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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

LumiAreenalla
vihkiäisjuhla ja 

avoimet ovet s. 6

Metsäveroilta s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 23.1.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOVERHOUSTYÖT,

IKKUNA- ja OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen P. 040 742 0449

honkatek@gmail.com

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            
Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin 
tuotteisiin. Mikäli linssit halutaan omiin jo käytössä olleisiin kehyksiin, peritään lisäksi hiontamaksu 50 €. 
Silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %. Tarjous voimassa 1.3.2020 asti.

0€

PUOLITIMME  
LINSSIEN

-50 %
Kaikki  linssit

TOISET LASIT

 -50 %
ITSELLE TAI KAVERILLE

Lisäksi

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. (08) 821 185

www.pudasjarvenapteekki.fi

Kolmen päivän tehokuuri 
flunssan hoitoon.

SUOMEN SUOSITUIN SINKKIASETAATTI-IMESKELYTABLETTI

24 imeskelytabl. 

9,50€
(norm. 12,26€)

72 imeskelytabl.

14,50€
(norm. 19,01€)

Apteq Fluzinc

Tarjoukset ovat voimassa 31.1.2020 asti.

Lumien tiputtelu katoilta! 
p. 040 832 7227

Osuuskunta Pohjolan Metsätyö

Olen Pudasjärven Nesteellä myymässä 
SwiPeN tuOtteita pe 24.1. klo 9-17.

taRJOuS: WHITE-pyykinpesujauhe 1 kg.
Terttu Vääräniemi, 044 508 2029

KaLaKaVeRi 
PuDaS-KONeeN 
eDeSSÄ tO 30.1. 

- KeLKKa- + Muut aHKiOt
     - MetSÄSuKSet 

  KALAKAVERI

Kokemusasiantuntija

Kari Korhosen
ajankohtainen ja
monipuolinen luento
tärkeästä aiheesta.

Pudasjärven yhdistys

LC Pudasjärvi

KaiKiLLe aVoin 
hUUMeVaLisTUsTiLaisUUs 

Hirsikampuksella 
maanantaina 27.1.2020 klo 18-20.

Tervetuloa!
Oppilaskunta järjestää kahvitarjoilun 

kerätäkseen varoja toimintaansa.

040 564 9523
050 501 9090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

-  58 m2 remontoitu KAKSIO  
Naamangantie 580 € + sähkö ja vesi

-  78 m2 kolmio Iijokiseudun talo.  
Vuokra 700 € + sähkö ja vesi

-  50 m2 lämmintä hallitilaa nosto ovella.
 290 € + alv. sis. sähkö ja vesi.
-  n. 150 m2 lämmintä hallitilaa. 
 Vuokra 7 €/m2 + alv. sis. sähkö ja vesi
-  2 kpl toimistot 12 m2

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

 brplynx.com       /lynxsnowmobiles      /lynx_snowmobiles brplynx.com       /lynxsnowmobiles      /lynx_snowmobiles

RAVE

© 2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.  
®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Alkaen

15 620 € 
+ toimituskulut, sis. ALV.20

20

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE
RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADE

RENEGADERENEGADERENEGADERENEGADERENEGADERENEGADE

RENEGADERENEGADERENEGADERENEGADERENEGADERENEGADE

RENEGADE

10 890 €
+ toimituskulut, sis. ALV.

Alkaen

© 2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään.  
®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

2020

SKI-DOO.COM

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 
Puh. (08) 822 007

300€

300€

17 660

KOEAJOSSA PE 24.1. KLO 10-15 LIIKKEESSÄMME

HyvÄ vALIKOIMA 

vAIHdOKKEJA KAtSO 

www.PIEnKOnEHuOLtO.fI

Hyviä rahoitustarjouksia, kysy!

EndurO 600r E-tEc

X-rS 900 AcE turBO

pudasjarvi.fi

TeaTTerimaTka - LaUaNTaiNa 21.3.
OULUN  kaUPUNGiNTeaTTeriiN

suuren näyttämön esitykseen 
vihaiNeN LeSki

Komedia ikääntymisestä ja elämään tarttumisesta
                  

Vihainen leski on ronski, hulvaton ja elämäniloa 
täynnä oleva komedia ikääntymisestä ja

 siihen suhtautumisesta.

 Järjestää  Pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut

Lippu ja matka: 
•  41€ peruslippu/ 38€ eläkeläiset/  

22 €  - alle 26-vuotiaat, opiskelijat, työttömät,  
varus- ja siviilipalvelumiehet

•  Lähtö kaupunginvirastolta klo 11.15
•  Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset  
kulttuuritoimistoon keskiviikkoon 19.2. mennessä,  
puh. 040 585 6229 tai 040 826 6586.    

Oulun teatteri – Vihainen leski. Kuva © Kaisa Tiri.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.1. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Timo Liikanen, Marko Väyrynen, Tiina Inke-
roinen, Keijo Piirainen. Kirkkokahvit ja rippikoulusunnun-
tain tilaisuus vanhemmille ja rippikoululaisille. Messua voi 
seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben 
kautta.
Kirkkokyyditysten käytäntöä on muutettu tämän vuoden 
alusta, kyliltä kustannetaan neljä kirkkomatkaa vuodessa, 
omavastuu 5 euroa/matka.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 30.1. kello 19, Timo Lii-
kanen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 29.1. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 30.1. kello 18, kirkkokuoro to 23.1. ja to 30.1. 
kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 29.1. kello 13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 27.1. 
kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 29.1. kello 10-
12.30
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin klo 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille.
Siioninvirsiseurat ja vuosikokous Liepeen väentuvassa pe 
24.1. kello 18.
Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan ry:llä su 26.1. kello 
16 (Timo Lyytikäinen, Timo Liikanen). Käsityöilta Saraky-
lässä Marketta Sarajärvellä pe 24.1. kello 19 ja seurat Sara-
kylän kappelissa su 26.1. klo 19 (Eero Illikainen).
Kastettu: Usva Matilda Hanhela. 
Haudattu: Taimi Similä 85 v, Leila Orvokki Pätsi 70 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Joulun juhla-aika on jäänyt taakse. Suo-
malaisen kansanperinteen mukaan jou-
lunvietto päättyy viimeistään Nuutin päi-
vänä, 13. tammikuuta. 

Jumalanpalveluselämässä juhla-ajan 
päättyminen näkyy muun muassa sii-
nä, että liturginen väri on vaihtunut val-
koisesta vihreäksi, kristittynä elämisen 
ja kasvun väriksi. Kirkkovuoden evanke-
liumitekstit kertovat Jeesuksen julkisen 
toiminnan alkamisesta, jolloin keskiössä 
ovat hänen opetuksensa ja ihmeteot, jot-
ka vahvistivat hänen jumalallisen voiman-
sa. Jeesuksen kohtaamien ihmisten todis-
tukset kertovat mielenmuutoksesta, joka 
heissä tapahtui. 

Tulevan sunnuntain evankeliumis-
sa, Johanneksen 4. luvussa kerrotaan sa-
marialaisesta naisesta, joka todisti Jee-
suksesta. Hän oli kohdannut Vapahtajan 
Sykar -nimisen kaupungin kaivolla keski-
päivän kuumimman hetken aikaan, jolloin 
muut viettivät siestaa. Nainen oli kokenut 
elämässään epäonnistumista, erityises-
ti ihmissuhteissa. Tämä aiheutti hänessä 
häpeää, ja siksi hän oli liikkeellä veden-
hakureissulla keskipäivän kuumimmalla 
hetkellä. Jeesus oli ohikulkumatkalla kai-
volla samaan aikaan, ja pyysi saada juoda 
naisen vesiastiasta (Joh. 4:7). Tämä juuta-

laisen miehen pyyntö ihmetytti samaria-
laista naista, sillä nämä kaksi ihmisryhmää 
eivät olleet keskenään missään tekemisis-
sä, erityisesti uskonnonharjoitukseen liit-
tyvien kiistojen takia (Joh. 4:9). Kaivol-
la kehkeytyi keskustelu elävästä vedestä, 
joka vei lopulta elämän suurimpien ky-
symysten, jumalasuhteen ja ihmisyyden 
äärelle. Jeesus tiesi naisen elämän rikki-
näisyyden ja epäonnistumiset, ja näki sy-
dämeen. Joka tapauksessa naisen elämäs-
sä tapahtui suuri muutos tämän Jaakobin 
kaivolla tapahtuneen keskustelun jälkeen. 
Usko virisi hänen sydämessään, ja hän 
lähti kertomaan Jeesuksen kohtaamisesta 
kaupungin asukkaille: ”Tulkaa katsomaan, 
tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken 
mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?” Tä-
män seurauksena monet ihmiset tulivat 
Jeesuksen luo, ja he uskoivat (Joh. 4:41). 

