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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yhdistyksille tarjolla 
monenlaisia tukia ja 

avustuksia s. 4

Kattojen lumikuormat 
vaarallisen raskaita s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 26.1.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

P. 040 581 9930

Uudisrakentaminen 
Korjausrakentaminen 

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139 
93280 Syöte 

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

Vapaa-ajan 

asunnot Avaimet 

käteen -pakettina

VAPAANA 3 kpl 16 m2 
LÄMMINTÄ TILAA.

Käy varastoksi, toimistoksi tai 
pieneksi askartelu tilaksi.

Vuokra 150 €/kk sis alv 24% 
(sisältää sähkön ja lämmityksen)

MS Vuokratilat Oy

HUOM! Helmikuussa avataan Teollisuustie 10  TI-HALLI.
SEURAA ILMOITTELUA!

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta lakisääteiset tulisijojen 
ja savuhormien nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
•  Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

AVATTU PUDASJÄRVELLÄ 

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ma-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat
- Teroituspalvelu

- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset
- Tarvikemyynti

Tervetuloa tutustumaan!

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

p. 044 202 3595  |  93280 syöte

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

9,50€
*PÄIVÄN KEITTO 

ILKAN KARAOKE
27.1.

SAUNA PUB PE-LA
-02

Pop Up tulee Syötteelle myös 
vko 10 5.-.10.3. ja vko 17 26.-28.4.

P. 0400 685 889, Jaana Pohjola-Malmberg
PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

to 1.2.  klo 11.00-19.00
pe 2.2. klo 11.00-19.00
la 3.2. klo 10.00-14.00 

Pietan Puoti 
Pop Up 

Syötteellä Pärjänkievarilla 

Tällä kupongilla 
HUIVI veloituksetta 

(arvo 9,90-29,90)
kuponki voimassa 1.2. - 3.2.2018 LE
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LEIKKAA TALTEEN

"

"

399 00

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

Puh.  020 752 8260

AKKUKETJUSAHA 
MAKITA DUC303Z 

2X18V 
PELKKÄ RUNKO

Tehokas akkuketjusaha rakennuksille ja 
puunhoitoon. 36 V:n koneen suorituskyky 
kahdesta 18 V:n akusta. Suuri ketjunopeus 
20 m/s. Runkoversio toimitetaan ilman 
akkua ja laturia.

2995

TYÖKALUSARJA
FXA 51 OSAA

Kodin yleistyö-
kalusarja sisältää 
erilaisia pihtejä, 
rullamitan, 
vasaran, 
ruuvauskärkiä ja 
paljon muuta.

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
Ke 31.1., ke 7.2. ja ke 14.2. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

Paikalla Keskustan valtuutettuja.

lämpimästi tervetuloa  keskustelemaan!
Grillimakkaratarjoilu!

Presidenttiehdokas 
ei itse ole paikalla.

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p.
Pudasjärven kunnallisjärjestö

MATTI  VANHASEN 
VAALITILAISUUS

K-supermarket Pudasjärven 
parkkipaikalla 
pe 26.1. klo 11-13

4 Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: ma-to 9-16, pe-la 9-18, su 12-18 1 % CB

1 SP

LÄHIKAUPAN
LOPPUUNMYYNTI 
JATKUU alennukset 
-30% jopa -50% 

BURGERIT JA GRILLIRUOKAA:
Keittiö avoinna ma-to 10.00-15.00, pe-la 10.00-17.00, su 12.00-17.00.

Tule hakemaan hyvää tavaraa halvalla.
Yli 50 euron ostoista juustokahvit kaupan päälle. 

Tarjous voimassa 26.-28.1. 

HUOM! Sunnuntaina 28.1. palvelemme 
poikkeuksellisesti klo 9-20 (keittiö 10-17)
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Sisustaen siistiä
Sohvalla torkut ottaa passaa
hetekan natina jos hermoja rassaa.

Lipaston laatikkoon lukkojen taa
ukki rahansa piilottaa.

Renki lepäilee lavitsalla
kissa on piilossa pöydän alla.

Tuolinko valitset vai jakkaran
kun istuen syöt grillimakkaran.

Maisemataulun torilta ostin
sohvapöydälle nakkasi emäntä postin.

Kirjoituspöydällä kirjoita runo
keinutuolissa juonija puno.

Plyyssimatolla hypitään musiikin tahtiin
asekaapista pyssy ja jänisjahtiin.

Naulakkokaapista löytyy takit ja hanskat
kirjahyllyssä tallessa Ruotsit ja Ranskat.

Sisko Illikainen

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 28.1. kello 10, Timo Liika-
nen, Valtteri Laitila, Tiina Inkeroinen, Marko Väyrynen, 
Jukka Jaakkola ja Keijo Piirainen. Rippikoulusunnuntai, 
messu katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakun-
nan kotisivujen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja tilai-
suus kaikille rippikoululaisille ja vanhemmille.
Kuorot: Vox Margarita 31.1. kello 18, kirkkokuoro to 25.1. 
ja to 1.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 1.2. kello 18.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 29.1. kello 18.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 30.1. kello 17.30, Kei-
jo Piirainen.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10–13.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 1.2. kello 17.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Hetekylässä Hetepirtillä aloitetaan päiväkerho 3-5 vuoti-
aille lapsille keskiviikkoisin kello 10–12.  Ensimmäinen ker-
hopäivä on ke 31.1. Ilmoittautuminen ja lisätiedot lasteno-
hjaajilta  040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217(Kerttu) tai 
040 868 4730 (Heli).
Perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin kello 10–
13 ja iltaperhekerho seurakuntakodissa maanantaisin kel-
lo 17–19.
Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 13-15 
ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 
040 868 4730 (Heli).
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Iivari 
Jurmulla pe 26.1. kello 19 ja lauluseurat Vesa Sarajärvellä 
su 28.1. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 28.1. kello 16 
(Pertti Ervasti, Manne Tyni).
Haudattu: Ossi Aukusti Kukka 91 v, Heikki Ruottinen  80 v, 
Oiva Pätsi 79 v, Kauko Olavi Sarviaho 60 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 
Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto LOMALLA
040 195 1732
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Eero Johannes 
PIKKUAHO
s. 4.12.1933 Pudasjärvi
k. 15.1.2018 Pudasjärvi

Eeroa muistaen
Kerttu-sisko
sisarusten lapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Elämäsi oli työtä.
Sydämesi oli hyvyyttä.
Olkoon leposi rauhaisaa.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Eero siunataan 
Pudasjärven kirkossa lauantaina 3.2.2018 klo 12.00, 
minkä jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodilla. 
Ilmoitathan tulostasi Sirkalle p. 040 410 3458. 
Yhteisadressi Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka 
– liikkeessä. 
Kiitämme kaikkia Eeroa arjessa tukeneita.

Tykkylumivahinkoja myös Pudasjärvellä
Tämän talven poikkeuksel-
lisen runsaasta tykkylumi-
tilanteesta on tullut uutisia 
etenkin Kainuusta. Myös Pu-
dasjärvellä koko pitäjän alu-
eella on runsaasti tykkyä 

puissa. Pahin tykkytilanne 
on kunnan itälaidalla. Huo-
mattavia tykkyvahinkoja on 
tullut ainakin Puhoksella ja 
Ruuhivaarassa. Tuhoja saat-
taa syntyä laajemmalti koko 
paikkakunnan alueelle, jos 
kunnon suvea ei tule ja lumi-
sateet jatkuvat. Tykky runte-
lee pahiten männiköitä. Var-
sinkin nykyisen metsälain 
sallimat yläharvennuksel-
la käsitellyt metsät ovat suu-
rimmassa vaarassa tuhoille.

Metsänomistajien kannat-
taa tykyn loputtua käydä kat-
somassa metsiä. Jos tilalla on 
laaja metsävakuutus, se kor-
vaa tykkytuhot. Ensimmäiset 
arviopyynnöt vakuutusyhti-

öistä on tullut jo tykkituhois-
ta. Kuvat on otettu Puhoksel-
ta.

Tuomo Tuomaala 
Metsäpalvelu  
Tuomaala Oy

Tulevana sunnuntaina kirkoissa aletaan 
kääntää katsetta kohti tulevaa pääsiäistä. 
Sunnuntain latinankielinen nimi, Septuage-
sima kertoo sen, että pääsiäiseen on aikaa 
70 päivää. 

Sunnuntaille on annettu otsikoksi ”An-
saitsematon armo.” Se kertoo meille siitä, 
että Jumalan hyvyys meitä ihmisiä kohtaan 
on aina armoa. Sitä emme voi omilla töil-
lä tai toimilla ansaita, vaan Jumala lahjoittaa 
armonsa meille.  Sunnuntain Vanhan Tes-
tamentin lukukappaleessa puhutaan siitä, 
kuinka profeetta Samuel valitsee Jumalan 
opastuksella Daavidin Israelin tulevaksi ku-
ninkaaksi. Tehtävää suorittaessaan Samuel 
luulee kaikki muita Daavidin veljiä Jumalan 
tarkoittamaksi kuninkaaksi. Vasta viimeise-
nä paikalle saatu Daavid on se, joka tehtä-
vään sitten lopulta otetaan. Ulkoiselta ole-
mukseltaan hän ei ole olleenkaan sitä, mitä 
Samuel kuvittelee kuninkaan olevan. Daa-
vid itsekään ei voinut aavistaa tulevaa teh-
täväänsä.

