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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Joulunavaus 
odotettu hyväntuulen 

yhteisöllinen tapahtuma 
s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 28.11.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
Lauantaina 30.11. klo 12

LÄMpIMÄSTI 
TERvETULOa!

Pudasjärven Rauhanyhdistys
Juhontie 6

- Ruokana joulumuorinkiusaus
- Jouluinen musiikkikahvila
- Myytävänä jouluisia leivonnaisia, rieskaa,  

kinkkukiusausta, käsitöitä ja paljon muuta
- Lapsille tonttukoulu ja muuta  

mukavaa tekemistä
- Arvontaa, palkintoina mm.  

200€ ja 100€ lahjakortit
- Lopuksi läsnäolijoiden kesken  

arvotaan joulukinkku

aolutevreT  
 ellivhakuluoj

 tivhakuttrotuluoj emmaojraT
 .21.3 aniatsiit emmassirottnok

 !aolutevreT .31-9 olk

KAIKKI 
SILMÄLASIT

SISÄLTÄÄ 
KEHYKSET JA LINSSIT

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä 
pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous voimassa 8.12.2019 asti.

KAIKKI 
AURINKO-

LASIT
VOIMAKKUUKSILLA TAI ILMAN

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE 
VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08 822 416.

TORITIE 1, PUdASJÄRVI.

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

KYNTTELIKKÖ 
KONSTSMIDE 2310

795

VALOSARJA CELLO 
PUNATULKUT 

5 kpl IP44

Valkoinen ja punainen.
Perinteinen kynttelikkö, 

jossa 7 kynttilää ja mansetit.

Lintuvalosarja akryylista. 30 val-
koista lediä, lintujen väli 1 metri. 
Läpinäkyvän liitosjohdon pituus 
5 metriä. Valo-osuuden pituus 
4 metriä. Ulko- ja sisäkäyttöön.

2495

Tarjoukset voimassa 28.11.-4.12.2019 
Palvelemme Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10-18

Ensimmäinen adventtisunnuntai lähestyy - 
joulu kolkuttelee jo ovella.

Jouluvalmistelut ovat alkaneet - 
lanttulaatikot, porkkanalaatikot, piparkakut 

täyttävät tuoksuillaan kodin.
Joulunaluskiireiden keskellä perheen arjen 
pelastajaksi sopii erinomaisesti nopeasti 

valmistuva pekonikiusaus.

700 g  Kylmäsen lämminsavupekonia
2 kg  peruna-sipulisekoitusta
1 tl    valkosipulijauhetta
1 tl  mustapippurijauhetta
2 rkl  lihafondia
1 L  ruokakermaa
lisää tarvittaessa suolaa

Pekonikiusaus  (8-10 annosta)

Lämminsavustettu pekoni 700 g 9,90 rasia (14,14 kg)

1 kg  luutonta 
vasanpaistia

200 g pekonia
2 rkl  rasvaa
2 dl   vettä
2  porkkanaa
2  sipulia
10  mustapippuria
1/2 tl timjamia tai 

rosmariinia
1 laakerinlehti
1  persiljanippu
2 dl  kermaa

Kuumenna rasva padassa ja ruskista paisti 
hyvin joka puolelta.
Ripottele suola paistin pintaan.
Laita kuutioksi leikatut kasvikset, mausteet ja 
vesi pataan, asettele paisti niiden päälle.
Lisää vielä pekonisuikaleet paistin päälle.
Anna hautua padassa 125 asteessa pari tun-
tia. Valele paistia välillä.
Nosta paisti vadille ja siivilöi padassa oleva 
liemi.
Lisää liemeen kerma sekä persilja ja suurus-
ta tarvittaessa.

Poronvasanpaisti padassa

Pilko pekoni, sekoita ainekset 
keskenään. 
Laita uuninkestävään vuokaan 
ja paista uunissa alatasolla 
200 asteessa n. tunti.
Peitä kannella tai foliolla jos 
pinta tummuu liikaa.

Varaathan joulukinkkusi 
hyvissä ajoin.

Nyt meiltä myös herkulliset 
yrityslahjapaketit, pyydä tarjous!

Poronvasan paahtopaisti 39,90 kg

Adventtisunnuntain 
juhlahetkeen

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 9-19  Su 11-19

Lisätietoja: Outi Juutilainen 
040 568 7266. 

www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä.

Palvelukeskuksessa 
Kauppatie 25. 

Torstaina 5.12. 
klo 10-13. 

Takit 
-30%

Avoinna: 
ma-to klo 10-17 
pe klo 10-15 
la suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
pe 13.12., ke 8.1. ja ke 22.1. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! To 5.12. liike auki klo 10-15, pe 6.12. suljettu.

TERVETULOA Rytingin kaupalle 
TORTTUKAHVILLE la 30.11.!

Sarakylän koulun väki järjestää 
JOULUMYYJÄISET klo 10-12.

TuuriTuvalTa (toritie 1)
• Veikkauksen palvelut
• Ullmaxin ulkoilualusasuja
• Syötteen alueen retkeilykarttoja
• Sini Paukkerin tukikalentereita

MuNKKiKaHviT 
1.50 €

Talvisodan alkamisen 
80-vuoTismuisToheTki 

sankarihaudalla 
la 30.11. klo 7.00. Kokoontuminen 

pääportin edessä klo 6.50. 
Omat kynttilät voi ottaa mukaan.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 1.12. kello 10, Timo Liikanen, 
Eva-Maria Mustonen, Oskari Holmström, Jukka Jaakkola, nuori-
sokuoro.  Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seurakun-
nan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Iltakirkko seurakuntakodissa ke 27.11. kello 19, Timo Liikanen, 
Keijo Piirainen, Vox Margarita. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 4.12. kello 18, kirkkokuoro to 28.11. 
ja to 5.12. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 4.12. kello 13, 
nuorisokuoro to 5.12. kello 16, Sarakylän kappelikuoro to 5.12. 
kello 18.
Rokkaimmat joululaulut raskaammalla tyylillä Pudasjärven 
kirkossa la 30.11. kello 18, ZenithReunion ja Heidi Mikkola, oh-
jelma 5 €.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 28.11 ja to 5.12. kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.12. kello 11.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 2.12. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 4.12. kello 10-13. 
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 2.12. kello 
17-19. Teatteri Mukamas esittää Jouluyö joulukuvaelman pienen 
aasin näkökulmasta, ke 4.12. kello 10.30, huom! perhekerhossa 
poikkeava aika 10.30-12.30.
Jouluinen askarteluilta ja joulumyyjäiset seurakuntakodissa 
ma 16.12. kello 17-20. Mikäli haluat tulla myymään leivonnaisia, 
käsitöitä tai jotain muuta, varaa ilmainen myyntipöytä lastenoh-
jaajilta Raunilta tai Heliltä to 5.12. mennessä.
Lapsiparkki seurakuntakodissa pe 29.11. ja pe 13.12. kello 9.30-
12, parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, pie-
ni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille, 
Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217, 
Heli Tauriainen 040 868 4730.
Siioninvirsiseurat Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, pe 29.11. kello 
18.
Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset Sarakylän koululla pe 29.11. 
kello 19, lauluseurat Sarakylässä Janne Kummalalla su 1.12. kello 
19. Joulumyyjäiset ja seurat Yli-Livolla Taina ja Pertti Luokkasella 
to 5.12. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä su 1.12. 
kello 16 (Risto Lauhikari, Pekka Lehto).
Kastettu: Eepi Oliver Pelttari.
Haudattu: Sirkka Liisa Granlund 82 v, Juhani Olavi Keskikallio 
75 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 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

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

PERJANTAINA 6.12.2019
klo  10.00 
Jumalanpalvelus seurakuntakeskukses-
sa. Saarnaa kirkkoherra Timo Liikanen, 
kanttori  Jukka Jaakkola

jonka jälkeen 
Seppelpartio sankarihaudoille 
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

klo 10.00  
Jumalanpalvelus Sarakylän kappelissa. 
Saarnaa rovasti Oskari Holmström,  
kanttori Keijo Piirainen

klo 11.00 alkaen 
Kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa ja 
Sarakylän kappelissa

 

JUHLAOHJELMA 
klo 12.00 
Itsenäisyysjuhla  
seurakuntakeskuksessa

Tervehdyssanat 
Kaupunginjohtaja Tomi Timonen

Juhlapuhe 
Maaherra emeritus Eino Siuruainen

Nuoren puheenvuoro 
Lukion opiskelija Jesse Pyykkönen

Kulttuuristipendin luovutus 
Pudasjärven kaupunki

Musiikki- ja lausuntaesityksiä

Liput 
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLALLISUUDET

Kunniamerkit TERVETULOA!
Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Pudasjärven sotaveteraanit ovat lämpimästi tervetulleita myös Hirsikampuksen yhte-
näiskoulun itsenäisyysjuhlaan torstaina 5.12.2019 klo 9.00. Juhlan jälkeen on ruokailu. 
Kuljetusapua molempiin juhliin voi tiedustella Esko Törmäseltä, puh. 0400 309 908.

Vaikuttajapersoona on henkilö, joka on 
kerännyt itselleen seuraajia yhdessä tai useam-
massakin viestinnän kanavassa. Hän tuottaa 
näihin kanaviinsa sisältöä. Vaikuttajapersoonis-
ta puhuttaessa voidaan puhua myös vaikutta-
jamarkkinoinnista. Vaikuttajamarkkinointi on 
markkinoinnin muoto, jossa yhteisö tai taho ha-
luaa tehdä oman asiansa markkinointia vaikut-
tajapersoonan kanssa tämän kohdeyleisölle. 
Onnistuneessa kampanjassa kohdeyleisö on va-
littu oikein ja kampanja on tuotettu laadukkaas-
ti. Tällaisella yhteistyöllä voi olla yhteisölle tai 
taholle selvää brändihyötyä. Brändillä taas tar-
koitetaan yhteisöön tai tahoon liitettävää mie-
likuvaa. Hyvä vaikuttajapersoona saa seuraaja-
määräänsä nähden paljon tykkäyksiä, sydämiä 
ja peukkuja julkaisuilleen, mielipiteilleen ja sano-
misilleen. Hänen lausuntojaan kommentoidaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että vaikuttajapersoonan 
yleisö on sitoutunutta. Hyvä vaikuttajapersoo-
na keskustelee siellä täällä yleisönsä kanssa ja 
myös tällä tavoin sitouttaa yleisöään. 

