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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.1.2016

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 3.2., ke 10.2. ja ke 17.2. 

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 2.2. yleislääkäri Olli Heikkilä
 Ma 8.2. ja ma 29.2. sekä to 17.3. 

gynekologi Liisa Karinen
gynekologiset ultraäänitutkimukset 

KUOMAN LENKKAREITA    AAMUTOSSUJA    TANSSIKENKIÄ    TALVILENKKAREITA

PUDASJÄRVELLÄ VAIN 
LAUANTAINA 30.1. klo 10-14 

entisen Kenkä Ahosen tiloissa, Kauppatie 5.
Naisten ja miesten 
TALVIKENKIÄ

alk. 39,-

Sievi, Ajavat, 
Pomar, ym... Tervetuloa!

•  Aco terveyskengät
•  Juhlakenkiä
•  Jokasään nilkkureita
•  Avokkaita
•  Toppakenkiä
•  Lammastossuja, 
 huopatossuja 
•  Nahkasaappaita
•  Ortokenkiä
•  Työ- ja terveyssandaaleja

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus 59€

sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Arvomme kaikkien tammi–helmikuun 
aikana määräaikaiskatsastuksessa

käyneiden kesken 
2x100 €:n S-ryhmän lahjakortin.

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

Tervetuloa tutustumaan 
paikallisiin tuotteisiin ja 

monipuolisiin 
pesulan palveluihin!

Luonnon Aromit
 - LÄHITUOTEKAUPAN JA 

PESULAN VASTAANOTTOPISTEEN 
AVAJAISET tiistaina 2.2.2016 klo 12-15

Ranuantie 253, 93100 Pudasjärvi
Aukioloajat: tiistaisin ja torstaisin klo 12-15

LAromit Oy
www.luonnonaromit.fi

Ranuantie
Kontio-

tuote Oy
Luomu-yrttiteetarjoilu!

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 0400 753 545
tai juutinensami@gmail.com

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

POISTOPISTE

TUPLAPEITE
200x200 cm 
Kangas: mikrokuitu pv/pe 
Täyte: Silikonoitu ontelokuitu 15€

1€
kpl/pkt/erä

SISUSTUS- 
TYYNYT 
40x40 cm ja 
50x50 cm 2€
SATU- JA 
KATSELU-
KIRJAT

Complete KUKKA-
RAVINNE TIIVISTE
350 ml Riittoisa: 
Pullosta 120 l 
valmista ravinne 
liuosta

BAMBU 
SUKAT
5 pr/pkt

● Ystävänpäiväkortit 6 kpl
● Pääsiäistiput 2 kpl/pkt alk.
● Colorado wc-raikastin
● Jääveistosmuotit alk.
● Pöytätabletit
● Villapohjalliset koot: 36-45
● Tiiviöpurkit alk
● Muistilappukuutiot alk.
● Perinteinen Teemuki puualusella 

Meiltä TV:stä tutut
Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

Tastiwave Dix
MIKROKIVI Ruuan 
kypsennykseen ja lämpöalustaksi 5€

TUHANSITTAINTAVARAA

20€Lajiteltua 
RUOKAPERUNAA 25 kg/ säkki

250

3€

5€ALKAEN

TERMO-
LEGGINSIT

890 10€

Miesten
HIHATON T-PAITA
3 KPL

PETAUSPATJAT
lev. 80-180 cm

15€

Muovinen KOSTEAN-
TILAN MATTO
lev. 60 cm

1990
/m

HINTASHOKKI!

Ruotsin armeijan
SUKSISETTI
Sis. sukset, sauvat ja siteet

20€
YHTEISHINTAAN

Nyt myös 5 kg pakkauksissa!

ALKAEN

ALKAEN

plo

10€
2 PKT

Naisten ja miesten 
NAHKAVYÖT

ALKAEN

ALKAEN

(49 €)

KESSELI Ry 2016

Antamalla iloa
LIITTEENÄ
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu, kummikirkko  seurakuntakodissa su 
31.1. kello 10, Pekka Asikainen, Juha Kukkurainen, Kei-
jo Piirainen. Kirkkokahvit.

Kuorot: kirkkokuoro to 4.2. kello 18, Vox-Margarita ke 
3.2. kello 18 eläkeläisten musiikkipiiri ke 3.2. kello 13 ja 
Sarakylän kappelikuoro to 4.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.

Lähimmäiset seurakuntakodilla ma 8.2. kello 18.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 1.2. kello 11.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 4.2. kello 17.00, tervetuloa.

Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttori-
lassa.

Lapsiparkki: seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 
29.1. ja pe 5.2. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100 (ennakkoon otetaan 10 ilmoittautunutta).

Varhaisnuorten (7-14v.) retki Laulutuuli maratoniin 
Posiolle la 20.2. kello 8.30-19. Tapahtumassa laule-
taan Laulutuuli-kirja läpi. Päivän aikana tarjolla ruokaa 
ja myös muuta mukavaa oheisohjelmaa. Reissu on il-
mainen. Ilm. 4.2. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 
(08) 882 3100. Lisätiedot tapahtumasta tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636 tai marko.vayrynen@evl.fi / 
040 752 4387.

Partiot: keskiviikkoisin kello 17-18 Sudenpennut 7-9v ja 
kello 18-19 Tarpojat 10-14v. Lisätiedot partiosta tiina.in-
keroinen@evl.fi / 040 571 4636.

Iltakahvila Rönö: perjantaina kello 18-22 seurakunta-
kodissa.

Talviriparin leiripäivä la 30.1. kello 10-16 Hilturannas-
sa.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 29.1. kello 19 ja seurat Sarakylän 
kappelissa su 31.1. kello 19 (Iivari Jurmu). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 31.1. kello 16 (Mikko Tuohimaa, Simo 
Kinnunen).

Kastettu: Niilo Ossian Puhakka.

Haudattu:  Atta Aukusti Ojala 82 v, Mika Janne Pette-
ri Niemi 49 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Ensi sunnuntaina on kynttilänpäivä. Kynt-
tilänpäivä ei juurikaan painotu kirkkovuo-
dessa - mutta se on erinomainen muis-
tutus siitä, että ennen vanhaan kirkossa 
käytettävät kynttilät siunattiin tuolloin. 
Enää ei kynttilän valo valaise kotejamme 
ja kirkkojamme, vaan valaistukseen käyte-
tään sähkökäyttöisiä hehkulamppuja. Kui-
tenkin meillä on yhä tapana sytyttää kynt-
tilöitä luodaksemme tunnelmaa tai silloin, 
kun sähköä ei ole ja haluamme valoa pi-
meyteen. Tuovathan kynttilät meille valoa, 
mutta erityisesti kynttilän lepattava liekki 
pitää sisällään ja symboloi paljon muutakin. 
Kynttilä kuvastaa valoa, valoa pimeässä ja 
valoa elämässä. 

Kynttilänpäivä päättää jouluntapahtu-
mien muistelun. Tämä näkyy erityisesti sii-
nä, että viimeistään kynttilänpäivänä pure-
taan seimiasetelmat, joiden rakentaminen 
on aloitettu adventtina, ja idän tietäjät - vii-

meiset henkilöt - on asetettu Jeesus-lap-
sen seimen läheisyyteen loppiaisena. Kynt-
tilänpäivän Raamatun tekstit kertovat 
Jeesus-lapsen tuomisesta temppeliin.  

”Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapel-
käävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odot-
ti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Hen-
ki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle 
ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä en-
nen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. 
Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja 
kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne 
tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtä-
vä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Juma-
laa ja sanoi:  - Herra, nyt sinä annat palveli-
jasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. 
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelas-
tuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmis-
tanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, 
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.”   
Luuk. 2:25-33.

Pyhän Hengen johdattamana vanha Si-
meon oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan 
ja näki pelastuksen, jonka Herra on luvan-
nut kaikille kansoille. Tämän tapahtuman 
jälkeen Simeon sai kuolla turvallisella mie-
lellä. Kynttilänpäivän sanoma kertoo siis 
maailman valosta, valosta joka loistaa ihmi-
sille Jeesuksen kautta. 

Vaikka meillä ei ole nykyään kynttilöitä 
tuotavaksi siunattavaksi, voimme jokainen 
tuoda itsemme Jumalan eteen. Ensi sun-
nuntai, Kynttilänpäivä on erityisen tärkeä 
päivä meidän seurakunnassa. Silloin kum-
mit voivat tuoda kummilapsiaan siunatta-
vaksi ihan samalla tavalla kuin Maria ja Joo-
sef toivat pienen Jeesus-lapsen temppeliin. 

Helena Koivukangas

Valo

Lumilyhdyt koristaa
pihamaan.
Pakkanen paukkuu.

Revontulet loimuavat
tuoden kauniin väriloiston
yötaivaalle.

Käyn hakemassa
myrskylyhdyn ulkoa.

Katselen taivaalle.
Revontulet kiemurtelevat.

Pakkanen on kireää.
Kylmä pohjoistuuli
lisää pakkasen purevuutta.

Ilma tuntuu niin kylmältä,
että menen pirttiin
lämmittelemään
takkatulen ääreen.

Istahdan takan eteen lattialle.
Lattialla on lampaan talja.

Takkatulen lämmittäessä
kasvoja ja käsiäni.

Mieheni tuo minulle
ruusunmarjateetä.

Vaikka ulkona paukkuu
pakkanen, niin sisällä pirtissä
on kotoisan lämpöistä.

Anna-Riikka Huhta

Tammikuu lopuillaan
Matkakertomuksessaan Poh-
janmaalle vuodelta 1797 ru-
noilija Frans Michael Franzén 
kertoo, miten Pudasjärvellä 
ajetaan poroilla pitkiä matko-
ja kirkolle. Hän kertoo: Tal-
vella ovat tällaiset matkat 
kuitenkin verraten mukavia, 
vaikkakin poro joskus heit-
täytyy pahankuriseksi ja al-
kaa potkia ajajaansa, jonka 
silloin on kumottava ahkion-
sa suojakseen poron jalko-
ja vastaan. Omissa muistiin-
panoissaan hän kirjoittaa 
lapsuudenkodistaan Oulus-
sa hän sanoo pitäneensä ko-
din seinällä olleesta taulusta, 
missä kaksi poroa pulkkineen 
oli kuvattu tunturimaisema 
taustanaan. Poroteema kiin-
nosti häntä siinä määrin, että 
hän kirjoitti lapinaiheisen ru-
nonäytelmän Emili eli Ilta La-
pissa (2010). Tähän herkkään 
rakkaustarinaan hän sijoit-
ti meille tunnetun laulunsa 
”Juokse, porosein”, alkujaan 
ruotsiksi ”Spring, min snäl-
la ren”.

Franzén on saanut lau-
lulleen myös paikallisen esi-
kuvan. Hänelle oli tuttu 
rakkaustarina Utsjoen, sit-
temmin Iin ruustinnasta Ma-
ria Garvoliasta ja Iin tulevasta 
kirkkoherrasta Henrik Sun-
dista, joka porolla ajoi nuo-
ruuden rakkautensa Marian 
luo Utsjoelle. Maria oli jäänyt 
leskeksi ja Henrik Sund kii-
ruhti kosimaan Mariaa mie-
lessään laulussa mainittu 
kuva lemmitystä ja hänen hy-
myilystään. Lysti oli matkaa 

JUOKSE, POROSEIN
Laulun taustaa ja tarinoita

tehdä ”kullan muoto muis-
toissa”.

Franzénin runon syntyta-
usta on lähemmän tarkaste-
lun arvoinen. Runoilija sel-
vittää niitä ensimmäisessä 
runokokoelmassaan Skaldes-
tycken, missä runo julkaistiin 
ensi kerran ruotsiksi Turussa 
v.1810. Franzénin runon al-
kulähteet pulppuavat Uppsa-
lan professorin Johan Schef-
feruksen Lapponia-teoksesta 
(1673). Selostaessaan lappa-
laisten häämenoja hän otti 
teokseen kaksi saamelaista 
rakkauslaulua, jotka sodan-
kyläläinen ylioppilas, sittem-
min Enontekiön kirkkoher-
ra Olavi Sirma hänelle antoi. 
Lapponia käännettiin pian 
Euroopan sivistyskielille. Sa-
masta teoksesta englantilai-
nen runoilija ja poliitikko 
Joseph Addison löysi ne ja ru-
not ilmestyivät hänen lehdes-
sään Spectator v. 1711. Sak-
sassa runoilijat Christian von 
Kleist, Goethe ja Herder tun-
sivat mainitut laulut ja saivat 
niistä vaikutteita omiin ru-
noihinsa, myöhemmin myös 
kansallisrunoilijamme J. L. 
Runeberg.

Franzénilla oli siis esiku-
via, kun hän kirjoitti tunnetun 
runonsa. Aikalaisrunoilija J. 
H. Kellgren ihasteli alkupe-

räisiä saamelaislauluja mi-
ten myös ”lappalaiset keskel-
lä syviä nietoksia ja jääkenttiä 
uhraavat toisinaan Apollolle 
lauluja, jotka ovat täynnä ru-
nollista hehkua”. Tehdessään 
oman laulunsa Franzénilla oli 
lisäksi innoittajana omien sa-
nojensa mukaan lapsuuden 
kodin mainittu lapinaiheinen 
taulu ja mainittu kotiseutun-
sa henkilöhistoriaan liittyvä 
todellisuuspohjainen elämän-
kohtalo.

Meille suomalaisille Juok-
se, porosein-laulu on Olli Ber-
gìn (Vuorisen) suomentama-
na (1875) tullut tutuksi. Sävel 
on suomalainen kansansävel-
mä. Vuorisen suomennokses-
sa on kuusi säkeistöä, joista 
neljäs ja viides säkeistö ovat 
jääneet vähemmän tutuiksi. 
Franzénin alkuperäinen teks-
ti ruotsiksi käsittää seitsemän 
säkeistöä. Laulutekstiä on 
ajan kuluessa kielellisesti jon-
kin verran uudistettu.

Toivo Hyyryläinen
kotiseutuneuvos, rovasti

Laajemmin laulun  
taustoista teoksessa:
Toivo Hyyryläinen, Peuravirren jäljil-
lä. Virren virtaa. Toimittanut Liisa En-
wald ja Tuulla Hökkä. Kansanvalis-
tusseura. Keuruu 2010, s.285—309.

Kuva on F.M. 
Franzénin Skal-

destycken 1-7 IV 
teoksen kansi-

lehdeltä vuodel-
ta 1832.

Juokse, porosein!
(Spring, min snälla ren!)

