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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Palvelutarjonta 
laajentunut 

Pudas-Koneessa s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 28.5.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Hoiva Pudas Oy 
040 1744 757  

Korpitie 15, 93100 Pudasjärvi l asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
www.hoivapudas.fi

l Kotihoidon tukipalvelut
l Lääkkeenjakopalvelu 
l Omaishoidon sijaispalvelut
l Henkilökohtainen avustaminen
l Kotisairaanhoitopalvelut

PAIKALLINEN HOITOALAN YRITYS
Hoiva Pudas on pudasjärveläinen paikallinen sosiaali- ja ter-
veyspalveluita tuottava yritys. Toimimme koko Pudasjärven 
alueella. Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi tukea selviy-
tyäkseen arjessa kotona? Meidän henkilökunta koostuu sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilaisista ja meidän kautta saat palvelut 
kotiisi luotettavasti ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä niin sovi-
taan ilmainen kartoituskäynti.

Voit hyödyntää  
Oulunkaaren  
palvelusetelit.
Huomioi myös 
kotitalousvähennys.

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
Koronavirusepidemian aikana 

KESKIvIIKKOISIN
Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
P. 0400 158 258

Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 
STP liikenne Oy sekä Pudasjärven kaupunki

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

25 €/1h tai 90 €/8h, sis. alv. 24%

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
AJANVARAUkSET p. 040 531 6262

● Ajoneuvonostin, painepesurit
● Imurit, paineilma

Myytävänä laadukkaat auton pesu- ja hoitotuotteet

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

Gynekologi Liisa Karinen pe 12.6.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto ti 16.6.

-  Asiantuntija- ja  
isännöintipalvelut 

 (tiekunnat, vesiosuus-
kunnat, haja-asutus-
alueen jätevesi- ja 
jätehuoltoasiat)

-  Yksityisteiden ja 
jätevesijärjestelmien 
rakennuttamispal-
velut (suunnittelu, 
valvonta, avustusten 
hakeminen ym.)

Tarkempaa tietoa palveluis-
ta verkkosivuillamme osoit-
teessa www.rtinfra.fi

Ota yhteyttä, laitetaan 
lakisääteiset tie-, vesi- ja 
jätevesiasiasi kuntoon!

Ritva Kinnula
p. 0400 151 394
ritva@rtinfra.fi
Sivakkatie 11

93100 Pudasjärvi

Helppoon siivoukseen ja 
matonpesuun Swipe-tuotteita.

Pudasjärven torilla pe 29.5. alkaen klo 10.
Voit tilata tuotteita myös kotiovellesi. Tavataan!

Edustaja: Aune Annunen 040 583 9977
auneannunen@gmail.com   www.homcare.fi/auneannunen

TERVETULOA KUKKIEN 
KASVUPAIKALLE!

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

AvoinnA:
MA-PE  8-19 
LA-SU 8-16 

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Onnea kaikille valmistuneille!

ORVOKKI 
10,-/12 kpl   
15,-/20 kpl

PELARGONIAT ja 
MARKETAT
20,-/4 kpl   

PETUNIA, LOBELIA, 
iso SAMETTIKUKKA

10,-/5 kpl   

Pieni SAMETTIKUKKA, 
TULISALVIA, HOPEA-
LEHTI 12,-/10 kpl   

Suosittu 
NORJANANGERVO 
(3 L astia) 4,25 kpl
Pohjoisen oloihin OMENA-, 

KIRSIKKA-, LUUMU-, 
PÄÄRYNÄ-, KRIIKUNAPUUT, 

ALPPIRUUSUT
MONIVUOTISET KUKAT, 

HYÖTYKASVIT JA 
MARJAKASVIT!

VALTAVASTI KAUNIITA 
KUKKIA JA AMPPELIT 

alk. 15,-

Vanhempien yhteinen 
iltakahVihetki

To 4.6.2020 klo 17.30–19.00
Teemana vanhemmuuden tukeminen. Tilaisuudessa on 

paikalla Väestöliiton asiantuntija Minna Jaakkola.

Tapaamme toisia vanhempia rennon juttelun ja kahvittelun merkeis-
sä, joten ota rento asento!  Iltakahvihetki toteutetaan TEAMS-ohjel-
man kautta. Lisätietoa Saila Käsmä-Karjalainen puh. 044 2301 439.
Jos tarvitset tukea TEAMS liittymisessä, annamme tukea etukäteen 
ja itse tilaisuuden aikana. Joten nyt on hyvä opetella turvallisesti 
TEAMS ohjelman käyttöä. Liittymiseen tarvitset vain tietokoneen, 
sähköpostin ja mikin, kamera ei ole välttämätön. 
Ilmoittautuminen viimeistään 1.6.2020 osoitteeseen: 
koillismaanomaishoitajat@gmail.com

Järjestäjä: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva 
-toiminta, jonka toimintaa rahoittaa STEA. 
Yhteistyössä: Väestöliitto ry, Kuusamon Lastenyhdistys ry, MLL 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080 
puutarha@pesiola.fi

TerveTuloa!

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Kesäretkelle Puutarhalle, 
lähde sinäkin ihastelemaan 
puutarhan kukkaloistoa!

Pesiölän istutusPalvelu 
- Tuo ruukkusi meille, niin istutamme ja halutessasi myös 

suunnittelemme puolestasi. 

Puutarha palvelee 
ma-pe 8.00-20.00
la 8.00-16.00
su suljettu. 

Maksat vain kasveista!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14  www.k-rauta.fi

KesäKuKat 
myynnissä! 

tervetuloa ostoKsille!
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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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Jumalanpalvelukset seurakunnan YouTubessa. Jumalanpal-
velusten videolähetykset löytyvät seurakunnan YouTube-kana-
valta, johon on linkki kotisivuilla. 
Sanajumalanpalvelus su 31.5. kello 10, Timo Liikanen, Kei-
jo Piirainen.
Kirkkoherranvirasto palvelee puhelimitse p. 08 882 3100 
ma-pe kello 9-14. Välttämättömän virastossa tapahtuvan asi-
oinnin osalta pyydämme olemaan etukäteen yhteydessä.  
Alakoululaisten kesäleiripäivät: 
16.6. Metsäretkipäivä Kangasjärven eräleirikeskukseen (7-13 
vuotiaille) kello 9-16. 
23.-24.6. 6-9 vuotiaiden leiripäivät Hilturannassa klo 9-16 
25.-26.6.10-13 vuotiaiden leiripäivät Hilturannassa klo 9-16
Leiripäivien hinta 10€/lapsi. Leirimaksu sisältää lounaan, vä-
lipala, ohjelman ja Kangasjärven retken osalta myös kyydin 
seurakuntakodilta Kangasjärvelle ja takaisin. Leiripäiviin mah-
tuu 15 lasta / leiri. Ilmoittautumiset viim. ma 8.6. tiina.inke-
roinen@evl.fi / 040 571 4636 
Kesäkerhot kokoontuvat Hilturannan leirikeskuksessa (Petäjä-
kankaantie 434) 1.-16.6. ma, ti, to ja pe. Aamuryhmä kokoon-
tuu kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. Kesäkerhot on 
suunnattu 3-6-vuotiaille lapsille. Myös esikoulussa olleet voi-
vat tulla. Kesäkerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Ker-
hoihin otetaan 15 lasta/ryhmä tulojärjestyksessä. Mukaan vara-
taan omat eväät ja säänmukainen vaatetus
Kesäperhekerho Hilturannan leirikeskuksessa keskiviikkoi-
sin kello 10-14, kerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lap-
set vanhempiensa tai muun aikuisen seurassa. Ohjelmassa mm. 
makkaranpaistoa sekä kahvi-/mehutarjoilu. Ei ennakkoilmoit-
tautumista
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantaina 
1.6.2020 kello 16.30. Kokouksen asialista on yleisesti nähtävä-
nä 25.5.-1.6.2020 kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 9.6.–8.7.2020 viraston auki-
oloaikoina. Pudasjärvellä 25. päivänä toukokuuta 2020, Esko 
Ahonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Haudattu: Maria Liisa Siivikko 79 v, Sylvi Kouvala 77 v, Vilho 
Veli Tolonen 74 v.

Talven pimeät ajat ovat jääneet elettynä 
elämänä ja kokemuksien antajina historian 
havinaan. Jumala on antanut meille kaikille 
tarpeellisen määrän voimavaroja kantaak-
semme meille yksilöidysti räätälöimänsä 
taakkojen, vaivojen, ilon ja onnellisuuden 
määrän. Matteus 6: 34: ”Älkää siis huolehti-
ko huomispäivästä, se pitää itsestään huolen. 
Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.”

Olemme saaneet Jumalta lahjaksi run-
sain määrin tallentteja, joiden avulla voim-
me palvella ja kiittää Häntä ja tukea lähim-
mäisiämme. Kullekin annetut  voimavarat 
ovat niitä työkaluja ja persoonallisia omi-
naisuuksia, joiden avulla luomme selviyty-
miskeinoja elämäämme oleviin ja tuleviin 
haasteisiin. Silloin kun ihminen ymmärtää 
ja myöntää oman kyvykkyyteensä ja hy-
vinvoinnin lähteensä sekä heikkoutensa 
hän pystyy rakentamaan elämästään mie-
lekkään ja antoisan. Kun omat asiat ja voi-
mavarat ovat kunnossa on helppoa ja an-
toisaa jakaa hyvyyttä ja positiivisuutta 

ympärilleen toisille ihmisille. Tasapainoi-
sessa Jumalan lupauksiin luottavassa elä-
mäntilanteessa oleva ihminen löytää itses-
tään piileviä ja yllättäviäkin voima-aarteita. 
Jumalan ohjaukseen ja kannatteluun usko-
en hän kykenee ja on parhaimmillaan aut-
tamaan hatarassa ja raskaassakin elämän-
tilanteessa painiskelevaa lähimmäistään. 
Raamattu opettaa lähimmäistemme koh-
telussa: ”Sen tähden, kaikki, mitä tahdotte ih-
misten teille tekevän, tehkää myös te samoin 
heille. ”Matt. 7:12.