Maailmassa on ollut aina erilaisia vaikut-
tajapersoonia. Osa on tehnyt vaikutuksen 
osaamisellaan, tiedoillaan ja taidoillaan. Osa 
valloittavalla persoonallaan ja taitavalla esiin-

tymisellään. Osa vahvalla sanomallaan.
Jeesus oli oman aikansa vaikuttajaper-

soona. Sanoma, jota Jeesus levitti, oli Jumalan 
hänelle antama. Ihmiset kerääntyivät Jerusa-
lemin kaduille. He halusivat nähdä Jeesuk-
sen. Jumalan kampanja maailman Vapahta-
jasta oli melko pitkä. Aluksi aika maltillinen. 
Tietoisuuta ihmisten keskuudessa kasvatet-
tiin vähitellen. Ennen tätä vaikuttajamarkki-
nointikampanjaa oli ollut mm. pienempiä tie-
toiskuja. Jo vanhan testamentin profeetat 
välittivät Jumalan kansalle lupaukset ja en-
nustukset Vapahtajasta. 

Kampanjassa Jeesuksesta maailman Va-
pahtajana oltiin lopulta siinä pisteessä, että 
ihmiset tungeksivat Jerusalemin kaduil-
la. Sana Jeesuksen saapumisesta kaupunkiin 
oli levinnyt. Ihmiset halusivat olla ottamassa 
vastaan Jeesusta. Kuningasta. Vapahtajaa. 

Oliko kampanjan kannalta arviointivirhe 
Jeesukselta valita kulkupeliksi komean hevo-
sen sijasta aasin varsa? Ehdottomasti ei. Jee-
sus ei halunnut saapua Jerusalemiin maal-
listen johtajien tavoin, vaan nöyränä, aasilla 
ratsastaen. Maahan oli levitetty palmun ok-
sia, kankaita ja vaatteita. Ihmiset huusivat: 

Hoosianna! Vapahtaja oli saapunut. Hoosi-
annaa huutavassa väkijoukossa oli varmas-
ti heitä, jotka olivat kokeneet tulleensa näh-
dyksi ja hyväksytyiksi. Joku oli parantunut, 
toinen saanut syntinsä anteeksi ja joku ve-
detty yksinäisyydestä joukkoon mukaan. Jee-
sus oli kulkenut ihmisten keskellä. Nähnyt ja 
kohdannut. Hoosiannaa ja Vapahtajaa huuta-
essaan ihmiset eivät vielä tuolloin tienneet 
Vapahtajan tarkoittavan sitä, että muutamaa 
päivää myöhemmin Jeesus kuolisi ristillä.

Tämä adventtisunnuntain evankeliumi 
kuuluu asiayhteydeltään hiljaisen viikon ja 
pitkäperjantain edelle. Miksi se siis luetaan 1. 
adventtisunnuntaina? 

Kun aloitamme nyt matkan kohti jou-
lua, Jeesuksen syntymäjuhlaa, emme tee sitä 
Jeesusta muistellen, vaan otamme Jeesuksen 
mukaan matkallemme, Vapahtajana. Hoosi-
annaa laulaen. Joulu ja Kristuksen syntymä 
saa merkityksensä vain, kun yhdistämme sen 
Jeesuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylös-
nousemukseen. 

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Vaikuttajapersoona

”Sotilaiden lapsia” antologia tuo uusia ääniä so-
tamuistoihin ja sodan kokemuksiin.

Suomen maakuntakirjailijat ry järjesti vuon-
na 2017 ”Sotilaan lapsia” kirjoituskilpailun. Sii-
tä julkaistavan kirjan piti juhlistaa sata vuotiasta 
Suomea itsenäisyyspäivänä. Kilpailuun tuli niin 
paljon kirjoituksia, ettei raati ehtinyt lukea niitä 
ja kirjan julkistaminen viivästyi. 

Kalevalan päivänä 2019 ilmestyneeseen an-
tologiaan valittiin kilpailusta kuusitoista paras-
ta kirjoitusta. 

”Sotilaiden lapsia” antologiaan on kerätty 
viime sodissa olleiden sotilaiden lasten ja las-
tenlasten kirjoituksia, tarinoita sekä muistoja, 
jotka liittyvät sotilaisiin ja sotaan. Antologiaan 

valitut tekstit kertovat moni-ilmeisesti ja yli-
sukupolvisesti siitä, miten viimeiset sodat jätti-
vät jälkensä siviileihin, erityisesti lapsiin. Sodan 
vaikutukset näkyvät, kuuluvat ja tuntuvat niin 
sotilaissa kuin heidän lähimmäisissään, kaikissa 
meissä yli sukupolvien.

Yksi antologian palkituista on Pudasjärven 
Pärjänsuolla syntynyt, nykyisin Posiolla asu-
va Helvi Lantto (os. Määttä). Hänen tarinansa 
kertoo sota-ajan tapahtumista ja tuntemuksis-
ta talvisodan syttymisestä aina vuosituhannen 
vaihteeseen kuuden vuosikymmenen ajalta ni-
mellä ”Sodan varjossa”.

Pudasjärvi-lehti 

Talvisodan syttymisestä 
80 vuotta

Yhteisöllisyysvaliokunta kokoontui keskiviik-
kona 20.11. Maaseudun sivistysliitto on kuul-
lut syksyn aikana lapsia ja nuoria Pudasjärvel-
lä kouluilla sekä OSAO:lla. Kuulemisista saadut 
tulokset kootaan yhteen ja ne viedään nuori-
sovaltuustoon. Valtuusto antaa oman esityksen-
sä siitä, mitä ovat ne yhteisölliset toimenpiteet, 
joita lähdetään työstämään kevään 2020 aikana.  

Valiokunta on tyytyväinen siihen, että kehit-
tämis- ja toimintatukien määrärahaa esitetään 
talousarviossa 2020 pidettäväksi ennallaan ta-
louspaineista huolimatta. Valiokunta toivoo, 
että paikallistoimijat eri puolilta Pudasjärveä 
hakevat edelleen aktiivisesti tukea toimintoi-

hinsa. Tukea voi hakea kaupungin voimassa ole-
van strategian mukaiseen toimintaan. Myös yh-
teistyötä eri toimijoiden kesken kannustetaan. 

Tulevana vuonna uudistetaan tapahtumiin 
liittyvää viestintää. Yhdistykset nimeävät vies-
tintävastaavat. Lisäksi yhdistyksille järjestetään 
viestintäkoulutusta, jotta tapahtumien näkyvyys 
kasvaa ja kaupungin tuki tulee näkyvämmäksi. 
Kehittämis- ja toimintatukien 2020 infoilta jär-
jestetään kaupungintalolla keskiviikkona 4.12. 
kello 18 alkaen.

Kaupunki tiedotus 

Nuorilta oma esitys 
yhteisöllisiin toimenpiteisiin 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Valio  
Oltermanni- 
juustOt  
250 g (4,00/kg) 
rajOitus: 3 kpl/talOus

1.-kpl

halpa On uusi musta! mustat superhinnat 
nyt k-supermarketeissa

TaRJoUKSET VoiMaSSa tO-su 28.11.-1.12. EllEi ToiSiN MaiNiTa

ilman korttia 3,15 kpl (12,60/kg)

-68%10.-
Ilman korttia 4,19 rs (4,66-4,93/l)

20%

10.-

499

229

DR. oETKER RiSToRaNTE  
pizzat
216-390 g (6,41-11,57/kg) 
ei gluteenittOmat

  
irtOmakeiset
rajOitus 2 kg/talOus

  
klementiini
1,5 kg (1,53/kg)  espanja

kg

ps

3
rs

kilOn rasia

-15%

4
pkt

Hyvään  

hintaan 
kOkO  

kuukauden

Ilman korttia 2,95 pkt (7,56-13,66/kg)

Black

weekend

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

aiNo
kermajäätelöt
850-900 ml (3,70-3,92/l) 
ei laktOOsittOmat jäätelöt  
eikä kaurajäätelöt

HK  
naudan  
jauheliha 10 %  
1 kg

795
rs

Yksittäin 2,99 pkt (3,32/kg)

ps1.-

ilman korttia 3,25 kpl (6,50/kg) ilman korttia 1,55 rs (2,67/kg)

lue kOkO 
tarjOuslehtemme 

OsOitteessa 
www.k-supermarket.

24mags.com

PoPSi 
isO 
vitOnen
900 g (2,78/kg)

5.-2
pkt

199
VaaSaN  
ruispalat Ohut herkku 12 kpl/390 g (5,10/kg)

ps

PUllaPiRTTi 
sämpylä tumma 8 kpl/320 g (3,13/kg)

virike
kananmuna
m10, 580 g (1,72/kg)
rajOitus 3 rs/talOus

3.- 3
rs

-35%aTRia KUNNoN aRKi  
maksa-, lihamaka-
rOni- tai lihaperu-
nasOselaatikOt
350-400 g (2,50-2,86/kg) 
rajOitus 3 rs/talOus

1.-rs

aTRia 
lauantai- 
makkara
500 g (3,98/kg) 
tankO

-38%

199
kpl

Joulunavaus odotettu hyväntuulen yhteisöllinen tapahtuma

Perjantai-iltapäivällä23.11. 
oli torilla mukavaa liikeh-
dintää ja puheensorinaa 
Joulutorin myyntipöytien 
ympärillä. Ahkerat ja tai-
tavat ihmiset olivat leipo-
neet ja valmistaneet mauk-
kaita tuotteita piristämään 
monen asiakkaan joulu-
kahvi- ja ruokapöytää. Per-
soonallisia joululahjoja ja 
kauniita joulukoristeita oli 
tarjolla vaativammankin 
ostajan tarpeeseen ja ma-
kuun. Mieltä hyrisyttävää 

oli huomata, että myyjäis-
toimintaan osallistui kon-
kareiden lisäksi nuoria 
tekijöitä kuten Juurikan si-
sarukset Mervi ja Minna.

