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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Korpisen 
historiallinen
vuodenvaihde 

s. 5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 5.2.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

•  Päivän aikana pääset tutustumaan hälytysajoneuvoihin ja poliisin, palokunnan ja 
 sairaankuljetuksen toimintaan.
 (Ajoneuvot/henkilökunta ovat normaalissa hälytysvalmiudessa, joten mahdollisen hälytyksen 
 sattuessa ei paikalla ole välttämättä kaikkea kalustoa)

•  Sisällä tietoiskuja arjen turvallisuudesta

Palveleva erikoisliike

Tervetuloa 112-päivän tapahtumaan:
Rautia K-Maatalous Pudasjärvi piha-alue to 11.2.2016 klo 10.00-14.00

Tapahtumassa mukana: Rautia K-Maatalous Pudasjärvi, Lähitapiola, poliisi, palolaitos ja sairaankuljetus

Lisää aiheesta ja 

tuotetarjouksia sivulla 12

Lapset voivat tuoda mukanaan 

piirustuksen aiheena: 

Kuka mielestäsi on 
arjen sankari?

Päivän aikana piirustuksen 

palauttaneille yllätys.
Kahvitarjoilu!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 15.2.2016 klo 17.

Mopokurssi ke 17.2. klo 15 
Tervetuloa!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 10.2., ke 17.2. ja ke 24.2.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Moniteholasien ostajalle 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
Kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot 
saapuneet, mm. RayBan, Oakley, Smith...

www.pudasjarvenoptiikka.fi

AUTOMAATTIVAIHTEISTON 
ÖLJYNVAIHTOON 

UUSINTA TEKNIIKKAA

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909, 0400 396 058 I 33 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Autokorjaamollamme on 
käytössä myös: 
Autocom-, Bosch- ja 
VCDS-testerit
Eber-  ja Webasto-testerit
4-pyöräsuuntauslaite
Meiltä myös ilmastointihuollot!

Tervetuloa!

Ranualla toimivalle Juutisen Autokorjaamolle on hankittu 
automaattivaihteiston öljynvaihtoon tarkoitettu huoltolaite 
(SPIN ATF-5000), jolla voidaan suorittaa öljyn vaihdon yh-
teydessä myös  vaihteiston (myös DSG-vaihteistot) öljytilan 
pesu ja huuhtelu. Uusimpaan tekniikkaan perustuva huolto-
laite soveltuu myös ohjaustehostajan öljynvaihtoon.

Vanha ja likaantunut öljy aiheuttaa vaihteistoon toimintahäiri-
öitä, luistamista, vaihdon takkuamista ym. Huollon laiminlyönnis-
tä voi seurata jopa vaihteiston rikkoontuminen.

Suoritamme huollot siististi ja öljy vaihtuu 100%:sti. Vanhalla 
menetelmällä vaihdettuna vain n. 45% öljytilavuudesta vaihtuu. 
Nykyisissä autoissa on ns. ajotapaan sopeutuva automaattivaih-
teisto, jonka sopeutusarvot nollaamme öljynvaihdon yhteydessä 
järjestelmätesterillä.

Vaihteistoon tehdään tarvittaessa pesu/huuhtelu, suodatti-
men vaihto (jos laatikossa on suodatin) ja uudet öljyt hoitoaineen 
kanssa. Tällöin saadaan vaihteistosta epäpuhtaudet ja ominai-
suutensa menettänyt vanha öljy korvattua uudella. Vaihteiston 
ominaisuudet paranevat. Vaihtamisen viive ja nykiminen häviä-
vät, jolloin vaihto tapahtuu huomaamattomammin. Ko. huolto ei 
korjaa kuitenkaan mekaanisia vikoja.

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

KIRPPIS
to-pe 11.-12.2. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

PIHALLA OLEVAT VAATTEET 1 € / muovikassillinen. 
Tervetuloa penkomaan!

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Avoinna ma-ke 9-20 to-pe 9-21 la 9-18 su 11-19. 
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 

puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

KYLMÄSELTÄ 
RUNSAS 

VALIKOIMA
LIHOJA 

KUIVALIHAKSI
 NAUDAN SYDÄN pakaste

189189
kg

NAUDAN KULMAPAISTI pakaste

795795
kg

mm. 

..... JA PALJON MUUTA 
SÄILYKKEISTÄ PALJON EDULLISIA TEHTAANERIÄ!

Tervetuloa tutustumaan! 