Kirjoittanut Frans Mikael 
Franzén
Suomentanut
Olli Vuorinen (1875)

Juokse, porosein,
Poikki vuoret, maat!
Seistä, syödä, saat
Majall’ impyein;
Siellä verraton
Sammal-aarre on.

Päiv’ on lyhyinen,
Mutta pitkä tie,
Laulaissan’ nyt vie
Matka joutuen!
Tääll’ on sudet vaan
Usva-majoissaan.

Jos mä lentäisin,
Niinkuin kotka tuo,
Kultapilven luo,
Ehkä näkisin
Silmät lemmityn,
Huulten hymyilyn.

Sydämeni sä
Kohta kiedoit niin
Lemmen pauloihin,
Ett’en selviä:
Vedät totta kuin
Koski innostuin.

Sinut nähtyäin,
Suurest’ ikävöin,
Aina päivin, öin
Mietin mielessäin:
On se onni vaan,
Kun sun omaks’ saan!

Vaikka kätkeisit
Laakson kiven taa,
Taikka porolla
Metsään rientäisit:
Kivet, hongat ois
Tieltäin käypä pois!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Metsäveroilta

Stora Enso Metsä järjestää metsä-
veroillan Pudasjärvellä Pohjan-
tähdessä ti 2.2. klo 18.00–20.30. 
Kahvit alkaen klo 17.30.
 
Tiedustelut
Aimo Kaivorinne
p 0400 399 066

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät valitsi parhaat paikal-
lisyhdistykset neljässä eri 
sarjassa yhdistysten jäsen-
määrän mukaan.

- Vuoden 2015 voittajayh-
distykset valittiin arvioiden 
muun muassa toiminnan ak-
tiivisuutta, yhteistyön teke-
misen ja verkostoitumisen 
taitoja, viestintää ja jäsenke-
hitystä, toteaa Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjien puheen-
johtaja Lauri Mikkonen.

100–199 jäsentä -sarjassa 
voittaja on Pudasjärven Yrit-
täjät. Perusteluissa todetaan, 
että Pudasjärven Yrittäjissä 

 Pudasjärven Yrittäjät valittiin parhaaksi 
paikallisyhdistykseksi

on tehty hyvää järjestötyö-
tä jo vuosikymmenten ajan. 
Yhteistyö kunnan kanssa on 
perinteikästä ja perustuu ak-
tiiviseen yhteydenpitoon. 
Tapaamiset ovat säännölli-
siä ja kunnasta osallistutaan 
myös Suomen Yrittäjien kun-
nallisjohdon seminaariin.

Perustelujen mukaan yh-
distys tiedottaa aktiivises-
ti toiminnastaan ja yhteistyö 
paikallislehden kanssa on 
jatkuvaa. Viimeisten vuosien 
aikana yhdistyksessä on pa-
nostettu mm. senioriyrittäji-
en toimintaan sekä uusien jä-
senten huomioimiseen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien paikallisyhdistysarvioinnin 2015 voittajat on julkistettu. 
Kuvassa palkittujen yhdistysten edustajia: oik. Siikalatvan Yrittäjät pj. Tanja Heikkonen, 
kesk. Haukiputaan Yrittäjät pj. Tiina Sotaniemi, Oulun Yrittäjät pj. Jussi Riikonen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät toteaa arvioinnissaan 
myös, että yhdistyksen toi-
mivuuden takaa joustava 
työnjako hallituksen jäsen-
ten kesken. Tämä on luonut 
hyvän yhteishengen ja aut-
taa jaksamaan sekä järjestö-
työssä että omassa yritystoi-
minnassa.

Alle 100 jäsentä -sarjan 
voittajaksi nimettiin Siika-
latvan Yrittäjät. Perustelujen 
mukaan Siikalatvan Yrittäji-
en merkitys ja rooli paikalli-
sena vaikuttajana on vahvis-

tunut vuosi vuodelta.
Nykyisen yhdistyksen 

alueella toimi ennen kunta-
liitosta neljä paikallisyhdis-
tystä ja kuntaliitoksen jäl-
keen yhdistykset päätettiin 
yhdistää yhdeksi toimijaksi. 
Tämä vahvisti yhdistyksen 
vaikuttavuutta.  

200–500 jäsentä -sarjan 
voittaja on Haukiputaan 
Yrittäjät, joka on säilyttänyt 
aktiivisen asemansa alueen-
sa yrittäjien edunvalvojana 
ja yhteishengen luojana kun-
taliitoksesta huolimatta. Yh-
distys on panostanut erityi-
sesti jäsentyytyväisyyteen 
edistämällä paikallista ja alu-
eellista verkostoitumista ja 
toimimalla aktiivisena vies-
tinnän saralla. 

Yli 500 jäsentä -sarjan voit-
taja on Oulun Yrittäjät. Pe-
rustelujen mukaan yhdistyk-
sessä toimitaan aktiivisesti 
yhteistyösuhteiden rakenta-
miseksi ja lujittumiseksi. Eri-
tyinen vahvuus liittyy aktii-
viseen jäsentiedottamiseen, 
jota hoidetaan tehokkaasti ja 
laadukkaasti omaa viikoit-
taista sähköpostiuutiskirje-
järjestelmää hyödyntäen. 

PPY tiedotus

Palkinnon saantiin vaikutti mm. se, että yhdistyksessä 
on panostettu senioriyrittäjien toimintaan sekä uusien jä-
senten huomioimiseen. Kuva elokuun senioriyrittäjien ko-
koontumisesta, jossa muistettiin kukkasin uutta yritystä 
Koodiahjoa, yrittäjänä Antti Wilenius.

Pudasjärven Yrittäjät arvioitiin vuoden 2015 toiminnan pe-
rusteella parhaaksi paikallisyhdistykseksi omassa koko-
luokassaan. Yhtenä perusteena oli hyvä yhteistyö kaupun-
gin kanssa. Kuva viime marraskuussa kaupungintalossa 
yhteisesti järjestetystä hankintaillasta.

Syötteen Matkailuyhdistys 
oli jälleen mukana Matka-
messuilla Helsingissä. Yh-
distyksen mukana aluetta 
olivat edustamassa Hotel-
li Pikku-Syötteen, Syötteen 
Eräpalveluiden ja Hotelli 
Iso-Syötteen henkilökuntaa.

Messuosastolla olivat 
auttamassa myös OSAO:n 
Pudasjärven yksikön mat-
kailulinjan opiskelijat. Syö-
te näyttäytyi omalla ständil-
lään yhteisosastolla Oulun 
Matkailu Oy:n kanssa. Pu-
dasjärveltä myös Niemita-
lon Juustola oli messuilla 
esillä omalla osastollaan.

Tammikuun 21. – 24. päi-

vä järjestetyt Matkamessut 
vetivät tänä vuonna lähes 67 
000 kävijää hakemaan ide-
oita ja inspiraatiota tuleville 
matkoillensa. Kävijämääräs-
sä on hienoinen lasku edel-
lisvuoden yli 68 000 messu-
vieraaseen nähden.

TNS Gallupin tekemän 
kävijätutkimuksen mukaan 
69 prosenttia kävijöistä il-
moitti tutustuneensa mes-
suilla Euroopan kohteisiin, 
56 % kotimaan kohteisiin, 49 
% kaukokohteisiin ja 43 % 
lento-, laiva- ja muihin kul-
jetusyhtiöihin. Matkames-
suilta etsitään tietoa erityi-
sesti ensi kesän ja kevään 

matkoista. Osa ilmoitti etsi-
vänsä matkaa jo ensi talvel-
le.

Valtaosa, 80 prosenttia, 
messukävijöistä kertoo käyt-
tävänsä tänä vuonna mat-
kailuun rahaa saman ver-
ran tai enemmän kuin viime 
vuonna. Kaksi kolmesta 
messukävijästä sanoo, että 
messuilla on vaikutusta tu-
levan matkavarauksen teke-
miseen.

 
Kävijöistä 83 prosenttia 

pitää tärkeänä sitä, että mes-
suilla voi tutustua kotimaan 
matkakohteisiin. Kotimaan 
matkailussa messukävijöi-

tä kiinnostavat erityises-
ti kotimaan luontokohteet, 
kaupunkilomat kotimaassa 
sekä kotimaan tapahtumat 
ja kulttuuritarjonta.

Kävijöiden mukaan tär-
keitä syitä tulla messuille 
ovat matkoista unelmoimi-
nen, erilaiset elämykset sekä 
matkatarjoukset. Kolme nel-
jästä kävijästä pitää tärkeänä 
sitä, että messuilla voi tavata 
matkailuasiantuntijoita kas-
vokkain.

Matkamessujen kävijä-
tutkimuksen toteutti TNS 
Gallup. Tutkimukseen vas-
tasi 300 messuvierasta.

Syöte esillä Matkamessuilla Helsingissä

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä! 
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17ALE jatkuu vielä 6.2.2016 saakka.

Pudasjärvi, Puistotie 2. Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

MYYDÄÄN 
toimiva kangas- ja ompelimoliike Pudasjärvellä. 

Omat liiketilat. Mahdollisuus ostamiseen tai vuokraukseen.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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-Lahjoitukset tulevat tarpee-
seen. Yhdistykset tekevät to-
della arvokasta työtä ja olem-
me siitä kiitollisia, Lakkarin 
vastaava hoitaja Jaana Iso-
mursu kiittää Pudasjärven 
Syöpäkerhon väkeä.

Taustalla pyörii musta-
valkoinen kotimainen eloku-
va juuri seinälle asennetusta, 
kerholaisten lahjoittamasta 
uudesta televisiosta. Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistyksen 
alainen Pudasjärven Syöpä-
kerho lahjoitti maanantaina 
Lakkariin television ja kolme 
radiota.

-Olemme itse saaneet lah-
joituksia. Rahaa on kertynyt 
sen verran, että haluamme 
laittaa hyvää eteenpäin, ker-
too Syöpäkerhon puheenjoh-
taja Kaisa Manninen.

Uusi televisio sijoitettiin 
Lakkarissa taaimmaiselle sei-
nälle, rauhalliseen oleskelu-

Syöpäkerho lahjoitti Lakkariin television ja radioita
tilaan. Radiot vietiin huonei-
siin.

Lakkari on 24-paikkai-
nen vanhusten hoitoyksikkö, 
jossa on sekä pitkäaikaista 
hoitoa vaativia että vuoro-
hoidossa olevia asukkaita.  
Aikaisemmin Lakkarissa oli 
vain yksi televisio yhteisessä 
tilassa, joten valinnanvapaus 
lisääntyi lahjoituksen myötä.

Lakkarin väki katsoo te-
levisiosta mielellään eten-
kin urheilua, kotimaisia elo-
kuvia, luonto-ohjelmia sekä 
uutisia. Radiota kuunnellaan 
yleensä omissa huoneissa.

-Pitäähän sitä ajankulua 
olla! naiset toteavat.

Muutama vuosi sitten 
syöpäkerholaiset lahjoittivat 
televisioita terveysasemalle. 
Tuolloin myös muut paikal-
liset yhdistykset innostuivat 
tekemään lahjoituksia.

Syöpäkerho haastaa tällä-

kin kertaa yhdistyksiä teke-
mään hyväntekeväisyyttä ja 
tarttumaan haasteeseen.

-Ensi alkuun haastamme 
Hilimat ja Eläkeliiton, Kaisa 
Manninen ja Aino Timonen-
Nissi kehottavat.

Isomursun mukaan Lak-
karissa vastaanotettaisiin 
mielellään vielä kaksi televi-
siota, jotka voitaisiin sijoittaa 
huoneisiin. Silloin niistä olisi 
iloa myös sellaisille asukkail-
le, jotka eivät pääse oleske-
lutilaan katsomaan ohjelmia. 
Hyväntekeväisyydestä kiin-
nostuneet voivat ottaa yh-
teyttä Lakkariin. 

Vaihtelua hoivayksiköi-
den arkeen tuovat myös eri-
laiset vierailut. Syöpäkerhon 
väki on esimerkiksi käynyt 
laulamassa vanhusten luona. 
Lakkarin henkilökunnan mu-
kaan vieraita ja otetaan vas-
taan mielellään.

Pudasjärven Syöpäkerhon puheenjohtaja Kaisa Manninen, Lakkarin hoitaja Ninni Torvi-
nen, Syöpäkerhon sihteeri Aino Timonen-Nissi, Lakkarin vastaava hoitaja Jaana Isomur-
su sekä hoitaja Raisa Ollilla ihastelevat yhdessä Lakkarin asukkaan, Vilhon, kanssa uutta 
lahjoituksena saatua televisiota.  Kuva: Martta Oinas-Panuma

Lapin Nuorison Liiton hal-
linnoima TAIDEKEHRÄ 
– Taiteesta ja kulttuuris-
ta terveyttä ja hyvinvointia 
ikääntyneille -projekti on 
päättynyt. Vuosina 2013–
2015 projektin myötä kohen-
nettiin ikääntyneiden terve-
yttä ja hyvinvointia heidän 
oman taiteen ja kulttuurin 
tekemisen kautta.

Projekti oli terveyttä 
edistävä ja sosiaalista hy-
vinvointia lisäävä. Samalla 
taide- ja kulttuuriperintöä 
voitiin siirtää sukupolvelta 
toiselle. Lisäksi toiminnas-

Tukea Iso-Syötteen uudelle rinteelle
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus myön-
si Pohjois-Pohjanmaal-
le kansallista rahoitusta 
ja yritysrahoitusta EU:n 
aluekehitysrahastosta 48 
yritykselle yhteensä 9 
446 720 euroa.

Loka-marraskuus-
sa myönnettyjen yritys-
tukien joukossa oli yksi 
pudasjärveläinen yri-
tys. Pudasjärvellä tukea 

Taidekehrästä  hyviä käytänteitä ikääntyneiden hyvinvointiin
sa oli erityiskohderyhmä-
nä muistihäiriöiset, liikun-
tarajoitteiset ja vammaiset 
ikääntyneet.  

Taidekehrä toimi laajasti 
– aina Etelä-Hämeestä Lap-
piin. Pohjois-Pohjanmaalta 
projektissa mukana oli Livo-
kas ry., joka järjesti päivä- ja 
viriketoimintaa ikäihmisille.

Muut osatoimijat oli-
vat Hollolan Nuorisoseu-
ra,  Jutarinki ry. Sodankyläs-
tä, Lapin kansantanssiyhtye 
Rimpparemmi ry. Rovanie-
meltä sekä Tornion Järjes-
töyhdistys ry.

Virikepäiviä eri kylillä
Livokas järjesti hankkeen 
puitteissa virikepäiviä Pu-
dasjärven kylillä kerran 
kuukaudessa. Virikepäiviä 
pidettiin Jaalangassa, Aitto-
järvellä ja Livolla.