Jouluvalojen sytyttämis-
tä, joulutervehdysten kuu-
lemista, iloisia ohjelmanu-
meroita. arvonnan tuloksia, 
makkaran ja lettujen syön-
tiä sekä tietenkin joulupu-
kin ilmestymistä karkkei-
neen kiirehti kokemaan 
kaiken ikäinen väki tori-
alueen täydeltä. Kaupun-

4 H-yhdistyksen pikkutontut leikittivät toriyleisöä.

Floristimestariopiskelija Mervi Juurikka sisarensa Minnan 
kanssa myivät Joulun avajaisissa perinteisiä joulukoristeita. 

Joulunavajaisissa torilla oli mukavaa ja jännittävää koet-
tavaa.

ginjohtaja Tomi Timonen 
muistutti tervehdyksessään 
Joulun ja muunakin aikana 
tapahtuvaa aitoa lämpimäl-
lä sydämellä toisten ihmis-
ten huomioimista sekä pyy-
teetöntä yhteisöllisyyden 
kasvattamista. 

Seurakuntapastori Eva-
Maria Mustonen totesi jou-
lun ja joulukiireiden tule-
van yllättäen ja nopeasti 
kuin pikajuna. Ihmisen tu-

lisi muistaa rauhoittua ja 
nauttia joulunajan tarjo-
amasta rauhoittumismah-
dollisuudesta ja joulun pe-
russanomasta aloittaen 
tärkeän juhlan vastaanoton 
ensimmäisen adventtisun-
nuntain vietosta. 

Pudasjärven yrittäji-
en varapuheenjohtaja Mar-
ko Rautio kertoi jouluva-
lojen hankkimishistoriasta 
ja joulunavaustapahtuman 

toteuttamisesta yhteistyös-
sä kaupungin ja Iijokiseutu-
lehden kanssa. Iijokiseudun 
päätoimittaja Martta Oinas-
Panuma juonsi tapahtuman 
raikkaaseen tapaansa leikit-
täen yleisöä 4H-yhdistyk-
sen tonttujen kanssa. La-
karin koulun lapsikuoron 
vahvistuksella hän kannus-
ti yleisöä kutsumaan laula-
en joulupukin seurueineen 
näkösälle.

Martta-juontaja opas-
ti lapsia aloittamaan kilt-
teyden heti joulupukin 

karkkien jakohetkestä eli 
jättämään turha tönivä kii-
rehtiminen pois. Ottakaam-
me ohjeesta kiinni ja pyrki-
käämme elämään ihmisiksi 
ja olemaan suvaitsevainen 
ja kunnioittava toisiamme 
kohtaan.

Lämminhenkistä 
Joulunaikaa toivottaen,
Sointu Veivo
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Kirkkoneuvosto kokoontui maanantaina 25.11. Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituli on antanut kokouksessaan 24.10. ro-
vasti Oskari Holmströmille viranhoitomääräyksen Pudasjärven 
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan kokoaikaisesti joulu-
kuun ajan. Kirkkoherra Timo Liikanen oli neuvotellut Holm-
strömin kanssa viran osa-aikaisesta hoitamisesta ensi vuonna 
toukokuun loppuun saakka, johon päätettiin pyytää tuomioka-
pitulilta viranhoitomääräystä. 

Kellotapulin maalaus
Seurakuntakeskuksen kellotapuli on maalattu noin 2,5 vuot-
ta sitten. Erityisesti auringon puoleisilta sivuilta maalipinta on 
edelleen osin puutteellinen, eikä suojaa täysin puuosia lahoami-
selta. Näin puuosien maalaus ja kivijalan paikkaus on tarpeen 
tehdä vielä yhden kerran. Hyväksyttiin Rakennus ja Saneeraus 
Ylipahkala & Määttä Ky:n maalaustarjous 4 900 euroa ja toteu-
tusajaksi kesä 2020.

Hautapaikkojen maksut 
Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuodelle paikkakuntalaisen ark-
kuhaudan hautapaikkamaksuksi 100 euroa ja ulkopaikkakunta-
laiselle 350 euroa. Hallinta-aika on 30 vuotta ja sitä voi jatka 
enintään 25 vuotta kerrallaan paikkakuntalaiselle. Aiemmin lu-
nastettuun hautaan haudattaessa haudan hallinta-aikaa on ol-
tava jäljellä vähintään 25 vuotta ja puuttuvat vuodet on jatko-
lunastettava. Yhdellä hautapaikalla tarkoitetaan enintään kahta 
päällekkäistä hautasijaa ja oikeus hautaan kuolemantapauksen 
yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vai-
najan omaisille. Hautapaikkoja luovutetaan enintään kaksi. So-
taveteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä sotaleskille hauta-
paikka on ilmainen. Hinnat pysyvät vuoden 2019 tasolla. 

Talousarvio 2020 
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma vuosille 2021-22. Ensi vuoden talousarvio on 
laadittu 1,50 kirkollisveroprosentilla. Tilikauden 2020 arvioi-
tu alijäämä on noin 194 000 euroa. Käyttötalouteen sisältyy 
kertaluotoisia kuluja noin 60 000 euroa, kuten Riekinkankaan 
hautausmaan muistokumpu (uurna-alue ja tyhjänsylin muisto-
paikka) noin 30 000 euroa. Kirkkoneuvosto päätti, että uurna-
alueesta ja tyhjänsylin muistopaikasta käytetään jatkossa nimeä 
muistokumpu. Investoinnit sisältävät kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen paanukattojen huoltotervauksen noin 70 000 euroa. 
Talousarviossa seurakunnan varsinaisen toiminnan ja inves-
tointien nettorahavirta on alijäämäinen 82 000 euroa. Päätet-
tiin ehdottaa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seurakunnan ja 
hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvio sekä toiminta- 
ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022. Suunnitelmavuosien 
2021-2022 talouden tasapainotustyötä kirkkoneuvosto jatkaa 
joulukuussa tavoitteena kirkkovaltuuston asettama tasapaino.

Talousarvion toteuma 31.10.2019
Tämän vuoden käyttötalouden kirjaustilanteen mukainen käyt-
tötalousosan toimintakatteen toteuma on 79 prosenttia. Toi-
mintatuottojen toteuma on 105 prosenttia. Metsätalouden 
tuottoja tuloutuu vuoden 2019 lopussa vielä noin 30 000 eu-
roa ennakkomaksuna. Näin arvioitu budjetoitu 52 000 euron 
metsämyyntitulot toteutuvat. Toimintakulujen toteuma on 85 
prosenttia. Kustannukset ovat ylittymässä pappien virkajär-
jestelyjen aiheuttamista ylimääräisistä palkkakustannuksista 
ja diakoniatyön sijaisjärjestelyistä. Kirkon uuden lämmitysjär-
jestelmän ilmanohjaimien suunnittelu, valvonta ja asennustyöt 
tuovat lisäkustannuksia noin 5 000 euroa. Maalämmön lisävas-
tuksien kustannuksiin hyväksyttiin aikaisemmin tänä vuonna 
noin 7 000 euron lisämääräraha. Tiedotus ja viestinnän määrä-
raha on ylittymässä striimausvälineistön hankinnan takia. Väli-
neillä kuvataan jumalanpalvelukset suorana lähetyksenä inter-
nettiin. 

Kirkollisverokertymä
Tämän vuoden kirkollisverojen kertymä lokakuun lopussa on 
955 000 euroa, joka on 13,7 prosenttia pienempi talousarvi-
oon nähden. Valtionkorvaus kuluvalle vuodelle on arvioitu ole-
van 157 000 euroa, joka toteutunee suunnitelman mukaisesti. 
Investointiosaan talousarvioon on varattu Riekinkankaan hau-
tausmaan suunnittelukustannuksiin 5 000 euroa, josta noin 3 
500 euroa on toteutunut tähän mennessä. Rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaamiset olivat lokakuun lopussa noin 1 140 
000 euroa, jossa laskua vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 
noin 35 000 euroa, vaikka seurakunta on saanut kirkkoherran 
pappilasta myynnistä 69 000 euroa. Kirkkovaltuustolle saate-
taan tiedoksi talousarviototeuma 31.10.2019. RR

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö kokoon-
tui 17.11. kaupungintalos-
sa suunnittelemaan tulevaa 
vuotta ja valitsemaan toi-
mihenkilöt vuodelle 2020, 
suluissa henkilökohtai-
set varajäsenet. Puheenjoh-
tajaksi valittiin jatkamaan 
Eero Hyttinen, varapu-
heenjohtajaksi Timo Vähä-
kuopus, sihteeriksi Mir-
ja Luusua sekä hallituksen 
muiksi jäseniksi Erja Ko-
mulainen (Taina Niemelä), 
Kaisa Nivala (Rauni Kum-
mala), Vesa Salmela (Anni 
Inkeri Törmänen), Reijo Ta-
lala (Vesa Riekki), Mart-
ti Räisänen (Raimo Tervo-
nen), Jouni Koivukangas 
(Onerva Ronkainen), Urpo 
Puolakanaho (Mari Kälkä-
jä), Jukka Kuha (Eija Aho-
nen). 

Vuoden 2020 aikana al-
kaa valmistautuminen tu-
leviin kuntavaaleihin, mikä 
tarkoittaa paikallisyhdis-
tysten aktivointia ja erilais-
ten tilaisuuksien järjestä-
mistä. Istuvia valtuutettuja 
kehotetaan piirin esityk-
sen mukaan ilmoittamaan 
ehdokashalukkuudestaan 
vuoden 2019 loppuun men-
nessä.

Kunnallisjärjestön, pai-
kallisyhdistysten ja pii-
rin elinten välistä viestin-
tää päätettiin selkeyttää ja 
tehostaa kirjaamalla vies-
tinnän vastuualueita kau-
pungin ja puolueen luot-
tamustoimissa oleville 
henkilöille, sekä kunnallis-
järjestön ja paikallisyhdis-
tysten välille.

Kokouksessa nautittiin 
myös komeaksi katetun 
jouluisen ruokapöydän an-
timia. 

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä 
toi puheenvuorossaan esil-
le, että kaupungin asukkaat 
ovat nyt poliittisesti hyvin 
aktiivisia suurten hankkei-
den innostamina, ja ottavat 
mielellään kantaa poliitti-
seen toimintaan. Valiokun-
tatyöskentely on tehostu-
nut alkukankeuden jälkeen, 
sillä nyt valiokunnista tu-

lee enemmän hyvin pohjus-
tettuja aloitteita hallituksel-
le. Lisäksi Kälkäjä kannusti 
kaikkia keskustalaisia teke-
mään vaalityötä yhdessä tu-
levan vuoden aikana.