Kaikkina aikoina Jumala on kutsu-
nut tavallisia ihmisiä toimimaan työto-
vereinaan. Samarialainen nainen on yksi 
esimerkki tästä. Hänessä näkyy myös 
Jumalan armon ihmeellisyys. Muiden hal-
veksimasta, elämänkohtaloiden murjo-
masta ihmisestä tuli Jeesuksen todistaja. 
Tästä huomaamme, että Jumalan edes-
sä pieni on suurta. Me ihmisinä helpos-
ti luomme mielikuvia omien kokemusten 

ja ennakkoluulojen perusteella. Jumalan 
edessä jokainen ihminen on samanarvoi-
nen. Tarvitsemme hänen armoaan ja an-
teeksiantoaan. Pyhän evankeliuminsa ja 
sakramenttiensa kautta hän tahtoo olla 
virvoittamassa ja vahvistamassa uskoa. 
Nämä lahjat ovat meille tarjolla Kristuk-
sen seurakunnassa. 

Kun olemme siirtyneet juhlasta ar-
keen, saamme muistaa, että Jumalan lupa-
ukset kantavat joka päivä. Niiden varassa 
on turvallista katsoa tuleviin päiviin. Usko 
avaa näköalan Jumalan todellisuuteen, ku-
ten heprealaiskirjeessä todetaan: ”Usko 
on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen nä-
kemistä, mitä ei nähdä” (Hepr. 11:1). 

Rukous: 
”Pyhä isä, kaikkivaltias Herramme. Sinä 

tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja 
tulisivat tuntemaan totuuden. Me kiitäm-
me sinua tästä rakkaudesta ja rukoilemme: 
Vahvista uskoamme. Auta meitä viemään sa-
naasi eteenpäin ja julistamaan evankeliumia, 
niin että kaikki kansat saisivat kiittää ja pal-
vella sinua. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen tähden.” Aamen. 

Timo Liikanen 

Jeesus herättää uskon

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 16.1. Hyvinvointi-
valiokunta määritteli tulevan vuoden toimintansa päälin-
jat asettaen ne vuosikelloonsa, jonka voi nähdä sähköisestä 
kokouspalvelusta. Valiokuntien puheenjohtajiston yhteises-
sä tapaamisessa 9.1. sovittiin, että kaikki valiokunnat ottavat 
omien painopistealueiden lisäksi vuosikellon suunnittelussa 
huomioon kaupunginstrategian valmistelun sekä talousohjel-
man. Laaja hyvinvointikertomus tulee valiokuntien kommen-
toitavaksi kevään aikana.

Valiokunta totesi, että lapsiraha valtuustoaloitteen käsit-
tely päättyy oman ja toisten valiokuntien lausuntoihin perus-
tuen. Hyvinvointivaliokunta ei esitä kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteen mukaista lapsirahaa käyttöön otettavaksi.

Hyvinvointivaliokunta ohjeistaa henkilöstö- ja tukipalve-
luja järjestämään Maaseudun sivistysliiton henkilöstön kans-
sa kumppanuussopimuukseen nojautuen pudasjärveläisille 
lapsiperheille kuulemisen, jossa lapsiperheet voivat itse an-
taa kehittämisehdotuksia lapsiperheiden arjen helpottami-
seksi. Yhteisöllisyysvaliokunnan ohjeistuksen mukaisesti tu-
lokset ovat käytettävissä Osallisuus -valtuustoseminaarissa.

Perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä on ideoida, mi-
ten kuulemistilaisuudet vanhuspalvelujen työntekijöille, esi-
miehille, Oulunkaaren johdolle sekä yhteenvetotilaisuuden 
järjestäminen toteutetaan. Työryhmällä on mahdollisuus 
käyttää apuna eri alojen asiantuntijoita työskentelynsä to-
teutuksessa. Työryhmän kokoontumisista laaditaan muistio. 
Suunnitellut vierailut vanhuspalveluyksiköissä ovat työryh-
män pohdittavana. Työryhmään valittiin Outi Lehtimäki, Pau-
la Soronen sekä Raimo Tervonen, jotka valitsevat keskuudes-
taan puheenjohtajan.

Valiokunnan jäsenen Outi Lehtimäen mukaan Jyrkkäkos-
ken maneesia ylläpitää Jyrkkäkosken Hevosharrastajat ry. 
Maneesi on hevos- ja koiraharrastajien yhteiskäytössä. Tilal-
le on ollut tarvetta ja käyttäjiä on runsaasti.

Sointu Veivo

Vuosikello, 
lapsiraha-aloite ja 

työryhmän perustaminen 
käsittelyssä

Opiskelijavierailu Poro-Panumalla
OSAO:n Kaukovainion Pal-
velut -yksikön toisen vuoden 
matkailupalvelujen tuotta-
ja -opiskelijat tekivät opintoi-

hinsa liittyvän tutustumis-
käynnin 15.1. Pudasjärvelle. 
Kohteena oli Panuman kyläl-
lä sijaitseva porotila ja mat-

kailuyritys Poro-Panuma, 
jossa vuosi eletään porojen 
ehdoilla. 

Vajaan kahdenkymmenen 
opiskelijan ryhmä, mukana 
opettajat Johanna Granlund 
ja Anu Loukkola-Salo tekivät 
matkan linja-autolla.

Perillä Lauri Oinas-Panu-
ma esitteli meille yritystä ja 
sen toimintaa. Eri alojen pien-
yrittäjät ovat tärkeitä kohde-
ryhmiä matkailualan opiske-
lijoille, sillä se mahdollistaa 
laaja-alaisen näkökulman tu-
levaa työkenttäämme ajatel-
len. 

Saimme tiiviin tietopake-
tin porovuodesta. Talvikau-
tena poroja paimennetaan ja 
ruokitaan lähimaastoon tai 
tarhaan kesän aikana kerätyil-
lä rehuilla. Kevättalvella eläi-
met siirretään vasoma-alueil-
le ja kesälaitumille. Kesäkuun 
loppupuolella alkaa kesämer-
kinnät ja lokakuussa on po-
ronomistajien sadonkorjuun 
aika syyserotusten sekä teu-
rastusten merkeissä, jota kes-
tää tammikuulle asti. Poro-
Panumassa vierailija pääsee 
kaikenlaisiin vuodenajan mu-

Poro-Panumalla vieraat pääsevät lähituntumaan porojen 
kanssa. Niitä saa silittää ja syöttää ihan kädestä pitäen.

kaisiin porotöihin.
OSAO:n opiskelijoina pää-

simme näin tutustumaan po-
roihin sekä poronhoitoon. 
Tämä oli hieno kokemus, joka 
auttaa ymmärtämään myös 
matkailijoille tarjottavia pal-
veluja. Meillä oli mahdolli-
suus kokeilla poroajelua ja 
kodassa saimme nauttia ko-
timehusta, pipareista ja suk-
laasta. Mikäpä sen herkulli-
sempaa!

Mielestämme reissu oli 
mukava. Tämä antoi jälleen 
uusia suuntia erilaisiin vaih-
toehtoihin mitä opintojem-
me päätteeksi voitaisiin alkaa 
tekemään - joko yrittäjäve-
toisesti, työntekijänä tai oh-
jeistamaan asiakasryhmille 
tutustumiskäyntinä. Kaiken-
laiset uudet ja ennenkoke-
mattomat kohteet avartavat 
matkailuopintojen monipuo-
lisuutta ja monialaiseen am-
mattiin valmistumisen mer-
kitystä.