Kiitollisuuden kehittäminen, jakami-
nen ja ottaminen jokapäiväiseen elämään 
voimavarojen lisääjäksi on raamatun op-
pien mukaista toimintaa. Apostoli Paava-
li oli tästä oivallinen esimerkki, sillä hänen 
kerrotaan ”kiittäneen Jumalaa lakkaamat-
ta”, kun hän huomasi ihmisten suhtautu-
van myönteisesti kertomaansa sanomaan 
Jumalasta.  Jumala itse osoittaa meille ih-
misille kiitollisuuttaan ja arvostustaan  ku-
ten Heprealaiskirjeessä 6:10:ssä sanotaan: 

”Jumala ei ole epävanhurskas, niin että hän 
unohtaisi teidän työnne ja sen rakkauden, 
jota olette osoittaneet hänen nimeään koh-
taan.” 

Positiiviset tunteet ja toiminnat ovat 
arkielämän tärkeitä voimavaroja. Jumalan 
lahjoittaman myönteisyyden tavoittelemi-
nen muodostaa onnellisen, tyytyväisen ja 
hyvän elämän osaset.

Päivä vain ja hetki kerrallansa,
 siitä lohdutuksen aina saan.
 Mitä päivä tuokin tullessansa,
 Isä hoitaa lasta armollaan.
 Kädessään hän joka päivä kantaa,
 tietää kaiken, mitä tarvitsen,
 päivän kuormat, levon hetket antaa,
 murheen niin kuin ilon seesteisen.
Virsi 331, 1                                                           

Sointu Veivo  
Kirkkovaltuutettu

Päivä vain ja hetki kerrallansa

Tervetuloa  
juhlimaan!

Pekka ja Annika Mattinen

Tervetuloa 
tyttäremme Marian 

lakkiaisjuhlaan kotiimme 
Kuntotielle 6.6.2020 

klo 12 alkaen.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto piti kokouk-
sen maanantaina 25.5. Maalis-
kuussa neuvosto oli myöntä-
nyt kanttori Jukka Jaakkolalle 
virkavapautta b-kanttorin vi-
rasta ajalle 1.7-31.12. hänen siir-
tyessä kanttoriksi Kuusamon 
seurakuntaan. B-kanttorin vir-
kavapaustapauksissa seura-
kunnassa on aiemmin ollut 
käytäntö, että c-kanttori hoi-
taa virkavapaan sijaisuutta, ja 
c-kanttorin tehtäviin on otet-
tu sijainen talon ulkopuolelta. 
Kanttori Keijo Piirainen nimet-
tiin b-kanttorin viransijaisek-
si ja kanttorin vuosiloman, 
viikonloppuvapaiden ja ruuh-
ka-aikojen sijaisuudet hoide-

taan toimituspalkkioperustei-
sesti. 

Kirkkoneuvosto oli päättä-
nyt maaliskuussa, että lapsityö-
hön rekrytoidaan toinen lasten-
ohjaaja elokuun alusta alkaen. 
Kirkkoneuvosto julisti lasteno-
hjaajan työsuhteen haettavaksi, 
palvelussuhde alkaa 3.8. Neu-
vostolle osoitetut hakemukset 
tulee toimittaa 18.6. mennessä. 
Haastattelut suoritetaan 25.6. 
Haastatteluryhmään valittiin 
kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja Anna-Maaria Jaakkola, 
kasvatuksen työalajohtaja Eva-
Maria Mustonen, kirkkoherra 
Timo Liikanen ja kirkkoneu-
voston jäsen Erkki Honkanen.

Talouspäällikkö on pyytä-

nyt kirkon tervauksen valvojan 
rakennusinsinööri Antti Karja-
laisen tekemään arvonmääri-
tyksen kirkosta, kellotapulista 
ja asehuoneesta sekä pyytänyt 
Pohjola Vakuutus Oy:tä teke-
mään tarjouksen päivitetyn ar-
vonmäärityksen pohjalta. 

Antti Karjalaisen kustan-
nusarvio uudisrakentamisel-
le on 6,5- 9,25 (kustannusarvio 
sisältää urut) miljoonaa euroa 
riippuen mm. urakoitsijasta, 
valituista ratkaisuista ja urak-
kamuodosta. Vakuutusyh-
tiö Pohjola Oy teki vakuutus-
tarjouksen vain 5,5 miljoonan 
korvausarvosta, joka perustuu 
heidän omaan kustannusarvi-
oon. Seurakunnan pyytämään 

7 miljoonan euron vakuutus-
arvolla Vakuutusyhtiö Pohjo-
la ei ollut valmis tekemään tar-
jousta. 

Kirkkoneuvosto päätti nos-
taa kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen vakuutusmäärän 4 
miljoonasta 5,5 miljoonaan eu-
roon ja urkujen vakuutustur-
van 500 000:sta 600 000:een 
euroon. Vakuutusten uusi vuo-
simaksu on 7632 euroa. 

Kiinteistöjen myynnin ja 
kirkon maalämpöön siirtymi-
sen vuoksi seurakunnan säh-
könkulutus vuositasolla las-
kee arviolta 430 mwh:sta noin 
400 mwh:iin. Talouspäällikön 
pyynnöstä Veni Energia on an-
tanut palvelustaan päivitetyn 

hinnan uuden sähkön vuosi-
kulutuksen mukaan sähkön 
asiantuntijapalveluista. Uusi 
vuosipalkkio on 400 mwh:n 
vuosikulutuksen mukaan noin 
400 euroa. 

Sähkön toimittajasopimuk-
sen nelivuotinen sopimuskau-
si päättyy kuluvan vuoden lo-
pussa. Veni Energia aloittaa 
seuraavan nelivuotiskauden 
sähköntoimittajakilpailutuk-
sen toukokuussa. Hyväksyt-
tiin päivitetty asiantuntijapal-
velusopimus ja valtuutettiin 
kirkkoherra ja talouspäällikkö 
allekirjoittamaan toimeksian-
tovaltakirja Veni Energia Oy:n 
kanssa. 

Päätettiin henkilöstön lo-

makauden 2.5.–30.9.2019 lo-
mapäivistä. Jäljelle jäävistä 
päivistä päättävät kirkkoher-
ra ja talouspäällikkö. Papis-
ton lomista kirkkoherran osal-
ta hyväksyy tuomiokapituli ja 
muiden pappien osalta kirkko-
herra.

Vahvistettiin kolehtisuun-
nitelma loppuvuodeksi heinä-
kuun alusta alkaen. Rippikou-
lusalissa oleva vanha piano on 
osin rikki, joten se myydään 
yhteisvastuun hyväksi yhdessä 
muiden varastossa olevien tar-
peettomien tavaroiden kanssa. 
Väentuvassa ollut piano siirre-
tään rippikoulusaliin.

Pudasjärvi-lehti

Kirkon sähkönkulutus vähentynyt maalämmön ansiosta

Hyvän Olon Keskuksen rakennustyöt edistyvät
Pudasjärven kaupungin tek-
ninen johtaja Eero Talala lä-
hetti Pudasjärvi-lehdelle 
tiedotteen Hyvän Olon Kes-
kuksen rakennustyömaan 
tämän hetken tilanteesta. 

Rakennustyöt edistyvät 
suunnitelmien mukaan. Val-
miina ovat betonointityöt ja 
betonielementtiasetukset. 

Tällä hetkellä asennetaan 
maanvaraisia laattoja, vie-
märeitä, ikkunoita, hirsiä 
sekä suoritetaan vesikatto- 
ja väliseinätöitä. Alkamassa 
ovat julkisivupellitykset. 

Tavaraliikenne kul-

kee pääosin työmaan ete-
läpuolelta Pilliahon-
tieltä. Työmaalla on 
huomioitu koronaviruk-
sen luomat poikkeusolot 
ja reagoitu niihin tarvitta-
vin toimenpitein. Tilannet-
ta seurataan päivittäin. Työ-
maavierailut on kielletty 
toistaiseksi. 

Työturvallisuuden puo-
lella on todettu, että tapa-
turmia ei ole sattunut eli on 
ollut 193 tapaturmatonta 
työpäivää (18.5. saakka). 

Pudasjärvi-lehti A-lohkon sisävalmistustyö etenee. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pidot
tässä ja nyt

TARJOUKSET VOIMASSA tO-sU 28.-31.5. ELLEI TOISIN MAINITA

7.-
Ilman korttia 3,99 pl (7,78 /l) sis. pantin 0,10

ARVId NORdqUIST CLASSIC

sUOdatinkahvit
500 g (6,67/kg)

Ilman korttia 2,65 kpl (13,25-13,95/kg)
10.-

2
pl

Ilman korttia 4,75 pkt (9,50/kg)

10.-
3
pkt

5
kpl

Karl Fazer

MakU- ja  
tUMMasUklaalevyt
190-200 g (10,00-10,53/kg)  
ei sininen

-24%
Plussa-kortilla

ATRIA

takUUMUrea naUdan  
sisä- tai paahtOpaisti
palana

995
kg

FEVER TREE  
TONIC WATER JA GINGER BEER

jUOMat
 0,5 l (6,80/l)  
sis. pantit 0,20

-12%
Plussa-kortilla 450

kiMppU

piOni
3 Oksaa,  
ranska/hOllanti

vesiMelOni
kOkOnainen 
espanja

149
kg

tarjOaMMe kaUppaMMe riskiryhMään 
kUUlUville asiakkailleMMe 

asiOintiMahdOllisUUden ennen kaUpan 
nOrMaalia avaUsajankOhtaa.

MahdOllistaMMe riskiryhMään 
kUUlUville asiOinnin 

pe 29.5., Ma 1.6. ja ke 3.6. klO 7-8
tOivOMMe, että riskiryhMiin kUUlUMattOMat 

asiakkaat asiOisivat MUina ajankOhtina. 

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

-29%
Plussa-kortilla

995
kg

Voimassa TO-la 28.-30.5.

tUOre lOhifilee
vakUUMipakattU, 
a-leikattU, nOrja
rajOitUs 2 fileetä/talOUs sipUlinippU

sUOMi, säävaraUs

199
kg

SUOMI

jättipatOnki
350 g (2,83/kg)

099
kpl

1290
kiMppU

kUkkakiMppU
kenia/hOllanti

560
kiMppU

REILUN KAUpAN
rUUsU
10 kpl, kenia

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

229
kpl

Asiakkaamme 
tuotetoive! 