Investoinneilla tähdä-
tään tulevaisuuteen
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni Inkeri 
Törmäsen katsauksen poh-
jalta käsiteltiin muun muas-
sa Pudasjärven kaupungin 
taloustilannetta. Todettiin, 
että kaupungissa tehdään 
nyt suuria investointeja ja 
tähdätään tulevaisuuden 
rakentamiseen. Sekä julkiset 
palvelut että yritystoimin-
nan edellytykset paranevat 
näiden investointien myötä. 
Kasvustrategian myötä kat-
se on käännetty Pudasjär-
ven kasvun hidasteiden ja 
esteiden poistamiseen. In-
vestointipäätökset on tehty 
laajalla yksimielisyydellä ja 
hyvässä hengessä kaupun-
gin luottamuselimissä.

Tämä ja viime vuosi ovat 
kuntakentässä vaikean ta-
louden aikoja. Pudasjärven 
suurilla investoinneilla ei 
ole ollut viime vuoden ali-
jäämän syntymisessä eikä 
odotettavissa olevan tap-
piollisen tilinpäätöksen 
vuodelta 2019 kanssa mi-
tään tekemistä. Jokainen in-
vestointi on laskettu kan-
tamaan itse itsensä, jopa 

Keskustan kunnallisjärjestön syyskokous:
Kaupungin talouden sopeuttamistarve 

ei johdu investoinneista

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön puheenjohtajan jatkaa Eero Hyttinen ja sihtee-
rinä Mirja Luusua. Anni-Inkeri Törmänen piti katsauksen kaupungin toiminnasta.

tuottamaan sotetoiminto-
jen tilat nykyistä edullisem-
malla vuosikustannuksella. 
Lainan ottoa investoiminen 
tietenkin tarkoittaa, mut-
ta lainakanta pidetään koh-
tuullisena tulevaisuudessa-
kin.

On silti todella tarpeellis-
ta, että valmistelussa oleva 
vuoden 2020 talousarvio on 
säästöbudjetti sekä Pudas-
järven kaupungilla että Ou-
lunkaaren kuntayhtymällä 
erityisesti Pudasjärven osal-
ta. Kaupungin oma toimin-
ta on ollut ennustettavaa ja 
hallinnassa, mutta Oulun-
kaaren kustannuksissa on 
oman toiminnan osalta voi-
makasta nousupainetta. Tä-
män vuoksi Oulunkaaren 
omistajaohjaukseen on kiin-
nitetty tänä vuonna erityis-
tä huomiota ja talouden ta-
sapainottamistyöryhmä 
nimetty.

Työntekijöiden  
kehittämisehdotukset 
huomioitava
Oulunkaaren kustannus-
ten hillitsemiseksi Keskus-
ta edellyttää työntekijöiden 
osaamisen ja toiminnan ke-
hittämisehdotusten täysi-
määräistä käyttöä. Kun-
tayhtymässä on luotava 
nykyistä paremmat vaiku-
tusmahdollisuudet työnte-
kijöille työtään kehittävis-
sä asioissa, jotta pääsemme 

sekä taloudellisesti että mo-
nin paikoin myös laadul-
lisesti nykyistä parempiin 
palveluihin.

Yksi paikallista yritys-
toimintaa tarvitseva ala on 
vammaisten henkilökoh-
taisen avun palvelut. Tämä 
ala työllistäisi Pudasjärvel-
lä usean yrityksen ja työn-
tekijän, mutta yritystoimin-
taa ei täällä vielä juuri ole 
ja kustannukset Oulunkaa-
rella siksi suuret juuri tässä 
palvelumuodossa. Pudas-
järven Kehitys Oy:stä saa 
tarkempaa ohjausta yrityk-
sen perustamiseen. 

Ammatillinen koulu-
tus tärkeä
Yhteistyötä on tänä vuonna 
hiottu myös OSAOn kans-
sa, koska Pudasjärven yk-
sikön talous tuottaa puolen 
miljoonan euron alijäämän 
ja se kaatuu Pudasjärven 
kaupungin maksettavaksi 
jo toista vuotta peräkkäin. 
Toisen asteen ammatillis-
ta koulutusta tarvitaan Pu-
dasjärvellä. Nuorison lisäk-
si ammattikoulu kouluttaa 
runsaasti myös aikuisopis-
kelijoita ja tulevaisuudessa-
kin näin tulee olla. Kehittä-
mistyö ja koulutuslinjoille 
opiskelijoiden saaminen on 
ensiarvoisen tärkeää. OSA-
Olla on mahdollisuus kou-
luttaa todella laajalla tut-
kintovalikoimalla myös 
Pudasjärvellä, jos opiskeli-
joita saadaan linjoille riittä-
västi.

Näiden alijäämien ku-
romiseksi täytyy tehdä siis 
kaikki voitava sekä Pudas-
järven kaupungilla, Oulun-
kaarella että OSAOlla, että 
talouden tasapaino saa-
vutetaan. Tavoitteena on, 
että vuoden 2020 talousar-
vio pitää ja sen lisäksi ensi 
vuoden aikana valmistuva 
talousohjelma tuottaa vuo-
delle 2021 lisää vakautta ja 
varoja myös poistuvien ra-
kennusten alaskirjauksiin ja 
purkuihin. HT

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön syyskokouksessa henkilövalintojen lisäksi pa-
neuduttiin muun muassa kaupungin taloustilanteeseen. 

Oskari Holmström 
pastorina toukokuun 

loppuun saakka
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi-suNNuNTAi 
29.11.-1.12.

MAANANTAi-ToRsTAi
2.-5.12.

ARK. 9-19
LA  9-16
su  12-16
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399 595
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599 179199

299

300

199
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1000

695

995

149

raj. erä

1295
kg

Snellman maatiais-
possun uuNifiLEE
n. 1,4 kg/kpl
maustettu

RiisTAKäRisTys
pakaste

599
kg

199
ras

699
kg 595

kpl

179

249
pkt

3 filettä/talous

089

1195
kg

149
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pss

099
raspkt

250
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249

kg

pkt
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100
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695
kg

795
kg

3 pkt

pss pkt

pss

kg

2 kg/
talous

299

199

169

plo

pss

pkt

pAlVelemme 

jouluun Asti mYÖs 

sunnuntAisin 

klo 12-16!

rajoitettu erä!

pss

pkt

1090 3150

PELEJä runsas valikoima!

3990

1995

3200

3300

1450

890

pari

pari

Paljon erilaisia 

RADio-

oHJATTAViA!

099
ras

raj. erä

2 kalaa/talous

MA-Ti 2.-3.12.     KE-To 4.-5.12.

Kotimainen tuore
kokonainen
KiRJoLoHi

RAuTAosAsToLTA

Atria porsaan
sisäfiLEE

pehmeänpippurinen

PE-To 29.11.-5.12.

Knorr
KAsTiKE-
AiNEKsET

3x22-40 g

Snellman
VoiLEiPäKiNKKu
300 g

Riisi-
suKLAA
300 g

cocAcoLA, 
sPRiTE tai 
fANTA 1,5 l
sis. pantin

Atria perhetilan
KANAN

fiLEELEiKE
450 g

Valio
oLTERMANNi
JuusTo
1 kg

MyllynParas
KoRPPu-
JAuHo
300 g

Snellman 
maatiaispossun 
uLKofiLEE 
n. 1,5 kg/
kpl

Del Monte
ANANAs-
MuRsKA
230/147 g

Kotimainen
KERäKAALi

599

Atria
Muusi ATERiAT
lihapullat, nakkikastike, 

jauhelihapihvi tai kanakastike 
ja riisi 300 g

Atria perhetilan
KANAN sisäfiLEE
480-600 g naturell tai 
maustettu

Valio Viola
TuoRE-

JuusToT
200 g

Tuc
suoLAKEKsi

3x100 g

Arla
JoguRTiT

1 kg

kg

Valio suomalainen 
ARKiJuusTo 500 g
tai ARKiKERMA-
JuusTo 400 g viipale

TEKsTiiLiosAsToLTA

Espanja
KiRsiKKA-
ToMAATTi

250 g

HK
siNiNEN 
LENKKi
580 g

Oolannin
PyTTiPANNu

500 g

4 prk

Kotimainen
tuore ruodoton
KiRJoLoHifiLEE

Vaasan
RuisPALAT
12 kpl/660 g

JAuHELiHA
siKA-NAuTA

Kariniemen 
broilerin PAisTi-
suiKALEET 
250-300 g

AVAiMENTEKo, 

Myös MusTAPäiNEN 

JA LuKKo-
TARViKKEET

HEiJAsTiN-
VALJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

1000 lumen
oTsALAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890
Prego
TuHKAiMuRi  
1200 W

3995

KAAsu-
LäMMiTiN
4,2 kW

8990

KAAsu-
PATRuuNA
190 g UGAS

199

Prego
KAMiiNA-
PuHALLiN
4-lapainen

59,-

Prego
KAMiiNA-
PuHALLiN
3-lapainen

4995

Kulta Katriina
KAHVi
500 g

Vaasan
REViTTy-
LEiPä
350 g

Mummon
RANsKAN-
PERuNAT
750 g

PE 29.11.      LA 30.11.

Hyvä 
NAuTA 
JAuHELiHA

Porsaan 
PAAHToKyLKi
maustettu

Risella
TäysJyVä-
PiKARiisi
800 g

Stockmos
JouLuJuoMA
1,5 
sis. pantin

Barilla
sPAgHETTi
1 kg

Atria
VAAsAN-
KiNKKu
palana ja siivuina

LELuosAsToLTA
PELisETTi
3in1

Scruffaluvis
LEMMiKKEJä

Bamboo miesten
sAuNATAKKi

Lasten
PussiLAKANAsETTi
eri kuoseja, 
150x210, 50x60

Naisten
PuoLiPooLo
modal 92%, 
spantex 8%

Naisten
AAMu/
sAuNATAKKi

Naisten
PöRRö/NäPPyLä-
suKKA
eri värejä

Miesten
PisToKAs-
Tossu

LuuMuRAsiA
500 g
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

 JoulumyyJäiset 
la 14.12.2019 klo 9.00-14.00

tuomas sammelvuo -sali.
Varaa paikkasi! 