Lisäksi virikepäivät ilah-
duttivat asumispalveluyk-
siköissä kerran kuukaudes-
sa. Toimintaa oli Lakkarissa, 
Kielokodissa, Tuohikodissa, 
Koivukodissa, Yläkartanos-
sa ja Tukiasumisyksikössä.  
Näiden lisäksi toteutettiin 
myös kahteen kotiin koti-

käyntejä. 
Virikepäivien sisältö 

muotoiltiin joustavasti osal-
listujien toiveiden pohjalta. 
Ohjelmassa oli muun muas-
sa vuodenkiertoon liittyvää 
askartelua, vaativien perin-
nekäsitöiden tekoa, perinne-
ruokien valmistamista ja ar-
kiaskareiden tekoa. Lisäksi 
järjestettiin näyttelyitä, juh-
lia ja muita tapahtumia.

Virikepäivät ovat ol-
leet piristäviä, tarpeellisia ja 
edistäneet hyvää yhteiseloa 
kylillä. Virikepäivät ovat ol-
leet myös hyvä apuväline 
naapureiden näkemiseen ja 
kuulumisten vaihtamiseen.  
Säännöllisesti järjestetyt ko-
koontumiset ovat tuoneet 
rytmiä ikäihmisten elämään, 
virkistäneet, luoneet myön-
teisyyttä ja aktivoineet. 

Toiminta on antanut on-
nistumisten kokemuksia ja 
hyvää mieltä. Yksittäiset ko-
tikäynnit kahteen kotiin ovat 
vireyttäneet asukkaiden ar-
kea.

Tanssista taiteeseen
Eri puolilla Suomea Taide-
kehrässä järjestettiin hyvin 
monenlaista toimintaa. Koh-

deryhmään kuuluvat pää-
sivät muun muassa tans-
simaan, musisoimaan, 
tekemään käsitöitä, muiste-
lemaan, pelaamaan, jump-
paamaan ja näyttelemään.

Viime vuonna projektin 
osatoimijat järjestivät sään-
nöllisiä kerho- ja virkistys-
toimintoja yhteensä 148 kap-
paletta. Kokoontumiskertoja 
oli yhteensä 1097, joissa mu-
kana oli 2999 osallistujaa.  
Lisäksi järjestettiin erimuo-
toisia tapahtumia 48 kappa-
letta, joihin on osallistunut 
yhteensä 4094 henkilöä.  

Projektissa mukana on ol-
lut kymmeniä ammattityön-
tekijöitä. Lisäksi on ollut 
harjoittelijoita ja työssäoppi-
joita sekä työllistettyjä.

Projektin toiminnanjohta-
jana on toiminut Maria-Liisa 
Malvalehto, joka toteaa, että 
eri yhdistykset ovat toimi-
neet laadukkaasti, tavoitteel-
lisesti sekä saavuttaneet ase-
tetut tavoitteensa kokonaan.  
Hankkeen myötä paikka-
kunnille on luotu uusia toi-
mintamalleja, joita voidaan 
mallintaa tulevaisuudessa 
ikäihmisten hyvinvointipal-
velujen tuottamisessa. 

Toiminta jatkuu
Pääsääntöisesti toiminnat on 
toteutettu arjen kulttuurina; 
osallistavina toimintoina, 
omana tekemisenä, osaami-
sen jakamisena sekä tuotta-
malla iloa, mielen ja kehon 
virkistystä sekä tarjoamal-
la sosiaalista yhdessäoloa ja 
onnistumisen kokemuksia. 

Malvalehdon mukaan 
toiminta on ollut innovatii-
vista ja luovia menetelmiä 
hyödyntävää. Asiakkaiden 
toiveet on huomioitu, ja uu-
sia yhteistyökumppanuuk-
sia on syntynyt. Hankkeen 
aikana on tehty työtä arjen 
kulttuuria ja kotipaikkakun-
nan mahdollisuuksia hyö-
dyntäen. 

Suurin osa hankkeen ai-
kana syntyneistä toimin-
noista on jäämässä pysyviksi 
käytänteiksi. Monet toimin-
nat jatkuvat projektin jäl-
keen yhteistyössä kuntien ja 
yhteisöjen kanssa tai järjestö-
jen omana toimintana.

Taidekehrä-hanke, 
Lapin Nuorison Liitto ry

Metsälän virikepäivään joulukuussa 2013 saapui paikalle sekä Metsäläkodin asukkaita 
että kyläläisiä. Kuva: Pirjo Honkanen.

sai Hiihtokeskus Iso-Syö-
te, jonka uuden rinteen ra-
kentamiseen myönnettiin  
202 140 euroa. 

Suurimman tukipotin, 
5 miljoonaa euroa kan-
sallista tukea sai Oulus-
sa vuonna 2012 perustettu 
Northern Startup Fund -ra-
hasto. Rahaston tavoittee-
na on edistää uuden kas-
vuhakuisen liiketoiminnan 
kehittymistä alueella sekä 

uusien työpaikkojen syn-
tymistä lisäämällä alueen 
kasvuhakuisiin aikaisen 
vaiheen yrityksiin tehtävi-
en pääomasijoitusten mää-
rää.

Suuri tuen saaja oli 
myös Pyhäsalmen kai-
voksen jatkokäyttöhan-
ke. Kaivos energiavaras-
tona sai kansallista tukea 
629 216 euroa. Hankkeella 
ennakoidaan Pyhäsalmen 

kaivoksen lopettamisen 
vaikutuksia sekä suunni-
tellaan kaivoksen uusio-
käyttöä.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus myöntää 
yritysrahoitusta myös 
Kainuuseen ja Lap-
piin. Kainuuseen ra-
hoitusta myönnettiin  
4 765 490 euroa ja Lappiin  
1 386 650 euroa.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 29.-30.1. ALKUVIIKKO MA 1.2.

Tiistaina 2.2. Rautaosastolta

Elektroninen
HIIRENKAR-
KOITIN pistorasiaan 1195

kpl450 20,-5 pll

Varta
AKUT
esim. 53 Ah 5990

Airam HÄKÄ-
VAROITIN 

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

25,-
Stanley 
20,5 kw
HALLI-
LÄMMITIN 299,-
HALKO-
KÄRRY 4990

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Perjantaina 29.1. Lauantaina 30.1.

ERÄ!  
2 kpl LED-
LAMPPUJA 
AIRAM 
Esim. E27 7w 
600 lumen 690

pkt

995
kgNorjalainen tuore

LOHIFILEE
2 filettä/tal. raj. erä

149499
kg

795
kgIrto

KARJALAN-
PAISTI

499
HK
BURGER
100 g

Porsaan
KASLER-
LEIKKEET
naturell tai 
marinoitu

1090
kg

MAALISPALVIKINKKU
palana ja siivuina

100
Valio 
OLTERMANNI
250 g

Kariniemen
BROILERIN
KOIPI-
REISI

kg

100
Arla VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal. 169

pkt

695
Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

kg

Atria HIILLOS 
GRILLIMAKKARA 
400 g

pss

10 kpl

pkt

Atria
PUNAINEN
LENKKI
500 g 169

pkt

Valio Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg tai
ARKIGOUDA 1 kg

Oululainen
REILU
VIIPALEET
500-550 g
vehnälese, täysjyvä 
tai 
vehnä 100

pss

595
kpl

495
kgTuore

MUIKKU
pyyntivaraus

SOKERI-
MUNKKI

Atria GOUTER
MAKKARATANKO
1,6 kg

Minneolas
MANDARIINI

195
kg

100
rss

995

Riitanherkun
LEIPÄJUUSTO 
n. 150-300 g/kpl

kg

Kariniemen
BROILERIN 
FILEEPIHVI
naturell tai 
hunajamarinoitu

995
kg

Atria Ohuet
PALVI-, KEIT-
TOKINKKU- tai 
KALKKUNA-
LEIKE 
200 g 199

pkt

499
kg

Korpela
PORSAAN
UUNIFILEE
n. 1,2 kg/kpl

495
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

Kemikalio-osastolta
Pepsodent 
WHITE 
NOW MEN tai 
HAMMAS-
TAHNAT 75 ml 299

Blistex 
HUULI-
VOIDE 
4,25-7 g 299

Dove
SUIHKU-
SAIPPUAT 
250 ml 250

Dove
ROLL-ON 
50 ml 279

Leluosastolta

Lego uutuuksia saapunut!

Alkaen

995

NEXO KNIGHTS-
LEGOT

FRIENDS- JA CREATOR-
LEGOT
Alkaen

595

029
kpl

499
kpl

199
Atria
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
400 g, 20 %

ras

399
Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

kg

250
Barilla
PASTAT 
500 g

499
kg

SAVULUUT

299
pktPouttu

WIENERLEIKE 
2 kpl/265 g

Antell
RUIS RUISLEIPÄ 
9 kpl/450 g 139

pss

119
pkt

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

2 pkt

Lasten suositut 
NERF-leluaseet tytöille ja 

pojille nyt meiltä!

Vapaa-aikaosastolta

LIUKUESTE 
KENKIIN

990
Stiga
SNOW 
CHOST

23,-

Stiga Snow 
Surf 110 
LUMILAUTA

4995
Lasten 
SUKSIPAKETIT 
90-110cm

Alkaen

2690

Stiga Snow Kick 
LUMIPOTKU-
LAUTA

2995
Stiga snow 
rocket 85 
TWINTAIL

1990

Stiga RATTI-
KELKAT

Alkaen

4995
Elsa 
POTKURIT

Alkaen

8990

20 kpl/tal.

RUUSUKAALI 400 g 
tai KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g

Vip
BANAANI
LIMSA
1,5 l

sis.
pantin 0,40195

plo
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Perjantaina 29.1. klO 10-17

Putaan Pullan 
kOnsulentti!

rusinaPitkO 500 g

3,49
kpl

ruisrOuhevuOka 800 g

2,45
kpl

MOniviljasäMPylä
6 kpl/310 g

1,79
pss

jauheliha- 
ja kinkku-

ananas-
Pizzat 200 g

0,99
pss

ainO
 jäätelöt

 900 ml

4,99
pkt

nieMitalOn 
leiPäjuustO 500 g, pakaste

10,002 kpl

ainO jäätelöt 
laktOOsittOMat 

900 ml

5,99
pkt

lihaMakarOni- 400 g ja 
lihaPerunasOselaatikOt 350 g

1,10
ras

lOyd early grey tai 
strawberry&vanilla 

tee 20 pss

2,95
pss

Osta 1 saat 
tOisen velOituksetta!

Prix kerMalehMä 
ja lakulehMä-

tOffee 350 g

1,99pkt

Olvi raikas
5 hedelMää

MehujuOMa 1 l

0,99
prk

0,99
prk

whiskas 
kissanruOka 

400 g

9,95
pkt

saiMa
rikkalaPiO + 
harjasetti

MOOttOrikelkat:
POlaris trail 
tOuring deluxe 
500 cc, 1996, aj. 7 000 km  
2350,-
lynx 
x-triM 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3490,-

POlaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
4190,-

lynx 
adventure 550 cc, 
2006, aj. 9 000 km  
4950,-

POlaris tOuring
indy 550 lxt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
7990,-

snOwMax 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

cheddar 
POPPis 200 g

0,99
pkt

kevät uutta!
novita naisten
3/4 hihainen 
kuviOllinen tunika 

18,90
novita miesten
Pitkähihainen-
Paita

13,50

beavers poikien ja tyttöjen
verkkahOusut 
koot 90-130 cm

12,90
kpl

beavers poikien
jOustOvyötärö-
farkut koot 92-128 cm

25,50

""

suOMen halvin!

2,99
plo

kuPOnkitarjOus lauantai 30.1.2016

2 plo/talous

cOMfOrt
Pyykin-
huuhtelu-
aine
4 litraa

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus sunnuntai 31.1.2016

9,99
5 astiaa

1 erä/talous

lasinPesu-
neste
5 litraa
-20°c

POlaris edge 
tOuring 
340 cc, 2005 3490,-

yaMaha rs 
venture 1000 cc 
2004, aj. 11 000 km  
4490,-

"

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus Perjantai 29.1.2016

"

"
9,95

säkki

2 säkkiä/talous

auringOn-
kukan-
sieMen
15 kg

luMilingOt
pyöräveto

549,-
alkaen

luMi-
lingOt
telaveto

999,-
alkaen

luMen-
työntyri

7,90
kpl

kattOkOla
jatkovarrella

finn-Mann
luMikOla
73 cm

29,90
kpl

24,90
kpl

"

15,90

novita naisten Pitkä-
hihainen raitaPaita

15,90
beavers tyttöjen
legginsit 
koot 90-130 cm

12,50

beavers poikien
verkkahOusut 
koot 130-160 cm
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Antamalla iloa

Monipuolista 
avun antamista 

- apua Vienan Karjalaan 
- lähimmäisen rakkautta 

- työtä arvostetaan

Kesseli ry on 
kotimaista ja 

kansainvälistä 
avustustyötä tekevä 

pudasjärvinen 
yhdistys, joka antaa 
erilaista apua niin 
kotiseudulla kuin 

Vienan Karjalassa, 
Venäjällä. Jäseniä 
yhdistyksellä on 

Helsingistä Muonioon 
ja kannattajia löytyy 

lisäksi Venäjältä. 
Kaikki antamamme 

apu perustuu 
vapaehtoisuuteen.

Kesselin teemasivuja miettimässä: Aimo Pietilä, Seppo Huitsi, Ari Tapper, Ape Nieminen, Aija-mari Partala ja Erkki Tak-
kinen.

Tammikuussa 2003 Valeri Pälli-
nen ja Vieno Kirilova tulivat Pu-
dasjärven ammattioppilaitok-
sen vieraiksi.  Hanuristi Valeri 
Pällinen oli silloin käytännössä 
katsoen sokea. Hänellä oli mo-
lemmissa silmissä kaihi. Esiinty-
misviikon aikana Jarmo Eskola 
ja Virve Seiteri alkoivat miettiä 

Jarmon ja Virven auttamisentahdolla saatiin Valeri Pällisel-
le järjestettyä kaihileikkaukset Petroskoin valtiollisessa sil-
mäsairaalassa. Elämänlaatu parane heti.

Monet asunnot ja talot on 
rakennettu aikoinaan vain 
tilapäistä asumista varten. 
Suunnitelmat muuttuivat 

ja asuinpaikasta tulikin 
pysyvä.

Valerin auttamista. He alkoi-
vat suunnittelemaan yhdistyk-
sen perustamisesta.  – Emme 
saa muuten kaupungilta lumi-
työtalkoorahoja. Helmikuussa 
2003 perustimme yhdistyksen 
ja nimeksi tuli Kesseli ry.  Nimi 
tarkoittaa vienan karjalan kie-
lessä tuohikonttia. 