Jumalan valintakriteerit ovat meille ih-
misille usein arvoituksia. Jopa Jumalan kym-
menen käskyn tallentaja Mooses totesi Ju-
malalle: ”Herra, minä en ole koskaan ollut 
hyvä puhuja enkä ole nytkään, vaikka sinä 

olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe 
ja kankea kieli.” (2. Moos. 6:12). Jumala an-
taa valituilleen voimaa suoriutua tehtävistä. 
Mooseskin sai johdattaa Israelin kansan lu-
vattuun maahan. Mooseksen kautta Jumala 
antoi ihmisille niin paljon lakeja, että niiden 
kaikkien noudattaminen on meille mah-
dotonta. Siksi Hän lähetti Poikansa maail-
maan vapauttaan meidät lain orjuudesta ja 
armahtamaan meidät. Tätä Jumalan armoa 
ei meiltä voi myöskään kukaan ottaa pois. 

Roomalaiskirjeessä asiasta vakuutetaan 
meille näin: ”Jos Jumala on meidän puolel-
lamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän 
ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan an-
toi hänet kuolemaan kaikkien meidän puo-
lestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikan-
sa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka 
voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala - mutta 
hän julistaa vanhurskaaksi! Kuka voi tuomi-
ta kadotukseen? Kristus - mutta hän on kuol-
lut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet 
on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oi-
kealla puolella ja rukoilee meidän puolestam-
me! Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rak-
kaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, 
alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu:

- Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken ai-

kaa, meitä kohdellaan teuraslampaina.
Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille 

antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakas-
tanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elä-
mä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään 
nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään 
voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu 
voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka 
on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän 
Herrassamme” (Room. 8: 31-39.) 

Saamme iloita siitä, että meille on tar-
jolla jokaisena päivänä Jumalan armoa, jon-
ka Hän haluaa antaa meille ilman omia an-
sioita. Me saamme vain ottaa sen ilolla 
vastaan.

Virsi 932:1 Oi ihmeellistä armoa, kun löy-
sit eksyneen.
Nyt uusin silmin nähdä saan. Nyt katson 
Jeesukseen.
6.Kuin hanki haihtuu kerran maa ja lois-
te auringon, vaan Herra viipyy luonani, ja 
armo aina on.         

Keijo Piirainen

Armoa 2018.



2 3nro 4PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti26.1.2018 26.1.2018nro 4

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI
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Liity tukiryhmään
paavopresidentiksi.fi

Varmista 
toinen kierros

Tukitilimme: FI91 5680 0020 4285 83
1500 euron tai suuremmat 
lahjoitukset ovat julkisia.

Kurenalan keskustassa Ju-
kolantie 4:ssä sijaitsevassa 
Ravintola Meritassa on to-
teutettu uudistuksia. Ra-
vintolan lounassalin pe-
räosaan on hankittu uusia 
kalusteita, jotka muodosta-
vat kolme 10 hengen pöy-
täryhmää. Kokoustilojen 
puolelle on hankittu kaksi 
uutta videotykkiä. Vielä on 
tulossa ravintolasalin laipi-
oon uusia tekstiilikokonai-
suuksia. Musiikkiohjelmaa 
myös tullaan järjestämään 
viikonloppuiltoina. Esiin-
tyjiä on luvassa ja ravinto-
laan ollaan hankkimassa 
myös karaokelaitteet. 

Kosovolaissyntyinen ra-
vintolayrittäjä Basri Gashi 
on toiminut Pudasjärvellä 
ravintolayrittäjänä yhdessä 
aviovaimo Meritan kanssa 
reilun vuoden ajan. 

-Ostimme tämän yri-
tyksen toimitilat jo vuonna 
2011, ja muutimme Ruu-
kista Pudasjärvelle marras-
kuussa vuonna 2016, Gashi 
kertoi taustastaan. 

Ravintola Meritassa uudistuksia
Merita on lounas- ja ti-

lausravintola, jossa voi 
nauttia kotiruokalounasta 
lounasaikaan ja muina ai-
koina listaruokia. Ravinto-
lassa b-anniskeluoikeudet 
ja monipuoliselta ateria-
listalta löytyy kymmeniä 
eri kebab- pizzavaihtoeh-
toja, joista osa on nimet-
ty Pudasjärven eri kylien 
mukaan. Lähiaikana lis-
ta täydentyy uusilla kyli-
en nimillä muun muassa 
Hetekylä, Rytinki ja Iinatti-
järvi tulevat olemaan uusia 
pizzojen nimiä. Myös mui-
ta ruokavaihtoehtoja on tu-
lossa lisää ruokalistalle. 

- Valmistamme ja 
leivomme kaikki pitsat itse, 
emme käytä ollenkaan val-
mistuotteita. Viikonloppui-
sin ravintolamme on auki 
pitkään eli perjantaina kel-
lo 11 – 4.30 ja lauantaisin 12 
- 4.30 saakka. 

Yrittäjä Basri Gashi ha-
luaa saada asiakkailta pa-
lautteita ja toivomuksia. 
Sen vuoksi hän on laitta-

Merita ja Basri Gashi toivottavat tervetulleeksi uudistuvaan 
Ravintola Meritaan, jonne on esteetön kulku vaikkapa pyö-
rätuolilla tai lastenvaunujen ja -rattaiden kanssa.      

Lounasravintolasalin peräosaan on hankittu uusia kalusteryhmiä. 

nut ravintolaan aloitelaati-
kon, johon asiakkaat voivat 
jättää palautteensa ja toivo-
mukset. 

-Asiakkaita toki kuun-
nellaan ja keskustellaan 
kasvotustenkin, toteaa 
Gashi. 

Asiakkaista lähes kol-
masosa poikkeaa Kuusa-

motieltä ohikulkumatkal-
la muun muassa Gashin 
yrittäjäpariskunnan aikai-
semmilta yrityksien viidel-
tä paikkakunnalta; Raahen 
seudulta ja Siikalatvalta. 

Heimo Turunen

LähiTapiolan arpajaisten voitto osui Pudasjärvelle
LähiTapiola Pohjoisen 12 
eri toimistossa, muun mu-
assa Pudasjärvellä, on jär-
jestetty asiakastapaamisissa 
ja koulutuksissa arpajaiset, 
jossa arvonta suoritetaan 
puolivuosittain. Vuoden 
2017 syyskauden arpajais-
ten palkintona olleen, noin 
300 euron arvoisen, Po-

Palvelujohtaja Johanna 
Norkola ja palveluneuvoja 
Sari Pähtilä luovuttivat 
onnelliselle voittajalle 
Paavo Holapalle kukat ja 
arpajaisvoittona olleen 
urheiluälykellon.

lar M600 –urheiluälykellon 
voitto osui Pudasjärven toi-
mistoon ja sieltä voittoar-
pa osui Pintamolla asuval-
le Paavo Holapalle. Voitto 
luovutettiin Paavolle Pu-
dasjärven LähiTapiolan toi-
mistolla tiistaina 23.1.Hän 
kertoi urheilulliselle palkin-
non olevan erityisen mie-
luista, koska harrastaa ak-
tiivisesti kuntoilua. Samalla 
hän täytti uuden, tämän 
vuoden kesäkuun loppuun 
saakka olevien, arpajaisten 
lipukkeen. HT

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Tilaisuus järjestetään 
kaupungintalolla 
valtuustosalissa 
klo 12.45-13.30. 

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p.
Pudasjärven kunnallisjärjestö

TERVETULOA 
YLEISÖ-

TILAISUUTEEN!
Liikenne- ja viestintäministeri 

Anne Berner vierailee 
Pudasjärvellä perjantaina 2.2. 

Lämpimästi tervetuloa!

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

Tuliaiset, 
Lahjat,
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut,
...ja Paljon Muuta!

YLLÄTYS-

ARVONTA!
Mukava ALE pe-la!

PEHMOLELUJA
nyt 2 kpl / 10€

(ovh. 7,90€ kpl)

 * Jouluiset 
Askartelutarvikkeet *
-30% jopa -50%

Kannattaa ostaa jemmaan!
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Yhdistyksille tarjolla monenlaisia tukia ja avustuksia
Pudasjärven kaupungin ke-
hittämistoimen järjestämä 
yhdistyksien tapaamisilta 
veti Unelmatehtaan pirtin 
täyteen väkeä, paikalla oli 
lähes 100 henkeä, jotka edus-
tivat noin 50 eri yhdistys-
tä. Illan aikana annettiin tie-
toa kaupungin kehittämis- ja 
toimintatuista yhdistyksille 

sekä Oulun seudun Leade-
rin avustuksista yhdistysten 
pieniin investointeihin.

Aluksi oli lyhyt esittely-
kierros, jossa ilmeni paikalla 
olevan noin 50 eri yhdistyk-
sen edustajaa. Useista yhdis-
tyksistä oli kaksi tai kolme-
kin edustajaa paikalla. 

Kaupunginjohtaja Tomi 

Timonen kertoi terveisiä 
kaupungin edustajien kut-
susta Urheilugaalaan, jossa 
jännitettiin, nimetäänkö Pu-
dasjärvi Vuoden liikkuvim-
maksi kunnaksi. Tällä kertaa 
huomio-osoituksen sai Asik-
kalan kunta, mutta Pudas-
järvi oli kuitenkin äänestetty 
kolmen liikkuvimman kun-

nan joukkoon Suomessa. 
Timonen kertoi kaupun-

gin jatkavan panostuksi-
aan liikunnan edistämisen 
muun muassa liikuntapaik-
koja kehittäen ja rakentaen. 
Kylien ja yhdistyksien ar-
vokasta vapaaehtoista työtä 
Timonen kertoi kaupungin 
arvostavan ja tukevansa ky-
lien ja yhdistysten arvokas-
ta toimintaa edellisvuosien 
tapaan. Kiitoksen sanat hän 
lausui myös Oulun seudun 
Leaderin mittavaan panos-
tukseen paikkakunnalla; on-
han Pudasjärvi yksi järjestön 
aktiivisimpia avustusten ha-
kijoita ja käyttäjiä. 