Petra Kaipio,  
matkailupalvelujen  
tuottaja -opiskelija
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kokataan
yhdessä

TomaaTTi
suomi

579
rs

myskikurpiTsa
porTugali

129
kg

Snellman Kunnon

karjalan- 
paisTi
500 g (7,98/kg)

399
rs

TaRJouKSeT VoImaSSa To-su 23.-26.1.elleI ToISIn maInITa

Ilman korttia 6,49 rs (12,98-16,23/kg)

-10%
Plussa-kortilla

SUOMI

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

249
kg

CalInda

mansikka
400 g (9,98/kg) espanja

399
rs

kpl

 HAUHAU HAUANTAI
koiranmakkara
4 paCk (4x500g), raj. 2pkt/talous

099
pkT

erikois erä!

kpl

ClaSSIC

jääTelöpuikoT
59-86 g (11,63-16,95/kg)

1.- -35%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,55 kpl (18,02-26,27/kg)

K-RuoKameSTaRIn

porsaan lapa

399
kg

kimppu

Voimassa TO-LA 23.-25.1.
349

kg

erä

SUOMI

Voimassa TO-LA 23.-25.1. Voimassa TO-LA 23.-25.1.

TonnikalaFilee
VieTnam, VasTuullisesTi pyydeTTy 
VarasToiTu pakasTeTTuna

2495
kg

K-RUOKAmesTARIN

porsaan  
eTuselkä

349

FAzeR KIIReeTöN
siemenleipä

390 g (10,64)

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! UUTUUS!! 

Tulppaani
12 kpl , suomi

799
2

KIMPPUA

SUOMI

kpl

Voimassa TO-LA 23.-25.1.

Tuore kokonainen
Benella kirjolohi
kasVaTTaja saVon Taimen, 
rauTalampi 
rajoiTus 2 kalaa/Talous

699
kg

erä

SUOMI

KARINIemeN KANANpOjAN

sisäFileepihViT
400-500 g (11,58-14,48/kg)

Kanttorien sävelhartaus Pudasjärvellä
Pohjois-Pohjanmaan kant-
torit kokoontuivat tiistaina 
opintopäivään Pudasjärvel-
le. Näitä kokoontumisia on 
yleensä kaksi kertaa vuodes-
sa alueen eri seurakunnis-
sa. Yhdistyksen alue ulottuu 
Kuivaniemeltä Pyhännälle 
ja Hailuodosta Kuusamoon. 
Yhdistys juhlii tänä vuonna 
70 -vuotista taivaltaan. Juh-
lavuoden päätapahtumaa 
vietetään tulevana syksynä 
Oulun tuomiokirkossa.  Pu-
dasjärven opintopäivän ai-
kana kuultiin ammattilii-
ton ajankohtaisista aiheista 
Suomen kanttoriurkurilii-
ton varapuheenjohtajan Keijo 
Piiraisen kertomana. Hiippa-
kuntasihteeri Raimo Paaso toi 
terveisiä Oulun hiippakun-
nan tuomiokapitulista. Opin-
topäivän ohjelmaan kuuluu 
tiiviisti myös yhdessä musi-
sointi. Päivän harjoittelun tu-
lokset kuultiin Pudasjärven 
seurakuntakodilla tiistai-illan 
sävelhartaudessa.

Sävelhartaudessa yhdis-
tyksen kanttorikuoro lauloi 
taiteellisen johtajansa Tom-
mi Hekkalan johdolla. Illan 
ohjelmassa oli monipuolinen 
kattaus sekakuorolauluja. 
Vanhinta sävellystuotantoa 
edusti saksalainen sävelmä 
Rukousvirsi rauhasta. Koti-

maista uudempaa hengellis-
tä musiikkia olivat Pekka Si-
mojoen Katson sinun kättesi 
töitä ja Pyhän kosketus. Sä-
velhartaudessa kuultiin myös 
alueen kanttorien sovittamia 
lauluja. Tuiran kanttori Tom-
mi Hekkala oli sovittanut vir-
ret Hyvä on Herra ja Minun 
sydämeni on levollinen. Näis-
tä jälkimmäisen esitti kantto-
reiden naiskuoro. Oulujo-
en kanttori Lauri Nurkkalan 
sovittama englantilaisen C. 
C. Scholefieldin sävelmä On 
päivä mennyt, Jumalamme 
kuultiin sävelhartauden vii-
meisenä lauluna. Raimo Paa-
so esitti yksinlauluina Kaj 
Chydeniuksen Kaarlo Sarki-
an teksteihin säveltämät lau-

lut Sielun laulu ja Älä elämää 
pelkää ja Aale Tynnin tekstiin 
sävelletyn laulun Kaarisilta. 
Urkusäestyksistä vastasi Olli 
Kinnunen ja pianosäestyk-
sistä Ismo Hintsala. 

Sävelhartaus kokosi seura-
kuntakodille noin 150 hengen 
yleisön. 

Keijo Piirainen,  
kuvat Heimo Turunen

Korkeatasoinen ja monipuolinen konsertti kokosi seura-
kuntakodille 150 hengen yleisön. 

Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoro esiintyi seurakuntakodilla taiteellisen johtajansa Tom-
mi Hekkalan johdolla. 

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

ensi-ilta pe 14.2.2020 klo 19.00.
*  La 15.2.  klo 15.00
*  Su 16.2.  klo 15.00
* Pe 28.2.  klo 19.00
*  La 29.2.  klo 15.00
*  Su 1.3.  klo 15.00
* Pe 6.3.  klo 19.00
*  La 7.3.  klo 15.00
*  Su 8.3.  klo 15.00
*  Pe 13.3.  klo 19.00
*  La 14.3.  klo 15.00
*  Su 15.3.  klo 15.00

Hinnat: aikuiset 13 €,  
lapset (alle 12 v) 5 €. 

Vain käteismaksu.

Ryhmälippujen ja erikoistilausten 
osalta ottakaa yhteyttä numeroon 

0400 670 430.

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
P. 040 1951 732 

Niin ilosta kuin surusta
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Kone-esittelypäivä Niemitalon pihalla
LP Lakkapää järjesti kone-
esittelypäivän perjantaina 
10.1. Niemitalon Juustolan 
pihalla. Neljän tunnin ajan 
oli Pilkemaster klapikoneella 
työnäytös. Paikalle oli tuotu 
myös kaksi Massey Ferguson 
traktoria, Varma metsäpe-
rävaunu sekä uutuutena oli 
mahdollisuus koeajaa runko-
ohjattavalla Flexitrac pien-
kuormaajalla sekä tutustua 
laitteeseen. Koneissa oli myös 
runsas valikoima lisälaitteita. 

Koneita ja laitteita olivat 
esittelemässä Kimmo Junt-

Niemitalon Juustolan pihalla oli monipuolisesti esillä Lakkapään edustamia koneita ja laitteita. 

Konemyyjä Kimmo Junttila esittelee, kuinka kätevästi ja nopeasti syntyy koivurangoista pilkkeitä. Käytössä oli myös koi-
vurangan automaattinen nostolaite. 

TULE JUTTELEMAAN!
PUHEENJOHTAJA KATRI KULMUNI PUDASJÄRVELLÄ  
PE 24.1. KLO 16 – 16.45, K-MARKETIN PIHA
 
Mukana kansanedustaja Pekka Aittakumpu.  
Makkaranpaistoa klo 15 alkaen.  
Arpamyynti.

Maksaja: Pohjois-Pohjanmaan Keskusta

SUPERMARKETIN PIHA

tila konemyynnistä ja huol-
tomies Markku Korre. Lak-
kapää -yrityksellä sijaitsevat 
toimitilat Kempeleessä. Tä-
män vuoden alkupuolella on 
valmistumassa uusi toimiti-
larakennus, jonne päästään 
muuttamaan jo talven aikana.  

Niemitalon Juustolayrittä-
jä Antti Niemitalo tarjosi gril-
limakkarat ja kuumaa mehua 
palan painikkeeksi. 

Päivän aikana kävin siinä 
määrin asiasta kiinnostunut-
ta väkeä, että kone-esittelijät 
olivat tyytyväisiä päivään.HT

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

SYÖTETALVINENTALVINEN
Pudasjärvi-lehden 

teemana to 13.2.2020

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 10.2.2020 mennessä.

Paavo Ervasti innostui kokeilemaan traktorin metsäperä-
kärryyn puiden nostamista puiden nosturilla.
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Pudasjärvi-lehden 
teemana to 13.2.2020

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
24.-25.1.

MAANANTAI-ToRsTAI
27.-30.1.

448

049

069

099 199

595

099

100

199

199

249

250

250

159

795

179

995
kg

Naudan
PALAPAIsTI

Naudan
PAIsTI-
JAUhELIhA

995
kg

695
kg1295

kg 395

prk

199

129

199

299
pkt

149

2 pkt/talous

pss

2 kalaa/talous

plo

295

495

pkt

495

pss

100
pss

10 kplkg

prk

pkt

100 g

pkt

159
kg

895
kg

ltk

pkt

kpl

195

250

kg

pkt

2  kg/
talous

899

raj.erä

kpl

pkt

kg

249149
ras

149
kpl kpl

3  kg/
talous

pkt

395

390

150 g

rulla

595
250 g

495

100 g

MA-TI 27.-28.1.          KE-To 29.-30.1.