TUOhINO GLUTEENITON
kaUrahiUtale
700 g (3,27/kg)

Palvelutarjonta laajentunut Pudas-Koneessa

Pudas-Koneessa on koko ke-
vään ajan paiskittu töitä uu-
den pienkonekorjaamon 
eteen, jotta asiakkaita pys-
tytään palvelemaan entistä 
laajemmalla palveluvalikoi-
malla. Pudas-Koneen yrittä-
jä Kyösti Hökkä kertoo, että 
liikkeen edustamien tuote-
merkkien maahantuojat ovat 
kannustaneet korjaamon pe-
rustamiseen jo useiden vuo-
sien ajan. Lisäksi asiakkaat 
ovat kyselleet palvelun pe-
rään, etenkin takuu- ja kau-
sihuoltojen suhteen. Korjaa-
mon suunnittelu, laitteiden 

hankinta ja liiketilan muu-
tostyöt ajoitettiin niin, että 
korjaamo pystyi avaamaan 
ovet asiakkaille toukokuun 
alussa. Myös henkilökuntaa 
on tullut lisää, sillä korjaa-
moon on palkattu uusi työn-
tekijä, Sakari Hökkä, joka 
kantaa päävastuun korjaa-
mon työsuorituksista.

Korjaamon huoltotoimin-
nan myötä Pudas-Kone pys-
tyy tarjoamaan asiakkailleen 
laajempia, kokonaisvaltai-
sia palvelukokonaisuuksia 
jo tuotteiden myynnin yh-
teydessä. Korjaamossa suo-

ritetaan takuu- ja määrä-
aikaishuoltoja sekä muuta 
pienkonekorjausta.  Huolto 
löytyy mm. Stihl, Stiga, Hus-
qvarna, Trapper, Helkama 
ja Tunturi tuotteille. Lisäk-
si korjaamossa hoituvat pie-
nimuotoiset metalli- ja hit-
saustyöt, myös alumiinille ja 
ruostumattomalle teräkselle.

Korjaamon hinnoittelu 
perustuu ns. pakettihinnoit-
teluun, joka on tullut Pudas-
Koneen asiakkaille tutuksi jo 
autohoitopalveluiden puo-
lella. Pakettihinnoittelussa 
asiakkaalle tarjotaan selkeä 

Pienkonekorjaamossa työskentelee korjaamotyöntekijä Sakari Hökkä. Puutarhapäiviä ei koronarajoitusten vuoksi järjestetä tälle kaudelle, mutta runsas tuoteva-
likoima on esillä päivittäin ja tuotteisiin pääsee tutustumaan ammattitaitoisen henkilökun-
nan ohjauksessa, kertoo Pudas-Koneen yrittäjät Kyösti Hökkä. 

huoltokokonaisuus, tiettyyn 
hintaan. Lisätyöt ja muut 
korjaustyöt suoritetaan tun-
tiveloituksena, kuten yleen-
sä tällä alalla.

Tällä hetkellä sesonki on 
jo alkanut, erityisesti pyörä- 
ja puutarhakoneiden kausi-
huolloissa. Myös sahoja ja 
mönkijöitä on huollettu asi-
akkaille kesäkauteen val-
mistautuen. Asiakkailta on 
tullut paljon myönteistä pa-
lautetta takuuhuoltotoimin-
nan saatavuudesta myös 

uusien laitteiden myynnin 
yhteydessä. He ovat olleet 
tyytyväisiä siihen, että esi-
merkiksi ensihuollon voi va-
rata jo tuotteen oston yhtey-
dessä ja kaikille koneille saa 
myös huoltoon kuljetuspal-
velun tarvittaessa. 

Yrittäjä toivottaa enti-
set ja uudet asiakkaat ter-
vetulleeksi ostoksille ja 
varaamaan aikoja autohoi-
topalveluihin sekä uuteen 
pienkonekorjaamoon. 

-Puutarhapäiviä ei koro-

narajoitusten vuoksi järjeste-
tä tälle kaudelle, mutta run-
sas tuotevalikoima on esillä 
päivittäin ja tuotteisiin pää-
see tutustumaan ammatti-
taitoisen henkilökunnan oh-
jauksessa. Myös myymälän 
tuotevalikoima täydentyy 
Kränzle-painepesurien saa-
pumisen myötä. Pesurit ovat 
kovaa kulutusta kestäviä, 
laadukkaita, ammattitasoi-
sia pesureita, jotka valmiste-
taan Saksassa, kertoo Kyösti 
Hökkä. HT



4 5nro 22PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.5.2020 28.5.2020nro 22

menestyvät hyvin Pudasjär-
velläkin. 

- Yrttivalikoimamme on 
viime vuodesta laajentu-
nut runsaasti, koska ihmi-
set ovat oppineet ja haluavat 
oppia niitä käyttämään. Uu-
tuutena on ollut parista ke-
sästä lähtien muun muassa 
verililjapuu. Pienistä kukis-
ta eniten ostetaan orvokkeja 
ja samettiruusuja, jotka ovat 

helppoja kasvattaa. Pelar-
goniat ovat suosittuja ja riip-
pukukista miljoonakellot, 
koska niiden vanhentunei-
ta kukkia ei tarvitse nyppiä. 
Daaliat ja pekonit ovat myös 
ostajien mieleen. Viikkoa en-
nen juhannusta toimitamme 
Pudasjärven ja Kuusamon 
seurakunnille hautapekonit, 
jotka seurakunnat itse istut-
tavat.

Tulevan puutarhavuoden 
suunnittelu alkaa Markus 
Urmalan mukaan varhain. 
Tavallisesti näihin aikoihin 
tilataan ensi kevään äitien-
päiväruusut. Syys-, loka- ja 
marraskuussa tehdään mel-
kein kaikki kasvitilaukset 
seuraavalle vuodelle. Puu-
tarhalla työskentelee yrit-
täjien lisäksi neljä vierasta 
työntekijää ja perheen kaksi 

poikaakin työskentelevät lo-
miensa aikana. 

- Meillä on erittäin hy-
vät työntekijät, joita ilman 
emme pärjäisi. Heille suuret 
kiitokset, Urmala kiittelee. 

Rauni Räisänen,  
kuvat Heimo Turunen

Kukkaloistoa vertaansa vailla
Pudasjärven Puutarha Kuk-
kahuoneella kukkakauppa 
on käynnistynyt hiljakseen 
tämän kesän kynnyksel-
lä. Kylmät yöt ja viileät il-
mat ovat hankaloittaneet al-
kukauden kukkien myyntiä, 
sillä asiakkaat lienevät odo-
telleet säiden lämpenemistä. 
Kylmät yöt ovat hankaloit-
taneet yrityksenkin toimin-
taa, sillä kasvihuoneissa on 
pitänyt pitää öljylämmitystä 
päällä viime viikolle saakka.

- Pääsääntöisesti kaikis-
sa kasvihuoneissa pitää olla 
öisin lämmintä yli 15 astet-
ta ja jollei ole, silloin alka-
vat kasvitaudit niittää satoa. 
Orvokit viihtyvät hieman 
viileämmässäkin, puutar-
hayrittäjä Markus Urmala 
kertoi kevään sääolojen vai-
kutuksista puutarhakasvei-
hin.

Markus ja Sirpa Urmalat 
ovat hoitaneet puutarhaan-
sa Pudasjärvellä 27 vuotta. 
Paikka sijaitsee hyvällä pai-
kalla lähellä keskustaa. Puu-
tarha käsitti ensimmäisenä 
vuonna 370 neliötä ja nyt ti-
laa on lähes kymmenkertai-
nen määrä. Seitsemän kas-
vihuoneen lisäksi asiakkaat 
pääsevät liikkumaan koko 
puutarha-alueella ja valit-
semaan muun muassa pe-
rennoja, pensaita ja pui-
ta. Puutarhalta saa kaikkia 

muitakin kasveihin liittyviä 
tuotteita, kuten kukka-asti-
oita ja laatikoita, multaa, lan-
noitteita sekä asiantuntevia 
neuvoja kasvien kasvatuk-
seen ja hoitamiseen.

Pudasjärveläiset ovat var-
maan viime vuosina panneet 
merkille puutarhan vaiku-
tuksen kesäajan katukuvaan 
ja julkisiin istutuksiin. Muu-
taman viimeisen vuoden 
aikana yhteistyö kyläyh-
distyksen, puutarhan ja pai-
kallisten yrittäjien kanssa on 
ollut hedelmällinen. Istutuk-
set ovat monipuolistuneet ja 
ne ihastuttavat niin paikalli-
sia kuin vierailevia turisteja-
kin. 

Uutuuksia ja  
perinteisiä lajikkeita
Pudasjärven puutarhalla on 
aina uutuuksia, joita puu-
tarhurit löytävät esimerkik-
si esitteistä ja Hämeenlinnan 
puutarhamessuilta. Uusia 
tuttavuuksia löytyy tänä-
kin vuonna kesäkukista, pe-
rennoista, liljoista, pensais-
ta, puista, köynnöksistä kuin 
hyötykasveistakin. Vaikka 
kaikilla on omat suosikki-
kukkansa, kannattaa kokeil-
la jotain uuttakin. Nykyisin 
ostetaan monenlaisia mar-
japensaita, useita omena- ja 
kirsikkapuulajikkeita, jotka 

Yhden kukkia täynnä olevan muovihuoneen perältä löytyi Markus Urmalan mieleinen riippupetunia.

Puutarhalla on tilaa useita tuhansia neliöitä seitsemässä eri kasvihuoneessa. Lisäksi asiakkaat pääsevät liikkumaan koko 
puutarha-alueella ja valitsemaan muun muassa perennoja, pensaita ja puita. 

Ruusupegonioita löytyy runsaasti eri väreissä. 

Pelargonian loistoa.

Lämmenneen sään vuoksi lumen sulaminen on nyt kiihtynyt huip-
puunsa Iijoen vesistöalueella. Suurin osa Iijoen lumista on sulanut. 
Tämä näkyy kasvavina virtaamina sekä nopeasti nousevina jär-
vien pintoina. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulva-
riskialueilla varautumaan tulviin mm. varautumalla omatoimiseen 
kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irto-
tavarat.

Pudasjärven vedenkorkeus saavuttanee huippunsa tämän vii-
kon aikana. Vedenpinta nousee nykyisestä tasosta tämänhetkisen 
ennusteen mukaan vielä 20 - 50 cm. Pahimman vaihtoehdon to-
teutuessa loma-asuntoja on kastumisvaarassa.

Jongunjärvellä vesi virtaa Länsirannantien ylitse Kiiminkijoen 

valuma-alueelle, jonka vuoksi tie on suljettu.  Jongunjärven ole-
tetaan nousevan nykyisestä tasostaan vielä noin 20 cm, jonka jäl-
keen pinta lähtee hitaasti laskemaan.  Virtaus Länsirannantien ylit-
se kestänee noin 10 päivää.