Leader-neuvoja Elina 

Hietanen esitteli Oulun Seu-
dun Leaderin käynnissä ole-
vaa Teema-hanketta, josta 
voi hakea tukea yhdistys-
ten yleishyödyllisiin kone-
, laite- ja kalustohankintoi-
hin sekä pienimuotoiseen 
rakentamiseen. Rahaa on 
varattu Oulun Seudun Lea-
derin toiminta-alueelle 100 
000 euroa. Hakemukset on 
jätettävä helmikuun lop-
puun mennessä. Hän ker-
toi odottavansa jopa 100 eri 
hakemusta. Viime vuonna 
vastaavaa avustusta myön-
nettiin noin 30 eri yhdistyk-
selle, joista Pudasjärveltä oli 
5-6 kappaletta. Hietanen an-
toi ohjeita hakemusten teke-

miseen ja lupasi, että tarvit-
taessa niiden tekemiseen voi 
kysyä apua. 

Avustus maksetaan jäl-
kikäteen. Keskustelussa 
kävi ilmi, että kaupunki on 
myöntänyt tarvittaessa yh-
distyksille puskurirahoitus-
ta, joka maksetaan takaisin 
avustuksen maksatuksen jäl-
keen. 

Pudasjärven kaupungin 
osastosihteeri Sinikka Moso-
rin antoi ohjeita kaupungin 
myöntämien kehittämis- ja 
toimintatukien hakemiseen. 

Tilaisuuden vetäjänä toi-
mi projektikoordinaattori 
Aili Jussila Laavuhankkees-
ta. HT

Yhdistyksien iltaan Unelmatehtaan pirttiin osallistui lähes 100 henkeä. 

Yhdistyksien tapaamisillan vastuuhenkilöinä toimivat muun muassa osastosihteeri Sinik-
ka Mosorin, Leader-neuvoja Elina Hietanen, Laavuhankkeen projektipäällikkö Tiina Tauri-
ainen, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja projektikoordinaattori Aili Jussila Laavuhank-
keesta. Yhdistyksille tarjolla olevien tukien ja avustuksien esittelyä kuunneltiin aktiivisesti. 

Osastosihteeri Sinikka Mo-
sorin esitteli kaupungin ke-
hittämis- ja toimintatukien 
hakemista. Tuet ovat haet-
tavissa 19.2. klo 12 saakka. 
Hakemuskaavakkeet löy-
tyvät netistä kaupungin si-
vuilta. Tänä vuonna tuki-
en hakemisessa toivotaan 
panostettavan kylien viih-
tyisyyteen, tapahtumien 
järjestämiseen ja yhdessä 

tekemiseen.
Kaupunki arvostaa pu-

dasjärveläisten yhdistysten 
ja erilaisten kyläyhteisöjen 
toimintaa, joka on ensiar-
voisen tärkeää ja arvokas-
ta. Hakemuksista on hen-
kinyt aktiivisuus ja halu 
pitää yhdistyksen tai ky-
läyhteisön toiminta vireä-
nä. 

Vuodelle 2018 kaupun-

ki on varannut avustuksia 
varten 150 000 euroa. Kun-
talaiset osallistuvat aktiivi-
sesti monenlaiseen vapaa-
ehtoistoimintaan ja siksi 
tätä toimintaa tuetaan mie-
lellään. Kaupunki haluaa 
edelleen parantaa eri toi-
mijoiden mahdollisuuksia 
tehdä tulevaisuudessakin 
tekoja, jotka pitävät koko 
laajan pitäjän elinvoimai-

sena, viihtyisänä ja turval-
lisena.

Tukihakua on yhdistys-
ten toivomusten mukai-
sesti yksinkertaistettu. Ke-
hittämis- ja toimintatukia 
haetaan yhdistetyllä hake-
muslomakkeella. Painotus 
tuen määrän myöntämises-
sä on edelleen kehittämi-
sessä ja uuden toiminnan 
luomisessa sekä järjestöjen 

yhteistoiminnassa. 
Esimerkkikohteita avus-

tuksesta ovat: Kylätalojen 
tai -tilojen ylläpito ja vuok-
ra, kylätalojen tai -tilojen 
sekä laitteiden ja kalustei-
den hankinta ja kunnostus, 
liikuntapaikkojen kunnos-
sa- ja ylläpito (muun mu-
assa latujen ylläpito, ben-
sakulut, raivauskulut), 
kylien viihtyisyyden pa-

rantaminen (muun muassa 
laitehankinnat, maisema-
raivaus, aitojen teko tms. 
pienrakentaminen, bensa-
kulut), tapahtumat (muun 
muassa ilmoitukset, kul-
jetukset, äänentoisto, va-
lot) sekä harrastustoiminta 
(muun muassa taide-, mu-
siikki-, liikunta-, näytelmä-
toiminta). 

Kehittämis- ja toimintatuet vuodelle 2018
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TEKSTIILIOSASTOLTA

PERJANTAI-LAUANTAI 26.-27.1.
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1195
kg

3 prk

2490

25,-

1090
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ERÄ!
Black Horse
POIKIEN 
PITKÄT-

ALUSHOUSUT
65% polyesteri, 
35% puuvillaa

koot: 104-170 cm

3 kg/talous

1295
kg

Palana ja pihveinä 14,95 kg

Atria takuumurea
NAUDAN 
SISÄPAISTI 
kokonainen

MAANANTAI 29.1.

Snellman
MAATIASPORSAAN 

UUNIFILEE
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

HK
SAUNAPALVI-

KINKKU
300 g
viipale

PEPSI, 
PEPSI MAX,

MOUNTAIN DEW tai
7UP
1,5 l

Valio
OLTERMANNI
250 g 

TIISTAI 30.1.

PE-TI 26.-30.1.

Ruokapohjola
VILJASIKA
SÄILYKE 400 g

Vanaja
SUKLAASADE- 
tai KAURAKEKSI 
400 g

Victorian
VIHREÄ 
TEE 20 pss

Eldorado
kivettömät 
kuivatut
LUUMUT 200 g

Navel
APPELSIINI

Oululainen
REILU
VIIPALEET
500-550 g

Premium
BANAANILIMSA 
1,5 l
sis. pantin 0,40

Sunpride 100%
ANANAS-

TÄYSMEHU
1 l

Atria MAKSA-, LIHAMAKA-
RONI-, LIHAPERUNA-
SOSELATIKKO tai MEKSI-
KOL. LASAGNETTE 
350-400 g

HK
UUNILENKKI

400 g

Apetit
TWIN
PIZZAT 
2x280 g

Papuska RUOKA-
HERNE
500 g

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

PERJANTAI 26.1.

Arla
MEIJERIVOI
500 g
normaalisuolainen

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai
LAPA

Pingviini
ESKIMO JÄÄTELÖ-
PUIKOT
15 kpl/855 ml

Stocmos
SEKAMEHU-
TIIVISTE 2,5 l

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

RAUTAOSASTOLTA

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

LAUANTAI 27.1.

Naudan 
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Keiju
MARGARIINI
400 g

PullaPirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

Naudan 
PALA-
PAISTI

Tuore Norjan
LOHI
1-3 kg
kokonainen
2 kalaa/talous

Porsaan
KYLJYKSET

SäkylänTUORE 
ISO 
MUIK-
KU

Eldorado
JUUSTO-
HAMPURILAINEN
2 kpl/300 g

SAVULUUT

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

UUTUUKSIA:
Naisten
TREENI-
TRIKOOT

Naisten
LIIVI

ERÄ!
Black Horse
POIKIEN 

KERRASTO
100% puuvillaa
koot: 92-170 cm

NUOHOUS-
SETTI

1290

1995

Mustang
KAMINA

199,-

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Champin 5w40
TÄYSSYNTTEET-
TINEN ÖLJY 5 l

1995

Salla
SÄILYTYSLAATIKKO/
PENKKI
KANNELLA 
100x33x42 cm

4995

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Providus
NESTEKAASU-
POLTINSARJA
piezo-sytytys

39,-

JÄÄTUURA

1890

ERÄ!

ERÄ!
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Kaupunginhallitus päät-
ti 16.1. kokouksessaan ha-
kea Liikennevirastolta 32 
250 euron rahoitusta Pudas-
järvi –liikkuminen tänään ja 
vuonna 2050 –hankkeelle. 
Kokonaiskustannuksiltaan 
43 000 euroa maksava hanke 
valmistuu vuoden 2018 lop-
puun mennessä. Kaupungin 
omarahoitusosuus on 10 750 
euroa. Perustettavaan oh-
jausryhmään nimettiin kau-
punginhallituksesta Jorma 
Kouva. 