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

PEITE
150x200 cm 
Kangas: mikrokuitu pv/pe 
täyte: silikonoitu ontelokuitu 400-600 g/m2 10€

1€
kpl/pkt/erä

● Ystävänpäiväkortit 6 kpl
● Kahvimukit alk. 4 kpl
● Klaro Hankausjauhe 500 g
● Silkkikukkakimput alk. 2 kpl 
● Fleece Kaulahuivit ja pipot
● Työkäsineet alk.
● BeechField fleecepipot ja -kaulahuivit

Meiltä TV:stä tutut
Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

TUHANSITTAINTAVARAA

20€
Lajiteltua 
RUOKAPERUNAA 
25 kg/ säkki

5€ 125€

Polarski LIUKU-
LUMIKENGÄT
sis. multifunctiositeet

Nyt myös 5 kg 
pakkauksissa!

Havi
TUIKUT
40 kpl/pkt

2 PKT

Mikrokuitu
PÖLYNIMURIN-
PUSSIT 4 kpl/pkt

6€
Huom. Uusi Isompi ja 

edullisempi pakkauskoko! YHTEISHINTAAN

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Micro Steamer
MIKROHÖYRYSTIN
kasviksien kypsennykseen,
desifiointiin 3€

(ovh. 14,90)

HINTASHOKKI!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 7.2. kello 10,  Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola. Yhteisvastuukeräyksen avaus, kirk-
kokahvit ja tietoa yhteisvastuukeräyksen kohteesta vuonna 
2016. Tervetuloa hakemaan keräyslista.
Messu Sarakylän kappelissa su 7.2. kello 10, Pekka Asi-
kainen, Keijo Piirainen. Yhteisvastuukeräyksen avaus, kirk-
kokahvit ja tietoa yhteisvastuukeräyksen kohteesta vuonna 
2016. Tervetuloa hakemaan keräyslista. Muista mahdolli-
suus käyttää kirkkokyyditystä, omavastuu 5 € edestakai-
nen matka.
Kuorot: kirkkokuoro to 11.2. kello 18, Vox-Margarita ke 
10.2. kello 18.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 8.2. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10-13.
Lähimmäiset seurakuntakodilla ma 8.2. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin kello 12.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta  klo 17.15, 
kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttorilassa.
Perhekerho: Perhekehot seurakuntakodissa ke 10.2. sekä 
to 11.2. kello 10-13.
Lapsiparkki: seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 5.2. 
kello 9.30-12, pe 12.2. kello 9.30-12  ja ke 10.2. kello 14-
16. Ilmoittautumiset (08) 882 3100 (ennakkoon otetaan 10 
ilmoittautunutta).
Varhaisnuorten talvileiri 3.-7. luokkalaisille  Hilturannas-
sa 5.-6.3. Leiri on ilmainen. Leirille mahtuu 25 leiriläistä. Il-
moittautuminen ma 25.2. mennessä kirkkoherranvirastoon 
(08) 882 3100. Ilmoittautuneille lähetetään kirjeellä tarkem-
paa tietoa leiristä.
Varhaisnuorten (7-14v.) retki Laulutuuli maratoniin Po-
siolle la 20.2. kello 8.30-19. Tapahtumassa lauletaan Lau-
lutuuli-kirja läpi. Päivän aikana tarjolla ruokaa ja myös muu-
ta mukavaa oheisohjelmaa. Reissu on ilmainen. Ilm. 4.2. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p.(08) 882 3100. Lisätie-
dot tapahtumasta tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636 tai 
marko.vayrynen@evl.fi / 040 752 4387.
Partiot: keskiviikkoisin kello 17-18 Sudenpennut 7-9v ja 
kello 18-19 Tarpojat 10-14v. Lisätiedot partiosta tiina.inke-
roinen@evl.fi / 0405714636
Iltakahvila Rönö: perjantaina kello 18-22 seurakuntako-
dissa.
Rippikoulun leiripäivä  MUUT-ryhmä  la 30.1. kello 10-
16 Hilturannassa.
KUULUTUS Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston 
kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa 
tiistaina 9.2.2016 klo 18.00. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 28.1.–9.2.2016 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 15.2.–16.3.2016 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 
26. päivänä tammikuuta 2016, Arvo Niskasaari kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Pärjänsuolla Saara ja 
Juhani Mattilalla pe 12.2. kello 18.30 (Jukka Lehto). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 7.2. kello 16 (Perttu Kyllönen, Timo 
Hentilä). Käsityöilta Sarakylässä Eeva Puhakalla pe 5.2. 
kello 19 ja lauluseurat Vesa Sarajärvellä su 7.2. kello 19.
Kastettu: Niilo Ossian Puhakka, Sofia Helmi Emilia Kokko, 
Niklas Joakim Tuohimaa.
Haudattu:  Hugo Törrö  88 v, Laina Orvokki Hanhisuan-
to 82 v, Raimo Matti Nurmela 70 v,  Valma Annikki Hem-
milä  59 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Rakkaamme

Raimo Matti
NURMELA

s. 7.4.1945
k. 5.1.2016

Kun yllättäen päättyi
elämä rakkaimman,

tuli aika surun lohduttoman.
Muistot tulevaan kantaa.