Myös Livojoella tulvahuippu saavutetaan tällä viikolla, jonka 
jälkeen virtaamat lähtevät laskemaan. Aiemmista ennusteista poi-
keten Siuruanjoella toinen tulvahuippu jäi tulematta, virtaamat 
laskevat kohti tavanomaisia kesätasojaan.

Kuusamon seudulle tulvahuippu saapuu ensiviikon aikana. Tul-
vahuipusta tulee mahdollisesti mittaushistorian suurin.

Oijärvellä tulvahuippu on ohitettu ja järven pinta on käänty-
nyt laskuun.

Pohjois-Pohjanmaan lumet ovat Perämereen laskevien valu-
ma-alueiden osalta suurimmaksi osaksi sulaneet.  Kuusamon seu-
dulla lumen vesiarvo on vielä noin 40 - 80 mm. Pohjois-Pohjan-
maalla jokijäät ovat jo lähteneet eikä jääpatoja ennusteta enää 
syntyvän.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on 
valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomaisen 
kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.

Ely-keskus tiedotus 

Iijoen tulva huipussaan
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

MAANANTAI-TORSTAI
1.-4.6.

179

699
kg

Naudan pAISTI-
jAuhelIhA

Porsaan
kASSleRpIhvIT

995
kg

2 kg/
talous

1195

179

100
pss 169

399

2 kalaa/talous

219

kg

499

100

129

ltk

prk

kpl

795
kg

rajoitettu erä

pkt

pkt

pkt

199

179

499

pkt

plo

695

599

149100
pss

kg

ras

pkt

169
pkt

200 499

149
prk

499
kg

315
pkt

349
ltk

695
kg 179

795
kg 595

kg

149
ras 399

pkt 100
kg pss

3 pss

kg

pss

kpl

99,-

159,-

595

995

390

3990

MA-TI 1.-2.6.           ke-TO 3.-4.6.

695

1695

Rakentajan
puuÖljY
esim. tumman ruskea
0,9 litraa

 2,7 litraa

pe-TO 29.5.-4.6.

TOMAATTI
Suomi

Atria
gRIllI-

SAlAATIT 
350 g

Valio
OlTeRMANNI
juuSTOT
1 kg

pe 29.5.    lA 30.5.

HK perinteinen
MeeTvuRSTI
150 g

Fazer pAAhTO-
leIväT
280-320 g

Porsaan
gRIllIkYlkI 
talon mausteella

Malviala
cOckTAIl-
pIIRAkkA
44 kpl/2000 g

Vip
OMeNA-
TäYSMehu
1 l

Ballerina
TäYTekekSIT
190 g

Kotimainen
tuore
kIRjOlOhI

Vaasan
RevITTY
leIpä
350 g

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

Oollannin
uuNIRApeAT
RANSkAlAISeT 
500 g

199
pkt

Atria Wilhelm 
gRIllIMAkkARA 

400 g tai
gRIllIpIhvI 

320 g

RAuTAOSASTOlTAgRIllAAMISeeN

MAAlAIS-
lIhA-
hYYTelÖ

Frezza
MAITOkAhvI-
juOMAT
0,25 l

Eldorado
pekONI
140 g

Kariniemen
kANANpOjAN
pAISTIleIke 
600-700 g

Suomalainen
SIpulI-
NIppu

Snellman
MAATIAIS-

pOSSuN 
fIleepIhvIT

410 g
ranch tai grillimarinoitu

peRjANTAI-lAuANTAI 
29.-30.5.

HK
pOpSI gRIllI- tai 
kevYT 10 NAkkI
300 g

MyllynParas
RAkeTTI
SpAgeTTI
350 g

Valio Hyvä 
suomalainen
ARkIjuuSTO
vIIpAleeT
400 g

Arla
jOguRTIT
1 kg

HK 
buRgeRIT
100 g

Pingviini
TuuTIT
6 kpl

Atria
lAuANTAI-
MAkkARA 
palana

jAuhelIhA
SIkANAuTA
2 kg/tal.

vARhAIS-
kAAlI
Unkari

Hyvä NAuTA 
jAuhelIhA

Porsaan gRIllI-
kYljYkSeT

399
pkt

Atria
OhukAISeT

400 g

Pouttu
lASAgNe

bOlOgNeSe
800 g

Trolli
kARkkIpuSSIT

100 g

Fresh
lounashetki
SAlAATIT

210-315 g

10 kpl

Timco 24L/2Hp
kOMpReSSORI
tuotto 206L/min

65,-

Sievin 
kuMI-
SAAppAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

puuTeRvA
esim. 2,5 l

2995

TuuleTuSTelINe
* Ssinkitty
* Kääntyvällä yläkehällä

PAKLA
lASIkuITuSARjA

1195
SAATAvANA eRIkSeeN 

MYÖS hARTSIA jA 
lASIkuITuMATTOA

9900

Kungs 
AuTON-
peSuhARjA
teleskooppi varrella

1595

Koottava
kATISkA

1599

Mustang
hIIlISAvuSTIN

Mustang
gRIllIbRIkeTTI
2 kg

Mustang Mecano
hIIlIgRIllI

Grillisti
lehTIpuuhIIlI
15 l

4Living
puuTARhA-
kAluSTO
Lisa,
5-osainen, 
pöytä+4 tuolia

30 l

125,-
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Laiduntava lehmä on pala kauneinta maaseutua.

Mitä kuuluu Pudasjärveläi-
seen alkutuotantoon, ketä 
siellä oikein on ja minkälais-
ta elämää siellä maaseudulla 
oikein eletään? Pudasjärven 
kaupunki kyllä mainitsee 
verkkosivuillaan, että maa-
seutumaisessa maisemassa 
ollaan. Pudasjärven kaupun-
ki on siis Kaupunki maaseu-
dulla. Sivustolla vieraileville 
soisi kuitenkin myös pai-
kallisen maaseudun ja alku-
tuotannon tilastoesittelyä, 
kauniita maaseutukuvia, 
poronhoitoa, nautakarjaa, 
hevosia ja peltomaisemia.

Kunnan tai kuntayhty-
män on tehtävä Maaseu-
tuviraston kanssa Euroo-
pan unionin kokonaan tai 
osaksi rahoittamaan maata-
loustukeen liittyvien mak-
sajavirastotehtävien hoitoa 
koskeva sopimus. Pudasjär-
vi on tehnyt yhteistoiminta-
sopimuksen Oulun kanssa, 
jonka kautta Pudasjärven-
kin alkutuotannosta löy-
tyy tietoa. Yhteistoiminta-
alueen sopimus on alkanut 
2013 ja on toistaiseksi voi-
massa oleva. Pudasjärvellä 
tukineuvontaa antaa Oulun 
maaseutuhallinnon maaseu-
tusihteeri. 

Pudasjärven strategi-
set lukemat alkutuotannon 
osalta ovat (kevät 2020): 
Maidon tuotantotukea hake-
via 41 kpl, EU:n lammas- ja 
vuohipalkkiota hakevia tilo-
ja 18 kpl ja EU:n nautapalk-
kiota hakevia tiloja 53 kpl. 
Tässä tilastossa näkyvät ai-
noastaan tilat, jotka ovat ha-
keneet tukia. On toki myös 
tiloja, jotka eivät hae alku-
tuotannon tukia, mutta pitä-
vät esim. karjaa ja lampaita 
omavaraisesti. 

Mitä kuuluu Pudasjärven 
alkutuottajille ja maaseudulle?

Tuottajille tukea
Pudasjärven kaupunki on 
varannut tänäkin vuonna 
maaseutuelinkeinojen kehit-
tämiseen 120 000 €:n mää-
rärahan, josta alkutuotta-
ja voi hakea saman vuoden 
aikana syntyneisiin kustan-
nuksiin tukea, kun asianmu-
kaiset paperit on toimitettu 
31.12.2020 klo 15:00 mennes-
sä. Lisätietoja tuesta antaa 
palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorin.  

Lisäksi Maa-ja Metsä-
talousministeriö myöntää 
koronavirusepidemiasta 
kärsiville maaseudun mik-
royrityksille, eräille maa-
talouden alkutuotannon ja 
kalatalouden yrityksille vä-
liaikaista kriisitukea, joka 
haetaan ELY-Keskukselta. 
Taloudellista tukea voivat 
hakea maatilojen yhteydessä 
toimivat yritykset, maatalo-
ustuotteita jalostavat ja myy-
vät mikroyritykset, maata-
louden alkutuotannon sekä 
kalastuksen, vesiviljelyn, ka-
lanjalostuksen ja kalakaupan 
yritykset. 

Webinaari tapahtuu Teams-ohjelman kautta ja saat siihen oh-
jeet ennen tilaisuutta ja tukea tilaisuuden aikana. Ilmoittaudu 
tilaisuuteen sähköpostilla, niin saat paluupostina linkin Team-
siin + ohjelman ja ohjeet: sirkku.kianto@pudasjarvi.fi p. 050 
505 5850. 

Myös porotalouden har-
joittajat voivat hakea väliai-
kaistukea.  Suoramyyntiä, 
jalostusta tai matkailupalve-
luita tuottavat porotalouden 
harjoittajat voivat hakea ko-
ronaepidemian aiheuttamiin 
talousvaikutuksiin avus-
tusta, jos tuotteiden tai pal-
veluiden markkinat ovat 
olennaisesti supistuneet tai 
loppuneet kokonaan epide-
mian takia ja tuotteille ei ole 
vaihtoehtoisia markkinaka-
navia. Saat näistä lisätietoa 
Pudasjärven Kehityksen blo-
gisivustoilta. Pudasjärven 
Kehitys Oy antaa apua ja tu-
kea edellä mainittujen kriisi-
tukien hakemisessa.

Nähdään verkossa!
Alkutuottajien kevätkiireet 
ovat juuri alkaneet. Tuotta-
jan tavoittaa ehkä parhai-

ten traktorinpukilta, konei-
ta huoltamasta tai lypsyltä. 
Pudasjärven Kehitys kut-
suu kuitenkin kaikki paikal-
liset alkutuottajat ja myös 
maaseutuyritykset yhteiseen 
verkkotapaamiseen, joka ta-
pahtuu tiistaina 9.6.2020 klo 
19.00.