Pöytäkartta löytyy
http://www.pudu.fi/joulumyyjaiset/

Pudasjärvellä Kulttuurikes-
kus Pohjantähdessä järjestet-
tiin torstaina 21.11. Pudasjär-
ven yhteismetsän ”Avoimet 
ovet” -ilta, jossa kerrottiin yh-
teismetsistä, Pudasjärven yh-
teismetsän toiminnasta ja sii-
hen liittymisestä. Tilaisuuden 
järjesti Suomen metsäkeskuk-
sen Tiedostava metsätilan 
omistus -hanke yhdessä yh-
teismetsän kanssa.

Hankkeella on käynnis-
sä selvitys, jossa kartoitetaan 
Pudasjärven yhteismetsään 
liittymisestä kiinnostuneita 
metsänomistajia. Osalle Pu-
dasjärvellä metsää omistaville 
on aikaisemmin lähetetty asi-
asta kyselykirje, mutta kaikki 
kiinnostuneet huomioidaan.

Tilaisuudessa oli paikal-
la 23 asiasta kiinnostunutta 
metsänomistajaa, jotka aktii-
visesti osallistuivat kyselemäl-
lä tarkennuksia asioihin il-
lan esiintyjiltä. Aktiivista on 
ollut myös ilmoittautumi-
nen selvitykseen, jo ennak-
koon ja illan tilaisuuden myö-

Pudasjärven yhteismetsä hyvässä kasvussa

Tilaisuudessa oli paikalla 23 asiasta kiinnostunutta metsänomistajaa. 

tä liittymisselvitykseen on 
ilmoittautunut yhdeksän tilaa, 
joiden yhteisala on 364 heh-
taaria. Selvityksessä mukana 
olo ei vielä sitouta yhteismet-
sään. Kiinnostusta liittymis-
asiaan kartoitetaan edelleen, 
toiveena olisi, että asiasta kiin-
nostuneet ilmoittaisivat asias-
ta vuoden loppuun mennessä, 
jotta liittymiseen liittyvät val-
mistelut ja tila-arvioinnit eh-
ditään tehdä tulevana vuonna 
sulanmaan aikana. Ilmoittau-
tua voi Mikko Honkaselle tai 
mhy:n Antti Härköselle.

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaan johtaja Antti Härkö-
nen kertoi tilaisuudessa yh-
distyksen kuulumisista ja 
Pudasjärven yhteismetsän toi-
minnasta. Hänen mukaansa 
yhteismetsän toiminta on läh-
tenyt ripeästi käyntiin ja hoi-
torästejä on pienenennetty 
huomattavasti. Yhteismetsän 
puukaupoissa on hyödynnet-
ty naapurikiinteistöjen puu-
kauppoja yhteismyynnein. 
Yhteismetsän toiminnan alku-

vaiheessa on pyritty vahvis-
tamaan kassavarantoa, mutta 
silti on pystytty myös osak-
kaille maksamaan ylijäämää.

Pudasjärven kaupungin 
maankäyttöinsinööri Markku 
Mattinen totesi esityksessään, 
että kaupunki on ollut tyyty-
väinen päätöksestään liittyä 
yhteismetsään. Kaupungil-
la on yhteismetsässä seitse-
män osakastilaa ja osuuksista 
reilu kolmannes. Kaupungin 
yhteismetsään liittämien met-
sien käyttö on tehostunut yh-

teismetsän myötä. Mattinen 
suositteli lämpimästi myös 
yksityisiä metsänomistajia liit-
tymään yhteismetsään. 

Hankkeen edustajat kertoi-
vat tilaisuudessa yhteismet-
sistä yleensä ja siihen liittymi-
sestä. Päätöksen liittymisestä 
tekevät sekä yhteismetsä että 
liittyvän tilan omistaja ja liit-
tymissopimus allekirjoitetaan 
yhdessä. Uuden tilan liitty-
minen varmistetaan lopulli-
sesti Maanmit-tauslaitoksen 
suorittamassa liittämistoimi-
tuksessa. Toimituksen kus-
tantaa pääosin valtio. Liitty-
vän tilan osuuden arviointiin 
tarvitaan tuore metsävaratie-
to. Arvioinnin kustannukset 
maksaa aluksi liittyvän tilan 
omistaja. Illan aikana keskus-
teluissa tuli esille, että kau-
punki harkitsee avustusta 
kustannuksiin ja jos liittymi-
nen virallisesti toteutuu yh-
teismetsä lunastaa tila-arvion 
korvausta vastaan.

Mikko Honkanen
Tiedostava metsätilan 
omistus -hanke

Illan alustajina toimivat Mikko Honkanen, Markku Mattinen, 
Ari Karjalainen ja Antti Härkönen. 

Tarjoukset voimassa 29.11.-1.12.Tarjoukset voimassa 25.11.-1.12.

Katso kaikki tarjoukset:  
vianor.fi/kampanjat/black-week

Seteliä ei vaihdeta rahaksi. Etu Voimassa 30.9.2020 saakka. 
Kertaostolle ei ala- eikä ylärajaa.  

Ilmainen renkaiden 
kunnon ja ilmanpaineen

 tarkastus.  

Renkaiden 
tasapainotus

45€
norm. 65€

Ohjauskulmien 
tarkastus ja säätö

49€
norm. 89€. Sis. 1h työtä.

 Ilmainen käynnistysakun 
tarkastus.  

GT Radial 
talvirenkaat 

henkilöautoon. 

Osta 4, 
maksa 3!

Nokian Hakkapeliitta-sarjan ostajalle 
kaupan päälle 150 € etuseteli Vianor 
autohuoltoon!  

150€

Asennus kaupan päälle! 
Tarjous voimassa Vianorin palvelupisteissä. 

Bosch 
käynnistysakut

-25%
Lasinpesuneste 4l

Rajoitus 2 kpl / asiakas 

norm. 5€
1€

Pakettitarjous: 
Radar Dimax Ice Lock + Dotz Misano Grey

 225/45R17 vain 699 € (norm. 945 €)
 225/40R18 vain 819 € (norm. 1095  €)
 235/35R19 vain 979 € (norm. 1335 €)
 
 Hinta sisältää asennuksen.

Säästä jopa 350 €!

Nokian Nordman
 talvirenkaat

Esim.  Nokian Nordman 7
195/65R15 vain 359 € (norm. 429 €)
205/55R16 vain 449 € (norm. 539 €)
225/45R17 vain 649 € (norm. 759 €)

Hinta sisältää asennuksen.

Säästä jopa yli 100 €!

Palvelemme perjantaina klo 21 asti!

vianor.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %)

Maksa joustavasti haluamaasi tahtiin!

Uusille rengas-
hotelliasiakkaille 
ensimmäisen kauden 
säilytys ilmaiseksi. 

0€

Ilman ajanvarausta palvelupisteistä. 

VARAUDU SYKSYN SATEISIIN TURVALLISELLA AUTOLLA!

VARASTONTYHJENNYS
KESÄRENKAIDEN

Tarjoukset 
sisältävät neljä 

rengasta, vanteille 
asennuksen ja 

allevaihdon. Tutustu 
koko valikoimaan 

verkossa vianor.fi. 

Kaikki varastossa 
olevat kesärenkaat 

huimaan paketti
hintaan! Esim.

NOKIAN NORDMAN SX2 
ERINOMAINEN HINTA-LAATUSUHDE!
195/65R15 319 €   norm. 359 €
205/55R16 349 €   norm. 399 €
205/60R16 429 €   norm. 489 €
225/45R17 469 €   norm. 539 €
225/50R17 569 €   norm. 649 €

RADAR
EDULLISIN VAIHTOEHTO!
175/65R14 229 €   norm. 269 € 
195/65R15 249 €   norm. 279 € 
205/55R16 269 €   norm. 299 € 
225/45R17 319 €   norm. 379 € 
225/40R18 349 €   norm. 399 €  

NOKIAN HAKKA BLUE 2
TESTIVOITTAJA!
195/65R15 379 €   norm. 429 €
205/55R16 439 €   norm. 499 €
205/60R16 539 €   norm. 629 €
225/45R17 539 €   norm. 619 €
225/50R17 699 €   norm. 799 € 

Öljynvaihto
max. 4 l öljyä,  
mahdolliset  
lisälitrat  
veloitetaan  
erikseen

49€
norm. 79€

Ohjauskulmien  
tarkistus ja säätö
sis. max. 1 h, mahdollinen  
ylimenevä aika veloitetaan  
erikseen

49€
norm. 89€

69€

Katsastus 
palvelu 
Saatavilla valikoiduista 
Vianorpalvelupisteistä. 
Vain

DEZENT SF  
Dark / Graphite polished

15” 85 €   norm. 99 €

16” 95 €   norm. 109 €

17” 115 €   norm. 129 €

18” 135 €   norm. 149 €

DOTZ MISANO

17” 125 €   norm. 139 €

18” 155 €   norm. 169 €

19” 195 €   norm. 209 €

20” 255 €   norm. 269 €

Maksa joustavasti vaikka  
rengas kerrallaan!

Nyt 4 kk  
korotonta ja  
kulutonta  
maksuaikaa
Luottoesimerkki: 400 euron 
ostokselle todellinen 
vuosikorko on 0 % ja 
luotto kustannukset  
0 euroa, kun maksuaika 
on 4 kk ja kuukausierä 
on 100 euroa.
Luoton myöntää 
Avarda Oy. 

Vanteet

vianor.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin renkaita riittää. Palvelupisteiden valikoimat vaihtelevat. Huoltotarjoukset varattava 1.9. mennessä.

Rengaspäivät
TIISTAINA 16.4. PUDASJÄRVEN VIANORILLA

PÄIVÄN AIKANA 
HUIPPUTARJOUKSIA 
RENKAISTA!
• Kesä- ja talvirengas- 

paketteja
• Kuorma-autonrenkaita
• Maatalousrenkaita

Dimexin talvi-
vaatteet, ovh.

ERÄ
Lasin- 
pesuneste 
5L

(max. 2 kpl / asiakas)
/ kpl

Meillä voit maksaa laskulla tai erissä! 4 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa – maksa vaikka rengas kerrallaan.