Vaasan
Iso-
PAAhdoT 
500-525 g

RAUTAosAsToLTA

Kananpojan 
sIsäfILEEPIhvIT 

400-500 g
naturell tai marinoitu

PE-To 24.-30.1.

Navel 
APPELsIINI

HK Kabanossi
gRILLIMAKKARA
360-400 g

HK
AURINKo- tai 
RAIKAsRAAsTE-
sALAATTI
250 g

HK
bURgERI
100 g

2 kpl

HK
MEETvURsTIT
200 g

AvAIMENTEKo JA 
LUKKo-

TARvIKKEET

”Seinäkuivalihaksi”
Kotimainen
NAUdAN 
sydäN
n. 25 kg/ltk
pakaste

Naudan luuttomat
KEITToLIhA-
PALAT

HK
hERKKUMAKsA-
MAKKARA
500 g

PullaPirtti
PossU-
MUNKKI

199

Valio
JogURTIT

1 kg

Eldorado
vIIPALEKURKKU 
680/350 g 
mauste-
liemessä

Vaasan
LAPIN

RIEsKAsET
8 kpl/260 g

kg

KANAN-
MUNAT
10 kpl

KoTIKUToJILLE

IRTo-
KARKIT

Malviala
CoCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

Kotimainen
tuore
KIRJoLohI

CoCA CoLA-, 
fANTA APPELsIINI- 
tai sPRITE zERo 1,5 l
sis. pantin

JAUhELIhA
sIKA-NAUTA

Porsaan 
ETUsELKä tai 
LAPA

1000 lumen
oTsALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
KAMIINA-
PUhALLIN
4-lapainen

59,-

Prego
KAMIINA-
PUhALLIN
3-lapainen

4995

Valio
oLTERMANNI
JUUsToT
250 g

Vaasan
RANsKANLEIPä
350 g

HK
sININEN 
LENKKI
580 g

PE 24.1.       LA 25.1.

Irto
KARJALAN-
PAIsTI

Kariniemen 
bRoILERIN 
KoIPIREIsI
3 kpl/ras
marinoitu

Kymppi
NAUdAN-
JAUhELIhA-
hERNEKEITTo
435 g

Wasa Sport
NäKKILEIPä
550 g

HK
KEITToKINKKU tai 
sAUNAPALvI-
KINKU 300 g

Sievi Arktis
NAhKAsAAPPAAT

115,-

KAAsU-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

ProMaster
RUUvIMEIssELI-
KäRKIsARJA
28-osaa

10,-

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

9990

2 prk

ERILAIsIA 2020

- sEINäKALENTEREITA

- ALMANAKKoJA

- AIKAMUIsTIoITA

HK 
bALKAN-

MAKKARA-
TANKo

500 g

Keiju 70
KAsvIsRAsvA-

LEvITE
400 g

laktoositon

Atria
MUUsI ATERIAT
300 g, lihapullat, nakki-

kastike, jauhelihapihvi tai 
kanakastike ja riisi

Alkaen

7-veljestä
NEULELANKA
yksivärinen

Isoveli
NEULELANKA
eri värejä

Kehrä
PUNosLANKA

Kehrä
TRIKooKUdE
500-800 g

NovITA

KEväTLEhTI

2020

KAUNEIMMAT 

KäsITyöT AbC 

17 sUKAT

vähittäin 2,69/kg
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Luonto ymmällään
Luonnonkukat ja kasvit ovat ymmällään lämpimien nykysäi-
den vuoksi. Etelässä kukkivat orvokit ja Oulun seudulla pajut. 
Korpisella syksymyöhällä kukkapenkistä taitettu krysanteemi-
oksa on sinnitellyt ikkunalaudan maljakossa talven elossa ja 
ryhtynyt tammikuulla kukkimaan. Ensimmäinen kukka on auki 
ja toinen nuppu on avautumassa. Tietäneekö se kevään alka-
mista näillä seuduilla? RR

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Pohjois-Pohjan-
maan metsänomistajille 9,38 miljoonaa euroa puuntuotantoon 
suunnattua kestävän metsätalouden rahoitustukea.Tukea mak-
settiin 0,32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion ta-
lousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu koko maahan yhteen-
sä 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon tukea jäi käyttämättä 
6,5 miljoonaa euroa.

Pääosa Kemera-tuesta koko maassa, noin 36,2 miljoonaa eu-
roa käytettiin nuoren metsän hoitoon. Myös Pohjois-Pohjan-
maalla nuoren metsän hoito on varojen käytöltään suurin tuet-
tavista työlajeista, yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Nuoren 
metsän hoitoa toteutettiin yhteensä 19 200 hehtaaria. Siitä oli 
nuoren metsän harvennusta 15 400 hehtaaria ja 3800 hehtaa-
ria taimikon varhaishoitoa. Nuoren metsän harvennusala supis-
tui 1900 hehtaaria vuodesta 2018, taimikon varhaishoito säilyi 
lähes ennallaan.

Taimikon varhaishoito on tarpeellinen lähes jokaisessa tai-
mikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamises-
ta. Yksityismetsiin syntyy uusia taimikoita vuosittain noin 100 
000 hehtaaria.

Kemera-tuella taimikon varhaishoitoa on viime vuosina teh-
ty koko maassa reilu kolmasosa tarpeeseen nähden. 

- Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin viime vuonna vuotuises-
ta tarpeesta noin 40 prosenttia. Parannettavaa siis on, toteaa 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Tommi Lohi Suomen metsäkes-
kuksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla suometsän hoitoon varjoja käytettiin 
kaikkiaan 1,75 miljoonaa euroa, lisäystä vuoteen 2018 oli 0,1 
miljoonaa euroa. Metsätien perusparannusten määrä on selväs-
sä nousussa ja varoja käytettiin 1,75 miljoonaa euroa, se on 
noin 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Myös uusien 
metsäteiden rakentamiseen käytetyt varat ja työmäärät nousi-
vat vuodesta 2018, varojen käyttö oli kuitenkin vähäistä, kaik-
kiaan noin 0,3 miljoonaa euroa. Terveyslannoitukseen käytetyt 
varat pienenivät selvästi.

Tukea hyvin tarjolla tänäkin vuonna
Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa. He 
ovat omatoimisimpia taimikoiden hoitotöissä. Suometsä-, tie-
, ja terveyslannoitushankkeet ovat taas pääsääntöisesti metsä-
ammattilaisten organisoimia töitä.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimi-
jat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuo-
ren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa.

- Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla ja metsäty-
öt odottavat tekijäänsä, Lohi Metsäkeskuksesta sanoo.

Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea Metsäkeskuksen 
verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla.

Pohjois-Pohjanmaan 
metsänomistajille 

maksettiin Kemera-
tukea reilut 

9 miljoonaa euroa

Kaikille avoin huumevalistustilaisuus
Kaikille avoin huumeva-
listustilaisuus järjestetään 
maanantaina 27.1. kello 18 
Hirsikampuksella. Luen-
noitsijaksi saapuu koke-
musasiantuntija Kari Kor-
honen. Aiheesta hänellä on 
omakohtaista kokemusta ja 
näkemystä oltuaan 25-vuo-
tiaaksi saakka aktiivi huu-
meiden käyttäjä ja on nyt 
ollut 25 viimeistä vuotta il-
man huumeita. 

Korhonen puhuu päiväl-
lä Hirsikampuksen yläas-
teen ja lukion ensimmäisen 
luokan oppilaille. Vastaa-
vasta vierailusta Espoon 
Järvenperän koulusta oli 
tullut tilaisuuden puuha-
miehelle Marko Koivulalle 
myönteistä viestiä. 

-Kari Korhonen kävi Es-
poon Järvenperän koulus-
sa pitämässä kaksi luentoa 
huumeista. Palaute sekä lu-
entojen sisällöstä että esi-
tystavasta oli erittäin po- Kokemusasiantuntija Kari Korhonen.

sitiivista sekä opettajilta 
että oppilailta. Kokemus-
asiantuntija Kari Korhonen 
pystyi luennossaan oma-
kohtaisilla tarinoilla vaikut-
tamaan kuulijoihin voimak-
kaasti. Osa oppilaista kertoi 
liikuttuneensa syvästi esi-
tyksestä. Oppilaat kokivat 
myös saaneensa uutta tie-
toa aiheesta. Voin lämpi-
mästi suositella Karin lu-
entoja muillekin kouluille, 
lähetti viestiä erityisopetta-
ja Päivi Alikoski. 