Suomessa on useita väki-
määrältään vastaavan kokoi-
sia kuntia kuin Pudasjärven 
kaupunki, joiden haasteena 
on kylien elinvoimaisuuden 
ylläpito ja kestävän liikku-

misen haasteisiin varautu-
minen. Pudasjärvi on myös 
Suomen toiseksi laajin kunta 
ja harvaan asuttu, väestöstä 
puolet asuu kaupungin kes-
kustaajamassa ja puolet ky-
lä-taajamissa. Kylien elin-
voimaisuus on kiinni hyvin 
pitkälti logistista ratkaisuis-
ta, koska erityisesti vanhe-
neva väestö ja lapset ovat 
julkisen liikenteen varassa. 
Pudasjärven yksi tärkeim-
mistä elinkeinoista on mat-
kailu, jonka liikkumistar-
peisiin on myös syytä hakea 
kestävää liikkumista edis-
täviä ratkaisuja. Matkailu-
elinkeinoon liittyviä liikku-
misen haasteita ovat mm. 
Syötteen kansainvälisten 

matkailijoiden liikkuminen, 
työmatkaliikenne ja mökki-
läisten liikkumistarpeet. Täl-
lä hankkeella haetaan kestä-
vän liikkumisen ratkaisuja, 
jotka sopivat erityisesti Pu-
dasjärven kylien sisäiseen 
liikenteeseen, kyliltä kunta-
keskukseen suuntautuvaan 
liikenteeseen sekä työmat-
kaliikenteeseen. Työssä kar-
toitetaan erilaisia ja rohkei-
ta vaihtoehtoja liikkumisen 
mahdollisuuksista ja hae-
taan niiden toimivuutta Pu-
dasjärvelle. Ratkaisuvaihto-
ehdoissa otetaan huomioon 
myös Liikennepalvelulain 
tuomat uudet liikkumisen 
palvelut sekä muutokset ny-
kyisiin toimintamalleihin. 

Kehittämispolku  
kohti visiota
Hankkeen tavoitteena on 
laatia Pudasjärven kaupun-
gin kestävän liikkumisen 
ja saavutettavuuden visio 
2050, jota lähestytään väli-
tavoitteiden kautta. Työssä 
laaditaan ns. kehittämispol-
ku toimenpiteineen ja vas-
tuutahoineen kohti visiota 
2050 ja kohti välitavoitetta 
2030. Hankkeen aikana pide-
tään kaksi workshopia, joil-
la osallistetaan alueen asuk-
kaita ja toimijoita kestävän 
liikkumisen kehittämiseen 
Pudasjärvellä. Worksho-
pit toimivat myös työkalu-
na toimijoiden tietoisuuden 

ja osaamisen nostoon. Hank-
keessa laaditaan myös esitys 
mahdollisesta lyhyen ajan 
sisällä toteutettavasta pilo-
toinnista. Työn lopuksi jär-
jestetään seminaari, jossa 
esitellään Pudasjärven liik-
kumisen visio 2050, avataan 
tarkemmin ehdotettuja toi-
menpiteitä ja tutustutaan 
tulevaisuuden kestävään 
liikkumiseen asiantuntija-
puheenvuorojen kautta. Pu-
dasjärven kaupunki, ko-
koluokkansa ja ketterän 
päätöksentekokykynsä ansi-
osta, soveltuu mainiosti eri-
laisten pilottien kokeilualu-
eeksi. 

Työssä kiinnitetään kes-
keisesti huomioita kestä-

vään liikkumiseen kylissä, 
kyliltä kuntakeskukseen ja 
työmatkaliikenteessä. Yh-
teistyöosapuolina hankkees-
sa ovat Pudasjärven kau-
pungin Kehittämistoiminta, 
Hyvinvointi- ja sivistystoi-
minta sekä Tekninen ja ym-
päristötoiminta, Syötteen 
Matkailuyhdistys ry ja ky-
läyhdistykset. 

Hankkeelle perustetaan 
ohjausryhmä, jossa on yhte-
yshenkilö Liikennevirastos-
ta, Pudasjärven kaupungin 
erikseen nimeämät henki-
löt sekä hanketta työstävä 
konsultti Ramboll Finland 
Oy:stä. HT

Pudasjärvi - liikkuminen tänään ja vuonna 2050 -hanke vireille

Marja Lantto Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajaksi
Keskusta Pudasjärven val-
tuustoryhmän ja kunnallis-
järjestön johtokunnan järjes-
täytymiskokoukset pidettiin 
17.1. kaupungintalolla. Uu-
deksi valtuustoryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin 
Marja Lantto, kun valtuusto-
ryhmää pitkään luotsannut 
Juha Heikkilä ilmoitti, ettei 
ole käytettävissä tehtävään. 
Sihteerinä jatkaa Marko Koi-
vula valtuustoryhmän yksi-
mielisellä päätöksellä.

Keskustan kunnallis-
järjestön johtokunnan pu-
heenjohtaja Jorma Kouva, 
varapuheenjohtaja Janne 
Moilanen ja sihteeri Mirka 
Pääkkö valittiin tehtäviinsä 
Keskustan syyskokouksessa 

viime vuoden lokakuussa. 
Johtokunnan järjestäytymis-
kokouksessa rahastonhoi-
tajaksi valittiin Jouni Piri, 
vaalipäälliköksi Urpo Puo-
lakanaho, koulutus- ja ay-
vastaavaksi Janne Moilanen, 
yrittäjävastaavaksi Jukka 
Kuha sekä verkko- ja tiedo-
tusvastaavaksi Mirka Pääk-
kö.

Kunnallisjärjestö ohjaa 
Keskustan toimintaa ja toi-
mii taustatukena poliittisel-
le päätöksenteolle. Johto-
kunta linjasi, että avoimuus 
on avainsana. Keskustelua 
ja yhteydenpitoa tulee lisä-
tä, antaa lausuntoja sekä ot-
taa kantaa ajankohtaisiin asi-
oihin. 

Johtava lääkäri  
tarvitaan
Johtokunta päätti ottaa asia-
listalle kaksi ajankohtaista 
asiakokonaisuutta, Siuruan-
joen kaavoituksen sekä ter-
veyskeskuksen johtavan lää-
kärin puuttumisen.

Siuruanjoen kaavoituk-
seen liittyen johtokunta yk-
simielisesti linjaa, että avoin 
kuulemistilaisuus on järjes-
tettävä Siurualla viivytykset-
tä ja asianmukaiset selvityk-
set tulee tehdä. Perusteelliset 
selvitykset täytyy saada sii-
hen, mistä tarve kaavoituk-
selle on lähtöisin, onko kaa-
voitustarvetta olemassa, 
mikä on tämän hetken ra-

Marja Lantto valittiin Kes-
kusta Pudasjärven valtuus-
toryhmän puheenjohtajaksi.

kentamistiheys ja paljonko 
on vapaata rantaviivaa. Joh-
tokunta korostaa, että kuu-
lemistilaisuudessa täytyy 
olla paikalla niin virkamie-
hiä kuin luottamushenkilöi-
täkin.

Pudasjärven terveyskes-
kuksessa ei tällä hetkellä ole 
johtavaa lääkäriä. Johtokun-
ta toteaa yksimielisesti, että 
palveluntuottajan on tuotet-
tava ne palvelut, joita siltä 
tilataan. Kaupunki määrit-
telee palvelut kuntalaisille, 
meidän tulee itse määritellä 
tarpeemme ja pidettävä kiin-
ni siitä, että saamme asiak-
kaina tarvitsemamme pal-
velut.

Pudasjärvelle on saatava 

johtava lääkäri nopealla ai-
kataululla. Asia on erityisen 
tärkeä, jonka perusteluiksi 
voidaan mainita nykyinen 
tilanne sekä ennakointi tu-
levaan. Työyhteisöstä esil-
le nousseet tarpeet, palvelun 
laadun ja sen saamisen tur-
vaaminen, henkilökunnan 
määrä ja tulossa olevat muu-
tokset, sisäilmaongelmis-
ta johtuvat järjestelyt parak-
kiratkaisuineen sekä tuleva 
SOTE ovat painavia perus-
teluita sille, että johtokun-
ta esittää johtavan lääkärin 
palkkaamisesta

Keskusta Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
johtokunta

Sydäntä sanoa 
- Tuula Haataiselle vaalityötä
SDP:n Pudasjärven aktiivi-
henkilöt pystyttivät keski-
viikkona 24.1. lumisateen 
keskellä paikallisyhdistyk-
sen teltan K-supermarketin 
seinustalle puolueen presi-
denttiehdokkaan Tuula Haa-
taisen kannatuksen lisäämi-
sen ja esittelyn merkeissä. 
Esille tuotiin Haataisen ”Sy-

däntä sanoa” -vaaliteemoja, 
joissa korostettiin inhimilli-
syyttä, jokanaisenoikeuksia, 
hyvinvointivaltiota ja kestä-
vää kehitystä. Ei sana oli eri-
arvoisuudelle, välinpitämät-
tömyydelle ja vihapuheelle. 

Teltalla jaettiin Haatai-
sen vaaliesitteitä, kortteja ja 
kaikille tarjottiin kuumaa 

mehua, keksejä ja makei-
sia. Samalla jututettiin ja 
vaihdettiin mielipiteitä tel-
talle poikenneiden ihmis-
ten kanssa sekä tietenkin ke-
hotettiin äänestämään. Jos 
joku ei sattunut muistamaan 
Haataisen äänestysnume-
roa, nro 6, niin auliisti siitä-
kin muistutettiin. HT

Lumisateen keskellä teltalla palvelemassa presidenttiehdokkaan kaima Tuula Kuukasjär-
vi, Eija ja Esa Ikonen, Hilkka Blomqvist, Päivi Pohjanvesi, Paula Soronen ja Hågan Blom-
qvist.