Haluamme kuulla tuot-
tajien ajatuksia ja näkemyk-
siä maaseudulta käsin. Tule 
mukaan webinaariin kuun-
telemaan ja halutessasi myös 
kommentoimaan seuraavia 
aiheita mm: Alkutuottajana 
Pudasjärvellä, maaseudun 
koronatuet, lomitusasiat, 
maaseudun sivuelinkeinot, 
lähiruoka ym. 

Lähiruoka-asiantuntija
Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit
• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

ilmalämpö-

pumput 
nyt 

edullisesti!

KIrPPIS ma-TI 
1.-2.6.  

KLO 11-16.   
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

Suunnistusjaosto aloittaa normaalin iltarastitoiminnan kes-
kiviikkona 3.6. kello 17.30 Jyrkkäkoskella. Jaoston puheenjohtaja 
Esa Hietala painottaa, että ratoja voi kiertää myös ilman ajanot-
toa eikä nimeään ole pakko antaa julki tuloksiin. 

-Tämä on tuntunut joillekin olevan iso kynnys tulla tutustu-
maan hienoon lajiin. Aiemminkin "nimettömänä" on ollut mah-
dollista kiertää, mutta jotenkin ihmisille on jäänyt käsitys, että 
iltarastit ovat kilpailu. Eivät ole. Rohkeasti vain kaikki mukaan 
ja opastusta saa kokeneemmilta. Voi olla vaikka ennakkoonkin 
yhteydessä jaoston aktiiveihin, jos haluaa ohjausta. Yhteystiedot 
löytyvät jaoston nettisivulta, toteaa Hietala. 

Näin koronan aikaan painotetaan myös sitä, että vähänkin sai-
raana tai toipilaana pitää jäädä kotiin. Metsässä ollaan väljästi ja 
myös lähtö- ja maalialueella on aina väljyyttä, mutta ei kannata 
riskeerata omaa eikä toisten terveyttä. 

-Uudet verryttely- ja kisa-asut ovat myös tulleet. Niitä on 
muutamia hajakokoja ylimääräisenä ja Jyrkkäkosken rastien yh-
teydessä niitä voi sovittaa ja halutessaan ostaa, mainitsee Hietala. 

Alustava iltarastikalenteri kesälle 2020. Iltarastit al-
kavat klo 17.30. 

3.6. Jyrkkäkoski, 10.6. Hampusvaara, 17.6. Pintamovaara, 24.6. 
Lumme-Kiviharju, 1.7. Pytkynharju, 8.7. Kelosyöte, 15.7. Hirvas-
koski.  – tauko - 5.8. Mustavaara, 11.8. Koillismaan mestaruuski-
sat Posiolla, 19.8. Romevaara, 26.8. Pikku-Syöte

Yleisurheilujaosto tiedottaa, että maanantaikisat jär-
jestetään klo 18 15.6, 29.6, 13.7, 27.7 ja Hippokisat 3.8. Suojalin-
nan urheilukentällä. Ilmoittautumiset klo 17.30 alkaen. Tieduste-
lut Ruuskanen Heino 0400 346 097. 

Lasten liikuntakerho
Pudasjärven urheilijoiden järjestämä maksuton liikuntakerho 
6-9-vuotiaille ja 10 – 15 vuotiaille alkaa tiistaina 3.6. Kerhossa 
kokeillaan monipuolisesti yleisurheilun eri osa-alueita leikkien, 
pelien, kisailujen ja liikunnan ilon kautta. Paikkana on Suojalinnan 
kenttä ja liikutaan myös lähiympäristössä mm. Pietarilan ja raja-
maan lähiliikunta – alueilla.

Urheiluseuran Yu – jaosto maksaa osallistujille lisenssin. 6 – 9 
vuotiaat tiistaisin ja torstaisin kello 13.-14., 10 – 15 vuotiaat tiis-
taisin ja torstaisin kello 14.–15.30. Kaikki ovat tervetulleita ker-
hoon! 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Pekka Kinnunen 0400 381548
Kaupungin liikuntapalvelujen järjestämät Cooperin 

testit alkavat ma 8.6. ja muinakin päivinä aloitetaan aina kello 19. 
Ma 8.6, ma 22.6, ma 6.7, ma 20.7, ma 10.8, ma 24.8 ja ma 7.9. 
Kolme kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan 

liikunta-aiheisia palkintoja.
PohjanTähtigames pidetään keskiviikkona 29.7.
Jyrkkäkoski työryhmä katsoo, miten tehdään elokuus-

sa tanssien kanssa. Mutta kesä-heinäkuussa ei tanssita Jyrkkäkos-
ken huvikeskuksessa.

Kuntourheilujaoston sunnuntain kävelyt siirtyvät Puik-
karin pihalta kesäkuun alussa Jyrkkäkosken Campingin pihapii-
riin. Kävelemään (on mahdollisuus hölkätäkin) lähdetään kello 
18 ja lenkki kestää noin tunnin. Mukaan ovat kaikki tervetulleita. 
Ei ole osallistumismaksua. HT

Pudasjärven Urheilijoilla vilkasta kesätoimintaa
Pudasjärven Urheilijoiden eri jaostot käynnistävät toimintaansa kesäkuun alusta. 

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Maanantaina 1.6. 
PALAAmme 

nORmAALeIhIn 
AukIOLOAIkOIhIn!

 ma-la   klo 7-21
 su        klo 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Timo Tiirola
OPInTOMATKA
juuri ilmestynyt 210 sivuinen 
kirja myynnissä M-Tavaratalossa 
sekä kirjailijalta tekstiviestillä 
tilaamalla 040 554 2880, osoite 
Kaislakuja 7, 51200 Kangasniemi.

”Suomalainen yrittäjä ja aivotutkija lähtevät opintomat-
kalle Yhdysvaltoihin tutustumaan sikäläisten yritysten 

historiaan ja nykypäivään. Isäntänä on Arizonassa 
yrittäjänä toimiva suomalaismies. Pitkillä automatkoilla 

miehet keskustelevat maailmanpolitiikasta ja omien 
yritystensä näkymistä. He katselivat nähtävyyksiä ja 
perehtyivät monien tunnettujen suurmiesten yritysten 
tarinoihin. Opintomatkaan kuuluu myös auringon otta-

mista ja vedenalaista maailman katselu”.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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uudistamme myymälän tuotevalikoimaa

paljon uusia poistotuotteita!

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin 28.– 31.5.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

-30 %
KILORUUVIT 
JA -PULTIT

Normaalihinnoistamme

HARTWALL

PEPSI MAX 0,33 l/pl 
24-pack
(1,08/l)
Hinta sisältää pantit.
Norm. 12,90/24-pack

AUTOPLUS

KESÄLASIN- 
PESUNESTE 4 l
(0,37/l)
Kesäkäyttöön tarkoitettu lasinpesu-
neste irrottaa tehokkaasti hyönteiset 
ja muut epäpuhtaudet tuulilasista.
Norm. 2,79

LEIVON

SOKERI- 
KORPPU 3 kg
(2,97/kg)
Norm. 9,90

890 149

KARL FAZER

MAKUSUKLAA-
LEVYT 190–200 g
(10,00–10,53/kg)
Norm. 2,45/kpl

1000
-18 %

5 kpl

1000
24-pack

-46 %

1295

TERASSI- 
HORTENSIA
23 cm ruukussa. 

Norm. 14,95.

upean 
kokoinen!

tule tekemään löytöjä!
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

TYÖSUORITUKSIA

PUDASTORI

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!
ALASI  

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta, Pudastorin normaalit 
kirpputorimyynti- /ostoilmoitukset 
ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. 
Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutusli-
sä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. nume-
rosi tai osoitteen. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista).

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Metsuriyrittäjä ottaa vastaan 
kaikenlaista metsätyötä Siuru-
an alueelta. Oma keruukalusto. 
P. 0400 126 328.

Tarvitaan KIRVeSMIeS ul-
kotöihin Pudasjärvellä. Aloitus 
mahdollisimman pian. P. 040 
506 6709.

Myydään päältä ajettava Stiga 
eskate Basic 13,5/98 ruohon-
leikkuri, vm. 2009. 5 vaihdetta 
eteen, pakki ja 7 korkeuden 
säätöä. Hp 600 €. P. 040 506 
5318. 

MYYDÄÄN VUOKRATAAN

HALUTAAn VUOKRATA edul-
linen kalustettu asunto pienelle 
perheelle Pudasjärven keskus-
tan läheisyydestä kesän ajaksi, 
1vko-2kk sopimuksen mukaan. 
Savuton. P. 044 341 5461 klo 
15 jälkeen.

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

maJOITUSTa KOKOUS- Ja JUHLaTILOJa 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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Pudasjärven seurakunnan 
kanttorina pitkään toimi-
nut Jukka Jaakkola aloittaa 
1. heinäkuuta työt Kuusa-
mon seurakunnan 1. kantto-
rina. Kuusamossa asuu vä-
keä noin puolet enemmän 
kuin Pudasjärvellä, joten 
työyhteisö suurenee entises-

tä. Jaakkolalle ja hänen vai-
molleen tuleva seurakunta 
on tuttu, sillä he ovat kum-
pikin syntyjään Kuusamos-
ta. Jaakkolan vanhemmat ja 
sisaruksia asuu Kuusamossa 
edelleen.

Pudasjärvellä Jaakko-
la toimi kanttorina 25 vuot-

Ympyrä sulkeutuu 
– Jukka Jaakkola kanttoriksi synnyin seurakuntaan Kuusamoon

nykyisessä virassa Jukka Jaakkola soitti urkuja viimeisen 
kerran sunnuntaina 24.5. sanajumalanpalveluksessa.

kin parissa.
Pätevyysopinnot ammat-

tiin Jaakkola aloitti vuonna 
1988 Oulun konservatorios-
sa. Opiskelujen ohella hän 
työskenteli Muhoksella vt. 
kanttorina sekä soitonopet-
tajana. Vuonna 1992 avau-
tui ensimmäinen virkapaik-
ka Ranuan seurakunnassa. 
Pätevyyden b-kanttorin vir-
kaan Jaakkola suoritti vuon-
na 1995 ja samana vuonna 
hän muutti Pudasjärvelle. 
Jaakkola vietti vuoden vuo-
rotteluvapaan 2013-2014 
asuen Ivalossa. Siellä pala-
si kuvioihin nuoruuden va-
paapalokuntatoiminta, joka 
on jatkunut Pudasjärven 
vpk:ssa hyvänä vastapaino-
na seurakuntatyölle.