Kesselin syntyminen

Kesseli ry on vapaaehtoista 
avustustyötä tekevä yhdistys. 
Toimialueenamme ovat Koillis-
maan ja Vienan Karjalan alueet. 
Yhdistyksen syntyajoista lähtien 
avustamisen pääpaino on ollut 
Vienan Karjalassa, Venäjän Kar-
jalassa. Tarkoituksenamme on 

Monipuolista avun antamista
auttaa niitä ihmisiä, jotka tar-
vitsevat apua. Erityisen lähellä 
yhdistyksen toimintaa ovat vä-
häosaiset lapset, vanhukset ja 
sairaat, joita haluamme olla tu-
kemassa monella eri tavalla. 
Avun antaminen voi kohdistua 
apua tarvitsevan kulttuuriseen, 

sosiaaliseen, fyysiseen, psyyk-
kiseen tai hengelliseen elä-
mänpiiriin. Lähtökohtana on 
auttaa ihmistä kokonaisvaltai-
sesti. Pyrimme pitämään au-
tettaviin säännöllistä kontak-
tia avun antamisen jälkeenkin.

Apua 
Vienan Karjalaan

Monenlaista apua on Vienan 
Karjalassa annettu. On kus-
tannettu kaihi- ja polvileik-
kausmatkoja Pietariin, Albii-
na-tytön sydänleikkausmatka 
Moskovaan, pienen Viktor-
pojan useita sormileikkaus-
matkoja Pietariin ja Artjom- 
pojan jalkaleikkausmatka 
Moskovaan. On ostettu per-
heisiin ruokaa, vaatteita ja 
kenkiä, lahjoitettu jääkaap-
peja, pesukoneita, ikkunoita, 
sähköhelloja, tramboliineja, 
luistimia, urheiluvälineitä ja 

polttopuita. Maksettu köy-
hien perheiden lapsien päi-
väkerhomaksuja, jotta he 
saavat syödä neljä kertaa päi-
vässä ja leikkiä muiden lasten 
kanssa. Olemme auttaneet 
kymmenien koululaisten 
kouluruokamaksujen maksa-
misessa. Olemme avustaneet 
karjalaisia seuroja, koulu-
ja, kulttuuritaloja, sairaaloi-
ta, vanhustenkoteja, kirjasto-
ja, lastenkoteja, päiväkerhoja, 
urheilutaloja ja –seuroja sekä 
kirkkoja. 

TERAMERI

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Perjantaina 29.1. klO 10-17

Putaan Pullan 
kOnsulentti!

rusinaPitkO 500 g

3,49
kpl

ruisrOuhevuOka 800 g

2,45
kpl

MOniviljasäMPylä
6 kpl/310 g

1,79
pss

jauheliha- 
ja kinkku-

ananas-
Pizzat 200 g

0,99
pss

ainO
 jäätelöt

 900 ml

4,99
pkt

nieMitalOn 
leiPäjuustO 500 g, pakaste

10,002 kpl

ainO jäätelöt 
laktOOsittOMat 

900 ml

5,99
pkt

lihaMakarOni- 400 g ja 
lihaPerunasOselaatikOt 350 g

1,10
ras

lOyd early grey tai 
strawberry&vanilla 

tee 20 pss

2,95
pss

Osta 1 saat 
tOisen velOituksetta!

Prix kerMalehMä 
ja lakulehMä-

tOffee 350 g

1,99pkt

Olvi raikas
5 hedelMää

MehujuOMa 1 l

0,99
prk

0,99
prk

whiskas 
kissanruOka 

400 g

9,95
pkt

saiMa
rikkalaPiO + 
harjasetti

MOOttOrikelkat:
POlaris trail 
tOuring deluxe 
500 cc, 1996, aj. 7 000 km  
2350,-
lynx 
x-triM 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3490,-

POlaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
4190,-

lynx 
adventure 550 cc, 
2006, aj. 9 000 km  
4950,-

POlaris tOuring
indy 550 lxt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
7990,-

snOwMax 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

cheddar 
POPPis 200 g

0,99
pkt

kevät uutta!
novita naisten
3/4 hihainen 
kuviOllinen tunika 

18,90
novita miesten
Pitkähihainen-
Paita

13,50

beavers poikien ja tyttöjen
verkkahOusut 
koot 90-130 cm

12,90
kpl

beavers poikien
jOustOvyötärö-
farkut koot 92-128 cm

25,50

""

suOMen halvin!

2,99
plo

kuPOnkitarjOus lauantai 30.1.2016

2 plo/talous

cOMfOrt
Pyykin-
huuhtelu-
aine
4 litraa

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus sunnuntai 31.1.2016

9,99
5 astiaa

1 erä/talous

lasinPesu-
neste
5 litraa
-20°c

POlaris edge 
tOuring 
340 cc, 2005 3490,-

yaMaha rs 
venture 1000 cc 
2004, aj. 11 000 km  
4490,-

"

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus Perjantai 29.1.2016

"

"
9,95

säkki

2 säkkiä/talous

auringOn-
kukan-
sieMen
15 kg

luMilingOt
pyöräveto

549,-
alkaen

luMi-
lingOt
telaveto

999,-
alkaen

luMen-
työntyri

7,90
kpl

kattOkOla
jatkovarrella

finn-Mann
luMikOla
73 cm

29,90
kpl

24,90
kpl

"

15,90

novita naisten Pitkä-
hihainen raitaPaita

15,90
beavers tyttöjen
legginsit 
koot 90-130 cm

12,50

beavers poikien
verkkahOusut 
koot 130-160 cm
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Kesselin peri-
aatteena on, 
että jäsenmak-
sut käytetään 
sata prosentti-
sesti avustustyö-
hön Koillismaalla 
tai Vienan Kar-
jalassa. Meillä ei 
ole toimistoa, va-
rastoa, autoa tms. 
joista olisi kuluja. 
Vienan Karjalaan 
viemme avun pe-
rille, ihan kotiin 
saakka. Avustus-
matkoihin emme 
käytä jäsenmak-
suja, vaan jo-
kainen avustus-
matkalle lähtijä maksaa itse 
matkansa. Kesseli hoitaa per-
hemajoituskulut, joka ovat sa-
malla ko. perheiden avusta-
mista. Useassa kylässä meillä 
on luotettavat karjalaiset yh-
dyshenkilöt. Kaikesta avus-
tamisesta vaadimme kuitit. 
Avustamisen ideologiaam-
me kuuluvat kestävä kehitys, 
rehellisyys, avoimuus, luot-
tamus, antamisen ilo ja lu-
pauksista kiinni pitäminen. 
Aina, kun ihminen antaa sy-
dämestään, niin hän saa pal-
jon enemmän tilalle. Voi tais-
tella vähän omaa itsekkyyttä 
vastaan ja sisimpään tulee ilo 
siitä, että sai olla tekemäs-
sä jotakin arvokasta. Antami-
seen kätkeytyy lähimmäisen 

Lähimmäisen rakkautta

Jos sinulla on lämmin sydän, 
sinä voit tehdä toisen ihmi-

sen iloiseksi.

rakkautta, joka avaa uusia port-
teja ystävyydelle ja inhimillisyy-
delle. Kun kauniit sanat kruuna-
taan teoilla, syntyy kiitosmieltä 
niin antajassa kuin lahjan vas-
taanottajassakin. Ihmeellistä. 
Kaikki lahjoittajat huomioidaan 
vuosittain vuosikertomukses-
sa. Otamme avustusmatkoil-
la runsaasti valokuvia, joilla on 
käyttöä mm. tiedottamisessa. 
Kirjoitamme avustamisesta pai-
kallislehtiin, Facebookiin ja Kes-
seli.fi-sivuille. Avustusmatkoista 
on vuosien saatossa kirjoitettu 
jäsenille yli 300 kesselikirjettä. 

Alusta saakka olemme avusta-
neet myös Pudasjärvellä. Tääl-
lä volyymi on ollut pienempää 
johtuen hyvästä sosiaalihuol-
losta. Kuitenkin olemme avus-
taneet elintarvikkeiden, silmä-
lasien ja talvikenkien ostossa 
monille henkilöille ja avustaneet 
hautajaiskuluissa. Olemme lah-
joittaneet vaatteita lapsiperheil-
le, jakaneet stipendejä Osao:n  
opiskelijoille ja eri yhdistyksil-
le vuosittain. Olemme järjes-
täneet vienan karjalaisia tapah-
tumia, kesseli-iltoja, käyneet 
laulamassa joululauluja vanhuk-
sille hoitokodeissa ja vastaan-
ottokeskuksessa, vierailleet 
kouluissa ja järjestäneet vappu-
tapahtuman joka toinen vuosi.  
Useat pudasjärviset kotitalou-
det ovat tarjonneet lumityötal-
koita. Talkoorahoilla olemme 
voineet maksaa puhelimesta ja 
postituksesta aiheutuvia kulu-
ja. Kiitos! 

Muutama esimerkki kulttuu-
ritarjonnastamme. 2007 järjes-
timme laulaja Helmi Rekinan 

Avustamista myös kotipaikkakunnalla
karjalaishenkisen laulukonser-
tin kirjastossa.  Vuonna 2008 
organisoimme Kivarinjoelle or-
todoksisen vedenpyhitysjuhlan. 
2009 kutsuimme Petroskoin yli-
opiston puualanopettajan vie-
railemaan kaupungissamme. 
Vierailukohteita olivat Osao ja 
Profin sekä yleisölle avoin iltati-
laisuus.  Syötteen Pytkynharjulla 
järjestimme useana vuotena yh-
teislaulutilaisuuksia yhteistyös-

Joulupuuro-tapahtuma sai uuden muodon vuonna 2013, kun tilaisuus tuotiin ensin torille ja 
myöhemmin kauppaliikkeen edustalle.

sä paikallisen yrittäjän kanssa..
 Vuodesta 2008 lähtien 

olemme yhdessä Työpetarin 
kanssa järjestäneet työttömil-
le ja vähävaraisille joulujuhlan. 
Viimeisen kolmen vuoden ai-
kana, Joulupuuro-tapahtumana. 
Tapahtumassa jaetaan 300-350 
puuroannosta. Useat paikalliset 
yritykset yhdessä K-Supermar-
ketin kanssa ovat sponsoroi-
neet tapahtumaa.  Jouluna 2015 

veimme ruokapaketin pudas-
järvisiin koteihin. 17 perhettä 
sai apua. Yhteistyötä olemme 
tehneet Iijokiseutu- ja Pudas-
järvi-lehden kanssa. Jälkim-
mäinen sponsoroi 9x vuodes-
sa lehden niille jäsenille, joilla 
ei ole nettiä. Lehti menee ym-
päri Suomea ja samalla Pudas-
järvi tulee tutuksi.  Myös Vie-
nan Karjalassa Pudasjärvi on 
tullut monelle tutuksi.

Vuoden 2006 alusta yhdistys 
aloitti ystävätoiminnan Vienan 
Karjalassa. Ystävätoiminnan ide-
ana on auttaa vähäosaisia lap-
sia. Noin 70:llä jäsenellämme 
on lapsi tai mummo, jota hän 
auttaa henkilökohtaisesti Kes-
selin kautta. Avuntarpeet nou-
sevat suoraan lapsilta. Ystävän 
tehtävänä on täyttää nuo tar-
peet.  Auttaa voi monella tavalla.  
Perheiden kanssa teemme Ys-
täväsopimuksen. Teemme lap-
sille selväksi, että ystävä ei voi 
lahjoittaa ihan mitä vain. Kun 
käymme kodeissa, usein pa-

Ystävät ja ystävälapset
ras lahja on lämmin syli tai ha-
laus. Lasten silmistä näkee, että 
he ovat kiitollisia avusta ja läs-
näolostamme. Kesseli toimittaa 
avustuspaketit perille. Usein ys-
tävä saa valokuvan lapsestaan. 
Monet Kesseli ystävät ovat käy-
neet tutustumassa lapseensa 
paikan päällä. Jos itse ei pääse 
paikan päälle, niin paras piirre 
ystävässä on hänen uskollisuu-
tensa avustamisessa. 

Useat lapset Vienan Karja-
lassa ovat saaneet Kesseli-
ystävältä monenlaista apua.

Suuntasimme Kian keulan Suo-
mussalmen kautta kohti Suo-
men itärajaa. Köröttelimme 
Kostamuksen kautta Jyskyjär-
velle, jossa majoittuisimme en-
simmäiset neljä yötä. Venäjän 
kuuluisista teistä sanottakoon, 
että erästä 80 kilometrin pät-
kää taitoimme yli kolme tuntia... 

Kesätyöntekijöiden juttu
Pidimme lapsille leiripäiviä 

Uudessa Jyskyjärvessä ja Jys-
kyjärvessä. Iltapäivisin ja iltai-
sin tutustuimme kylään ja sen 
asukkeihin, sekä ihmisiin, että 
kylänraitilla vapaana juoksen-
televiin koiriin. Kesselin ja mui-
den tahojen avun merkityksen 
kylässä ymmärsi uudella tavalla. 

Meille tarjosi teetä eräs vanha 
herra, jonka polvet oli leikattu 
Pietarissa. Valtio kustansi uudet 
nivelet, mutta matkat paikan-
päälle olisivat tulleet kalliiksi il-
man Kesselin tukea. 

Teen juominen tuli viikon ai-
kana erittäin tutuksi. Karusta 
ympäristöstä huolimatta kar-
jalaiset ihmiset olivat iloisia ja 
vieraanvaraisia ja ottivat läm-
möllä suomalaiset vieraat vas-
taan. Vanhemmat asukkaat halu-
sivat kertoa runsaasti terveisiä 
Suomeen.  Jyskyjärveläiset lap-
set olivat ensi sekunneista läh-
tien halailemassa ja letittämäs-
sä hiuksia. Kielimuuria he eivät 
tiedostaneet, vaan selittivät ja 
kysyivät paljon. Onneksi eleil-
lä ja nyökyttelyllä pääsee pitkäl-
le. Kävimme leikittämässä lapsia 
myös Kalevalan lastenkodissa. 
Oli hyvä nähdä miten turvalli-
sessa ja rakastavassa ympäris-

Tytöille kesätyö Vienassa oli unohtumaton kokemus niin 
kulttuurisesti kuin henkisestikin. Paljon uutta ajateltavaa tuli. 

Kesseli ry:llä on laaja verkos-
to luotettavia tuki- ja yhdys-
henkilöitä eri puolilla Karjalan 
Tasavaltaa. Heitä löytyy mm. 