Ministeri Anne Berner 
vierailee Pudasjärvellä
Liikenne- ja viestintäminis-
teri Anne Berner vierailee 
Pudasjärvellä perjantaina 
2.2. Ministeri haluaa tulla 
tutustumaan Suomen hir-
sipääkaupunkiin. Hänel-
le esitellään paikkakunnan 
hirsirakentamista ja hirren 
käyttöä julkisissa raken-
nuksissa sekä valtakunnal-
lisestikin esimerkillistä tie-
toliikenneverkostoa, Kairan 
kuitu Oy:n valokuituverk-
koa. 

Ajankohtaisista asioista 
esillä on myös liikenneasi-
oista tiestön kunto ja kun-
nostustarpeet niin perus-
tienpidossa kuin silloissa. 
Pitkien etäisyyksien vuoksi 
oman auton käyttö on vält-
tämätöntä palveluiden saa-
miseksi sekä työmatkoilla. 
Maantieliikenteen lisäksi 
mahdollisuus rautatieyhte-
yden rakentamiseen kiin-
nostaa. Esille otetaan myös 
kännykkäverkko-ongelmat. 
Ministerille esitellään kau-

pungin uusi kasvustrategia 
ja Syötteen kasvusuunnitel-
mat.

Vierailun päätteeksi Kes-
kustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö järjestää kello 
12.45 yleisötilaisuuden kau-
pungintalon valtuustosalis-
sa, jonne kuntalaiset ovat 
tervetulleita tapaamaan 
ministeriä ja toimittamaan 
kuntalaisten terveiset pää-
töksentekoon. 

Jorma Kouva,  
Mirka Pääkkö

Ministeri Anne 
Berner 

vierailee 
Pudasjärvellä ensi 
viikon perjantaina.
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Valinnanvapauslaki 
panee maakunnat 
paljon vartijoiksi

Hallituksen korjaama valinnanvapauslakiesitys antaa maakunnille 
paljon valtaa myös erikoissairaanhoidossa. Hallitusryhmien kesken 
hiertänyt valinnanvapauden ulottaminen laajalti erikoissairaanhoi-
toon on ratkaistu tyylikkäästi ja alueellista päätösvaltaa vahvistaen 
niin, että asiakassetelien käyttö erikoissairaanhoidossa tulee ole-
maan maakuntien päätettävissä.

Maakuntien on kuitenkin oltava tarkkana siinä, mitä ne hyväk-
syvät asiakasseteleillä tuotettavaksi. Jos maakunta tekee päätöksen, 
että asiakasseteliä käytetään tietynlaisten hoitojen tai toimenpitei-
den, esimerkiksi proteesileikkausten tekemiseen, maakunnan asi-
akkaalle muodostuu subjektiivinen oikeus saada asiakasseteli ky-
seiseen hoitoon. Toisaalta tällainen päätösvalta antaa maakunnalle 
mahdollisuuden köyttää tehokkaasti asukkaidensa hyväksi niitä yk-
sityisen erikoissairaanhoidon palveluja, joita maakunnan alueelle on 
muodostunut.

Valinnanvapauslakiesitys antaa hyvät mahdollisuudet myös pien-
yrittäjyydelle. Maahan voi syntyä perusterveydenhuoltoa tai sosiaa-
liohjausta tarjoavia yrityksiä, jotka sopimuksin toisten pienyritysten 
kanssa voivat muodostaa yhteisen sote-keskuksen. Tämä mahdol-
listaa yksityisten sote-keskusten syntymisen myös vähäväkisille 
paikkakunnille, ja tulee siten väistämättä parantamaan perushoitoi-
hin pääsemistä. Pienet sote-keskukset voivat myös sopimuksin hoi-
taa lain velvoitteet siitä, että sote-keskuksessa tulee olla saatavissa 
joitakin erikoissairaanhoidon avopalveluja. 

Uudessa lakiehdotuksessa velvoitetaan maakunnat myös järjes-
tämään erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen konsultaatiopalvelu-
ja myös niihin sote-keskuksiin, joissa niitä palveluja ei muutoin ole.

Nyt tehdyt muutokset valinnanvapauslakiehdotukseen takaavat 
sen, että sote-uudistus saadaan vihdoinkin maaliin vuo-
sikymmenen pähkäilyn jälkeen.

Niilo Keränen
kansanedustaja 

Syötteen tunturialueen 
maisemissa 21. kerran 9.-
11.2. järjestettävä Umpi-
hankihiihto – on liikuntaa, 
luontoharrastusta, selviy-
tymisen tarvetta ja sopivaa 
kisailuhenkeä. Tulevaan ki-
saan on lähdössä mukaan 
lähes 300 osallistujaa. Viime 
vuonna Selkosten sankarei-
ta – joka kerta osallistuneita 
oli kuusi, se on kova saavu-
tus. Seuraava tavoite on tie-
tenkin jo selvä – osallistun 
25 kertaa ja sitten katsotaan 
tilannetta uudelleen.

Ensimmäistä kertaa 
mukanaolevassa Operaa-
tio Paulaharju -joukkuees-
sa hiihtää teatteriohjaaja, 
Finlandia kirjallisuuspal-
kinnon 2017 saaja, Juha 
Hurme. Hänellä on kump-
paneina näyttelijäkave-
rit Timo Torvinen ja Tomi 
Alatalo. Timo lähtöisin Pu-
dasjärveltä ja Tomi Kemin-
maalta. Kirjailija Samuli 
Paulaharjun Lappia ja erä-

21. Umpihankihiihto – luontoa, 
hauskuutta, hulluutta, ystävyyttä

maata öiseen aikaan käsit-
televiin novelleihin perus-
tuvissa näytelmissä Juha 
Hurme on saanut väen liik-
keelle Lemmenjoelle, Ke-
von kanjoniin ja tänä vuon-
na esitykset ovat Haltilla. 
Pieniä pätkiä esityksistä on 
luvassa myös Umpihanki 
viikonloppuna. 

Kansainväliset suoma-
laiset Guillermo Esparcia, 
Adam Stepien ja Diter Fia-
la tulevat myös kisaan mu-
kaan. Yksilökisan osal-
listujia on tulossa yli 30 
– mukana Julkunen, Ahola, 
Tolonen, Ronkainen – edel-
lisvuosien mestareita ja uu-
sina haastajina muun mu-
assa Sauli Kuopus, Eero ja 
Edwin Honkanen, Pent-
ti Kaijala sekä Jouni Laak-

Pudasjärveläissyntyinen 
Timo Torvinen toimii Juha 
Hurmeen näyttelijäkaverina 
suosituissa Lapin erämaa-
näytelmissä. Nyt hän ko-
keilee kuntoaan ja rajojaan 
Umpihankihiihdossa. 

Ensimmäistä kertaa muka-
naolevassa Operaatio Pau-
laharju -joukkueessa hiih-
tää tunnettu teatteriohjaaja 
Juha Hurme. 

Savukoskelainen Juha Julkunen tulee puolustamaan kahden edellisen vuoden yksilökil-
pailun voittoaan. Julkusen perässähiihtäjällä on myös kiire, vaikka hiihtääkin kilpailijan 
aukaisemaa latua pitkin. Kuva Juha Nyman. 

sonen, joka on mukana nyt 
21:stä kertaa.

Perässähiihtäjänä sun-
nuntaiaamuna on kaikil-
la hyvän peruskunnon 
omaavilla hiihtäjillä mah-
dollisuus tulla mukaan ki-
satunnelmaan. Vajaan 10 
kilometrin hiihto tapahtuu 
joukkueen tai yksilöhiihtä-
jän perässä valvoen sääntö-
jen noudattamista. Maalissa 
tarjotaan kaikille hiihtäjille 
keittoruoka, kahvit ja lah-
joitetaan tämän vuoden ki-
sapipo päähän. Kaikille pe-
rässähiihtäjille järjestetään 
lähtöpaikalle kuljetus Ku-
renalta sekä Hotelli Pikku-
Syötteeltä. 

Heino Ruuskanen,  
kilpailun johtaja 

Sirpa Timonen-Nissi aloitti 
Monikulttuurisen työn koordinaattorina

Sirpa Timonen-Nissi on 
aloittanut vuoden vaihtees-
sa kaupungin monikult-
tuurisen työn koordinaat-
torina. Sirpa työskentelee 
koordinaattorin tehtävässä 
elokuun 2018 loppuun 50 
prosenttisella työajalla, kos-
ka hän tekee toisen puolik-
kaan työajasta Työ- ja elin-
keinoministeriön hanketta. 
Hanke pitää sisällään kon-
sultatiivisen palvelun ja 
osaamisen tuen ilman huol-
tajaa olevien lasten ja nuor-
ten asuinyksiköiden hen-
kilöstölle. Sirpalla on pitkä 
työkokemus perheryhmä-
koti- ja tukiasumisyksik-
kötyöskentelystä ja hänen 
osaamistaan hyödynnetään 

Sirpa Timonen-Nissi aloitti monikulttuurisen työn koordi-
naattorina.

nyt siis myös valtakunnal-
lisesti. Liisa Ronkainen te-
kee monikulttuurisen työn 
koordinaattorin toista puo-
likasta elokuun loppuun 
saakka.