Suuresti kaivaten
Eila

Anne perh.
siskot ja veli perh.

Rakkaamme siunattu 
läheisten läsnä ollessa 

30.1.2016.
Lämmin kiitos osanotoista.

Isäni Hugo Törrö oli syntynyt 
6.6.1927, hän kuoli 5.1.2016. 
Lapsuuden ja nuoruuden hän 
vietti Siurualla Saarikosken 
törmällä. 

Hän astui aikuisen roo-
liin jo hyvin varhain, sai kuu-
si lasta äidin kanssa. Isä raken-
si 60-luvun alussa Korpijoelle 
asunnon, joka on vieläkin käy-
tössä kesämökkinä, se oli isäl-
le hyvin rakas.

Isä ja koko perhe, pait-
si minä, muuttivat Ruotsiin 
1960-luvun vaihteessa. Suo-
messa ei ollut töitä kuin sa-
tunnaisesti ja suuren lapsilau-
man takia piti jotenkin saada 
elanto turvattua. Vaati roh-
keutta muuttaa toiseen maa-
han kielitaidottomana. Perhe 
oli kuitenkin heidän tukena 
ja yksi heidän tuttavaperhe 
muutti samanaikaisesti sa-
maan kaupunkiin.

Isä ikävöi kovasti Suomeen, 
ikävä oli tietenkin molemmin-
puolista. He kävivät aluksi 
joka kesä lomilla, myöhemmin 
harvemmin. Korpijoki oli aina 
kiinnekohta, johon isä ja kaik-

Isäni Hugo Törrön muistolle!
ki muutkin tulivat lomille. Mekin 
kävimme heidän luonaan Ruot-
sissa monta kertaa. Isän sairas-
tuttua ikävä kasvoi entisestään. 
Se oli käsin kosketeltavaa, niin-
pä isä ja äiti muuttivat takaisin 
Suomeen. Kaiken kaikkiaan he 
olivat Ruotsissa noin 22 vuotta. 
Meille vanhempien tulo takaisin 
oli hyvä asia. 

He muuttivat Suojakujalle lä-
helle meitä, asunto oli niin uusi, 
että pihatyöt olivat vielä teke-
mättä. Kesät he viettivät Korpi-
joella, tekivät remonttia ja elivät 
mukavasti. Isä remontoi ala-
kerran kokonaan, rakensi sisä-
saunan ja -vessan, muurasi pir-
tin uunin, lisäsi yläkertaan kaksi 
huonetta, rakensi uuden ulko-
saunan ja aitan. Isä oli hyvin kä-
tevä käsistään, olihan hän kir-
vesmies ammatiltaan. Perikunta 
on saanut nauttia kaikesta tästä. 

Äidin kuolema oli isälle 
shokki samoin kuin meille kai-
kille muillekin. Äiti ei ehtinyt 
täyttää 70 vuotta. Isä oli niin sa-
notusti hukassa. Äiti oli huoleh-
tinut kaikesta ja isä jäi yksin taa-
pertamaan elämää eteenpäin. 

Vasta kahden vuoden jälkeen 
hän hieman toipui tästä. Hän 
ei halunnut olla yksin ja niinpä 
äidin kuoltua Isä kulki meidän 
mukana joka paikkaan mihin 
mekin menimme, huolehdim-
me hänestä silloin ja nyt vii-
meiset vuodet siskoni Paula 
on huolehtinut isästä.

Isä oli kiltti ja ihmiset piti-
vät hänestä. Hän kertoi mie-
lellään Ruotsissa olostaan. 
Hän ikävöi nyt Ruotsissa ole-
via lapsiaan, lastenlapsiaan ja 
lastenlastenlapsiaan, jotka jäi-
vät toiselle puolelle rajaa. On-
neksi aina joku heistä kävi lo-
malla isää tervehtimässä. Isän 
sairastuttua vakavasti Keijon 
puoliso Pirjo tuli Ruotsista 
asti hoitamaan isää kolmek-
si viikoksi, siitä erityinen kii-
tos hänelle.

Nyt isä pääsi äidin viereen. 
Muistoissamme elää niin hy-
vät kuin huonotkin asiat, nii-
tä ei kukaan voi meiltä viedä 
pois. 

Tyttäresi Hilkka

Rakkaamme

Hugo
TÖRRÖ
s. 6.6.1927 Pudasjärvi
k. 5.1.2016 Pudasjärvi

Isää ja ukkia ikävöiden ja kaivaten
lapset, lastenlapset, 
lastenlastenlapset ja ystävät

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti.
Ei se ijäks’ sammu, ken elämästä lähti.
Nuku tähti helmassa päivän.