Kostamuksesta, Petroskoista, 
Kemistä, Kantalahdesta, Repo-
lasta, Kiestingistä ja Borovoilta. 

Yhdyshenkilöt auttavat 

monissa käytännön asioissa, 
ovat mukana avustamistyös-
sä, kertovat meille avustamis-
tarpeista ja toimivat tulkkeina.  

Lisäksi meillä on kaksi Kesse-
linaisten ryhmää, jotka avusta-
vat mm. toimimalla apulaisina 
lasten leiripäivissä.

Yhdyshenkilöt Vienan Karjalassa

tössä vaikeista oloista tulleet 
lapset saivat elää.

Lastenkodin jälkeen edes-
sä oli pitkä automatka Vuok-
kiniemelle. Perillä ollessamme 
huomasimme ensimmäisenä 
laitetut pihat ja uudet mökit 
- ero Kalevalan piiriin oli sil-
miinpistävä.  Seuraavana aa-
muna saimme viimein aamu-
palaksi ruisleipää ainaisen 
vaalean leivän ja makkarasii-
vujen sijaan. Pidimme vielä 
yhden lyhyen leiripäivän.  Tällä 
kertaa mukana oli myös muu-
tama suomenkielentaitoinen 
lapsi, mikä yllätti. Kostamuk-
sesta ostimme vielä viimeiset 
tuliaiset. Viikon aikana vastaan 
tuli monia uusia, ehkä vähän 
raskaitakin asioita, mutta niis-
tä selvittiin ja tämä kesätyö ai-
nakin opetti meitä suomalai-
sia pikkutyttöjä: elämää se on 
Karjalassakin. 

Kun käymme Vienan Kar-
jalan kylissä, saamme usein 
kuulla ja nähdä uusista avus-
tamiskohteista. Olemme 
kontaktissa suoraan paikal-
listen ihmisten kanssa. Kes-
kustelujen avulla pyrimme 
kartoittamaan avun tarpeen. 
Joskus voimme auttaa heti 
ja joskus pitää miettiä, mitä 
teemme. Kesseli pyrkii aut-
tamaan omalta osaltaan, 

jos voi. Avunpyyntöjä tu-
lee myös venäläisen VKon-
takten ja Facebookin kaut-
ta.  Ajatuksemme on, että 
tuomamme apu voisi antaa 
iloa mahdollisimman monel-
le ihmiselle.  Kesselin työtä 
arvostetaan suuressa mää-
rin Karjalassa. Siitä kerto-
vat yli kolmekymmentä Kii-
toskirjaa.

Työtä arvostetaan

Arvomme heinäkuussa kaksi Jopoa. 
Tule käymään, niin kerromme lisää arvonnasta!

Voita OP-Jopo

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
Su-To 9.00-20.00
Pe-La 9.00-21.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaan lounaasta, joka maistuu kotiruoalle!



8 9nro 4PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.1.2016 29.1.2016nro 4 KESSELI Ry 2016 Antamalla iloa

Mökkien siivous- ja huoltopalvelut, 
suursiivoukset, liinavaatepalvelu, 

takkapuut eräsäkillinen 15 €

T:mi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

OSAOsta ammattiin

Hae opiskelupaikkaa yhteishaussa tai suoraan 
OSAOn Pudasjärven yksiköstä

Hevostalouden perustutkinto 
hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 

Matkailualan perustutkinto 
matkailupalvelujen tuottaja

Prosessiteollisuuden perustutkinto 
prosessinhoitaja (sahateollisuus)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
sähköasentaja

Valma 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus.

Lisätietoja: Anna Kuosmanen p. 050 5988 068,
anna.kuosmanen@osao.fi. 
Aikuiskoulutus: Kaisu Möttönen p. 050 5732 584, 
kaisu.mottonen@osao.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi 

Puh. 0400 241 533

TUULILASIT

Kauppatie 1, 
93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185
PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

MEILTÄ URHEILUUN
JA VAPAA-AIKAAN!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, 

pe 9-18, la 9-14

Meiltä Metsähallituksen 
kalastusluvat

●  talviurheiluvälineet
●  palloilutarvikkeet
●  urheiluvarusteet ja  
 -asusteet

polkupyörät, kuntolaitteet

●  kalastustarvikkeet kesä-  
 ja talvikalastukseen
●  erä- ja retkeilyvarusteet

Anni Laine ja Katriina Salonie-
mi olivat ensimmäistä kertaa 
Vienan Karjalassa. Tytöt avoi-
mesti kuulostelivat, katsoi-
vat ja kokeilivat erilaisia asi-
oita. Matkalla puhuttiin, että 
jos joku sponsoroisi, niin täs-
sä olisi kahdelle ihmiselle heti 
työpaikka. – Oishan se jännää. 
Meillä on ajatus avustustyöstä. 
Ois mukava ajatella joskus jäl-
keenpäin, että se meidän jut-
tu lähti liikkeelle tämän opin-
näytetyön tekemisestä. – No, 
kaikki on mahdollista. Illan ai-
kana Perttusilla Katriina teki 
tervakauppaa Anatolin kans-
sa. Kuulosti hyvältä, kun ky-
syin tytöiltä, - Juoko tytöt 
tsaijua vai mehua? Kirkkaal-
la äänellä tytöt vastasivat pe-
räkammarista iloisesti ja kirk-
kaasti intonaatiota käyttäen: 
Tsaijua! Anni opetteli juo-
maan tsaijua niin kuin vanhat 
karjalaiset mummot, lautasel-

Anni-babuska
ta. Varovasti Anni otti lautasen 
sormenpäihinsä ja alkoi ryystä-
mään pienen hilpeyden kera. Sii-
tä hän saikin lisänimen: Anni-Ba-
buska. Toinen syy lisänimeen oli 
se, että majapaikassamme oli 
kaksi Annia. Välillä he eivät tien-
neet itsekkään, että kummalle 
puhuttiin.   – Vanhat babut joivat 
tsaijua kolmella sormella, opasti 
Anatoli vielä Annia. Tytöt antoi-
vat Annille lahjaksi ison teepa-
ketin ja karkkipussin. – Nyt tuli 
mukava tämä elämä, sanoi Anni 
ja kaikki pörähtivät nakramaan 
(nauramaan).

Anni sai samalta matkalta 
vielä ystävälapsen, jota hän lu-
pautui auttamaan. Heti ensim-
mäinen avunantaminen oli ken-
kien ostaminen Katja-tytölle. 
Menimme kenkäkauppaan, jos-
ta mieleiset kengät löytyivät. 
Anni sai kokea todeksi sen, että 
apu meni perille ihan konkreet-
tisesti.

Aina on ilo, kun lapset anta-
vat jotain. Se kertoo paljon 
lapsen sisimmästä ja hänen 
ajattelustaan. Kaikkea ei tar-
vitse pitää itsellään, vaan voi 
olla myös jakamassa sitä hy-
vää, mitä itse on saanut. Itsek-
kyydestä voi nauttia vain itse. 
Antaessaan saa kaksinkertais-
ta iloa. Antaja itse saa iloa sii-
tä, että voi auttaa lähimmäis-
tään ja lähimmäinen saa iloa 
siitä, että saa apua. Pudasjär-
veläinen Miia Jaakola, antoi 12 
barbia Vienan Karjalaan vie-
täväksi. Lahjoituspussissa oli 
vielä pienempiä nukkeja 8 kpl, 
peilipöytä ja muuta sellaista.

Lapsen mieli
Olimme Tanja Pakkasen 

kanssa aivan ihmeissämme, kun 
kurkistimme Miian antamaan 
pussiin. – Hei, nämä ovat Suo-
messa tosi kalliita. Aivan usko-
matonta, Miia antoi nämä nuket! 
Näistä isommista riittää useam-
malle tytölle. – Mie jo räknäsin 
päässäni, että kenelle näitä voi-
si antaa, sanoi Tanja. Hänellä on 
tapana ensin miettiä kenelle mi-
täkin avustustavaraa voisi an-
taa. Pohdinnan jälkeen hän soit-
taa eri perheisiin ja antaa heille 
ajat, milloin he voivat tulla kat-
somaan ja ottamaan vaatetta. 
Näin vaatteet varmasti mene-
vät oikeisiin kohteisiin. 

Olimme Seppo Huitsin kanssa 
kyläilemässä eräässä perhees-
sä Torniossa. Äiti Essi oli otta-
nut Kesselin kautta ystävälap-
sen Vienan Karjalasta. Hän oli 
laittanut jo pikku-Viktorille lah-
jat. – Me autetaan yhtä poikaa, 
joka asuu kaukana täältä. Tatu 
kuunteli äidin puhetta. – Haluai-
sitko sinä antaa jotain sille pikku 
pojalle, kysyi äiti lapseltaan. Voi-
sit käydä olohuoneesta katso-
massa jonkun lelun. Kohta poi-
ka juoksi etsimään ja toi hetken 
kuluttua ison kuorma-auton, jo-
hon kuului peräkärrykin. – Et 
kai sä tätä lempileluasi anna, ih-
metteli äiti. Me ihmettelimme ja 

Paras lahja
tarkkailimme tilannetta, miten 
se päättyisi. Tulisiko vaihtokaup-
pa johonkin vähemmän tärke-
ään. Äiti ei voinut ymmärtää ja 
varmisti vielä asian kysymällä. – 
Jos annat tämän, niin sitä ei sit-
ten enää ole täällä kotona. Tatu 
oli päättänyt lahjastaan ja pysyi 
päätöksessään: Annan! Äiti al-
koi pojan kanssa paketoimaan 
kuorma-autoa. Kyllä oli liikutta-
va hetki. – Poika antaa kaikkein 
parhaimpansa! Näinhän sen pi-
täisi olla. – Minkä ikäinen Tatu 
on? – 2,5 vuotta. Kyllä lapsi ym-
märtää, mistä on kyse, kun pu-
hutaan auttamisesta, puheli äiti 
paketoidessaan.  

Lapsikin ymmärtää antamisen merkityksen. Tatu halusi an-
taa parastaan. Siinä on esimerkkiä meille aikuisille.

- En tiedä, mitä he pelkäävät. 
Minä sanoin, että älkää yhtään 
hermostuko. Rehtori oli kysy-
nyt, että pitääkö kunnantalolle 
ilmoittaa, kun on tulossa ulko-
maalainen vieras kouluun, ker-
toi opettajaystäväni. – Lopulta 
oli soitettu piirin varajohtajal-
le. Hän sanoi, että minun luval-
lani Ape voi tulla, jatkoi ystäväni.

Rehtori ja toinen opetta-
ja halusivat olla mukana kuun-
telemassa vierailevan tähden 
esityksiä. Valentina Kovalen-
ko aloitti näyttämällä dioja, jot-
ka kertoivat joulun perinteestä. 
Kuudesluokkalaiset olivat hyvin 
mukana. Opettelimme suomen 
sanoja, jotka liittyivät jouluun tai 
laulettuihin joululauluihin. Mo-
net sanat olivat heille tuttuja.

Toinen tunti oli yhdeksäs-
luokkalaisille. Joukossa oli muu-
tama tuttu nuori. Olen aikai-
semminkin ollut tämän luokan 
vieraana. Puhuin heille perhees-
tä ja lapsista. – Muutama vuosi 
vielä, niin teillä on omia lapsia, 
joiden kanssa rakennatte omaa 
joulua. Hyvin kuuntelivat tar-

Vierailu Kalevalassa

Pitkäaikainen yhteistyö Kar-
jalan koulujen kanssa on 
tuottanut monta hyvää he-
delmää.

koin ja kyselivät jotakin. Kerroin 
Turun joulurauhan julistami-
sesta, alkoholittomasta joulus-
ta, eläinten joulurauhan julistuk-
sesta, joulukirkosta ja yleensä 
suomalaisesta joulu- ja joululau-
luperinteestä ja siitä, miksi an-
namme jouluna lahjoja. Mukava 
kouluvierailu.  Ystävällinen Danil 
auttoi lopuksi kantamaan kassit 
ja kitaran autoon.

Emma Niskasaari ja Jen-
ni Karppinen järjestivät yh-
teistyössä Kuntonevan ja 
Kesseli ry:n kanssa avusta-
mistempauksen päiväker-
hoikäisten hyväksi. He olivat 
tuumailleet, että he haluavat 
omalla työpanoksellaan aut-
taa vähävaraisia lapsiperhei-
tä Borovoin kylässä Vienan 
Karjalassa. Naiset halusivat 
antaa oman työpanoksen-
sa lyhentämättömänä pien-
ten lasten hyväksi. Ideasta 
tuli totta, kun asiakkaita al-
koi tulla hierottavaksi Kun-
tonevalle. Emmasta ja Jen-
nistä tuntui hyvältä, että 

tempauksesta saadut tulot 
käytetiin lyhentämättömä-
nä päiväkerhoikäisten hyväk-
si. Kerhossa nämä pikkuiset 
saivat syödä neljä kertaa päi-
vässä ja leikkiä toisten las-
ten kanssa. Lasten äidit oli-
vat hyvin kiitollisia. Ksenijan, 
Semonin, Olesjan ja Daniilin 
äidit kaikki olivat työttömiä, 
joten apu tuli todella tarpee-
seen. Avustuksella lapset sai-
vat olla kerhossa yhden kuu-
kauden. Kiitos Emmalle ja 
Jennille sekä kaikille tempa-
ukseen osallistuneille asiak-
kaille! Olette hienoja ihmi-
siä kaikki!

Nämä lapset
www.facebook.com/kesseli.ry

www.kesseli.fi
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

www.tunturimarket.fi

Tämän vuoden jäsenmaksun; 
10 €/hlö/vuosi, perhe 20 € ja yrityksiltä 50 € /vuosi. 

Todella pieni summa, jolla voidaan auttaa ihan oikeasti. 

Tilinro: FI33 5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Toivomme sinun kutsuvan myös uusia jäseniä 
tukemaan Kesselin toimintaa.  Kiitos jo etukäteen!

Kalle Kuurola taitaa olla van-
hin jäsenemme. Keväällä hä-
nelle tulee 93 vuotta elettyä 
tätä elämää. Vielä on Suomen 
itsenäisyyttä kunnialla puolus-
tanut mies hyvässä kunnos-
sa. Oli todella kunniallista is-
tua hänen kanssaan samassa 
kahvi/teepöydässä ja kuun-
nella hänen tarinoitaan. Kalle 
muisteli sota-ajan taisteluita 
ja komennuksia Äänisjärven 
seutuvilla ja myöhemmin sak-
salaisten poistyöntämistä 

Vanhin jäsen
pohjoiseen. – Oli tuuman pääs-
sä, etten astunut miinaan. Sain 
nähdä vanhan sotilaspassin-
kin, jossa oli monenlaista tie-
toa. Muistelimme yhteistä Vie-
nan Karjalan matkaakin. – Se 
oli sellaista mäntykangasta, sii-
nä se karhu makoili, eikä välit-
tänyt meidän linja-autosta mi-
tään. Jutteluhetken päätteeksi 
luin Kesselin kunniakirjan teks-
tin ja kiittelin Kallea uskollises-
ta jäsenyydestä. – Kiitos, kun tu-
lit ihan minua varten näin kauas. 