Sirpa kokee tärkeänä 
työssään yhteistyön teke-
misen paikkakunnan eri 
toimijoiden kanssa ja hän 
haluaa kehittää paikka-
kunnalla tehtävää maahan-
muuttotyötä. Samoin Sir-
pa kokee tärkeäksi kehittää 
paikkakunnalla asuvien 
maahanmuuttajien kotou-
tumisen tukemista, opiske-
lua ja työllistymistä ja osal-
lisuutta. HT

Hirsikampukselta 
opiskelijapojat Brysseliin
Eu:n alueen yhdeksässä 
maassa järjestetty innovaa-
tioleiri pidettiin Suomen 
osalta Oulun yliopistolla 
17.1. innovaatiopäivänä. Ti-
laisuuteen osallistui alueen 
eri 2.asteen oppilaitoksista 
opiskelijoita kolmisenkym-
mentä.

Pudasjärven hirsikam-
puksen lukiolta haastee-

seen vastasivat ykkösluo-
kan opiskelijat Aapo Ekdahl, 
Sakari Jokikokko, Miro Jun-
na ja Juho Lumme sekä Jere 
Räisänen.

Tämän innovaatioleirin 
palkintona oli päätössemi-
naari Brysselissä (yhdelle 
ryhmälle), joka tällä kertaa 
osui Hirsikampuksen opis-
kelijatiimille. HT 

Hirsikampuksen lukion ykkösluokan oppilaat Aapo Ekdahl, 
Jere Räisänen, Miro Junna ja Juho Lumme (kuvasta puut-
tuu Sakari Jokikokko) palkittiin aktiivisuudesta Brysselin 
matkalla. Takarivissä innovaatioleirin tuomareita, joina toi-
mivat Nokian toimihenkilöt. 

Eläkeliiton Pudasjärven toi-
minnassa on aloitettu uusi 
aktiviteetti eli Boggien pelaa-
minen Suojanlinnan tiloissa. 
Kerho on seuraavan kerran 
tiistaina 30.1. kello 13 alkaen.

-Pelikerhon pitäminen 
läksi jäsenten toivomukses-

ta, Reijo Pekkala vastaa tästä 
aktiviteetista. Mukaan olem-
me valmiit kutsumaan myös 
muitakin järjestöjä pelistä 
kiinnostuneita ja että saadaan 
joukkueita, kertoi Eläkeliiton 
Pudasjärven puheenjohtaja 
Heleena Talala. 

Boggien pelaamista 
Suojalinnalla
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

JÄTEHUOLTO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

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

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

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

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

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti
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Iltatapahtumat ja 
huvit Pudasjärvellä

VUOKRATTAVANA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

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

Vuokrattavana rivitalokolmio 
Pudasjärven keskustassa. 045 
112 7841.

Koivuhalkoja n. 33 cm pitkiä 
Korpisella p. 040 509 7278.

Sänky patjoineen leveys 1.20 
m, p. 040 543 9133.

Rottinkinen hyllykkö, k 147 cm 
L 64 cm 35 €, Candy päältätäy-
tettävä pesukone 20 €, p. 0400 
671 937.

Melkein käyttämätön 12 
hengen ruokailuastiasto +2 
tarjoiluvatia.P. 0400 671 937.

Teuvo Vuoti & Captain saa 
tanssikenkiin vipinää.

Pintamon Kyläseuran talolla 
kansaa tanssittaa lauantaina 
27.1. Teuvo Vuoti & Captain. 
Tämä pitkän linjan muu-
sikoista koostuva trio saa 
tanssikenkiin vipinää! Or-
kesterissa Teuvo Vuoti laulaa, 
Tuomo Hämäläinen soittaa 
kitaraa ja Kimmo Niiranen 
hanuria. 

Pintamolla suunnitellaan 
seuraavia tanssikilpailuja jo 
pidettyjen humppa- ja tango-
kisojen jälkeen.  Vuorossa on 

Teuvo Vuoti tanssittaa Pintamolla

nyt valssikisa 17.2., jolloin musii-
kista vastaa Pohjolan yö. 

Kattojen lumikuormat vaarallisen raskaita
Kattojen lumikuormat ovat 
kertynyt vaarallisen ras-
kaiksi, joka koettelee raken-
nusten kestävyyttä. Tämän 
talven säät ovat vaihdel-
leet muutamasta lämpö-
asteesta lyhytaikaisiin na-
vakoihin pakkaskeleihin, 
jotka ovat jäädyttänyt ka-
toille kertyneet lumimassat 
jopa peltikattoihin tiukasti 
kiinni. Lyhyet, asteen pari 
plussan puolella olleet, lau-
hat kelit eivät ole pystyneet 
sulattamaan jäämassaa pel-
listä irti ja lumikuorma on 
täten kasvanut lähes päivit-
täin. Huopakatoilla tätä lu-
men valumista katolta ei ta-
pahdu normaalisti, mutta 
nyt on vaarana etenkin van-
hoilla huopa - ja palahuopa-
katoilla katoilla, että lumi ja 
jäämassa repäisevät huovat 
mukaansa. 

Syötteen Rakennus ja 
Huoltopalvelu on urakoi-
nut lumenpudotuksia noin 
kuukauden verran Pudas-
järvellä ja Taivalkoskella. 

— Tänä talvena katoil-
la oleva lumi on erityisen 
raskasta ja kovaa. Syötteel-
lä kattojen lumikuormaa on 
noin 130 senttiä. Sarakyläs-
sä ja etenkin Kouvalla lie-
nee likimain saman verran. 
Iinattijärvellä 80 senttiä ja 
Kurenallakin näytti olevan 
80 sentin tuntumassa, ker-
too yrittäjä Markus Särkelä 

Omakotitalojen katoil-

la pitäisi huolehtia kaikki-
en läpivientien ja piippujen 
juurien puhdistus harjalta 
asti, ettei alas lähtevät jää-
patjat revi niitä mennes-
sään. Samoin kaikkien lip-
pojen ja ulkonevien kuistien 
katot, ja etenkin niiden reu-
noille kertyneet ulkonevat 
lumikielekkeet, on syytä ti-
putella, ettei ne tipahda ke-
nenkään päälle.  Vanhojen 

Katoilla oleva lumi on tänä talvena raskasta ja kovaa. Kannattaa tarkastella kattojaan sekä 
käydä katsomassa myös kesäasuntojen kattojen tilanteet ennen kuin vahinkoja pääsee ta-
pahtumaan.

karjarakennusten ja latojen 
katot ovat laakeita ja suuria, 
ja siksi näistä pitää puhdis-
taa kumpaakin lapetta yhtä 
aikaa, ettei kuorma muo-
dostu toispuoleiseksi ja pai-
na rakennuksia vinoon. 

– Rakennusten romahta-
misia ei liene vielä tapah-
tunut, mutta läheltä piti -ti-
lanne oli juuri kuluneella 
viikolla. Kyseessä oli vanha 

rintamiestalo, jonka katto 
oli alkanut rusahtelemaan. 
Piipun viereen oli tuiskutel-
lut vahvan lumikinoksen ja 
kattorakenteet alkoivat ruti-
semaan painon alla. Onnek-
si vahingoilta vältyttiin ja 
katto pysyi paikallaan, Sär-
kelä huokaisee. R.E
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Toimintatorstai to 1.2. klo 10-19 Tuomas Sammelvuo -sali. Klo 10-11.30  Per-
hepeuhula (ilmainen). Klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille).
Klo 13.30-14.30 Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16 Alakoulu-
laisten vuoro (ilmainen). Klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).
Toimintatorstai to 8.2. klo 10-19 Tuomas Sammelvuo -sali. Klo 10-11.30  Per-
hepeuhula (ilmainen). Klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille).
Klo 13.30-14.30 Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16 Alakoulu-
laisten vuoro (ilmainen). Klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen). Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

lauantaina 27.1. klo 21.00–01.00

TanssiT PinTamolla

C-oikeudet. Lippu 12 €.

orkesTerina

Teuvo vuoTi & 
CaPTain

PuU:n UINTIJAOSTO 
Vuoden ensimmäiset uintikisat 
pidetään Puikkarissa
su 28.1. klo 18 alkaen. 
Osallistuminen maksutonta ja ilmoittautuminen 
paikan päällä.

Tervetuloa! 

TEHOKÄVELY su 28.1. klo 18, 
Lähtö Puikkarin pihalta. 

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

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Säännölliset tilaisuudet:
Sunnuntaisin klo 13.00
Tiistaisin klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n

VUOSIKOKOUS 
su 4.2.2018 klo 12.00. 

metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja jäsenasiat.

Johtokunta kokoontuu klo 10.30.
Tervetuloa!

Puheenjohtaja 

Karhupajan nuoret Työ elämään tapahtumassa

Karhupajalaiset Työ 
elämään tapahtumassa 

Oulussa.

Oulun kaupunginteatterille 
kokoontui tiistain 23.1. suuri 
määrä nuoria Työ elämään- 
tapahtumaan saamaan tie-
toa ja opastusta koulutus-
paikoista, kesäyrittäjyydestä 
ja työpaikoista. Nuorilla oli 
mahdollisuus kysellä miel-
tä painavista opiskelupaik-
ka- työnhaku- ja ammatin-
valintaan liittyvistä asioista 
koulutuspaikkojen, työpaik-
kojen, Ammattikaista-hank-
keen ym. esittelijöiltä sekä 
monien ammattien edustajil-
ta Ammattikirjaston avulla. 
Urakahvilassa saatiin henki-
lökohtaisesti neuvoja ja oh-
jausta ammatinvalintaan, 
opintojen suunnitteluun, 
työhakemuksen laatimiseen 
sekä ulkomailla työskente-
lyyn. Kesätyötreffipaikassa 
työnantajat kertoivat kesä-
työpaikkaan hakemisen ku-
vioista. Mielenkiintoiset ja 

selkeät työnäytökset tarjo-
sivat kiinnostuneille silmil-
lä nähtävän ja käsinkin ko-
ettavan kokemuksen siitä, 
mitä tietty koulutus tuo tul-
lessaan työelämässä. 