- Olen saanut työskennel-
lä nyt 25 vuotta erittäin hy-
vässä työyhteisössä, johon 
ovat kuuluneet hyvät työto-
verit ja esimiehet, muun mu-
assa kahdeksan eri kirkko-
herraa. Työssä on avautunut 

myös näköalapaikka monen 
vastavalmistuneen papin 
rinnalla, toteaa Jaakkola. 

- Pudasjärven seurakunta 
on käytännön asioissa ja työ-
välineiden osalta aikaansa 
seuraava yhteisö. Informaa-
tioteknologia on ollut aina 
ajan tasalla. Seurakunnan ta-
loutta on pidetty huolella, 
samoin on pidetty huolta ar-
vokkaista kiinteistöistä. 

Erikseen Jaakkola halu-
aa mainita työhön kuulu-
neet eri musiikkiryhmät: 
nuorisokuorot, Sarakylän 
kappelikuoro, seurakunnan 
kamarikuoro, eläkeläisten 
musiikkipiiri sekä 65 vuotta 
toiminut kirkkokuoro. Jaak-
kola on työskennellyt myös 
kansalaisopiston soitonopet-
tajana sekä musiikin teoriao-
pettajana.

- Kyllä näiden musiikki-
ryhmien kanssa työ on ol-
lut sellaista, ettei olisi voi-
nut etukäteen kuvitellakaan. 
Kuorolaiset ja musiikkipiiri-

läiset ovat olleet hyvin sitou-
tuneita. Vuosien varrella ol-
laan tehty heidän kanssaan 
monia mieleenpainuvia ret-
kiä. Yhteistyö lähiseura-
kuntien kuorojen kanssa on 
avannut aivan uusia ovia. 
Kanttorin työ on palvelu-
ammatti, jossa vuosikym-
menien aikana olen saanut 
palvella paikkakuntalaisia 
ja olla mukana heidän ilois-
saan ja suruissaan. 

Myös rauhanyhdistyksen 
toiminta on ollut Jaakkolan 
perheelle läheistä koko elä-
män ajan. Perheen yhdek-
sän lasta sekä lastenlapset 
ovat merkittävä voimavara 
elämässä. Musiikki on kes-
keisesti läsnä perheen har-
rastuksena. Jälkipolvea asuu 
Pudasjärvellä, joten yhteys 
paikkakunnalle säilyy muun 
muassa tätä kautta.

Heimo Turunen   

ta, vuoden 1995 heinäkuun 
alusta lähtien. Nykyisessä 
virassa hän soitti urkuja vii-
meisen kerran sunnuntaina 
24. toukokuuta sanajuma-
lanpalveluksessa. Hänelle 
on myönnetty Pudasjärven 
seurakunnasta virkavapaata 
vuoden loppuun saakka.

Jaakkola suoritti Kuusa-
mossa kauppakoulun ja siir-
tyi työelämään heti kun työ-
paikkoja oli tarjolla. Töitä 
löytyi maatalouslomittaja-
na, bensiinimyyjänä huolto-
asemalla ja maatalousmyy-
jänä Kuusamon Hankkijalla. 
Musiikki on ollut osa elämää 
pienestä pitäen. Harmonil-
la oli hyvä opetella soitta-
maan. 16-vuotiaana Jaakko-
la alkoi hoitamaan kanttorin 
sijaisuuksia Kuusamon pit-
käaikaisen kanttorin Rai-
mo Heikkilän ohjaukses-
sa. Vuonna 1987 aukeni vt. 
kanttorin paikka Posiolla. 
Siitä lähtien hän on työsken-
nellyt päätoimisesti musii-

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 26.5. 
Kairan Kuitu Oy:n kokouk-
siin oli nimetty edustajik-
si Eero Oinas-Panuma, Mari 
Kälkäjä ja Onerva Ronkai-
nen. Kälkäjä on eronnut Kai-
ran Kuitu Oy:n hallituksesta 
ja hänen tilalleen nimettiin 
Marja Lantto edustajaksi 
loppukaudeksi.

Teknisen johtajan haku-
prosessi etenee siten, että 
haastattelut pidetään maa-
nantaina 1.6. ja hallituksen 
jäsenten lisäksi valtuute-
tuilla on mahdollisuus olla 
haastattelussa mukana. En-
nakkotehtävien perusteella 
haastatteluun kutsuttiin Es-
kola Timo, Heikkilä Pekka, 
Karhu Janne, Pitkänen Pek-
ka, Pyykkönen Tero ja Ti-
misjärvi Elina. 

Pudasjärven Teollisuus-

kiinteistöt Oy:lle päätet-
tiin myydä noin 6400 neliö-
metrin suuruisen määräala 
Kuokkamaa tilasta 7680 eu-
ron kauppahinnalla. 

Kovalammen  
kaavaehdotus  
nähtäville
KimmoKaavan DI Kimmo 
Mustonen on laatinut maan-
omistajien aloitteesta luon-
noksen Kovalammen ran-
ta-asemakaavan osittaisesta 
muutoksesta Syötteen Ko-
valammen pohjoisrannalle. 
Kaavaluonnos pidettiin näh-
tävänä 21.2. – 24.3. Lausun-
not pyydettiin Caruna Oy:ltä, 
Syötteen vesi- ja viemärilai-
tokselta sekä Särkivaaran ve-
siosuuskunnalta. Ranta-ase-
makaavaehdotukseen ei ole 
luonnosvaiheen jälkeen teh-
ty juurikaan muutoksia. Kaa-

vaehdotus päätettiin asettaa 
nähtäville ja pyytää siitä tar-
vittavat lausunnot.

Covid-19 aiheuttaa 
muutoksia  
tuntikehykseen 
Lukuvuoden 2020-2021 tun-
tikehystarpeesta on keskus-
teltu rehtorikokouksissa 
sekä koulujen kanssa käy-
dyissä resurssikeskuste-
luissa kevään kuluessa. Lu-
kuvuoden valmistelu on 
lähtökohtaisesti pyritty to-
teuttamaan siten, että re-
surssien tarve ei lisäänny. 
Mikäli Covid-19 tautitilanne 
säilyy maassamme aktiivise-
na, tulee tuntikehykseen li-
säksi kohdistumaan painetta 
turvallisuusseikoista johtu-
en. Tuntikehykseen aiheu-
tuu näistä syistä 10 tunnin 
lisäystä. Kaupunginhallitus 

päätti hyväksyä esi- perus-
opetuksen sekä lukion tun-
tikehykset ja myöntää kou-
luille oikeuden tehdä siirtoja 
oman tuntikehyksensä sisäl-
lä siten, että koulukohtainen 
tuntikehys ei ylity.

Lainan maksulle 
jatkoaikaa
Kaupunki on myöntänyt 
Syötteen matkailuyhdis-
tys ry:lle 100 000 euron ko-
rottoman tilapäislainan, eli 
puskurilainan. Lainan käyt-
tötarkoitus on Matkailuvien-
nin kasvuhanke – Attractive 
Oulu Region 2020 –hank-
keen toteuttaminen ja Syöt-
teen matkailuyhdistys ry:n 
osahankkeen rahoitusjär-
jestely. Päätettiin myöntää 
lainan takaisinmaksuajalle 
jatkoaikaa 2021 vuoden lop-

puun saakka sillä edellytyk-
sellä, että hankkeelle myön-
netään jatkoaikaa 30.6.2021 
saakka.

Hyväksyttiin Kuntara-
hoitus Oyj:n kanssa tehdyn 
kuntatodistusohjelmaa kos-
kevan sopimuksen limiitin 
nostettavaksi viiteen miljoo-
naan euroon, jossa on lisä-
ystä kolme miljoonaa euroa. 
Hallintojohtaja tai kaupun-
ginjohtaja saa oikeuden 
hankkia maksuvalmiuden 
turvaamiseksi tarvittavaa 
kuntatodistusohjelman mu-
kaista lisärahoitusta limiitin 
enimmäismäärään saakka.

Talousarvioon  
lainalisäys 
Oulunkaaren soten yli-
tys vuodelta 2019 yhteen-
sä 1,6 miljoonaa euroa tulee 

maksettavaksi tänä vuonna. 
Kuntaliiton ennusteen mu-
kaan koronaepidemian vai-
kutuksesta kaupungin vero-
tulototeuma tulee jäämään 
talousarviosta noin 1,6 mil-
joonaa euroa. Osa lyhytai-
kaisesta lainasta korvataan 
pitkäaikaisella lainalla. Kau-
punginhallitus esittää, että 
kaupunginvaltuusto hyväk-
syy tämän vuoden talous-
arvioon viiden miljoonan 
euron lisäyksen talousarvio-
lainasummaan.

Henkilöstötoimikunta on 
käsitellyt 18.5. henkilöstöra-
portin vuodelta 2019, joka 
hyväksyttiin ja päätettiin 
saattaa sen kaupunginval-
tuustolle tiedoksi.

Päätettiin hylätä koulu-
kuljetuksiin liittyvä oikaisu-
vaatimus perusteettomana. 

Pudasjärvi-lehti 

Lainojen tarve lisääntymässä kaupungille

Hinku –verkosto syntyi alun perin Suomen ympäristökeskuksen ve-
tämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa. Hinku –verkosto 
perustettiin vuonna 2008 ja sen tarkoituksena oli koota yhteen kun-
nianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat sekä ilmastoys-
tävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja il-
mastoalan asiantuntijat. 

Hinkukuntien tavoitteeksi on määritelty 80 prosentin päästövä-
hennykset vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kuntien liit-
tyminen verkostoon vaatii erikseen määriteltyjen Hinku-kriteerien 
täyttymistä. Kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hil-
lintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään 
oman toimintansa kasvihuonepäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa 
toimijoihin. Kunta pyrkii siis toimillaan vaikuttamaan myös alueensa 
asukkaiden, yritysten, maa- ja metsätalousyrittäjien sekä vapaa-ajan 
asukkaiden toimintaan niin, että hiilineutraalius saavutetaan.

Täyttäessään Hinku –kriteerit kunnasta saa käyttää nimitystä Hin-
ku-kunta ja se saa oikeuden käyttää Hinku-logoa. 