Kesäkuun lopussa 2014 vie-
tiin Nadjan kanssa erääseen ky-
lään vaateavustusta lapsiperheil-
le. Vähän vahingossa päädyimme 
Valentina-mummon pirttiin. Hä-
nen asuintalonsa katto vuoti 
useasta kohdasta. En ole vielä 
matkoillani niin huonoa kattoa 
nähnytkään. Ajattelin heti, että 
tätä mummoa on PAKKO aut-
taa ja mahdollisimman PIAN. 
Muutaman päivän päästä ker-
roin hyvälle ystävälleni Gali-
nalle, kuinka Tiksan koulu oli 
maalattu Kesselin toimesta. Mi-
nulla oli näyttää kuva Pudasjär-
vi-lehdestä. Kerroin, että maa-
lit koululle sponsoroi Terameri 
Kuntoutus Oy Kemistä ja että 
omistajat olivat itsekin maalaa-
massa. Sitten tuli mieleen mum-
mon katto. Näytin kamerasta 
kuvan katosta. - A voi voi, onpa 
paha katto. - Paljonko maksaa 
rulla kattomateriaalia?  – Api! 
Me menemme ensi viikolla Pet-
roskoihin. Montako rullaa pitää 
tuoda, kysyi Galina. – Kymme-

Mummon katto
nen varmaan riittää. Minulla ei 
ole rahaa nyt. – Maksat sitten 
myöhemmin. Kyllä järjestyi ih-
meellisesti tämä apu mummol-
le! Tuli kiitollinen olo.

Myöhemmin pakkasim-
me Vuokkiniemen kaupasta 10 
huoparullaa ja Kalevalan Woo-
dista lautatavaraa Seppo Huit-
sin pakettiautoon. Sade piti tau-
koa. Aloitimme kattoremontin, 
mutta kohta alkoi ropista niin, 
että oli turvallisuus- ja muka-
vuussyistä lopetettava. Odot-
telimme kylyn lämpiämistä keit-
tiössä. Oli surkeaa katsoa, kun 
vettä tippui viidestä-kuudesta 
paikasta. Mummolta loppuivat 
ämpärit.

Seuraava päivä menikin ka-
tolla aamu yhdeksästä ilta yh-
deksään. Hyvin saatiin huovat 
kiinni. Ei ollut ihme, että vesi oli 
tippunut keittiönkatosta. Edelli-
set kaverit olivat laittaneet huo-
vat juuri niin, että vesi oikein 
meni kattorakenteisiin! Tytär 
siivoili tavaraa sintsin varastoa 

ulos.  - Älkää rukkia ja hiilisili-
tysrautaa laittako kaatopaikal-
le, ne ovat arvokkaita. Naapurin 
Nadja piti meistä huolta ja huu-
teli  syömään.  Eteisen eli sint-
sin katto oli aikamoisessa kun-
nossa. Oli multaa, tiilenpaloja, 
puun taimia…lahonneita lauto-
ja, homeisia huopia. Kiinnitys-
laudat murenivat käsiin. Ihan 
hirveää. Miten katto voi ollakin 
näin huono?  Piti purkaa ihan al-

kutekijöihinsä. Tehtiin uusi ala-
pohja ja katolle laitettiin uusi 
kaksinkertainen huopa. Val-
ja mummo kiitteli tyytyväise-
nä Jumalaa saamastaan avusta. 
– Nyt ei tarvitse enää pelätä, 
että katto romahtaa. Valja pyy-
teli anteeksi, kun ei voinut tar-
jota meille ruokaa. – Juodaan 
myöhemmin tsaijut, sanottiin. 
Kylänjohtaja, Larissa Gressa-
nova kiitteli Kesseli-avusta. 

Katto vuoti niin pahasti, että mummolta loppuivat sade-
päivänä ämpärit.

Avustusmatkoilla on ollut yli 
sata eri ihmistä toimintavuosi-
en aikana. Matkoja Vienan Kar-
jalaan on tehty 400. Suurimmat 
avustusprojektit vuonna 2015 
olivat Jyskyjärven kulttuuri-
talon avustaminen (tulipalo), 
neljän talon maalaus, Uuden 
Jyskyjärven kulttuuritalon lat-
tiamaton hankinta ja peltikaton 
tekeminen Zinaida-mummol-
le kesällä 2015. Toimintamme 
kautta vaikutamme vuosittain 
noin kahden tuhannen ihmisen 

Auttaminen
elämään. Hyviä ja auttavaisia jä-
seniä on ympäri Suomea ja Ve-
näjän Karjalaa. Heidän panok-
sensa tähän työhön on aivan 
uskomatonta.  Vuoden 2015 
loppuun mennessä jäseniä oli 
yli 600. Jotta voimme vasta-
ta paremmin ihmisten hätään, 
toivomme mukaan uusia jäse-
niä. Tällä hetkellä ruplan kurssi 
(1e=88rpl) suhteessa euroon 
on meille edullinen. 

Nyt jos koskaan, kannattaa 
auttaa!

Sohjanankosken kulttuuritalo 2013 maalattiin lasten 
kanssa yhdessä. Kesselin järjestämät leiripäivät tavoitti-
vat viime vuonna yli 380 lasta ohjaajineen. 

Olet oikeushammaslääketie-
teen professori ja toiminut 
kansainvälisissä tehtävissä mm. 
tunnistamalla sotavainajia Bos-
nia-Hertsegovinassa, Koso-
vossa, Kamerumissa… sekä 
Estonian onnettomuudessa ja 
Kaakkois-Aasian tsunamikata-
strofissa.

Kerroit, että olit lukenut 
tammikuun kesselikirjeen 
kakkoskodissasi Syötteellä.  
Mikä sykäytti kirjoitukses-
sa? 
– Työni puolesta olen saanut 
olla mukana Suomen ja Venä-
jän valtioiden välisessä pro-
jektissa, jossa etsittiin ja tun-
nistettiin sotavainajia. Tämä 
tapahtui 1990-luvun lopulla. 
Näin itse, millaista elämä oli 

Uusi jäsen Helena Ranta
siellä. Myöhemmin olen Kuhmon 
kamarimusiikkiviikon aikana käy-
nyt parikin kertaa Vienan Karja-
lassa Juminkekosäätiön matkoil-
la. Jyskyjärvi, Kostamus ja muut 
kylät ovat tuttuja. Kun luin kir-
joituksesi, minä ikään kuin näin 
silmissäni ne ihmiset ja kylät. Tuli 
muistoja mieleen. Kirjoitus pis-
ti ajattelemaan. Kirjoitit sähköt-
tömistä kodeista. Ajattelin omaa 
kotiani. Kaikki on hyvin. Meitä on 
paljon Suomessakin, jotka voivat 
antaa omastaan. Koska asun Pu-
dasjärvellä pitkiäkin aikoja, halu-
an omalta osaltani olla mukana 
tässä.

Millaisen mielkuvan kirjoitus 
antoi avustamistyöstä? 
Kesselin työ ansaitsee kaiken 
tuen, mitä voimme antaa.

Helena Ranta on tunnettu esiintyjä ympäri maailman. Vii-
me syksynä hän oli puhujana Syötteellä Maailmankylät 
tapahtumassa, vierellään tapahtuman juontaja emeritus 
maaherra Eino Siuruainen. 

Tiedotus ja jäsenyys
Toiminnasta tietoa 
Kesseli.fi-sivuilta ja 

www.facebook.com/kesseli.ry

Tervetuloa jäseneksi! Antamalla iloa

Kesselin hallitus: 
Ape Nieminen puheenjohtaja, 
Marika Tauriainen sihteeri, 
Aija-Mari Partala rahastonhoitaja, 
Seppo Huitsi, Erkki Takkinen ja Laura Kokko.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Junior Growth on kehitetty 
erityisesti turvaamaan 
riittävä magnesiumin ja 
kuparin saanti kasvun 
aikana sekä varmistamaan 
eläinten kasvupotentiaalin 
hyödyntäminen.

NUOLUKIVI KNZ 
JUNIOR GROWTH 10 kg

TULIKIVI
KEVYTUUNI 
HIETA/2
Kiertoilmatakka 
Hieta luovuttaa 
lämpöä heti lämmi-
tyksen alusta alkaen. 
Paino vuolukivi-
verhouksella 240 kg.

-KUIVIKEKUTTERI 25 kg

100% puhdas 
kotimainen 
luonnontuote, 
joka ei sisällä 
lainkaan hion-
tapölyä. 
● 30 paalia/lava.

1095
/kpl

KYSY 
LAVA-

TARJOUS!

VALMIS-
TAKKA 
VARDE 
SAMSÖ
- korkeus 100 cm 
- leveys 49 cm 
- syvyys 35 cm 
- paino 80 kg499,-

1490,-

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Perjantaina 29.1. klO 10-17

Putaan Pullan 
kOnsulentti!

rusinaPitkO 500 g

3,49
kpl

ruisrOuhevuOka 800 g

2,45
kpl

MOniviljasäMPylä
6 kpl/310 g

1,79
pss

jauheliha- 
ja kinkku-

ananas-
Pizzat 200 g

0,99
pss

ainO
 jäätelöt

 900 ml

4,99
pkt

nieMitalOn 
leiPäjuustO 500 g, pakaste

10,002 kpl

ainO jäätelöt 
laktOOsittOMat 

900 ml

5,99
pkt

lihaMakarOni- 400 g ja 
lihaPerunasOselaatikOt 350 g

1,10
ras

lOyd early grey tai 
strawberry&vanilla 

tee 20 pss

2,95
pss

Osta 1 saat 
tOisen velOituksetta!

Prix kerMalehMä 
ja lakulehMä-

tOffee 350 g

1,99pkt

Olvi raikas
5 hedelMää

MehujuOMa 1 l

0,99
prk

0,99
prk

whiskas 
kissanruOka 

400 g

9,95
pkt

saiMa
rikkalaPiO + 
harjasetti

MOOttOrikelkat:
POlaris trail 
tOuring deluxe 
500 cc, 1996, aj. 7 000 km  
2350,-
lynx 
x-triM 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3490,-

POlaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
4190,-

lynx 
adventure 550 cc, 
2006, aj. 9 000 km  
4950,-

POlaris tOuring
indy 550 lxt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
7990,-

snOwMax 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

cheddar 
POPPis 200 g

0,99
pkt

kevät uutta!
novita naisten
3/4 hihainen 
kuviOllinen tunika 

18,90
novita miesten
Pitkähihainen-
Paita

13,50

beavers poikien ja tyttöjen
verkkahOusut 
koot 90-130 cm

12,90
kpl

beavers poikien
jOustOvyötärö-
farkut koot 92-128 cm

25,50

""

suOMen halvin!

2,99
plo

kuPOnkitarjOus lauantai 30.1.2016

2 plo/talous

cOMfOrt
Pyykin-
huuhtelu-
aine
4 litraa

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus sunnuntai 31.1.2016

9,99
5 astiaa

1 erä/talous

lasinPesu-
neste
5 litraa
-20°c

POlaris edge 
tOuring 
340 cc, 2005 3490,-

yaMaha rs 
venture 1000 cc 
2004, aj. 11 000 km  
4490,-

"

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus Perjantai 29.1.2016

"

"
9,95

säkki

2 säkkiä/talous

auringOn-
kukan-
sieMen
15 kg

luMilingOt
pyöräveto

549,-
alkaen

luMi-
lingOt
telaveto

999,-
alkaen

luMen-
työntyri

7,90
kpl

kattOkOla
jatkovarrella

finn-Mann
luMikOla
73 cm

29,90
kpl

24,90
kpl

"

15,90

novita naisten Pitkä-
hihainen raitaPaita

15,90
beavers tyttöjen
legginsit 
koot 90-130 cm

12,50

beavers poikien
verkkahOusut 
koot 130-160 cm
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Perjantaina 29.1. klO 10-17

Putaan Pullan 
kOnsulentti!

rusinaPitkO 500 g

3,49
kpl

ruisrOuhevuOka 800 g

2,45
kpl

MOniviljasäMPylä
6 kpl/310 g

1,79
pss

jauheliha- 
ja kinkku-

ananas-
Pizzat 200 g

0,99
pss

ainO
 jäätelöt

 900 ml

4,99
pkt

nieMitalOn 
leiPäjuustO 500 g, pakaste

10,002 kpl

ainO jäätelöt 
laktOOsittOMat 

900 ml

5,99
pkt

lihaMakarOni- 400 g ja 
lihaPerunasOselaatikOt 350 g

1,10
ras

lOyd early grey tai 
strawberry&vanilla 

tee 20 pss

2,95
pss

Osta 1 saat 
tOisen velOituksetta!

Prix kerMalehMä 
ja lakulehMä-

tOffee 350 g

1,99pkt

Olvi raikas
5 hedelMää

MehujuOMa 1 l

0,99
prk

0,99
prk

whiskas 
kissanruOka 

400 g

9,95
pkt

saiMa
rikkalaPiO + 
harjasetti

MOOttOrikelkat:
POlaris trail 
tOuring deluxe 
500 cc, 1996, aj. 7 000 km  
2350,-
lynx 
x-triM 550 cc  
2006, aj. 14 600 km  
3490,-

POlaris iQ 600 cc 
 2010, aj. 14 000 km  
4190,-

lynx 
adventure 550 cc, 
2006, aj. 9 000 km  
4950,-

POlaris tOuring
indy 550 lxt 
550 cc, 2015, aj. 1 100 km  
7990,-

snOwMax 200 cc  
2015 uusi  
2990,-

cheddar 
POPPis 200 g

0,99
pkt

kevät uutta!
novita naisten
3/4 hihainen 
kuviOllinen tunika 

18,90
novita miesten
Pitkähihainen-
Paita

13,50

beavers poikien ja tyttöjen
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12,90
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beavers poikien
jOustOvyötärö-
farkut koot 92-128 cm
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2,99
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kuPOnkitarjOus lauantai 30.1.2016

2 plo/talous

cOMfOrt
Pyykin-
huuhtelu-
aine
4 litraa

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus sunnuntai 31.1.2016

9,99
5 astiaa

1 erä/talous

lasinPesu-
neste
5 litraa
-20°c

POlaris edge 
tOuring 
340 cc, 2005 3490,-

yaMaha rs 
venture 1000 cc 
2004, aj. 11 000 km  
4490,-

"

suOMen halvin!
kuPOnkitarjOus Perjantai 29.1.2016

"

"
9,95

säkki

2 säkkiä/talous

auringOn-
kukan-
sieMen
15 kg

luMilingOt
pyöräveto

549,-
alkaen

luMi-
lingOt
telaveto

999,-
alkaen

luMen-
työntyri

7,90
kpl

kattOkOla
jatkovarrella

finn-Mann
luMikOla
73 cm

29,90
kpl

24,90
kpl

"

15,90

novita naisten Pitkä-
hihainen raitaPaita

15,90
beavers tyttöjen
legginsit 
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12,50

beavers poikien
verkkahOusut 
koot 130-160 cm
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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

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044 2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Tervetuloa!