Alle 25-vuotiaiden nuor-
ten, joilla ei ole ammatil-
lista tutkintoa, tulee hakea 
meneillään olevassa yhteis-
haussa vähintään kahteen 
koulutuspaikkaan www.
opintopolku.fi. Koulutuk-
siin, oppisopimuskoulutuk-
seen ja ammatillisen kou-
lutuksen muutoksiin saa 
tietoja TE-toimistosta ja kou-
lutuksia järjestävistä opiske-
lupaikoista.

Sointu Veivo

polttoainetankeista 10.-11.1. välisenä yönä 
sekä toisen kerran 21.-22.1. moton tankista. 
Varkaiden kiinnijäämiseen johtaneesta vihjeestä 

maksetaan palkkio. Puh. 0400 305 248.

HETEKYLÄSSÄ 
VARASTETTU POLTTOAINETTA

Kuren Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Kuren kylätalolla 

su 4.2.2018 klo 12.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Pudasjärven Optiikassa 8-vuotissynttärit
Pudasjärven keskustassa 
vuoden 2010 alussa optik-
koliiketoiminnan aloittanut 
optikko Mikko Vilppola 
juhlisti asiakkaiden kans-
sa tiistaina 23.1. 8-vuotis-
synttäreitä. Asiakkaille oli 
tarjolla pullakahvit sekä 
monenlaisia tuotetarjouk-
sia ja kevään uutuuksia. 
Synttäritarjousten, muun 
muassa linssien oston yh-
teydessä kehyksiä kahdek-
salla eurolla, luvattiin kes-
tävän kuluvan tammikuun 
ajan. Vilppola muistutti, 
että liikkeestä saa kaikki 
näönhuoltoon liittyvät pal-
velut, kuten silmä- ja au-
rinkolasit, piilolinssit sekä 
tietenkin optikon- ja silmä-
lääkärin näöntutkimukset. 
Pudasjärven Optiikassa 
viikoittain liikkeen silmä-
lääkärin vastaanottoa hoi-
taa silmätautien erikois-
lääkäri Markku Teiramaa. 
Hyvin suosituksi palveluk-
si Vilppola on kokenut vii-
me vuosien aikana myös 

Pudasjärveläinen Eija Ahonen kertoi uusivansa silmälasit noin neljän vuoden välein. Mik-
ko Vilppola esittelemässä hänelle eri hintaisia ja laatuisia silmälaseja. 

reunahiontapalvelut, jot-
ka hoituvat nopeasti ja laa-
dukkaasti liikkeen oman 
reunahiontakoneen ansios-
ta. Asiakas voi siis teetät-
tää helposti uudet linssit 
omaan entiseen kehykseen 

edullisesti. 
Synttäriviikolla liikkees-

sä vieraillut pudasjärveläi-
nen Eija Ahonen kävi op-
tikon näön tarkastuksessa. 
Yllätys oli melkoinen, kun 
huomattiin, että näkö oli 

parantunut viime tarkas-
tuksen jälkeen. Parantu-
neelle näölle sopivia silmä-
laseja oli tarjolla useita eri 
malleja.  HT

Rajamaan rannassa ollut tal-
viuimareiden avanto joudut-
tiin sulkemaan kuluneella vii-
kolla. Siinä on ollut nyt niin 
kova supon muodostuminen, 
että ei koskaan aikaisemmin. 
Virran suunta on muuttunut 
ylöspäin meneväksi akanvir-
raksi, joka tuo avantoon jatku-
vasti sosetta. 

Viimeisen kahden viikon 
ajan se on onnistuttu pitämään 
auki ja uitavassa kunnos-
sa kello 10-18 välisenä aikana 
ja uimareita on ollut päivisin 

noin 10. Viikonloppuisinkin 
on käyty sosetta lapioimassa.

Nyt kun pakkanen kiri, 
niin uutta sosetta on tullut val-
tavalla paineella avantoon. 
Eräänäkin aamuna käytiin aa-
musta kaksi tuntia sitä lapi-
oimassa, niin se täyttyi heti 
uudestaan. Tilanne on täs-
sä vaiheessa toivoton ja täy-
tyy katsoa tilannetta päivittäin 
uudestaan.

Terveisin 
Työpetarin väki

Avantoa ollut vaikea 
pitää avoinna

Pärjänsuon metsästysseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
Hirvihallilla lauantaina 3.2. klo 11.00  

Johtokunta kokoontuu klo 10.00
Esillä sääntömääräiset asiat 

Tervetuloa! Sihteeri



10 11nro 4PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti26.1.2018 26.1.2018nro 4

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDIS  
-PUULAAKI
(kaukalopallo)
Suojalinnan kaukalo 
24.-25.2.2018
Osallistumismaksu 
50€/joukkue. Mukaan 
mahtuu 10 joukkuetta.
Ilmoittautuminen 
10.2.2018 mennessä: 
0400 235 570 / Arttu

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 
VUODELLE 2018 HAETTAVANA 
Pudasjärveläisten yhdistysten ja kyläyhteisöjen toi-
minta on meille kaikille ensiarvoisen tärkeää ja ar-
vokasta. Vuodelle 2018 Pudasjärven kaupunki onkin  
budjetoinut avustuksia varten 150 000 euroa. Lisäksi 
hakumenettelyä on yhdistysten toivomusten mu-
kaisesti yksinkertaistettu.

Hakemuskaavakkeita on saatavissa osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi/lomakkeet ja paperisina Pudasjär-
ven kaupungin asiakaspalvelupisteessä, Varsitie 7. 
Tuet ovat haettavissa 22.1.-19.2.2018 klo 12.00 saakka.
Hakemukset voi toimittaa:
• sähköpostitse: lue toimintaohjeet osoitteessa 

pudasjarvi.fi/kehittamis-toimintatuet 
• postitse: Pudasjärven kaupunki/Kehittämistoimin-

ta, PL 10, 93101 Pudasjärvi Huom! Kuoreen merkin-
tä ”Kehittämis-ja toimintatukihakemus 2018” 

• allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi jättää 
myös Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalve-
lupisteeseen sen aukioloaikoina. 

• nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön toi-
mesta osoitteessa www.suomi.fi

TIEDUSTELUT
Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861 
Marie Ikonen, puh. 040 585 6187  
Ritva Kinnula, puh. 0400 324 013 (ma-ke)

LISÄTIETOA
pudasjarvi.fi/kehittamis-toimintatuet 

Kehittämistoiminta

PUDASJARVI.FI

KUNTALAISTEN KYSELYTUNTI 
ke 7.2.2018 klo 18 alkaen 
kulttuurikeskus Pohjantähdessä  
(Teollisuustie 1)
Kyselytunnilla esitellään Nivankankaan kaavoituk-
sen mahdollisuuksia, Pudasjärven vuokratalot Oy:n 
vuokrahintojen muodostumista ja asukastoimikun-
nan toiminnan kehittämistä. Lisäksi esitellään tont-
titarjontaa ja kuullaan kuntalaisia tonttitarjonnan 
osalta sekä uusien asuntojen sijoittamispaikoista.

Kysymyksiin on vastaamassa kaupungin johtavia vi-
ranhaltijoita ja poliittisia päättäjiä. 

Lähetä kysymyksesi, kehittämisideasi tai muu 
aloitteesi  2.2.2018 mennessä osoitteeseen 
asiakaspalvelu@pudasjarvi.fi tai osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/kyselytunti löytyvän lomakkeen 
välityksellä. Paperilla esitetyt kysymykset voi palaut-
taa kaupungintalon postilaatikkoon tai asiakaspal-
velupisteeseen, tai ne voi lähettää postitse osoittee-
seen: Pudasjärven kaupunki, Asiakaspalvelupiste, PL 
10, 93101 Pudasjärvi. Kuoreen merkintä ”Kyselytunti”.

Kysymyksiä voi esittää myös paikan päällä.

Tervetuloa!

Pudasjärveltä 
Opetussuunnitelman Elävöittäjiksi
Sanna Virtanen on käy-
nyt peruskoulun Pudas-
järvellä. Hänellä oli onni 
saada Kurenalan koulul-
la ja Rimminkankaan ylä-
asteella kokeilunhaluiset, 
innovatiiviset opettajat, 
jotka rohkeasti edistivät 
oppimista. Toiminnalliset 
opetus- ja oppimismene-
telmät ja yhteisopettajuu-
den toteuttaminen ja ko-
keilut samasta opettajasta 
eri oppiaineissa, myös ylä-
asteella, olivat aikaan-
sa edellä. Sanna muistelee 
erityisellä lämmöllä opet-
tajaansa Päivi Niemelää, 
jonka positiivisuus ja oppi-
lasmyönteisyys on tehnyt 
häneen suuren vaikutuk-
sen. Pudasjärvellä kodin ja 
koulun yhteistyö oli erin-
omaista ja tiivistä, aina 
yläastetta myöden. Myös 
Markus muistelee opin-
ahjoaan lämmöllä, vaikka 
osallistuikin perinteisem-
pään opetukseen.