Maanantai-illan tilai-
suudessa Hirsikampuk-
sen oppilaskunta järjestää 
kahvitarjoilun, josta tuotto 
käytetään oppilaskunnan 
toiminnan hyväksi. Tilai-
suuden kustannuksista vas-
taavat Pudasjärven Urhei-
lijat, MLL Pudasjärvi, LC 
Pudasjärvi, Iijokiseutu sekä 
Keskustan ja Perussuoma-
laisten Pudasjärven yhdis-
tykset. HT

LumiAreenalla 
vihkiäisjuhla ja avoimet ovet

Pudasjärven kaupunki jär-
jestää perjantaina 24.1. jou-
lukuussa 2019 Syötteelle 
valmistuneen hirsisen Lu-
miareenan vihkiäistilai-
suuden. Vihkimisen tulee 
suorittamaan valtionvarain-
ministeri Katri Kulmuni. Li-
säksi kutsuvierastilaisuu-
den ohjelmassa on juhlavia 
puheenvuoroja, elävää mu-
siikkia sekä paikallisia 
herkkuja sisältävä juhlail-
lallinen. 

Kaikelle kansalle avoi-
met ovet ovat lauantaina 
25.1. kello 13-16. Koko per-
heen tapahtumaan kutsu-
taan viihtymään ja tutus-
tumaan Lumiareenaan ja Valtionvarainministeri Katri Kulmuni saapuu perjantaina 

24.1. vihkimään LumiAreenan Syötteellä. Ennen tilaisuutta 
hän on kaiken kansan tavattavissa kello 16 K-Supermarke-
tin pihalla Pohjois-Pohjanmaan ja Pudasjärven Keskustan 
järjestämässä tilaisuudessa, jossa grillimakkaratarjoilu al-
kaa jo kello 15 ja on myös arpamyyntiä. Mukana on myös 
kansanedustaja Pekka Aittakumpu. 

Etualalla näkyvä LumiAreena on ollut käytössä itsenäisyyspäivän viikonvaihteesta lähtien. Keskellä olevassa Safarita-
lossa sijaitseva ravintola Tuba ja vasemmalla oleva Hotelli KIDE ovat olleet avoimena jo marraskuun alusta lähtien. 

Syötteen yrittäjiin sekä hei-
dän tarjontaansa. Esiinty-
mässä on Oulun Tähtisir-
kus ja musiikilla viihdyttää 
lapsia ja aikuisia UPOUu-
si Puhallinorkesteri. Ava-
jaisvieraille on kahvitarjoi-
lu. Pudasjärven kaupunki 
järjestää ennakkoon ilmoit-
tautuneille linja-autokulje-
tuksen Kurenalta Syötteelle 
ja takaisin. 

Lumiareena tarjoaa tilat 
liikunnalle, juhlille ja erilai-
sille tapahtumille. Raken-
nuksesta tuleekin ensim-
mäinen tämän tyyppiseen 
käyttötarkoitukseen raken-
nettu moderni hirsiraken-
nus maailmassa. HT
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Tuloverokertymä 
maltillisessa kasvussa

Verohallinto keräsi vuonna 2019 veroja yhteensä 70 360 mil-
joonaa euroa. Suurin verokertymä tästä oli henkilöasiakkaiden 
tulovero, jota kertyi viime vuonna 30 818 miljoonaa.  

Henkilöasiakkaiden tuloverossa oli kasvua 529 miljoonaa. 
-Osaksi kasvua selittää verotuksen joustava valmistuminen, 

jonka seurauksena osa tämän vuoden jäännösveroista on tul-
lut maksuun jo vuonna 2019, ekonomisti Aki Savolainen Vero-
hallinnosta kertoo.

Palkoista ja eläkkeistä tehtävät ennakkopidätykset ovat 
henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Vuonna 
2019 ennakonpidätyksiä kertyi 29 214 miljoonaa euroa. 

Ennakonpidätysten kasvua hidasti viime vuonna käytännön 
muuttuminen siten, että aiemman kuukausittaisen rajan ase-
mesta ryhdyttiin seuraamaan vuositulorajaa ennakonpidätyk-
sen perusteena. Lisäksi sivutuloverokortti poistui käytöstä.

Arvonlisäverojen kokonaisnettokertymä vuonna 2019 oli 
18 951 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuodesta oli 2,2 
prosenttia. 

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvon-
lisävero vuoden 2018 tammikuusta alkaen, mutta aikaisempien 
kausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. 

-Siirtymäkauden vuoksi vuosien 2018 ja 2019 Tullin ja Vero-
hallinnon arvonlisäkertymät on laskettu yhteen, jotta ne olisi-
vat vertailukelpoisia aiempaan kehitykseen, kertoo Savolainen. 

Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä 
veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista 
on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 
1 193 miljoonaa euroa.

Verot yhteiskunnan hyväksi
Kerätyistä veroista 63,3 prosenttia tilitettiin valtiolle ja kun-

nille 32,8 prosenttia. Muita veronsaajia ovat lisäksi seurakunnat 
1,3 prosentin ja Kela 2,6 prosentin osuuksilla.

Verojen käyttökohteista päättää eduskunta. Suurin osa eli 
noin puolet kerätyistä veroista käytetään sosiaaliturvaan sekä 
takuu- ja kansaneläkkeisiin. Lisäksi yhteiskunta käyttää tervey-
denhuoltoon 12 prosenttia veroista, ja koulutuksen osuus on 
noin kymmenesosa.

Verohallinto tiedotus 

Rautio jatkaa Pudasjärven Yrittäjien  
varapuheenjohtajana
Pudasjärven Yrittäjien uusi 
hallitus piti maanantaina 
20.1. järjestäytymiskokouk-
sen puheenjohtaja Tommi 
Niskasen johtamana. Vara-
puheenjohtajana jatkaa Mar-
ko Rautio ja rahastonhoita-
jana Aila Repola. Sihteeri ja 
muitakin valintoja viedään 
loppuun selvitysten ja toi-
menkuvien päivittämisen 

jälkeen. 
Puheenjohtaja Niskanen 

toi esille, että yrittäjäjärjes-
tön tarkoitus on kehittää 
paikkakuntaa ja olla yrittä-
jien apuna arjessa. Yrittäjien 
hallitus on taho, joihin yrit-
täjät ja muutkin tahot voi-
vat ottaa rohkeasti yhteyttä. 
Olemme palveluksessa! Yrit-
täjäjärjestössä on erinomai-

set asiantuntija- ja laki- sekä 
vero-osaajat sekä palve-
lut mitä yrittäjien kannattaa 
käyttää. Siksi yrittäjien jäsen 
kannattaa olla. Samalla pi-
detään paikkakunnan vire-
yttä yllä.

Markkinat järjestetään 
ensi kesänä heinäkuun en-
simmäisenä viikonloppu-
na 3.-4.7. Koska torilla alkaa 

Pudasjärven Vuokratalojen 
asuinrakennuksen rakenta-
minen, markkinoiden paik-
ka on vielä hieman avoinna. 
Markkinoita järjestelyyn tul-
laan valitsemaan työryhmä.

Kevätkokouksen ajan-
kohdaksi päätettiin lauantai 
28.3. HT

Pudasjärven Yrittäjien hallituksen järjestäytymiskokouksessa olivat mukana Aila Repola, Anne Pääaho, Tommi Niskanen, 
Marko Rautio, Jari Keskiaho, Tapio Poijula ja Pekka Kinnunen. Markku Knuuttila oli ilmoittanut esteen. 

Onnistuneeseen 
viestintään panostetaan

Pudasjärven kaupungin yhteisöllisyysvaliokunnan sopi toimin-
tavuodesta 2020 vuoden ensimmäisessä kokouksessa 15.1. 
Vuonna 2020 kaikkien valiokuntien yhteisinä tehtävinä on osal-
listua sekä kuntastrategian päivittämiseen, että talousohjelman 
laatimiseen johtoryhmän ohjeistuksen mukaisesti. Molempien 
valmistelu aloitetaan kaikissa valiokunnissa helmikuun kokouk-
sesta lähtien johtoryhmän ohjeistuksilla. Strategian päivitys on 
tarkoitus valmistella niin, että se voidaan päättää kesäkuun val-
tuustossa. Valiokuntien yhteinen kokouspäivä pidetään 17.9. ja 
teemana on asuinviihtyisyys.