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

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

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

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

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

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

KOSMETOLOGIPALVELUT , KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuok-
raus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asun-
non/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € 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. 
numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoi-
tettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan il-
moittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN TAI 
VUOKRATAAN UUSITTU

KOLME HUONETTA 
KEITTIÖ 75,5 m2, 
Tästä uusi koti aivan 
palvelujen vieressä

Tiedustelut p. 0400 522 501

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANAVUOKRATAAN

Halutaan vuokrata Pudasjär-
ven keskustan läheisyydestä 
nelihenkiselle perheelle väh. 
3h huoneisto tai omakotitalo, P. 
040 9666 256.

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259 Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

TILITOIMISTOJA

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Saunallinen kaksio, muuttoval-
mis, rauhallinen sijainti. P. 0400 
150 442.

Pudasjärven keskustasta liike-
huoneisto 100 m2 tai 4h + keit-
tiö II krs, p. 0400 296 179, 040 
527 8858.

KUN HALUAT 
 PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA
 PUDASTORILLA 

ILMAISEKSI.

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston selvityksen mu-
kaan alueen laskettelupalve-
lut ovat asiakkaille valtaosin 
turvallisia. Asiakasturvalli-
suutta on parannettu muun 
muassa tekemällä muu-
toksia rinteisiin, lisäämällä 
opasteita sekä täydentämäl-
lä ja tarkentamalla vaaditta-
via turvallisuusasiakirjoja.

Korjauskehotuksia an-
nettiin joissakin laskettelu-
keskuksissa. Keskusten toi-
mijoita kehotettiin muun 
muassa merkitsemään rin-
nealueita selkeämmin, lisää-
mään opasteita, kirjaamaan 
henkilöstön turvallisuus- ja 
ensiapukoulutuksesta pa-
remmin sekä suojaamaan 
kiinteitä esteitä. Myös jois-
sain turvallisuusasiakirjois-
sa oli täydentämistä ja nii-
hin suositeltiin perehtymään 
tarkemmin.

Laskettelurinteet pääosin turvallisia
Lisäksi kehotettiin lisää-

mään avunhälytysohjei-
ta ilmoitustauluille, korot-
tamaan turvaverkkojen ja 
merkintäkeppien korkeutta 
sekä parantamaan eräitä ha-
vaittavuuteen liittyviä seik-
koja.

Laskettelupalvelujen tur-
vallisuuteen vaikuttaa myös 
laskettelijoiden oma toi-
minta. Tapaturmien ris-
ki vähenee noudattamalla 
hiihtokeskuksen ohjeita ja 
sääntöjä, valitsemalla omi-
en kykyjen mukaisen lasket-
telupaikan sekä käyttämällä 
asianmukaisia varusteita.

Virastosta muistute-
taan, että rinteiden tulee 
olla aina turvallisia asiak-
kaille. Palvelun tarjoajan 
pitää olla tietoinen kulut-
tajaturvallisuuslain huolel-
lisuusvelvollisuudesta ja 
antaa kuluttajille riittävät 

Laskettelupalvelujen turvallisuuteen vaikuttaa myös las-
kettelijoiden oma toiminta. Aluehallintovirasto muistuttaa, 
että esimerkiksi laskettelukypärän käyttö on suositeltavaa.

tiedot lasketteluun liittyvis-
tä riskeistä sekä riskien vä-
hentämisestä. Päävastuu 
laskettelupalvelujen turval-
lisuudesta on toiminnanhar-
joittajilla.

Kuntien ympäristöter-

veydenhuollon valvonta-
henkilöt tekivät tarkastuk-
set alkuvuonna 2015 kolmen 
valvontayksikön alueella 
yhteensä yhdeksässä koh-
teessa.

Torstaitanssit jatkuvat Suo-
jiksella kevään mittaan. Seu-
raavan kerran tanssitaan 4. 
helmikuuta, jolloin tanssit 
alkavat iltapäivällä kahdel-
ta.

Tapahtuma on päihtee-
tön ja ilmainen tanssituokio. 
Tanssin lisäksi Suojiksel-
la on mahdollisuus istahtaa 
kahvittelemaan, sillä kios-
kista voi ostaa kahvia ja pul-
laa, jota Työpetari ry. siellä 

tällä kertaa myy. 
Tansseja järjestetään jat-

kossa kuukauden toisena 
torstaina eli 10. maaliskuuta, 
14. huhtikuuta  ja 12. touko-
kuuta. Tanssin lomassa ke-
rätään edelleen ideoita Suo-
jalinnan kehittämiseksi ja 
erityisesti toivotaan järjestö-
toimijoita mukaan, jotta saa-
daan muitakin tapahtumia 
ja tilaisuuksia järjestettyä.

Suojalinnan toiminnoil-

la pyritään löytämään uusia 
työllistämisen ja työelämän 
kuntoutumisen muotoja.

Tulevan torstain tans-
seissa tanssittaa taattua laa-
tua tarjoava Suopunki-yh-
tye, mutta muiden kevään 
tanssien aika ja esiintyjät 
ovat vielä arvoituksia. Tal-
kooperiaatteella soittavien 
tanssiorkesterien toivotaan 
ilmoittautuvan Laavu-hank-
keen projektikoordinaattori 

Aili Jussilalle.
Toistaiseksi torstaitans-

sien yhteistyökumppaneina 
ovat Laavu-hanke, Karhu-
paja ja Työpetari ry. Kaikki 
halukkaat ovat tervetulleita 
mukaan kehittämään Suoja-
linnasta kaiken kansan toi-
mintapaikkaa!

Pudasjärven kaupunki, 
Laavu -hanke

Torstaitanssit jatkuvat Suojiksella
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Pudasjärven Yrittäjät ry

Tervetuloa!

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASKOKOONTUMINEN

ke 3.2. klo 11 Jukolan Pirtti. 
Vierailijana toimitusjohtaja Jalo Poijula Kontiotuotteelta.  

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 31.1.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-30.1. klo 10-16.
Ilkka Väätti - Grafiikkaa Kajaanin taidemuseon kokoelmista 9.1.-31.1. Näytte-
ly avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 31.1. klo 18, Urheilutie 8.
Lumilautaliiton SuomiTour- Superviikonloppu la-su 30.-31.1. Hiihtokeskus Iso-
Syöte.
Tehokävely su 31.1. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 1.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teollisuus-
tie 12. 
Torstaitanssit Suojalinnalla to 4.2. klo 14.30-16.30 Suojalinna, Urheilutie 2.
Syöte Talvikuva Festivaali 2016 pe-la 5.-6.2. 
Kaukalopallopuulaaki la-su 6.-7.2. klo alkaen 9. Suojalinna, Urheilutie 2.
Harmonikkakonsertti su 7.2. klo 18, Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 8.2. klo17.30 Alvin ja pikkuoravat reissussa. Klo 19.00 
Tappajan näköinen mies. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 8.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teollisuus-
tie 12.
Pintamojärvi-ilta ti 9.2. klo 18 Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1,
Neulekahvila kirjastossa to 11.2. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu to 11.2. klo 13-15. Seurakuntakeskus, Varsitie 
12.
Umpihankihiihdon MM-kisat 2016 pe-su 12.-14.2.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 22.2. klo 17.00 ja 18.30 Risto Räpppääjä ja yöhaukka. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Järjestöille apua viestintään -koulutus ke 24.2.  klo 17-19.30 Kaupungintalo, Varsitie 7.

Poijulan Erä ry
VUOSIKOKOUS

Poijulan koululla su 7.2.2016 klo 13. 
Johtokunta klo 12. 

Esillä sääntömääräiset asiat, 
riistakolmiolaskenta. Puheenjohtaja

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

KILPIRAUHASSAIRAIDEN 
VERTAISTUKIRYHMÄ 

PUDASJÄRVELLÄ
Palvelukeskus, Kauppatie 25, 

joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 17-19
Kevään 2016 kokoontumiset: 4.2., 3.3., 7.4. ja 12.5.

3.3. luennoitsijana psykologi Maria Rönkä aiheena mielenhallinta. 
Lisätietoja: vertaistuki ryhmän vetäjä: 

Aila Kälkäjä p. 044 593 7282 aila.kalkaja@gmail.com 
tai Soile Kareketo-Haverinen p. 040 589 5157  

soile.karehaverinen@hotmail.com

www.oulunseudunkilpi.com
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TEHOKÄVELY 
su 31.1. klo 18 Puikkarin pihalta 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

VIRKISTYSPÄIVÄT joka kuukauden 
ensimmäinen perjantai klo 10.00-14.00. 

Perjantaina 3.6. on viimeinen kokoontuminen, 
virkistyspäivät jäävät kesätauolle.

Bingo jokatoinen sunnuntai klo 14.00 
(7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4. ja 1.5.)

Korpisen kylätalolla:

KANSALAISOPISTON 
KÄSITYÖPAJA 

ti 2.2.2016 klo 9.00-12.00
PILKKIKILPAILUT 

Korpisella Inarin rannassa 
la 26.3.2016, kilpailuaika 

klo 11.00-14.00
TERVETULOA 

JOUKOLLA MUKAAN! 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa!

Su 31.1. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 7.2. klo 11  Aila Pyörälä ym.

Tiistaisin sana ja rukous. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

perjantaisin klo 18.45 
alkaen irtolehdellä.

Helmikuun bingot 
Nuorittalla (Nuorittantie 76)

Päävoittona 150 €:n ostokortti. 
Tervetuloa!

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Perjantaina 29.1.
Karaoke ja Wintti lippu 5 €

Lauantaina 30.1.
Karaoke ja Wintti lippu 5 €

TULOSSA:  
Pe 5.2.  JARKKO HONKANEN & TAIGA
La 5.3.  ARTTU  WISKARI Tervetuloa!

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Kuren Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 
pidetään su 7.2. klo 12 

Kuren kylätalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta

Viime viikkojen pakkaset 
ovat kasvattaneet jäänpak-
suuksia koko maassa. Vii-
me viikon mittauksissa jään 
kokonaispaksuudet oli-
vat Pohjois-Suomessa pää-
osin 35-60 cm. Etelä-Suo-
messa paksuus oli 20-30 cm 
ja maan keskivaiheilla 30-45 
cm.

Jäänpaksuudet ovat ylei-
sesti lähellä ajankohdan kes-
kimääräisiä lukemia. Pai-

koin jäät ovat kuitenkin jopa 
10 cm keskimääräistä pak-
sumpia. Pitkästä pakkasjak-
sosta johtuen jää on monin 
paikoin suurelta osin kestä-
vää teräsjäätä.

On silti syytä huomioida, 
että virtapaikoilla jäät voi-
vat edelleen olla heikkoja. 
Suomen Ympäristökeskuk-
sesta muistutetaan myös, 
että jokien jäät voivat olla 
petollisia koko maassa.

Järvijäät paksuja 
pohjoisessa

Pohjois-Pohjanmaalla et-
sitään vuoden 2016 hyvin-
vointitekoa. Tämän vuoden 
teema on Vireyttä luonnos-
ta. Teemaan liittyen voi eh-
dottaa omaa tai jonkun toi-
sen saavutusta vuoden 2016 
hyvinvointiteoksi. Esityk-
siä vuoden hyvinvointiteos-
ta otetaan vastaan 24.3.2016 
mennessä linkissä:
www.webropolsurveys.com/
S/BD7CE9D643B5FF75.par 

Haussa on teemaan liit-
tyviä toimintatapoja, joil-
la ihmiset voivat vaikuttaa 
hyvinvointiinsa. Toiminta-
tavat voivat esimerkiksi vai-
kuttaa yleisiin asenteisiin, 
kannustaa ihmisiä omatoi-

misuuteen terveyden edistä-
misessä, kehittää uusia rat-
kaisuja tai hyvinvointialan 
liiketoimintaa sekä levittää 
hyviä käytäntöjä.

Asiantuntijaraadin valit-
semat kolme finalistia pää-
sevät esittelemään toimin-
taansa Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointifoorumissa 
7.4.2016 Rokualla. Voitta-
ja julkistetaan myös hyvin-
vointifoorumin yhteydessä.

Pohjois-Pohjanmaan 
vuoden 2015 hyvinvointi-
tekona palkittiin Utajärven 
hyvinvoinnin toimintamalli. 
Tuolloin vuoden hyvinvoin-
titeoksi tuli 22 ehdotusta.

Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointiteon saajaksi 
voi tehdä ehdotuksia

Oulun poliisilaitoksen lupa-
palvelut muistuttavaa passi-
asioista. Poliisin mukaan nyt 
on hyvä hetki vilkaista onko 
passi voimassa, mikäli lähi-
aikoina tähtäimessä on ulko-
maanmatka.

Poliisi myöntää tänä 
vuonna arvioiden mukaan 
850 000 passia, joten ajoittais-
ta ruuhkaa saattaa ilmetä.

Passihakemus kannattaa 
laittaa aina vireille verkos-
sa ja mahdollinen poliisiase-
malla käynti hoitaa ennen 
ruuhkaa. Hakemuksia on 
odotettavissa enenevässä 

määrin hiihtolomien lähesty-
essä, joten nyt kannattaa toi-
mia.

Nykyään tavallinen pas-
si myönnetään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Valmis 
passi toimitetaan suljetussa 
kirjekuoressa asiakkaan va-
litsemalle R-kioskille. 

Ilmoituksen noudettavis-
sa olevasta passista saa teks-
tiviestinä, sähköpostilla tai 
kirjeenä. Ilmoitus sisältää lä-
hetystunnuksen ja noutopai-
kan osoitteen. Noudettaessa 
henkilöllisyys on todistetta-
va.

Passiasioissa 
ennakointi kannattaa

Pudasjärven kirjastolla en-
nakoidaan Runebergin päi-
vää, kun siellä vietetään 
torstaina Runojuhlaa.