Nämä edut ja tarjoukset vain tiistaina 16.4.2019

ARVOMME
3 kpl rengashotelli 
+ allevaihto

NELJÄ RENGASTA  
KOLMEN HINNALLA

Ostaessasi kolme GT Radial
-kesärengasta saat 

neljännen kaupanpäälle

TARJOAMME:
Kahvia, munkkia,  
karkkia ja  
urasyvyys- 
mittarin!

ARVOMME
Nokian Hakka -kesärengas-

sarjan kävijöiden kesken

-30 % 1€

4 kk koroton ja kuluton luottoesimerkki: 400 euron ostokselle todellinen vuosikorko 0 % ja luotto kustannukset 0 euroa, 
kun maksuaika on 4 kk ja kuukausierä on 100 euroa. Luoton myöntää Avarda Oy.

Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Vianor Pudasjärvi
Ouluntie 73
Puh. 010 401 3910

vianor.fi
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

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

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!

3 pkt

Aito
sydänpipArkAkut 250 g

2,00

polarica
Meetvurstisiivu 
2-laatu

4,95
kg

Andros
hedelMä- jA MArjAsoseet
90 g

4 pss

2,00

 lOpUT VIllAT ja 

STyROKSIT  

HURJAAN 

pOISTOHINTAAN!

BlACK FRIDAy
sencebeaty
kAsvopyyhkeet

soft huuhteluAineet 
750 ml

ldB
rollo´n 60 ml

norm. 1,49 pkt

0,99 pkt

norm. 1,49 plo

0,99 plo

2 kpl
norm. 1,99 kpl

2,99
novita
gollegehousut
norm. 9,90

4,99

novita housut
norm. 9,90

4,99
novita
housut tAskuillA
norm. 14,90

7,99
Miesten pAitA
norm. 9,95

4,99
Brantex pAitA
norm. 24,90

-30%
rintAliivit
norm. 14,95

-50%

viima hydrAulic 
BAsic 46, 20 l

Meganex
työkAluvAunu

44,90

huoM! rajoitettu erä!

500,-
prego
kAhvinkeitin 0,75 l

5,95

Adler
hiustenkuivAin 1500W

helkama 
leivänpAAhdin

spector
läpivirtAuspAtteri

9,95

14,95

19,95

kpl

Milwaukee 
porAkone M18

249,-

VuOkrAlle tArjOtAAn: Sarakylässä rivitalokaksio 2h + k + kh sekä 
rivitaloyksiö 1h + kk + kh. P. 040 731 2621.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIdEN   
 TyöT
• VAHINKOTArKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KOrJAUKSET

• KOLArIKOrJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TrAILErIN VUOKrAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIdEN HyVäKSyMä KOLArIKOrJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

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

MaaRaKennuS PuuRunen Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

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)

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen
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TAKSI

040 190 4344
yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

MYYDÄÄN

PUDASTORIILMOITA ILMAISEKSI!

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

VUOKrATAAN Sarakylässä 
rT kolmio (3h+k) ja rT yksiö 
(1h+kk). P. 040 731 2621.

VUOKRATTAVANA

Myydään tai vuokrataan Ju-
hontiellä kerrostalokolmio 3h 
+ k, 58,5 m², 2. krs. Lämmin, ei 
siäilmaongelmaa, kaukolämpö, 
yhteiset saunatilat, autokatos. 
Taloyhtiön isot remontit tehty 
vuosina 2014-2015. Heti va-
paa! P. 040 501 6189.

Aittojärven koulu myyntiin 
julkisella ilmoituksella

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
26.11. Päätettiin antaa tek-
niselle toimelle valmistelta-
vaksi Aittojärven koulukiin-
teistön myymisen julkisella 
ilmoituksella. Koulujen työ-
suunnitelmat päätettiin hy-
väksyä lukuvuodeksi 2019 
- 2020. Koulut palauttavat 
koulutyön arviointilomak-
keen sivistystoimistoon vii-
meistään 15.6.2020. 

Kaupunki varaa vuosit-
tain talousarvioon erillisen 
määrärahan kehittämis- ja 
toimintatukiin Pudasjärvel-
lä tapahtuvaan toimintaan. 
Asiasta keskusteltuaan halli-
tus päätti siirtää ensi vuonna 
jaettavat tukiasiat jatkoval-
misteluun. 

Takausesitys  
korkotukilainoille
Pudasjärven Vuokratalot Oy 
on saanut lokakuussa Pu-
dasjärven Kehitysvammais-
ten palvelukodin rakenta-
miseen ARA:n osapäätöksen 
korkotukilainasta ja inves-
tointiavustuksesta. ARA on 
tällä päätöksellä hyväksynyt 
kohteen rakennussuunnitel-
mat ja kustannukset. Uudis-
kohteeseen tulee 15 asuntoa 
kehitysvammaisille. Raken-
nushanke käynnistyy alku-
vuodesta 2020. Hankkeen 
kokonaiskustannusarvio on 

3,3 miljoonaa euroa. Pää-
tettiin esittää valtuustolle, 
että se myöntää omavelkai-
sen takauksen Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:lle vuosina 
2020 - 2021 toteutettavaan 
uudishankkeelle Kuntara-
hoitus Oyj:ltä nostettavalle 1 
660 187 euron korkotukilai-
nan. Laina-aika on 41 vuotta. 

Talousarviosta esitys
Hallitus on päättänyt kesä-
kuun kokouksessaan raa-
min jakamisesta toiminta-
alueille sekä talousarvion ja 
taloussuunnitelman laadin-
taohjeista. Toiminta-alueille 
laskettu raami on valmistel-
tu -1,3 prosentin säästöta-
voitteen mukaisena kulu-
van vuoden talousarvioon 
verrattuna. Talousarvios-
sa vuodelle 2020 kokonais-
toimintakulut ovat yhteen-
sä 72 204 233 euroa, jossa on 
vähennystä kuluvan vuoden 
talousarvioon 4,8 prosent-
tia. Käyttötaloudesta henki-
löstökulut vuonna 2020 ovat 
15,45 miljoonaa euroa ja pal-
veluiden ostoihin on varat-
tu 45 miljoonaa euroa, jos-
ta sosiaali- ja terveystoimen 
ostojen osuus Oulunkaaren 
kuntayhtymältä on 34,3 mil-
joonaa. Investointien net-
to vuonna 2021 on noin 4,78 
miljoonaa euroa ja vuonna 
2022 noin 5,2 miljoonaa. Pää-

tettiin esittää kaupunginval-
tuustolle talousarvion hy-
väksymistä vuodelle 2020 ja 
taloussuunnitelman hyväk-
symistä vuosille 2021-2022.

Sopimuksia  
Oulunkaaren kanssa 
Oulunkaaren kuntayhty-
män jäsenkuntien ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
perussopimuksen yhteis-
työkokouksessa kesäkuus-
sa on todettu perussopi-
muksen päivitykselle olevan 
tarvetta. Oulunkaari järjes-
tää sosiaali- ja terveyspal-
velut viidelle omistajakun-
nalleen: Iille, Pudasjärvelle, 
Simolle, Utajärvelle ja Vaa-
lalle. Lisäksi kuntayhtymä 
tuottaa tukipalveluja ja elin-
keinojen kehittämispalvelu-
ja omistajakunnilleen. Kun-
tayhtymän budjetti on noin 
129 miljoonaa euroa. Jäsen-
kunnat päättävät kuntayh-
tymän toiminnasta perusso-
pimuksessa ja tästä syystä 
siihen tulee ottaa määräyk-
siä, miten omistajapolitiik-
kaa hoidetaan. Hallitus esit-
tää valtuustolle sopimuksen 
hyväksymistä.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän järjestämissopimuk-
sessa osapuolet Pudasjärven 
kaupunki ja Oulunkaaren 
kuntayhtymä sopivat vuo-
tuisista taloudellisista ja toi-

minnallisista tavoitteista 
sekä budjettiraamista. Järjes-
tämissopimus perustuu val-
tuustokausittain linjattavaan 
palvelujen järjestämissuun-
nitelmaan. Hallitus esittää 
valtuustolle sopimuksen hy-
väksymistä vuodelle 2020. 

Oulunkaaren ympäristö-
palvelujen yhteistoiminta-
sopimuksen päivittämiseksi 
hallitus päätti kutsua neu-
vottelijoiksi kaksi edusta-
jaa Iin, Vaalan ja Utajärven 
kunnista siten, että ainakin 
toisen edustajan tulee olla 
luottamushenkilö. Halli-
tus nimesi Pudasjärven kau-
pungin neuvottelijoiksi An-
ni-Inkeri Törmäsen ja Timo 
Vähäkuopuksen ja nime-
si neuvotteluryhmän sihtee-
riksi ympäristöjohtaja Hen-
ri Pätsin.

Kaavoituskatsaus
Kaupungin tulee vuosit-
tain laatia kaavoituskatsa-
us, jonka tarkoituksena on 
antaa selvitys kaupungissa 
vuoden aikana vireillä ole-
vista ja hyväksytyistä kaa-
voista sekä selvittää kaa-
voituksen tulevaisuuden 
näkymiä. Hallitus hyväk-
syi katsauksen, josta ilmoi-
tetaan paikallislehdissä, ne-
tissä ja tiedoksi valtuustolle. 

Pudasjärvi-lehti

Kauneimmat Joululaulut ja puurojuhla Yli-Siurualla
”Juhla ihana ei jääkään tähän, 
katsotaan taas vuoden pää-
hän”, kirjoitti Tykkyläisen 
Kari viime vuonna puurojuh-
lan jälkeen. Vuosi on vieräh-
tänyt, joten Siuruan kylä ry. 
kutsuu jälleen kaikki kyläläi-
set ja mökkiläiset yhteiseen 
puurojuhlaan ja laulamaan 
Kauneimpia Joululaulu-
ja Keijo-kanttorin säestämä-
nä Yli-Siuruan hirvipirttiin 
(Liekokyläntie 950) lauantai-
na 7.12. Yhteistyössä mukana 
ovat Yli-Siuruan metsästys-
seura ja Pudasjärven seura-
kunta.

Kyläyhdistyksellä on ol-
lut monenlaista toimintaa, 
tapahtumia ja talkoita kulu-
neen vuoden aikana. Kylä-
läisiä on lähtenyt mukavasti 
mukaan yhdessä tekemiseen. 
Jatkossakin on kyläläisten 

Mari ja Sanna jakamassa puuroa ja soppaa puurojuhlassa 
vuonna 2018

mukaan tuleminen/saami-
nen yksi tärkein painopiste, 
jota on tarkoitus kehittää, sil-
lä toimintaa pyritään laajen-
tamaan yhdessä koko laajan 
kylän alueelle. 