Yhteisöllisyysvaliokunta on aloittanut viime kesänä laaja-
alaisen kuntalaisten kuulemisen. Meneillään on kolme eri kuu-
lemista eri vaiheissa:

Meidän Pudasjärvi –kysely tehtiin kesällä 2019 eri 
tapahtumien yhteydessä. Vastauksia yli 600, joista viranhalti-
jat ovat nostaneet keihäänkärjet ja joita lähdetään työstämään 
eteenpäin Osallisuus-valtuustoseminaarissa 13.2.  

Meidän Pudasjärvi –oppitunnit ja kyselyt joulu-
kuu 2019 - tammikuussa 2020 kaikille pudasjärveläisille koulu-
laisille ja ammattikoululaisille. Kysely on vasta päättynyt ja se 
tullaan käymään samanlaisena prosessina kuten Meidän Pudas-
järvi –kyselykin, jossa vastaajat olivat pääsääntöisesti aikuisia.  

Lapsiperheiden kysely on suunnitteilla. Prosessi on 
vielä ihan alussa ja menetelmän valinta on valmistelussa. Pro-
sessi tulee aikanaan etenemään samalla tavalla kuin kaksi muu-
takin edellä mainittua.

Osallisuuden käytäntöön vieminen on hidas prosessi, mut-
ta jos se maltetaan tehdä oikein, niin tulokset parantavat pito-
voimaa ja hyvinvointia.  

Kuntastrategian mukaisesti ”Kyllä se hyövää” -kotiseutu-
henki voimistuu -ajatuksen eteenpäin viemiseksi tiedottaminen 
nostettiin esille. Viestinnän koulutuksia on tulossa niin luotta-
mismiehille, henkilökunnalle kuin yhdistyksillekin vuoden 2020 
aikana. Viestinnän onnistuminen on avainasemassa kaupungin 
tunnettuuden lisäämiseksi. Viestinnässä tulee muistaa myös ne, 
jotka eivät käytä sosiaalista mediaa.

Kaupunki tiedotus  

Äkkilähtö Tallinnaan
Taivalkosken perinteikäs 
teatteri jatkaa monipuolis-
ten näytelmien tuottamis-
ta ja tänä talvena minulla on 
ollut ilo liittyä näiden intohi-
moisten teatterin tekijöiden 
seuraan. Puhunkin varmas-
ti monien suulla todetessa-
ni, että Taivalkosken näyt-
tämön porukka ansaitsee 
suuret kiitokset ja hatunnos-
ton tinkimättömästä työs-
tään Taivalkosken taide- ja 
kulttuuritarjonnan elävöit-
täjänä ja edistäjänä. Taival-

kosken Näyttämöyhdistys 
ry. täyttää tänä vuonna kun-
niakkaat 30 vuotta!

Tämän talven näytelmä-
nä nähdään vauhdikas ja 
viihdyttävä komedia Äkki-
lähtö Tallinnaan, jota on ol-
lut hauskaa tehdä yhdessä 
työryhmän kanssa. Kome-
diallisesta tyylilajistaan huo-
limatta näytelmä pitää silti 
sisällään tärkeän viestin yh-
teisöllisyyden ja läheisten 
ihmisten merkityksestä. Jo-
kaisella meistä on tarve löy-

tää yhteys toiseen ihmiseen, 
mutta silti yhteyden löytä-
minen voi toisinaan olla vai-
keaa ja jopa pelottavaakin. 
Kaikki tekevät elämässään 
enemmän tai vähemmän 
huonoja valintoja ja virhei-
tä, mutta epäonnistumisis-
ta huolimatta, eikö jokainen 
meistä silti ansaitse uuden 
mahdollisuuden? Markku 
Hyvönen on tehnyt ansiok-
kaan käsikirjoituksen tähän 
hillittömän hauskaan esityk-
seen. 

Kiitokset vielä kaikille 
näytelmän tekemiseen osal-
listuneille, on ilo ja kunnia 
olla osa tätä teatteriyhteisöä.

Arvoisa yleisö. Toivo-
tamme teidät sydämellises-
ti tervetulleiksi todistamaan, 
kuinka tältä ”nuorelta aikui-
selta” tapahtuu Äkkilähtö 
Tallinnaan! 

Niina Aho
Teatteriohjaaja

ÄkkilÄhtö tallinnaan 

ensi-ilta pe 14.2.2020 klo 19.00.
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PuDaSJÄRVeN HautauStOiMiStO 
Ja KuKKa Ky, PiHLaJa 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

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)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Suora yhteys pankkiisi

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

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
Siuruainen

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

Tulevana lauantaina 25.1. 
Iso-Syötteellä tapahtuu! Uu-
den LumiAreenan viralliset 
avajaiset järjestetään kello 
13-16. Saman rakennuksen 
yhteydestä löytyy ravintola 
Tuba, sekä uusi ski-in KIDE 
Hotelli. Viikonloppuna Iso-
Syötteen rinteillä on Lumi-
lautaliiton kansallinen kil-
pailu QKLS Tour (slopestyle 
& big air). Kilpailu jatkuu 
sunnuntaille asti. Katsojat 
ovat lämpimästi tervetullei-
ta seuraamaan kisoja.

LumiAreenan avajaisissa 
luvassa on mm. KIDE Hotel-

lin edessä lapsille tarkoitet-
tu lumilautarata avajaisten 
ajan. Lisäksi KIDE Hotellis-
sa on avointen ovien päivä, 
joten jos halua kurkata miltä 
huoneet näyttävät, kannat-
taa tulla paikalle. 

Lisäksi luvassa on paljon 
hauskoja esiintymisiä per-
heille, kakkukahvit ja mm. 
huskyt saapuvat paikalle! 
Tapahtumaan on vapaa pää-
sy. Tapahtuma-aika on per-
jantaista sunnuntaihin 24-
26.1. kello 13-16. 

Annina Latvala Iso-Syötteeltä tuore kuva, jossa näkyy rinteiden lisäksi alaosan uudet rakennukset. 

Iso-Syötteellä tapahtuu
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Metsäveroilta:
Alijäämähyvitys siirtää pääomatulon tappion 

henkilökohtaiseen verotukseen
Metsäverotuksesta ja muis-
takin ajankohtaisista metsä-
asioista keskusteltiin Mhy 
Koillismaan järjestämässä 
metsäverotilaisuudessa tiis-
taina 21.1. Pohjantähdessä. 
Paikalla oli vajaa 40 asiasta 
kiinnostunutta metsänomis-
tajaa. Edellispäivänä Oulun 
pääkirjastolla Teuvo Pakka-
la-sali täyttyi ääriään myö-

ten asiasta kiinnostuneista 
henkilöistä, siis yli 180 hen-
kilöä!

Näinä päivinä postiluu-
kusta tipahtaa verottajan lä-
hettämä 2C-veroilmoitus-
lomake. Oma-aloitteisten 
verojen – tutummin ALV-lo-
maketta – ei kuitenkaan lä-
hetyksestä löydä. Sen voi 
noutaa veroilmoituksesta tai 

tulostaa verottajan sivulta.
Monen mielessä on aja-

tus, että mikäli metsästä ei 
ole tuloja, veroilmoitusta ei 
kannata tehdä. Näinhän asia 
ei ole: mikäli verovuoden 
metsätalouden tuloa ei ole 
tai menojen määrä ylittää 
tulojen määrään, muodos-
tuu metsätalouden tappiol-
linen pääomatulo. Ensisi-

jaisesti tappio vähennetään 
muista pääomatuloista. Mi-
käli muita pääomatuloja 
ei ole – kuten suurimmal-
la osalla ihmisistä – syntyy 
alijäämähyvitys. Alijäämä-
hyvityksen määrä on vero-
vuoden tappiosta pääoma-
veroprosentin suuruinen eli 
30 prosenttia. Alijäämähyvi-
tys huomioidaan vähennyk-

Jarit - Tyni ja Pohjolainen keskustelevat metsäverotuksen 
kiemuroista.Metsäveroillassa oli vajaa 40 asiasta kiinnostunutta metsänomistajaa.