Ruvetaanpa runolle! -ru-
nojuhlassa esiintyy televi-
siostakin tuttu Talent-kisan 
voittaja Daniel Helakorpi. 
Viime vuonna Helakorpi 
esiintyi Pudasjärven koti-
seutujuhlilla ja sai yleisöltä 
esityksistään raikuvat aplo-
dit. Jääliläisen runopojan oh-
jelmistoon kuuluu monen-
laisia runoja.

Kirjastossa kuullaan 
myös pudasjärveläislähtöi-
sen Tanja Seppäsen runon-

lausuntaa. Seppänen voitti J. 
H. Erkon kirjoituskilpailun 
vuonna 2011.

Runojuhlassa yleisöllä-
kin on mahdollisuus tuottaa 
omaa kuva- ja sanataidetta - 
vain luovuus on rajana.

Samassa yhteydessä 
käynnistetään nuorten avoin 
runokilpailu. Kilpailussa on 
kolme sarjaa. Runoraati ar-
vioi ja palkitsee kunkin sar-
jan viisi parasta runoniekkaa 
teatterimatkalla.

Tapahtuman järjestävät 
Pudasjärven kaupunginkir-
jasto, kulttuuripalvelut sekä 
nuorisopalvelut.

Runoja kirjastolla 
Runebergin päivän 
kunniaksi
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Jo 65 vuoden ajan olen ol-
lut terve – mitä nyt muu-
tama flunssa, mahatauti, 
honkongilainen ja influen-
san provosoima rytmihäi-
riö muutamia vuosia sitten. 
Luonnossa liikkuminen ja 
metsähommat ovat pitäneet 
fyysisen kunnon kohtuulli-
sena ja jokapäiväinen saras-
tavien hoitaminen vastus-
tuskyvyn kunnossa.

Ja sitten jostakin halko-
pinojen uumenista iskee sa-
lakavala myyrän ulostepöly 
ja vie miehen lasarettiin. En-
sin päivien vetämättömyyt-
tä, sitten yskää ja kuumetta 
ja suolisto lopetti yhteistyön. 
Olinhan minä lääkärinä 
myyräkuumeita nähnyt, 

mutta enpä sellaista joissa 
suoli menee tukkoon. Pissa-
hommat kyllä.

Kahdeksan tuntia OYS:n 
päivystyspolilla, labrako-
keet tulivat ja sitten oltiinkin 
jo kirurgin kanssa yhtä miel-
tä siitä, että myyrä-myyrä! 
Vielä varmistukseksi puu-
mala-vasta-aineet ja viiden 
lisätunnin odotuksen jäl-
keen osastolle. Kun tauti ei 
lähtenytkään sitten normaa-
listi tokenemaan ja ukko oli 
sekaisin kuin Iin Hamina, 
pantiin vielä pääkuvauk-
seen.

Ainahan sitä on sanottu, 
että jos joku on poliitikko, 
sillä täytyy olla päässä jo-
tain vikaa. Minun kohdalla 

tämä on nyt todistettu: löy-
sivät harvinaisen myeliini-
tuhoalueen päästä. Löydös 
on niin harvinainen, ettei 
lääketiedekään vielä tiedä, 
onko sillä mitään merkitys-
tä. Antoivat teoreettisen hoi-
don, josta siitäkään ei tiede-
tä, parantaako se vai ei. Siksi 
kontrollitutkimuksia on tu-
lossa, ja siksi määräsivät pit-
kän sairausloman.

Pari viikkoa meni niin, et-
tei sotet, pakolaiset, porot, 
Hossa tai maakuntahallinto 
kiinnostaneet pätkääkään. 
Kärpät sentään vähän. Mut-
ta luontainen uteliaisuus pa-
nikin sen jälkeen selaamaan 
eduskunnan sivuja ja sano-
malehtiä.

Lauri Tarasti on antanut 
selvityksensä maakunta-
hallinnolle siirtyvistä tehtä-
vistä. Näytti hyvältä jatko-
työstämisen lähtökohdalta. 
Jostakin lehdestä sattui kui-
tenkin silmiini uutinen, että 
joitakin ympäristölupa-asi-
oita keskitettäisiin ihan kes-
kushallintoon. Byrokraattien 
pureskeltavaksi. Toivotta-
vasti luin tämän väärin, tai 
ehkäpä se oli jonkun viher-
byrokraatin päiväuni.

Sote ei ole edennyt muu-
ten, kuin että on taas nimi-
tetty uusia työryhmiä. Ja us-
kokaa tai älkää: uusinkin 
työryhmä koostuu pääasi-
assa pitkäaikaisista, osin jo 
eläkkeellä olevista – ja hel-

sinkiläisistä - sosiaali- ja ter-
veydenhuollon supervai-
kuttajista, jotka eivät koko 
elämänuransa aikana ole 
saaneet aikaan korjauksia 
sosiaali- ja terveydenhuol-
toon! Nykysysteemi on pää-
asiassa heidän luomansa – 
nytkö he sitten pystyisivät 
luomaan uutta?

Toinen huomio näistä lu-
kuisista työryhmistä: eipä 
siellä näy montakaan kepu-
laiselta näyttävää henkilöä. 
Miksi? Onko vanha maa-
laisliiton haju niin kammot-
tava, että sitä ei saa pääs-
tää hienoihin työryhmiin? 
Ja kolmaskin huomio: van-
ha demarien ja maalaisliiton 
luomus Kela näyttää myös 

olevan kokonaan sivuutettu. 
Kela sentään huolehtii val-
taosasta suomalaista sosiaa-
liturvaa ja siellä on sellaista 
asiantuntemusta, jota tilas-
tointiin ja paperinpyöritte-
lyyn keskittyneissä viras-
toissa ei ole.

En voi sanoa olevani tyy-
tyväinen soten etenemiseen. 
Kyllä johtavalla hallituspuo-
lueella pitää olla se johtava 
näkemys siitä, mihin ollaan 
menossa. Ja se pitää uskaltaa 
tuoda esiin. 

Niilo Keränen
kansanedustaja

Sote on pahasti kesken, mutta sairastaa ne nuoretkin miehet

Pudasjärven kansalaisopisto 
järjestää lammasvällykurs-
sin kahtena viikonloppuna 
kevättalven aikana. Kurs-
sipäivät ovat 19.–21. helmi-
kuuta sekä 2.–3. huhtikuuta. 
Kurssin opettaja on lampu-
ri ja vällyntekijä Anu Pent-
ti. Kansalaisopistolla otetaan 
parasta aikaa vastaan ilmoit-
tautumisia kurssille.

Lammasvällykurssilla 
opitaan vanhaa  
käsityöperinnettä
Ompelemme lampaantal-
joista erikokoisia vällyjä. Yh-
destä taljasta voit valmistaa 
esimerkiksi vauvanpeiton. 
Kahdesta taljasta saa jo kei-
nutuolin tai nojatuolin ma-
ton tai vauvan makuupus-
sin. 4-6 taljasta tuleekin 
sitten ihan hyvän kokoinen 
peitto.

Pitkävillaisista taljois-
ta tehtynä peitto on tietys-
ti paksumpi ja painavampi, 

Terveisiä kansalaisopistolta

Lammasvällykurssilla opetetaan norjalaisen perinteen mu-
kaista tekniikkaa, jossa vällyjen nahkapuoli koristellaan 
painamalla. Kuvat painetaan puisilla leimasimilla nahalle, 
ja kuivuttuaan ne kestävät jopa vesipesun.

mutta lyhytvillaisistakin tal-
joista saa lämpimän torkku-
peiton, joka on kevyempi kä-
sitellä.

Opetan kurssilla norja-
laisen perinteen mukais-
ta tekniikkaa, jossa vällyjen 
nahkapuoli koristellaan pai-
namalla. Kuvat painetaan 
puisilla leimasimilla nahal-
le, ja kuivuttuaan ne kestä-
vät jopa vesipesun.

Usein vällyn reunaan on 
painettu boordi tai useam-
pikin boordi ikään kuin ke-
hyksenä ja keskustan voi 
sitten kuvioida esimerkiksi 
niin, että se jotenkin liittyy 
vällyn tekijän tai saajan elä-
mään, harrastuksiin jne.

Kuvioissa on eläimiä, 
kasveja, ihmishahmoja, au-
rinkoja… Tässä saa päästää 
luovuuden kukkimaan: jo-
kainen saa tehdä omannä-
köisen vällyn ja kertoa siinä 
oman tarinan.

Kurssilla voi mainios-
ti valmistaa myös perintei-

set suomalaiset vällyt, joissa 
nahkapuolelle kiinnitetään 
kangas. Jos ei kangasta ole 
valmiina (eikä ehdi sellais-
ta nyt kutoa) voi hyvin käyt-
tää vaikka vanhaa raanua tai 
muuta kudottua tekstiiliä. 
Jostain aarrearkusta saattaa 
löytyä juuri sopiva pala sar-
kaa, jonka voi kirjailla.

Kurssi rakentuu siten, 
että ensimmäisenä viikon-
loppuna perjantaista sun-
nuntaihin suunnittelemme 
vällyn, leikkaamme taljat ja 
opettelemme oikeat pistot 
kuhunkin saumaan. 

Ensimmäisen viikonlo-
pun jälkeen jokainen kurs-
silainen osaa omatoimises-
ti ommella vällyn valmiiksi 
seuraavaan kokoontumis-
kertaan mennessä. Reilun 
kuukauden kuluttua toise-
na kurssiviikonloppuna sit-
ten painetaan kuviot nahalle 
ja aloitetaan reunuksen om-
pelu.

Siinäpä se! Tuloksena on 

mahtava perintökalleus – ai-
dot lämpimät lammasvällyt! 
Eikä tarvitse enää palella. 

Ota kurssille mukaan 
lampaantaljoja (jos on), te-
rävät sakset, pitkiä metalli-
viivoittimia ja sileäleukaiset 
lattapihdit (näitä voi myös 
lainata opettajalta). Taljat 
maksavat alkaen 80 euroa.

Opettajalta voi lunastaa 
ompelussa tarvittavat nah-
kaneulat, vahattua pella-
valankaa, hyvät sakset ja 
nahkasormustimen sekä 
klipsuja, joita käytetään nup-
pineulan sijasta turkistöissä. 

Anu Pentti

PUUNET - Puurakentami-
sen verkko-osaamiskeskus 
-hankkeessa on tavoitteena 
kehittää puurakentamiseen 
liittyvää koulutusta ja paran-
taa puurakentamiseen liitty-
vää osaamista, ja sitä kautta 
myötävaikuttaa yritysten ja 
muiden organisaatioiden ke-
hittymiseen.

Hankkeen kohderyh-
miä ovat puurakentamisen 
pk-yritykset, talotehtaat, ra-
kennusliikkeet, rakennusvi-
ranomaiset, rakennesuunnit-
telijat, arkkitehdit ja valvojat 
sekä puurakentamisen raa-
ka-ainetoimittajat, koulutus-
organisaatiot ja muut puu-
rakentamiseen liittyvät 
toimijat.

Hanke käynnistyy koulu-
tustarvekyselyllä, jolla kar-
toitetaan puualan yritysten 
ja muiden toimijoiden kou-
lutus-, rekrytointi- ja kehit-

tämistarpeita. Sähköisen ky-
selyn lisäksi kartoituksen 
aikana jalkaudutaan yrityk-
siin. Tiedustelu painottuu en-
sivaiheessa Kainuun, Lapin ja 
Pohjois-Pohjanmaan alueille

Hankkeen tuloksena muo-
dostuu puualan sähköinen 
palvelujärjestelmä - puura-
kentamisen verkko-osaamis-
keskus, jonka kautta vas-
tataan puurakentamisen 
alueellisiin yritysten ja mui-
den organisaatioiden työvoi-
man osaamistarpeisiin. Kou-
lutusten kautta muodostuu 
puurakentamisen osaamisen 
kehittämisen yhteistyömal-
li ja kehittämiskumppanuus 
koulutusorganisaatioiden ja 
työelämän ja muiden organi-
saatioiden välille.

Kartoituksen tuloksia hyö-
dynnetään hankkeen koulu-
tusten suunnittelussa. Vas-
taamalla kyselyyn yrityksillä 

on mahdollisuus vaikuttaa 
hankkeen koulutustarjon-
taan. Tavoitteena on järjestää 
yritysten ja muiden puualan 
toimijoiden tarpeita vastaa-
vaa täydennyskoulutusta.

Hankkeen hallinnoija-
na toimii TTS Työtehoseu-
ra ja osatoteuttajina Koillis-
Suomen Aikuiskoulutus Oy 
ja Ammattiopisto Lappia. 
Hanke toteutetaan 1.9.2015-
31.12.2017 Kainuun, Lapin 
ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnissa.

Hankkeen päärahoittajat 
ovat Euroopan sosiaalirahas-
to, Pohjois-Pohjanmaan, Kai-
nuun ja Lapin ELY-keskuk-
set. Muita rahoittajia ovat 
Koillis-Suomen seuturahasto, 
Koillis-Suomen Aikuiskou-
lutus Oy, Kuhmo, Ammatti-
opisto Lappia, Työtehoseura 
ry ja Utajärvi.

Puualan koulutustarpeita 
kartoitetaan Pohjois-Suomessa
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Kysy lisää myyntipalvelu@pikkusyote.fi  p. 08 815 4000 – www.pikkusyote.fi

PIKKU-SYÖTTEEN PIKKUHINNAT  
– TUNTURIIN KOKO PERHEELLÄ!

•  Superior 2hh alkaen 98 €/vrk
•  1+1=3 alkaen 220 €,  

  3 vrk majoituspaketti 2 vrk hinnalla
  (Tarjoukset voimassa 5.3. saakka)

•  Perhelippu rinteisiin 64 € / pvä  
  (2 aikuista ja 2 lasta)

PIKKUSEN HYVÄT PUJOTTELUKISAT 
– Pikku-Syötteen Pikku-Puikat 

pikkupalkinnoin!

VOITA IPAD MINI JOKA LAUANTAI! 
• Palkinto arvotaan kaikkien Pikku-Puikkakisaan  

osallistujien kesken. Myös parhaat palkitaan. 

• Osallistumismaksu 3 € - kisat koko perheelle! 

(Kisat la 20.2. klo 13:00 alkaen, 26.3. saakka  
– joka lauantai)

VOITA IPAD MINI 

JOKA LAUANTAI!

Kesselin toimintaa tukemassa 
K-supermarket Pudasjärvi

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

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18

050

K-menu 
juokseva rasvaseos

0,5 l , (1 €/l) 

PLO

ERÄ!

(Normaali hinta 1,99 € pullo)

Perjantain 
hulvaton tarjous!