Ainakin miljoona suomalais-
ta kokoontuu laulamaan yhdessä 
Kauneimpia Joululauluja vuo-
sittain.  ”Tänä vuonna ne soivat 
kaikkein heikommassa asemassa 
olevien lasten hyväksi. Kehitys-
maissa liian moni lapsi jää ilman 
ravintoa, puhdasta vettä, hoivaa 
ja koulutusta. ”Maailman lasten 
hätä on suuri, mutta sen edes-
sä ei saa hyytyä. Meille pieni 
summa on iso apu kehitysmaan 
lapselle”, sanoo Katri Helena, 
Kauneimmat Joululaulut 2019 
kampanjan virallinen suojelija.” 
Nyt meillä kaikilla on mahdolli-
suus osallistua ja auttaa.  

Joulupuuroa lisukkeineen 

on tarjolla kello 14 alkaen, 
jonka jälkeen päästään laula-
maan Kauneimpia joululau-
luja. Tarjolla on myös torttu-
kahvit. 

Kyläyhdistyksen tämän 

vuoden viimeinen tapahtuma 
järjestetään Uutena vuotena. 
Siitä tarkemmin myöhemmin 
ilmestyvässä lehdessä.

Siuruan kylä ry

Latutalkoot on pidetty ja hyvä tuli
Virtalan koululla on nyt kylä-
läisten käytössä valaistu latu-
reitti raivattuna, jota ylläpide-
tään kyläyhdistyksen toimesta 
koko talven. Kunhan lunta vä-
hän satelee niin päästään siva-
koimaan! Mukava päivä oli, 
sää suosi ja makkara maistui. 
Mukana oli myös joukko seu-
raavan polven kyläläisiä, joil-
la oli huippuhauskaa liuku-
mäessä iloisista kiljahduksista 
päätellen. Lämmin kiitos kai-
kille talkoolaisille ja Virtalan 
väelle!
Siuruan Kylä ry

Sari Turtiainen 
SEKES ry:n hallitukseen
Suomen Elinkeino- ja Ke-
hitysyhtiöt SEKES ry valit-
si vuosikokouksessaan 21.11. 
yhdistykselle hallituksen 
vuodelle 2020. Hallituksen 
puheenjohtajana aloittaa toi-
mitusjohtaja Elina Pekkari-
nen Keski-Uudenmaan Ke-
hittämiskeskus Oy Keukesta. 
Uutena hallitukseen valit-
tiin Sari Turtiainen Pudas-
järven Kehitys Oy:stä. Muita 
Pohjois-suomalaisia edustajia 
ovat Risto Alaheikka Pyhä-
järvi ja Pasi Pitkänen Raahe. 
Hallituksen asiantuntijajäse-
ninä toimivat Jarkko Huovi-
nen Kuntaliitosta, Satu Gre-
kin Suomen Yrittäjistä ja 
Susanna Kallama Suomen 
Uusyrityskeskuksista. 

-Kehitysyhtiöt ovat kes-
kiössä alueensa elinvoima-
työssä ja niillä on merkittävä 
rooli myös yritysten ikkuna-
na julkisiin ja yksityisiin yri-
tyspalveluihin.  Näen tämän 
Team Finland – henkisen yh-
teistyön tärkeäksi parannet-

taessa yrityspalvelujen saa-
tavuutta ja kohdistuvuutta 
yrityksiin koko Suomessa, to-
teaa Pekkarinen.

Kehitysyhtiöiden asian-
tuntijat ovat keskeinen ra-
japinta yritysasiakkuuksiin: 
vuonna 2018 SEKESin jäsen-
organisaatiot työskentelivät 
syvemmin noin 30 000 yrityk-
sen kanssa ja kaikkiaan yri-
tyskontakteja oli yli 100 000.

Pudasjärvi-lehti

Sari Turtiainen valittiin SE-
KES Oy:n hallitukseen.

Myytävänä Kotiliesiä vuosil-
ta 1966-1999, niistä joulunu-
meroita vuosilta 1970-1997 
yhteensä 42 kpl. Hinta sovitta-
vissa esim. vuosittain, tietyin 
määrin tai teemoittain. Yhtään 
vuosikertaa ei enää kokonais-
ta. P. 040 543 8372 / Satu. 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. 
(Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/os-
toilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n)
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

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.

To 5.12. Hidas valssi (A+AJ),  
Iskelmätanssi (Helppo, monenlaiseen musiikkiin 
käy mm. Cha-cha, iskelmä, bugg ja bachata).

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Koskenhovilla su 1.12.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Kivarin erä ry järjestää 

Hirvipeijaat
la 7.12. klo 13 alkaen 

seurakuntatalolla. 
Maanvuokraajat ja 

seuran jäsenet tervetuloa!

Syötteen erä ry:n 
HIRVIpEIJAISET

kylätalossa la 7.12. klo 11-13.00.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset tervetuloa!

PudaSjäRven 
eläKeläiSeT ry

    PiKKujOulu 
perjantaina 13.12.2019 

palvelukeskuksessa kello 17.00 alkaen.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman, ei jäseniltä 21 €. Ilmoittautuminen 
Leenalle su 8.12. mennessä puh 050 559 9066.

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

-  Leivonnaisia, lanttu- 
porkkana-bataatti ja 
punajuurilaatikoita; 
myös gluteenittomia

-  Siurua - rannoille 
rakentunut kirjoja ym. 
jouluun lahjaksi tai 
itselle

SIURUAN TYÖVÄENTALO

JOULUN AVAUS 
la 30.11.2019 klo 15.00 alkaen

Adventtihartaus ja joululauluja;
kirkkoherra Timo Liikanen

JOULUMYYJÄISET:

Osallistujien kesken arvotaan joulukori!
Torttukahvit! Tervetuloa!

Äijäbaletti; En ala ryhmä Oulusta
Eläkeläisten esityksiä

Joululauluja haitarin säestyksellä

Malisen erä ry:n 
40 vuotis 

JUhLapEIJaaT 
 Korpisen kylätalolla

la 7.12.2019 klo 12.00-14.00.
 Maanvuokraajat, seuran jäsenet,

kyläläiset ja mökkiläiset TERVETULOA!
Lopuksi huutokauppa ja arvontaa!  hirviporukka

Kuren Metsästysseura ry:n
HIRVIpEIJAISET

su 1.12.2019 klo 12 Kuren kylätalolla.

Hirviporukka

Lopuksi huutokauppa ja arvontaa.
Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 

kyläläiset perheinen tervetuloa!

lahdenperä erä ry:n 

SyySKOKOuS
pidetään lauantaina 7.12. klo 15.00 

Vaaralassa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

 Avoinna: 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 klo 15.00-20.00 

Lauantaina 30.11.Perjantaina 29.11.
KARAOKE  
& WINTTI
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

TERVETULOA!

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan! La 14.12. PIKKU-
jOULUTANSSEISSA
La 21.12.  KOKO KANSAN 
PIKKUjOULUISSA 

YöN HETKI
ÄSSÄT

KARAOKE & WINTTI

jORE SILTALA
PIKKUjOULUTANSSEISSA

Lippu 10 € sis. ep.

Lippu 5 € sis. ep.

Pärjänsuolla hirvihallilla! 
pe 13.12. klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa! Pärjänsuon 
Metsästysseura

Illan aloitamme torttu- ja piparikahvilla, 
lapsille mehua.

Laulamme kirkkoherra Timo Liikasen johdolla.
Illan lopuksi tulee Joulupukki ilahduttamaan lapsia 

lahjasäkin kanssa.
Myytävänä arpoja, palkintona mm. joulukinkku.

nevaKivi Oy jäRjeSTää buSSiKuljeTuKSen 
ROKKaiMMaT jOululauluT -KOnSeRTTiin KuRenalTa! 
Lähtö klo 17.30 Oikopolulta (S-market) ja matkaltakin 
pääsee kyytiin. Matkan hinta 3€, joka menee lyhentä- 

mättömänä seurakunnan hyväntekeväisyyteen. 

Liepeen väentuvalla su 8.12. 
klo 12.00 alkaen. 

Kinkkuarvonta.
Ilmoittautuminen tekstiviestillä tai soittamalla 

Eero Hyttiselle 040 730 3892.
Paikalla lapsia tervehtimässä piipahtaa 

myös itse joulupukki! 

puurojuhlan

MTK- Pudasjärven johtokunta

MTK-Pudasjärvi
tarjoaa jäsenilleen 
perinteisen

Tervetuloa!

Puhoskylän kyläseura järjestää

joulumyyjäset
Möykkälässä la 7.12. klo 10-14

Tule myymään uusia/ itsetehtyjä tuotteita. 
Ilmoittautuminen Eero Hyttiselle 040 730 3892.

Keittoruoka ja vaniljapullakahvit yhteishintaan 4 €.

Paikalla on myös kosmetiikka ja 
terveysalan tuote-esittelijöitä.

Lapsille leikkipaikka ja jouluista musiikkia.

tervetuloa jouluostoksille!

vuOSiKOKOuS 
pidetään kaupungintalolla, 

tiistaina 10.12.2019 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. 

Hallitus kokoontuu klo 16.00.

sääntömääräinen

jyty 
Pudasjärvi ry:n

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: www.vkkmedia.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KEHITTÄMIS- JA  
TOIMINTATUKIEN INFOILTA
Ke 4.12.2019 klo 18-20  
kaupungintalolla (os. Varsitie 7)

Tarkemmat tiedot vuoden 2020 hakuajoista yms. 
os. pudasjarvi.fi/yhdistykset
Tilaisuutta voi seurata suorana tai taltiointina os. 
www.youtube.com/c/Pudasjärvenkaupunki

Lisätietoja työryhmän jäseniltä:

• Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin,  
p. 040 504 3861

• Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen,  
p. 040 572 0007

• Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden koordinaat-
tori, vs.  Elina Wachira, p. 040 679 1476 (liikunta)

• Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, p. 040 585 6229  
(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

• Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski p. 040 560 9297  
(yksityiset hakijat ja rekisteröimättömät ryhmät)

Henkilöstö- ja tukipalvelut

PUDASJARVI.FI

Hirviporukka 

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja 
kyläläiset tervetuloa hirvikäristykselle. 