Kasvatustieteilijä-
nä Sanna kiinnostui yhä 
enemmän toiminnallisuu-
desta, oppimisesta ja osal-
lisuudesta eri ikäisten koh-
dalla. Hanketyöt nuorten 
elämänhallinnan ja ter-
veyden edistämisessä ja 
liikunnanopettajana toi-
miminen eri kouluasteil-
la olivat ponnahduslauta-
na omalle yritykselle. Kun 
aikaisemmin talouspääl-
likkönä toiminut velipoi-
ka Markus lähti osakkaak-
si ja työpariksi yritykseen, 
oli selvää, että luomistyö 
sai turvalliset puitteet toi-
minnalle. Sisarukset luot-
tavat toisiinsa ja pienten 
lasten vanhempina heil-
lä on kummallakin kotona 
hyvät tuotteiden testaajat 
ja kriitikot.

Happia Oy on ensim-
mäinen yritys, joka ”ot-
taa koppia” peruskoulun 
opetussuunnitelman laa-
ja-alaisesta osaamisesta. 

Breikkeri on tuote, joka 
on rakennettu juuri ala-
kouluja varten. Breikke-
ri on valmis verkkose-
lainpohjainen, päivittyvä 
tehtäväpankki alakoulun 
opettajan työn tueksi. Toi-
minnalliset tehtävät on si-
dottu ops:n laaja-alaiseen 
osaamiseen, joten toimin-
nallisuudella on oppimis-
tarkoitus. Palvelun avulla 
opettaja rytmittää koulu-
päivää ja samalla opetel-
laan elämäntaitoja. Ja kaik-
ki tapahtuu luokassa ja 
ilman ylimääräistä väli-
neistöä. Breikkeri päivittyy 
jatkuvasti ja materiaalia on 
paljon. Tämän lukuvuoden 
aikana palvelu sisältää yh-
teensä 100 toiminnallista 
harjoitetta. Sanna painot-
taa, että tämä ei ole ”taas 
uusi juttu, joka on niin 
helppo käyttää”, vaan oi-
keasti opettajan apu.

Varhaiskasvatuksessa 
digitalisaatio on tullut mu-
kaan vastikään ja Breikke-
rin hahmot, Ömpit, ovat 
parhaillaan suunnittele-
massa uusia seikkailuja 
päiväkoteihin ja perhepäi-
vähoitajien avuksi. Var-
haiskasvatusväki onkin 
ottanut Breikkerin avosy-
lin vastaan. Markus myön-
tää katselevansa päiväko-
timaailmaa uusin silmin 
oman lapsen ja Ömppien 
myötä. 

Breikkeri toimii Suomi-
kouluissa aktiivisesti Tal-
linnassa ja Shanghaissa ja 
työkalu valloittaa maail-

Markus ja Sanna Virtanen 
muistelevat lämmöllä kou-
luaikaansa Pudasjärvellä.

maa kiihtyvällä vauhdilla. 
Sanna sanookin, että hei-
dän tulee olla tarkkoina, 
sillä mukava työ vie mu-
kanaan ja työpäivät veny-
vät usein pitkiksi. Onneksi 
omat lapset pitävät kiin-
ni arjessa eikä vanhemman 
rooli pääse unohtumaan. 

Sanna ja Markus halua-
vat muistuttaa, että hyviä 
valmiuksia elämää varten 
saa niin isoista kuin pienis-
täkin kouluista. Opettajien 
innostuneisuus, mahdolli-
suus käyttää monipuolisia 
työtapoja ja oppimisym-
päristöjä sekä perheiden 
tuki kouluille ovat tärkei-
tä asioita. Lapsi on keski-
össä, häntä varten ponnis-
tellaan. 

Katri Virtanen,  
kuvat Happia Oy

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/

pudasjarvi/
jo torstai-iltana!

Paavo Ervasti Pudasjärven 
Urheilijoiden varapuheenjohtajaksi

Kirsi Kipinä toimii Pudasjärven Urheilijoiden ensimmäise-
nä naispuheenjohtajana.

Pudasjärven Urheilijoiden 
hallitus kokoontui tiistaina 
23.1. Tuurituvalle pitämään 
järjestäytymiskokousta. 
Hallituksen kaikki jäsenet 
sekä jaostojen puheenjohta-
jia oli kokouksessa paikalla. 
Hallituksen puheenjohtaja-
na toimii syyskokouksessa 
valittu seuran historian en-

simmäinen naispuheenjoh-
taja Kirsi Kipinä. Syysko-
kouksen päätöksellä hänen 
kautensa on kaksi vuotinen. 
Hallituksen varapuheen-
johtajaksi valittiin Paavo 
Ervasti ja sihteerin tehtäviä 
hoitaa seuran toiminnan-
johtaja Marko Koivula. 

Järjestäytymiskokouk-

sessa käytiin läpi seuran 
pelisäännöt ja hallituksen 
tehtävät sekä jaostojen ja 
työryhmien puheenjohtaji-
en ja sihteerien toimenku-
vat. 

Jyrkkäkoskityöryhmän 
vetäjäksi nimettiin Kirsi 
Kipinä, Pr-työryhmän ve-
täjäksi Riitta Jaakola sekä 
Liikuntatyöryhmää luot-
saa Pertti Purola. Jokaisessa 
työryhmässä on 6-10 jäsen-
tä ja työryhmien sihteerinä 
toimii Marko Koivula

Vahvistettiin myös lii-
kuntamatkailutapahtumien 
johtajat: Umpihankihiihdon 
kilpailunjohtajina toimivat 
Heino Ruuskanen ja Heikki 
Haavikko, sihteerinä Marko 
Koivula. Ruuskanen vastaa 
myös Syötehiihdosta sekä 
on seuran puolesta yhte-
yshenkilönä SyöteMTB.n 
osalta sekä talvella että ke-
sällä. Kesäpilikkikilpailun 

kilpailunjohtajana toimii 
Kirsi Kipinä. 

Kokouksessa käytiin läpi 
tämän hetken Umpihan-
kihiihdon tilanne. Tapah-
tumaan on tässä vaihees-
sa ilmoittautunut noin 260 
osallistujaa, joista yksilökil-
pailijoita on 30. Määrä on 
ennätysmäärä kisan 21 vuo-
den historiassa. Tapahtu-
masta tehdään tv-ohjelma ja 
paikalla on myös paikallis-
lehden tilaama Drone-ku-
vauskopteri. Tapahtuman 
järjestelyjen todettiin ole-
van hyvällä mallilla, polt-
topuut ovat odottamassa 
yöpymispaikoilla ja talkoo-
laisia on ilmoittautunut riit-
tävä määrä. Perässähiihtäjiä 
toivotaan sunnuntaiaamun 
loppuosuudelle vielä il-
moittautuvan lisää.

Pudasjärven Urheilijat/
tiedotus

KIRPPIS

ke-to 
31.1.-1.2. 
klo 11-16

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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HALKAISTU
RUISVARRAS

230 g

pkt 0,99
pss

TÄYTEPITKO
350 g

2,99

HIILLOS
GRILLIMAKKARA

400 g

1,79
pkt

LIHAPYÖRYKÄT
360 g

0,99
ras

BROILERIN 
FILEESUIKALE

hunaja 300g tai
 naturell 250 g

1,99
ras

KEVÄT UUTUUKSIA SAAPUU!
Esim. miehille kestävät
VAPAA-AJAN 
HOUSUT
likaa ja kosteutta hylkivät
kaksi eri väriä

49,50
Miesten
COLLEGE-
PUSERO
musta tai harmaa

Miehille, 

naisille ja lapsille

SUKKA 

UUTUUKSIA!

19,90

13,70

Miesten
COLLEGEHOUSUT

Pienten
SUKKAHOUSUJA
koot 50-80 cm

4,95

Naisten
VUORELLINEN
FLEECETAKKI

32,50

Naisten
LEGGINGS
puuvilla-elastaania

8,50

Uudet kuosit

saapuneet

VAHAKANKAITA 

JA KOSTEANTILAN 

MATTOJA!

UUTTA MEILTÄ UUTTA MEILTÄ

ALE KIIHTYY!

ALE KIIHTYY!
-30%

TOPPA-
TAKIT JA 
TOPPA-
HOUSUT

vaate- ja asusteosaston
ASIAKAS-

TYYTYVÄISYYS 
KYSELYYN.

Vastaamalla osallistut 
arvontaan.

Tule ja vastaa

Kuva viitteellinen

Ensi viikosta

alkaen meiltäkin

KAUPUNKI

LANGAT!

OKSASAHA
teleskooppivarrella

Pro Auget 100
JÄÄKAIRA

59,90
Asser
POLTTO-
MOOTTORI-
JÄÄKAIRA
200 mm

350,-
VAIN 2 kpl jäljellä

19,95

29,90

599,-

Jonköping
MOOTTORI-
SAHA
52 cc

99,-
pkt

PIENELÄIN-
LOUKKU
sinkitty
58x17,5x15 cm

RAIVAUS-
SAHAN 
VALJAAT

Jonköping
RAIVAUS-
SAHA 52 cc
valjaat, siimapuola, 
vesakkoterä ja kova-
pala raivausterä

199,-

Hotsen
INFRAPUNA-
LÄMMITIN 
14 kW, toimii 
polttoaineella

1990,-39,50

Nätti
PUUSAUNAN
KIUAS 14 kW
roisteri ja lasiluukku

299,-
VAIN 3 kpl jäljellä

LED
LAMPUT 10 kpl
7W (40W), 10W 
(60W), 11w (75W)

19,90

Espina
LUMILINKO
6,5 hp

VAIN 3 kpl jäljellä

Candy
PAKAS-
TEARKKU
203 l

299,-
VAIN 2 kpl jäljellä