Hinku –kunnaksi hakeutuminen vaatii kaupunginvaltuuston pää-
töksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta ottaa kasvi-
huonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä 
päätöksenteossaan ja laatii tavoitteiden saavuttamiseksi erillisen toi-

mintasuunnitelman vuosittain. Suunnitelma voidaan sisällyttää kun-
tastrategiaan, siitä voidaan laatia erillinen energia- ja ilmasto-ohjel-
ma tai se voi olla osana johtamis- ja laatujärjestelmää. Nämä, ja muut 
erikseen määritellyt tehtävät hoitaakseen kunta nimeää erillisen Hin-
ku –työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Pu-
dasjärvellä tämä työryhmä on jo nimetty laajennetulla kokoonpanol-
la, valtuusto ei asiassa päätöstä ole tehnyt. Lisäksi kunta liittyy työ- ja 
elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimuk-
seen, jossa sitoudutaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toi-
menpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta liittää asuinrakennuskantansa asuin-
kiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan. Tätä kautta vaikutetaan 
asumiseen ja esimerkiksi lämmitysmuodon valintaan.

Suomi, ja Pudasjärvi, sijaitsevat pohjoisessa, jossa lämmitys ja liik-
kuminen vaativat energiaa. Teollisuus, maa- ja metsätalous sekä mat-
kailu tarvitsevat ja käyttävät energiaa. Alat ovat Pudasjärvellä merkit-
täviä työllistäjiä ja tuovat veroeuroja yhteiseksi hyväksi. Kulutamme 
kohtuudella ja varjelemme ympäristöämme.

Pudasjärvellä on jo pitkään päätöksiä tehty ympäristönäkökulmat 
huomioon ottaen: rakennusinvestoinneissa käytetään puuta, ruoka-
huolto käyttää lähiruokaa, terveysaseman ja kaupungintalon katoille 
on asennettu aurinkopaneeleita, lämpövoimala on uusittu, valaistus-

ta on vaihdettu ledeihin ja niin edelleen. Ympäristönäkökulmat ovat 
tärkeitä ja voimme varsin hyvin jatkaa nykyisellä maltillisella tiellä. 
Olemme Pudasjärvellä pystyneet sovittamaan taloudelliset ja ympä-
ristölliset näkökulmat yhteen tähän saakka ilman, että kohtuuttomasti 
kurjistamme kuntalaisten elämistä, peruspalveluja, asumista tai elinkei-
noja. Nyt aikeena on muuttaa linjaa varsin merkittävästi. Suuruuden-
hullut tavoitteet vaativat merkittäviä taloudellisia panostuksia. Tässä 
haastavassa taloudellisessa tilanteessa sopii miettiä, mihin varat käy-
tetään. Hinku –kunnaksi hakeutuminen lisää merkittävästi jo valmiik-
si ohuen organisaation työtaakkaa sekä tulee rasittamaan niin kunta-
laisten, yrittäjien kuin vapaa-ajan asukkaiden elämää. 

Lopuksi todettakoon, että Suomen osuus maailman hiilidioksidi-
päästöistä on noin 0,1 prosenttia. Pudasjärven osuus Suomen pääs-
töistä on 0,23 prosenttia (vuoden 2017 tieto). Tämä kertoo, kuinka 
suuren osan ongelmasta voimme omilla toimillamme ratkaista. Koko-
naisuutta katsoen, tavoitteet ovat kohtuuttomia, eikä Pudasjärven tule 
hakeutua Hinku –kunnaksi. 

Pudasjärven  
Perussuomalaiset ry

Ei hinkua Hinku –kunnaksi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

KOTIINKULJETUS KESKIvIIKKOISIN 
ryTINgIN KaUPaSTa KOUvaLLE.

Tilaukset kaupasta 0440 827 131 tiistaina.
Taksi Piipponen Oy p. 0400 244 195

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

PUDASJARVI.FI

JATKOJALOSTUSYRITTÄJÄKSI 
PUDASJÄRVELLE
Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo hakee 
yrittäjää teurastamon yhteydessä olevaan n. 
180,0 m2  leikkaamotiloihin.
Teurastamolla teurastetaan vuosittain n. 3500-
4500 poroa, sekä jonkun verran lampaita.
Leikkaamossa on mahdollista leikata teuras-
tamosta tulevaa poroa ja lammasta rahtityönä 
tai ostettuna tuottajilta.
Jatkojalostusyrittäjältä toivotaan leikkaamo-
työn lisäksi laajempia palveluita tuottajille, 
esim. makkaran valmistusta, purkitusta, jne.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja lähetä vuokra-
tarjous, sillä yrittäjää haetaan jo 5.6.2020 klo 
15:00 mennessä.

Lisätietoja
Mika Käsmä, toimitusjohtaja,  
puh. 040 017 3980, mika.kasma@paliskunnat.fi
Kari Rissanen, hallituksen puheenjohtaja, 
puh. 040 038 9973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi 

vUOSIKOKOUS 
su 7.6.2020 klo 18.00 

Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Kuren vesiosuuskunnan

Hallitus

Helluntaiseurakunta
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia!
”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala 

lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisim-
me hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä 

ja lähetti Poikansa meille syntiemme sovitukseksi”.
1 Joh 4:9-10

PuU SUUNNISTUSJaOSTO
Iltarastit Jyrkkäkoskella (huvikeskus) 
ke 3.6. klo 17.30.
Tarjolla A, B ja C radat. P. 0400 157 422.

   KEväTKOKOUS
Livon kesäkievarilla 12.6. klo 18.

Esillä sääntömääräiset asiat, arvontaa. Ilmoittautumiset 
kotisivujen kautta osoitteessa ao715.tehy.fi ma 8.6. 
mennessä. Kokouksen jälkeen mahdollisuus jäädä 

istumaan iltaa. Tervetuloa!

   Tehy ao 715

Hallitus

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja pituus 
(todistajien 2 kpl nimet mukaan),  pyyntipaikka, 
pyyntitapa ja mielellään  kuva mukaan (ei pakollinen). 
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Lisätietoja numerosta 
0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

Kesä lähestyy ja lasten kalakilpailu myös.  
Pudasjärven kylän osakaskunta 

järjestää taas kisan.

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2020
Kilpailualue koko Pudasjärven pitäjän alue.
Kalastusväline vapaa.
Kaikki kalat käy.

Palkintona 
lahjakortit ja kaikille 

jotain pientä

kilpailusarjat 
0-10v ja 10-16v

Tiedot kaloista: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, 
Jussi Timonen-Nissi p. 0400 122 696 tai 
sähköpostilla: jussitimonennissi@gmail.com

Ikosen paliskunnan  
varSINaINEN 

KEväTKOKOUS  
su 7.6.2020 klo 18.00

Raimo Hepolan talossa.
Käsiteltävät asiat:
1. poronhoitoasetukesen 4 pykälän määräämät asiat.
2. muut esille tulevat asiat.

Ala-siurualla 24.5.2020 
Hallitus  

PuU yLEISUrHEILUJaOSTO
Lasten liikuntakerho 6–9 vuotiaille ja 
10–15 vuotiaille alkaa ti 3.6. 
Kokeillaan monipuolisesti yleisurheilun eri osa-
alueita leikkien, pelien, kisailujen ja liikunnan ilon kautta. 
Paikkana on Suojalinnan kenttä ja liikutaan myös lähiympä-
ristössä. Pietarilan ja rajamaan lähiliikunta – alueet.
Yu-jaosto maksaa osallistujille lisenssin. 
• 6–9 vuotiaat: ti ja to klo 13–14.
• 10–15 vuotiaat: ti ja to klo 14–15.30.
Lisätietoja: Pekka Kinnunen 0400 381 548.

ala-Livon vesiosuuskunnan
vUOSIKOKOUS

 pidetään perjantaina 12.6.2020 
klo 18.00 alkaen Pirjo Tuovilalla 

os. Ranuantie 1587 A.
Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.  

Tervetuloa! Hallitus

Perinteisen lahnarallin tilalla järjestetään 
kala-aiheiset tapahtumapäivät

KaLaa myyTäväNä 
aikuisille (poikkeustila-aika) 

Taavitsaisen rannassa, Venkaantie 143.
pe-la 5.-6.6., molempina päivinä klo 10 alkaen.  
Savustettua ja tuoretta lahnaa, haukea fileerattuna ja 

tuoreena, säynävää, ym kalatuotteita, kahvia ym. 
Aitto-ojan kalaveden osakaskunta ryTervetuloa!

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
yLEINEN KEväTKOKOUS  

Koskenhovilla 
torstaina 4.6.2020 klo 19.00. 

Esillä sääntömääräiset
asiat. Johtokunta klo 18.45.

Tervetuloa!

aittojärven vesiosuuskunnan 
vUOSIKOKOUS

ti 9.6.2020 klo 18.00 Kyläkolossa. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

mLL Pudasjärven yhdistys järjestää

LEIKKIPUISTOTOImINTaa 
1.-12.6. ma-pe klo 10-13 

Pietarilan lähiliikuntapuistossa 

TErvETULOa LEIKKImääN 
Ja PELaamaaN!

Kouluikäiset voivat osallistua 
itsekseen, alle kouluikäiset 

vanhemman kanssa. 

Käsien pesusta huolehditaan! 

Ratojen suorittajat 

voivat osallistua 

jätskilahjakorttien 

arvontaan!

Omatoimisia toimintaratoja 
tulossa myös eri puistoihin 
- seuraa ilmoittelua fb:ssa ja 

Instassa! 

Kiiminkien Sydänyhdistys ry:n  
vUOSIKOKOUS 

pidetään ma 22.6.2020 klo 18.00-20.00 
Ylikiimingin seurakuntatalolla, 

osoitteessa Kirkkomäki 12, 91300 Ylikiiminki.
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 

edellyttämät asiat. Huomioidaan kokoontumisista anne-
tut ohjeet (käsihygienia, turvavälit, enimmäismäärä ym.) 

- ethän tule kokoukseen, mikäli sinulla on flunssa- tai 
vastaavia oireita. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

aitto-ojan kalaveden 
osakaskunta ry 

vUOSIKOKOUS 
pidetään su 14.6.2020 klo 13. alkaen 

Aittojärven koululla.   
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hoitokunta

Pudasjärven Livon paliskunnan 
varSINaINEN 

KEväTKOKOUS
pidetään su 7.6.2020 klo 13.00 

Livon koululla.
Käsiteltävät asiat: Poronhoitoasetuksen 3 pykälän 

määrämät ym. esille tulevat asiat.
Hallitus

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi



10 11nro 22PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti28.5.2020 28.5.2020nro 22

Penaty – Ilja Repinin taiteilijakoti Kuokkalassa
Pieni Ilja-poika, joka pitää 
piirtämisestä, on sairas. Hän 
luulee kuolevansa ja kysyy 
eräältä tuttavalta, onko tai-
vaassa värejä ja pensseleitä. 
Tuttava alkaa kuvailla, kuin-
ka kaunis paratiisi on.