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
hirvipeijaiset

la 7.12. klo 11-13.00 
Siuruan työväentalossa.
Hirvenlihahuutokauppa, arvontaa. 

PUDASJARVI.FI

PUIKKARIN KUNTOSALIN JA 
PALVELUPISTEEN POIKKEUS-
AUKIOLOAJAT
joulukuussa ja vuoden vaihteessa: 
to 5.12. klo 8-16
pe 6.12. - su 8.12.  suljettu
ma 23.12. - to 26.12.  suljettu
pe 27.12.  klo 8-16
la 28.12.  klo 10-16
su 29.12.  suljettu
ma 30.12.  klo 8-16
ti 31.12. - ke 1.1.2020  suljettu
ma 6.1.2020 Loppiainen  suljettu

Virkistysuimala Puikkari

 Tarjolla makkaraa ja glögiä!
Paikalla yhdistysaktiiveja ja 

valtuutettuja.
Lämpimästi tervetuloa!

PerusPorinat
pe 29.11. klo 16.00 S-Marketin pihalla.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Koulujen sählyturnauksessa 12 joukkuetta

Pudasjärven koulujen säh-
lyturnaus pidettiin 13.11. 
Sammelvuo-salilla. Poikien 
puolella voittajaksi selviy-
tyi Lakarin kakkosjoukkue. 
2. Lakari ykkönen, 3. Hirsi-
kampus 6 lk, 4. HirvasSara-
Kipinä, 5. Hirsikampus 5 lk. 

Tyttöjen puolella voiton 
vei Hirsikampuksen 6 lk. 2. 
Sarakylä/Syöte, 3. Hirvas-
koski, 4. Lakari II, 5. Lakari 

I, 6. Kipinä, 7. Hirsikampus 
5 lk. Tyttöjen voittajajouk-
kueen kapteeni Siiri Ylikoski 
kertoi, että koulun harjoitus-
peleissä oli saatu voittoon 
tarvittavat taidot. ”Hyvillä 
mielillä odotetaan tulevaa 
Koillismaan turnausta”. 

Voittajajoukkueet edusta-
vat Pudasjärveä Koillismaan 
turnauksessa 3.12. Taival-
koskella. HT

Poikien voittaja Lakarin kakkosjoukkue 6AB lk. Kuva Las-
se Aaltonen. 

Tyttöjen Hirsikampus 6 lk voittajajoukkueessa pelaajina oli-
vat: eturivi Heidi rytinki, Maaria Mattila, Siiri ylikoski, Aliisa 
Piri, Amanda Antikainen. Takarivi Emma Juttula, Emmi Hir-
vasniemi, Tiina Manninen, Lotta Kesti, Jenny Luokkanen, 
Louna Panuma, Emma Tumelius. Kuva Janne Moilanen.

PERINTEINEN 
JOULUTAPAHTUMA SIURUALLA

Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Siuruan Kylä ry ja yli-Siuruan Metsästysseura järjestävät 
PERINTEIsEN JOULUPUURo

-TAPAHTUMAN kyLäLäISILLE 
la 7.12.2019 klo 14 alkaen

Hirvipirtillä, Liekokyläntie 950, 90950 yli- Siurua.
Mukana myös seurakunnan Kauneimmat Joululaulut!

Kyläyhdistys tarjoaa puurot
ja kahvit, paikalla järjestetään myös arpajaiset.

Kyyti järjestetään (kylän alueella) tarvitseville, 
hinta kotiovelta Hirvipirtille ja takaisin 5€.

Tärkeää!! Varaa kyyti ennakkoon hyvissä ajoin 
numerosta: 0400 386186 Hannu Aarni

Siuruan Kylä ry

UUdEN VUodEN 
VAsTaAnoTTo

Siuruan Jakokunnan Laavulla, 
Siuruantie 2600, 93187 Ala-Siurua

31.12.2019 klo 17–19.
Ilotulitusnäytös 
(säävarauksella). 

grilli kuumana ja arpajasiet.

otetaan joukolla uusi vuosi 
vastaan , tervetuloa mukaan!

Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille 
25.11.-11.12.2019 
Ohjeet lahjan hankintaan 

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin,
K-supermarketin, M-kaupan, kirjakaupan tai
seurakuntatalon joulukuusesta.

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja
paketoituna LähiTapiolan toimistolle
(os. Toritie 1, 2.krs, avoinna arkisin klo 12-16.30).

Seppo Arvola jatkaa 
JHL:n puheenjohtajana
Pudasjärven JHL -yhdis-
tyksen syyskokous oli tiis-
taina 19.11. virkistysuimala 
Puikkarin tiloissa. Paikal-
la oli mukava määrä yh-
distyksen jäseniä sekä alue-
toimitsija Risto Säkkinen. 
Hän toimi myös kokouk-
sen puheenjohtajana. Hy-
vin valmisteltu kokous ete-
ni rivakasti, eikä suurempia 
keskusteluita saatikka ää-
nestyksiä tarvittu. 

Talousarvio- ja toimin-
tasuunnitelma 2020 hy-
väksyttiin muutamin tar-
kennuksin. Yhdistyksen 
hallitukseen valittiin: Inkeri 
Timonen, Inkeri Herukka, 

Heikki Erkkilä, Tiina Haa-
pakoski, Tarja Paukkeri, 
Sirpa Timonen-Nissi, Rei-
ja Halkola ja Seppo Arvola, 
joka valittiin edelleen yh-
distyksen puheenjohtajaksi. 

JHL:n Luottamusmie-
het ovat Oulunkaarella Tar-
ja Perttunen ja kaupungin 
puolella Sirpa Timonen-
Nissi. 

Risto Säkkinen kertoi 
Liiton tavoitteista tuleval-
le työehtosopimis neuvot-
teluille. Tulevana vuonna 
on myös koulutuksia saatu 
Oulun alueelle erittäin hy-
vin. SA

Pudasjärven JHL syyskokous kokoontui Puikkarin tiloissa. 

LIIKUNTAFOORUMI
Pudasjärven kaupungin liikuntapalvelut järjestää 
kaikille avoimia liikuntafoorumi-teemailtoja, joiden 
aiheita ovat:

to 5.12.2019 klo 17.30-19.00  
Lähikalastusmahdollisuuksien kehittäminen

ke 22.1.2019 klo 17.30-19.00
Liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteistyö liikunta-
palveluiden kanssa 

Paikka: Virkistysuimala Puikkarin kokoustila  
(Tuulimyllyntie 4)

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista! 

Voit  ehdottaa uusia aiheita liikuntafoorumille otta-
malla yhteyttä Elinaan: elina.wachira@pudasjarvi.fi 
tai 040 679 1476

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

ke 11.12.2019 klo 17.30-19.00
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p. 0400 499 745
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä 
TO 19.12.2019

IlmoItuksen koko 1x40 taI 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

ANNA SENIORILLE LAHJAKSI

HYVINVOINTIA  
JA HUOLENPITOA
Anna lahjaksi hyvinvointia ja huolenpitoa fyysisen toimintakyvyn yllä-
pitämiseen. Autetaan ikääntyviä omaisia ja tuttavia jaksamaan arjessa 
paremmin ja pidempään!

Fysioterapeutin tekemä seniorifysioterapian alkukartoitus sisältää liik-
kumis- ja toimintakyvyn arvion sekä jatkosuositukset. Kesto 60 min.

VARAA AIKA ALKUKARTOITUKSEEN: www.coronaria.fi/ajanvaraus
tai osta lahjakortti toimi pisteestämme.

SENIORI-

FYSIOTERAPIA 

ALKUKARTOITUS
 

- toimipisteellä 30 €

- kotona alk. 65 €

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT – PUDASJÄRVI
Jukolantie 3  |  P. 010 525 8801 

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 

Puh. (08) 821 185

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat

11,00€

15,00€

8,50€

KEräiLYKAMPANjA 
- osta kolme lahjapakkausta, saat yllätyslahjan kaupan päälle!

VichY-LAhjAPAKKAuKsEt
- päivävoiteen hinnalla 

yövoide 15 ml 
kaupan päälle

dEtriA ArbutiN 
couPErosA 

-LAhjAPAKKAuKsEt

Liftactiv supreme 

Neovadiol Magistral 

Neovadiol rose 
platinium 

Liftactiv collagen 
specialist

 

34,00€

38,00€

38,00€

47,00€ 21,40€

Käsivoide 200 ml 
+ jalkavoide 175 ml 

+ jalkakylpysuola 310 g

ccs -LAhjAPAKKAus

49,00€

59,00€

Aco face daily
- cleansing gel 200 ml ja 
moisturising day cream 

50 ml 

Aco body daily care 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco face anti-age 
- day and night cream 

50 ml+50 ml

Aco for men 
- deodorantti 50 ml ja 

suihkuvoide 200 ml 

13,00€
Päivävoide 50 ml 

+ silmänympärysgeeli 
15 ml 

seerumi 30 ml 
+ yövoide 50 ml

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi.  

Puh. 0207 424 555  
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. 
www.huonekaluliikeheikkila.fi

VUOTTA
57

1962
2019

Huonekalujen kasaus- ja kuljetuspalvelu veloituksetta.

FRIDAYBLACK
tarjoukset perjantaina 29.11.

osAllIstu 100€ 
lAhjAkoRtIn 
ARvontAAn!

Pegasus 
sänkypaketti 180x200
7-vyöhykkeinen pussijousisto myötäilee vartaloa 
tarjoten parhaan tuen oikeaan paikkaan. Älykäs 
jousisto ja tarkkaan valitut pintapehmusteet tekevät 
nukkumiskokemuksesta erityisen mielyttävän. Sisäl-
tää Relax erikoispehmustetun muhkean petauspatjan 
ja jalat.

1000€ovh. 1976€ NYT

Joulutähdet 

11€

45 cm

alkaen

75 cm

8€

Matot, valaisimet, 
ruokailuryhmät, sohvat, 

lepotuolit, sängyt

-20% kAhvItARjoIlu 
peRjAntAInA!

eläkelIIton kuoRo 
kööRI

esIIntYY peRjAntAInA
klo 10.30 jA klo 15