Suomalaisten työmatkaliik-
kumista kehittämään on 
perustettu laajapohjainen, 
valtakunnallinen Fiksusti 
töihin -foorumi. Sen tavoit-
teena on, että mahdollisim-
man moni suomalainen kul-
kisi työmatkansa omalle 
terveydelleen sekä ympäris-
tölle järkevällä tavalla.

Liikkuva aikuinen -ohjel-
man ja Liikenne- ja viestin-
tävirasto Traficomin koor-
dinoimassa foorumissa ovat 
mukana liikenne- ja vies-
tintäministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, ympä-
ristöministeriö sekä runsaas-
ti eri valtakunnallisia järjes-
töjä ja tahoja. 

Aktiivista liikettä 
arkeen
Liikunnan puute on yksi 
merkittävä tekijä työikäi-
sen väestön työkyvyn hei-
kentymisessä. Työmatko-
jen taittaminen kävellen tai 
pyöräillen onkin hyvä kei-
no vähentää stressiä, eh-

käistä muun muassa sy-
dän- ja verisuonisairauksia, 
auttaa painonhallinnassa 
ja parantaa kestävyyskun-
toa. ”Aktiivisen työmatka-
liikkumisen ehdoton etu on 
säännöllisyys”, sanoo oh-
jelmakoordinaattori Tanja 
Onatsu Liikkuva aikuinen 
-ohjelmasta. ”Kun työmat-
kansa kulkee lihasvoimin, 
tarvittava liikunta-annos 
on helpompaa kerätä pit-
kin viikkoa. Keho ei tunnis-
ta sitä, saako päivittäisen 
liikuntamäärän täyteen työ-
matkalla tai vaikkapa kun-
tosalilla.”

Työhyvinvointi on mo-
nen tekijän summa, ja se 
vaikuttaa työnantajan kil-
pailukykyyn, taloudelliseen 
tulokseen ja maineeseen. 
Hyvinvoivalla työntekijäl-
lä on vähemmän uupumus-
ta, hän kestää stressitilan-
teita paremmin ja on lähes 
aina tyytyväisempi työhön-
sä. Hyvä kunto on viime 
kädessä jokaisen oman ak-
tiivisuuden varassa, mutta 
työpaikka ja työterveys voi-

vat tukea esimerkiksi työ-
matkaliikuntaa.

Kestävä  
työmatkaliikenne 
vähentää päästöjä
Liikenteen kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentäminen 
on tärkeä osa Suomen ilmas-
totavoitteita. Kaikkia kei-
noja tarvitaan, jotta päästöt 
saadaan laskuun. Yksi kei-
no on työmatkojen kulke-
minen kestävästi: kävellen, 
pyörällä, joukkoliikenteellä, 
kimppakyydillä, erilaisilla 
liikkumispalveluilla tai yh-
distelemällä kestäviä kulku-
tapoja automatkaan.

Kestävän työmatka-
liikkumisen mahdollisuu-
det ovat erilaisia eri alueil-
la. Isommissa kaupungeissa 
eri kulkutapojen tarjonta on 
hyvällä tasolla ja etäisyydet 
usein tarpeeksi lyhyitä. Esi-
merkiksi maaseudulla työ-
matkat ovat usein pitkiä ja 
joukkoliikennetarjonta vä-
häistä, jolloin oma auto on 
tarpeen. ”Keskeistä kestä-

vän työmatkaliikkumisen 
edistämisessä on löytää ih-
misten sujuvaan arkeen so-
pivia ratkaisuja eri alueilla”, 
kertoo kestävän liikkumisen 
asiantuntija Tytti Viinikai-
nen Liikenne- ja viestintä-
virasto Traficomista. Ny-
kytilanteessa suomalaiset 
taittavat noin kaksi kolmas-
osaa kodin ja työpaikan väli-
sistä matkoista henkilöauton 
kuljettajana. Henkilöautoa 
käytetään myös hyvin ly-
hyillä työmatkoilla. Työmat-
kojen keskipituus on Suo-
messa 16 kilometriä, mutta 
jo 1-2 kilometrin työmatkoil-
la henkilöautoa käyttää 47 % 
suomalaisista.

Kannatusta ilmasto-
toimille kuitenkin löytyy: 
vuoden 2019 ilmastobaro-
metrissa 43 % oman auton 
käyttäjistä ilmoitti vähentä-
neensä auton käyttöä ja li-
sänneensä kestävää liik-
kumista. Työntekijöille 
tehdyssä kyselyssä puoles-
taan ilmeni, että vastaajat 
näkivät kestävän työmat-
kaliikkumisen tärkeimpinä 

hyötyinä oman terveyden 
parantumisen ja rahallisen 
säästön liikkumisessa, hiili-
dioksidipäästöjen vähentä-
misen ollessa kolmantena. 
Myös kansallisessa Käve-
lyn ja pyöräilyn edistämis-
ohjelmassa on tunnistettu 
kestävään ja aktiiviseen työ-
matkaliikkumiseen vaikut-
taminen hyväksi keinoksi.

Työpaikkojen  
rooli tärkeä
Fiksuun työmatkaliikkumi-
seen panostamalla työpai-
kat voivat edistää työhyvin-
vointia ja samalla toteuttaa 
omaa yhteiskuntavastuu-
taan ilmastotalkoissa. Kei-
noja on monia, kuten etä-
työn mahdollistaminen, 
työsuhdematkaliput, tuet ja 
kannusteet kävelyyn ja pyö-
räilyyn, sähköpyörien tai 
muiden uusien välineiden 
kokeilut sekä erilaiset ki-
sat ja kampanjat. Työpaikan 
olosuhteisiin liittyviä kei-
noja ovat autojen ja pyöri-
en pysäköintijärjestelyt, hy-

vät sosiaalitilat aktiivisille 
työmatkaliikkujille, sähkö-
auton latauspisteet ja jouk-
koliikenteen aikatauluinfo. 
Olennaista on lisäksi yhteis-
työ työntekijöiden, alueen 
muiden työnantajien ja kun-
nan kanssa. ”Fiksun työmat-
kaliikkumisen aika on nyt”, 
toteaa Tanja Onatsu. ”Mo-
net työpaikat eri puolel-
la Suomea ovatkin alkaneet 
edistää asiaa.” Työpaikka-
esimerkkejä löytyy infosi-
vustolta fiksustitoihin.fi.

Nyt perustettu Fiksusti 
töihin -foorumi toimii aktii-
visen ja kestävän työmatka-
liikkumisen edistäjänä stra-
tegisella tasolla. Foorumin 
tavoitteena on lisätä yhteis-
työtä muun muassa työn-
antajien, työntekijöiden, 
kuntien, ympäristö- ja vas-
tuullisuustoimijoiden, työ-
hyvinvoinnin ja liikunnan 
edistäjien, kestävän liikku-
misen toimijoiden ja palve-
luntarjoajien kesken.

Riitta Muhonen

Fiksu työmatkaliikkuminen nousuun 
– lisää terveyttä, työhyvinvointia ja ilmastohyötyjä

senä automaattisesti verotta-
jan toimesta verovelvollisen 
palkka- tai eläketulon veros-
ta. Huomaa – siis veroista!

Esimerkki:
Verovuonna metsätalous 
on tuottanut verotuksellis-
ta tappiota 2500 euroa. Ve-
rovelvollisella ei ole muita 
pääomatuloja lainkaan. Ali-
jäämähyvityksen määrä on 
2500 eurosta 30 prosenttia 
eli 750 euroa. Tämä 750 eu-
roa vähennetään suoraan ve-
rovelvollisen ansio-tai eläke-
tulon veroista.

Jos palkka- tai eläketulot 
ovat niin pienet, ettei niistä 
ole mennyt veroa tai veron 
määrä ei riittävän suuri, tap-
pio jää odottamaan seuraa-
vat 10 vuotta. Seuraavan 10 
vuoden aikana on syytä olla 
metsätuloja, jolloin tappion 
voi hyödyntää. 

Seuraavat tilaisuuden jär-
jestetään Taivalkoskella tiis-
taina 11.2 ja Kuusamossa 
keskiviikkona 12.2. 