Ilja sanoo, että toinen pu-
huu eri asiasta. ”Onko siel-
lä värejä, joilla maalataan 
paperille. Ja onko siellä pa-
peria?” Tuttava tuumii, että 
Jumalalla on kaikkea riittä-
miin, paperiakin. 

Pieni poika, Ilja Repin 
(1844–1930), kuitenkin toi-
pui. Muistelmakirjassaan 
Mennyt aika läheinen (suom. 
V. Melanko 1970) hän kertoo 
köyhästä lapsuudestaan Uk-
rainassa Tšugujevin kylässä. 
Sotilasisä oli paljon poissa 
kotoa. Äiti ja isoäiti hankki-
vat niukkaa elantoa pitämäl-
lä kestikievaria. 

Taiteen iduille Ilja pääsi 
orvon serkkunsa avulla, jolta 
hän sai paperia ja siveltimiä. 
Vaikka hänen opintiensä 
alku Pietarin taideakatemi-
assa oli ohdakkeinen, hänen 
lahjakkuutensa teki vaiku-
tuksen professoreihin.

Repin maalasi realisti-
sia historiallisia ja kansan-
kuvauksia (muun muassa 
Volgan lautturit) ja muoto-
kuvia. Ystävästään Leo Tols-
toista hän teki useita muo-
tokuvia. Hän harrasti myös 
kuvanveistoa. Hän opetti 
taideakatemiassa, nykyises-
sä Repin-instituutissa. Hän 
kokeili maanviljelystä, mut-
ta epäonnistui. Avioliittokin 

kariutui.
Uuden elämänkumppa-

ninsa Natalia Nordman-
nin (1883–1914) nimiin Re-
pin hankki Suomen puolelta 
Terijoelta Kuokkalasta pie-
nen mökin aluksi kesäasun-
noksi. Vähitellen he alkoivat 
laajentaa taloa persoonalli-
seksi ja mielikuvituksellisek-
si taiteilijakodiksi.  

Taloon lisättiin toinen 
kerros, johon tuli kaksi atel-
jeeta tornimaisine kattoik-
kunoineen. Huvila nimettiin 
Penatyksi muinaisrooma-
laisten kotilieden jumalien 
penaattien mukaan.  Talon 
ympärille luotiin laaja puu-
tarha lammikoineen ja pa-
viljonkeineen. Puistossa on 
myös Repinin hauta.

Penatyn asukkaat tunsi-
vat läheiseksi Tolstoin tasa-
arvoa painottavan filosofian, 
joten vieraita ei passautettu 
palvelusväellä. Niinpä kävi-

jät saivat harrastaa itsepal-
velua ohjelappusten avulla: 
”Olkaa hyvä ja riisukaa itse 
takkinne, hattunne ja kalos-
sinne.” Jotta Repinillä oli-
si työskentelyrauha, vieraita 
otettiin vastaan vain keski-
viikkoisin. 

Mieluista oli tavata suo-
malaista kulttuuriväkeä, jota 
kesäisin oleskeli Kannaksel-
la. Naapurissa oli kirjailija 
Tuuli Reijosen perheen hu-
vila. Kirjassaan Kannaksen 
mosaiikkimaailma (1968) 
hän kuvailee Penatyn tun-
nelmaa. Siinä sekoittuivat 
slaavilainen mystiikka, tai-
teilijahuolettomuus, katoava 
suuruus ja Kannakselle omi-
nainen pelottava rappeutu-
minen. 

Myös ruokasalin pyöreä 
pöytä on esimerkki itsepal-
velusta. Tarjolla oli yleensä 
– Tolstoin vaikutusta sekin 
– kasvisruokaa keskellä pöy-
tää pyörivän levyn päällä. 
Levyä kieputtamalla ruoka-
kulhot sai omalle kohdalle. 

Aterimet olivat pienessä ve-
tolaatikossa. Kerrotaan, että 
muuten hilpeä seuramies 
Repin vaati aterialla hiljai-
suutta. Puhumaan erehtynyt 
passitettiin nurkkaan esittä-
mään jotakin.

Suomen itsenäistyttyä 
Repin piti edelleen yhteyk-
siä Helsinkiin. Hänestä tuli 
käytännössä emigrantti, sillä 
hän ei huolinut bolševikkien 
tarjoamaa Neuvostoliiton 
kansalaisuutta. Vaikka hän 
Kuokkalassa asuessaan koki 
itsensä suomalaiseksi, hän 
ei hakenut Suomen kansa-
laisuutta. Hänellä oli pako-
laisille tarkoitettu Nansen-
passi. 

Repin asui Penatyssa 
30 vuotta. Vuodet Natali-
an kuoltua olivat hiljaiseloa. 
Huvila oli kylmä, poltto-
puusta, ruoasta ja rahasta oli 
pulaa. Taloutta paikatakseen 
Repin myi töitään pilkkahin-
taan. Kun oikea käsi vam-
mautui, hän opetteli maalaa-
maan vasemmalla. Lähinäön 

Ruokasalin pyöreässä pöydässä voi harrastaa itsepalve-
lua. 

Ilja Repin: natalia nordman-
nin muotokuva. 

Kirjoittaja Sisko Ylimartimo Penatyn pihalla 2016. 

Reliefi Penatyssa esittää Repiniä maalaamassa kasakoita, 
jotka kirjoittavat pilkkakirjettä Turkin sulttaanille.nuoria taiteilijoita Penatyn puistossa.

Repinin viimeinen omakuva vuodelta 1920. Kylmässä atel-
jeessa taiteilija joutui käyttämään ulkovaatteita.

huonontuessa hän käytti pit-
kiä siveltimiä. 

Repinin kuoltua Penatya 
emännöi tytär Vera, poika 
Juri asui sivurakennuksessa. 
He muuttivat myöhemmin 
Helsinkiin. Vuonna 1940 hu-
vilasta tuli museo, ja jatko-
sodan sytyttyä sen irtaimis-
to evakuoitiin Leningradiin. 
Sodan aikana rakennus tu-
houtui. 

Kun vuonna 1944 oli ku-
lunut sata vuotta Repinin 

syntymästä, Penaty päätet-
tiin rakentaa uudelleen. Se 
avattiin museona 1960-lu-
vulla. Kuuluisimman asuk-
kaansa kunniaksi Kuokka-
lan kylä nimettiin Repinoksi. 

Sisko Ylimartimo,  
kuvat Sisko ja 
Jukka Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija. Hän 
asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.
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PUDAS-KONEEN UUSI 
PIENKONEKORJAAMO AVATTU!

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
kesä la 9-13

KIIlTOA JA SUOJAA 
AUTOllESI

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien huuhtelu
● kumisten etulat-

tiamattojen pesu

● vaha
● puhallin + pyyhe-

kuivaus

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

PERUSPESU

25€
AlKAEN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 
 huuhtelu
● kumisten 
 etulattiamattojen 

pesu

● huuhtelu
● puhallin 
 + pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€

AlKAEN

TEHOPESU + VAHA

60€
AlKAEN

TUULILASIN 
PINNOITUS

65€
AlKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A. B. C. TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha
● pitkäkestoinen 

suoja  

maalipinnalle
● helpottaa  

puhtaanapitoa

120€
AlKAEN

D.

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄlÖIDYT AUTONHOITOPAlVElUT:
KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€

AlKAEN

KESTOPINNOITUKSET

200€
AlKAEN● kulutusta kestävä suoja  

maalipinnalle
● helpottaa merkittävästi  

puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU

● imurointi
● lasien sekä muoviosien 
 puhdistus/ kiillotus
● kumimattojen pesu

60€
AlKAEN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN MÄRKÄPESU

150€
AlKAEN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

● yksi- ja moniasteisina

● öljynvaihto
● sytytystulpan 

vaihto
● ilmansuodattimen 

puhdistus
● terän tarkastus/

teroitus

● yleinen 
 kuntotarkastus
● koekäyttö

TyöNNETTÄVÄT jA 
ITSEVETÄVÄT:

49€

HUOlTOPAKETIT 
RUOHONlEIKKUREIllE:

● öljynvaihto
● sytytystulpan 

vaihto
● ilmansuodattimen 

puhdistus
● terien tarkastus/

teroitus
● nivelien rasvaus

● yleinen  
kuntotarkastus

● koekäyttö

TRAKTORIT jA  
ETULEIKKURIT:

99€

● puhdistus
● sytytystulpan 

vaihto
● ilmansuodattimen 

puhdistus
● kaasuttimen säätö
● terän teroitus
● turvalaitteiden 

testaus

● yleinen 
 kuntotarkastus
● ruohotrimmerin 

siiman tarkastus/
vaihtotyö

● koekäyttö

MOOTTORI-jA 
RAIVAUSSAHAT, 
RUOHOTRIMMERIT:

49€

● rungon pesu
● renkaiden 
 kuntotarkastus
● jarrujen 
 tarkastus/säätö
● vaihteiden 
 tarkastus/säätö
● pinnojen 

 tarkastus/kiristys
● ketjun kireyden 

tarkastus ja voitelu
● yleisvoitelu
● yleinen 
 kuntotarkastus
● koeajo

POlKUPYÖRÄT:

1-VAIHTEINEN  

49€ NAPA-
VAIHTEINEN, 

3-8 V. 

59€
MONI-

VAIHTEINEN, 
9-30 V. 

69€
SÄHKÖPYÖRÄT: 
HUOLTOPAKETTI 

+ LISÄVELOITUS 10 €

KORJAAMOTYÖT 
65 €/tunti

HUOlTOON TUlEVIEN 
KONEIDEN KUlJETUS/

NOUTOPAlVElU  Alk. 10 €

UUDEN PYÖRÄN 
ENSIHUOlTO:

1-30 VAIHDETTA   

39€
SÄHKöPyöRÄT        

49€

ULKO/SISÄ-
RENKAAN 
VAIHTOTyö:   15€

TARJOUS

TARJOUS

49€

79€