Antti Härkönen,  
kuvat Heimo Turunen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

taksi Piipponen Oy

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

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n

SÄÄNtöMÄÄRÄiNeN 
VuOSiKOKOuS

metsästysseuran majalla 
la 25.1.2020 klo 13.00.
Hallitus kokoontuu klo 12.00
Esillä sääntömääräiset asiat. Sihteeri

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

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

31.1.2020 Rumba-Bolero A + A-J, Fusku (charleston)  J
21.2.2020 Hitaat/foksi A + A-J, Rumba-Bolero J
20.3.2020 Jive A + A-J, Hitaat/foksi J
24.4.2020 Tango A, tangon rytmileikit A-J, Jive J
8.5.2020 Iskelmätanssi A + A-J, polkka/swing-polkka A-J

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Koskenhovilla su 26.1.2020 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

HYVINVOINTITUPA-KIERTUE
Virkistysuimala Puikkarissa (Tuulimyllyntie 4) 
5.2., 11.3., 15.4. ja 13.5. klo 10-12.

Tule mukaan innostumaan ja hakemaan vinkkejä 
arkiliikunnan lisäämiseen sekä kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin kasvattamiseen. 

Kuukausittain vaihtuvilla teemoilla saat arkeen ak-
tiivisuutta sekä uusia ideoita hyvinvoinnin lisäämi-
seen!

Mukaan voit tulla milloin vain!

Kiertueen järjestää Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry:n Kyläkisälli-hanke ja kaupungin liikun-
tapalvelut.

PUDASJARVI.FI

PUDASJARVI.FI

RYHMÄTYÖLLISTÄMISEN TUET 
YHDISTYSTOIMIJOILLE VUODEL-
LE 2020 OVAT HAETTAVANA
ajalla 16.1. - 29.1.2020 klo 15.00 mennessä

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut jatkaa 
osallistuvaan budjetointiin perustuvan ryhmätyöl-
listämisen tukemista. Ryhmätyöllistämisen avulla 
kehitetään Pudasjärven kaupungin ja yhdistystoimi-
joiden välistä työllistämisen yhteistyötä.

Hakemuskaavakkeita on saatavissa osoitteessa 
pudasjarvi.fi/ryhmatyollistaminen, paperiversioita 
Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteestä.

Hakemukset voi toimittaa:

• Turvasähköpostilla: 
turvaposti.fi/viesti/pudasjarvi.tyollisyyspalvelut

• Postitse os. Pudasjärven kaupunki / Työllisyyspal-
velut, PL 10, 93101 Pudasjärvi . Kuoreen merkintä 
”Ryhmätyöllistämisen tuet 2020”

• Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teeseen sen aukioloaikoina allekirjoitettuna ja 
liitteineen. 

Lisätietoja antaa Irina Hallikainen,  
irina.hallikainen@pudasjarvi.fi tai puh. 050 405 8409 
pudasjarvi.fi/ryhmatyollistaminen

Työllisyyspalvelut

tervetuloa laulamaan ja 
tanssimaan!

(Pintamontie 321).

pintamon 

C-oikeudet (olut, siideri). Lippu 5 €.

Pintamon kyläseura

kylÄseurantalolla
La 25.1. klo 21 alkaen

karaokea
Karaoke isäntänä Juha

Malisen erä ry
VuOSiKOKOuS 

Korpisen kylätalolla la 1.2.2020 klo 12.00.
esillä sääntömääräiset asiat. Johtokunta kokoontuu 

klo 11.00. Lopuksi hirvikokous. 
Illalla sauna lämmin.

Johtokunta

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Perjantaina 24.1.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

TU
LO

SS
A:

Lauantaina 25.1.

lippu 5 € sis. ep.
KARAOKE & WINTTI

klo 22

LaPaSet 
lippu 12 € sis. ep.

Lauantaina 15.2.

ChORALETU
LO

SS
A: Lauantaina 1.2.

ROxETTE 
IN mEmORIAL

Syötteen erä ry:n
VuOSiKOKOuS

su 2.2.2020 klo 18.00 
Kylätalossa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Sihteeri

PUDASJARVI.FI

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMIN-
TAAN SEKÄ ESIOPETUKSEEN 
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on avoinna 20.1 - 2.2.2020

Esiopetuksen ensisijainen opetuspaikka on lähi-
koulu. Vuorohoitoa tarvitseville pyrimme järjes-
tämään esiopetusryhmän päiväkodin yhteyteen. 
Päiväkodin esiopetusryhmän koko on 12 henkilöä ja 
se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Aamu –ja iltapäivätoimintaa järjestetään 0-2 
luokkalaisille Lakarin, Hirsikampuksen, Kipinän ja 
Hirvaskosken kouluilla.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.pudasjarvi.fi/eskari

Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

aittojärven kyläseura ry:n 
VuOSiKOKOuS

pe 31.1.2020 klo 18.00
Aittojärven koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Jongun Metsästysseura ry:n
VuOSiKOKOuS

pidetään pe 31.1.2020 klo 17.00 
Puikkarissa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen.

Johtokunta

ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
VuOSiKOKOuS 

su 2.2.2020 klo 12.00 metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset asiat, jäsenasiat sekä 

sääntömuutos. Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Tervetuloa! Puheenjohtaja

Kuren Metsästysseura ry:n
VuOSiKOKOuS

su 2.2.2020 klo 12 Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Pudasjärven uuden Sydänyhdistyksen
PeRuStaMiStiLaiSuuS
ma 27.1.2020 klo 13 seurakuntatalossa.

Vierailijana lääkäri Terttu Ahonen.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Leena Rantala, Heimo Turunen koollekutsujat

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyyn-
ti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuok-
raukset ovat jatkossakin sen 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoit-
taa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

VUOKRATAAN
Vuokrattavana 2 h + s 53 m² 
sekä saunallinen yksiö Ko-
rennolla. P. 0400 512 997.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.
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K ANSANEDUSTAJA ,
PERUSSUOMALAISTEN 2.VARAPUHEENJOHTAJA

ARJA JUVONEN 
PUDASJÄRVELLÄ KESKIVIIKKONA 29.1.

Arja Juvonen Tervetuloa 
tapaamaan Arjaa! 

TULE
JUTTELEMAAN!

Klo 10.00-11.30
Pudasjärven
S-marketilla..............................................................
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LEGENDAARINEN JYRKKÄKOSKI

JYRKÄN JUHANNUS -98

WOYZECK

YHTEISTYÖSSÄ KSUPERMARKET RITAHARJU JA PUDASJÄRVEN URHEILIJAT RY.

5. 6. KESÄKUUTA

PUDASJÄRVI: TUURITUPA, KSUPERMARKET PUDASJÄRVI KIIMINKI: KIIMINGIN GRILLI
JÄÄLI: KSUPERMARKET JÄÄLI OULU: KSUPERMARKET RITAHARJU RANUA: RAUTANET

TAIVALKOSKI: KMARKET TAIVALTORI KUUSAMO: KMARKET KUUSAMO

FESTARIT2020

PANDORA
EROTIC

WALDO‘S PEOPLE
MOVETRON

WOYZECK
DJ QKE

DJ ICE KDJ ICE K
OKU LUUKKAINEN

MATTI AIRAKSINEN

PANDORA
EROTIC

WALDO‘S PEOPLE
MOVETRON

WOYZECK
DJ QKE

DJ ICE KDJ ICE K
OKU LUUKKAINEN

MATTI AIRAKSINEN

LISÄTIEDOT JA KAIKKI ENNAKKOMYYNTIPISTEET OSOITTEESTA:



12 TPnro 4PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti23.1.2020 23.1.2020nro 4

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

NyT hURJA 
TAlVI AlE! 

lOpUT
TOppAVAATTEET

-50%
(ei työvaatteet)

tarjous voimassa to-su 23.-26.1.2020.

INVENTAARIAlE! 

INVENTAARIAlE! 

espina
perä-
moottori

249,-
1 Kpl ERÄ!

espina
puutarha-
möyhin

249,-
1 Kpl ERÄ!

muistang
kamina
lasiluukulla

149,-
1 Kpl ERÄ!

Xpert
kukkamulta 10 l

1,95

raitaruukku
15 cm + alusta

4,95
kuvioruukku
18,5 cm + alusta

7,95

linnunpönttö
vahvistetulla suuaukolla

9,95

maalitelasarja 230 cm
+ jatkovarsi

9,95

asser
jääkaira 100 mm

39,95

säkki

prego
haudutuskattila 3,5 l

29,90
tuisku
lumenpudotin

79,-

erä 
pilkkivapoja

4,95

musta
palahuopa
3 m2

16,90
RAJOITETTU ERÄ!

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

pallokuitu-
tyyny
50x60 cm

2 kpl

9,90

täkki
140x200 cm

9,90
kpl

pkt