Eino Leino

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Saimme edellisestä Pudasjärvi-lehdestä lukea 
valosta joka loistaa koko maailmalle. On hel-
mikuun 3:n päivän aamu ja Valon nimipäivä. 
Muistan tämän saman päivän 31:n vuoden ta-
kaa. Tämä päivä muutti minun elämäni suun-
nan. Suuri muutos tapahtui minun sisäisessä 
elämässäni, sillä sain kokea uudestisyntymi-
sen Jeesuksessa Kristuksessa. On vain yksi 
asia, joka voi muuttaa ja eheyttää ihmisen 
elämän ja se on tämä "maailman valo" Jeesus 
Kristus. Se oli elämäni onnellisin päivä ja siitä 
syystä, että avasin sydämeni tälle valolle. Jee-
sus tuli minun sydämeeni asumaan. Ihminen 
ei voi elää todeksi tätä valoa ja sen vaikutus-
ta, ennen kuin tämä valo on saanut tulla sisäl-
le hänen sydämeensä.

Raamattu sanoo Joh. 3:18 ”Joka uskoo hä-
neen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo 
tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ai-
nokaisen Pojan nimeen. Jäljestäpäin olen vasta 
ymmärtänyt, kuinka minäkin elin elämääni tuo-
mittuna 34:n ikävuoteen saakka. Onhan sanon-
ta, että jokainen tulee omalla uskollaan autu-
aaksi. Tämä ei pidä miltään osin paikkaansa. Jos 
ihmisellä ei ole, eikä hän omista Kristuksen an-
tamaa lahjavanhurskautta, hän elää elämäänsä 
tuomittuna pimeydessä, mutta vain Jumalan nä-
kökulmasta katsottuna. Meillä ihmisillä ei ole oi-
keutta tuomita toisiamme, mutta Hänellä, joka 
valtaistuimella istuu, on vain tuomiovalta Joh. 
3:19 sanoo: ”Mutta tämä on tuomio, että valke-
us on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pi-
meyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän te-
konsa olivat pahat”.

Kun tämä valkeus on tullut maailmaan, se 
pitää jokaisen ihmisen tuomion alaisena, niin 
kauan, kunnes ihminen ottaa vastaan tämän 

valkeuden Kristuksessa Jeesuksessa. Näem-
me paljon ihmisiä, kansoja ja kansanheimoja, 
jotka rakastavat tätä pimeyttä enemmän kuin 
valkeutta ja siitä syystä heidän tekonsa ovat 
pahat. Kaikki tämä siitä syystä, että heiltä 
puuttuu tämä valo sydämestään yksilöinä. Jo-
kaisen on otettava vastaan tämä valo vapaan 
henkilökohtaisen tahtovalintansa perusteel-
la. Jumala ei pakota ketään tekemään tätä va-
lintaa, vaan Hän kunnioittaa ihmisen vapaata 
tahtoa, jonka on itse ihmiselle antanut. 

Jos ihminen itse haluaa vaeltaa pimeydes-
sä koko elämänsä, eikä koe tarvitsevansa Ju-
malaa, niin Jumala kunnioittaa tätä valintaa. 
Jumalan syvin halu ja kaipaus kuitenkin on 
pelastaa kaikki ihmiset, mutta Hän ei nujerra 
ihmisen omaa tahtoa pakosta.

Jeesus sanoo: Mark. 1:15 ”Aika on täyttynyt 
ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää 
parannus ja uskokaa evankeliumi”. Tämä valta-
kunta on edelleen lähellä ihmistä ja jokaises-
sa ihmisessä sisäisesti, joka on ottanut vas-
taan tämän evankeliumin valon ja se loistaa 
hänen sydämessään. Raamatun mukaa ei voi-
da sanoa, että se ihmisen toimesta voidaan 
rajata käsittämään jotakin, kirkkokuntaa, seu-
rakuntaa, herätysliikettä tai jotain muuta lah-
koa tai "poppoota". Jeesus vastasi farise-
usten kysymykseen Jumalan valtakunnasta, 
ettei voida sanoa sen olevan täällä tai tuol-
la, vaan se on sisäisesti tänäkin päivänä vie-
lä kaikissa, jotka ovat vastaanottaneet Her-
ran Jeesuksen. Tässä valtakunnassa on valtava 
voima, kun se saavuttaa kohteensa, eli synti-
sen ihmisen. Varas ei enää varasta, juomarin 
ei tarvitse enää juoda, huorintekijä saa elää 
puhdasta elämää. Siivosyntinenkin ymmär-

tää, että nythän minä olen vasta matkalla tai-
vaaseen. Miksi et sinäkin ottaisi vastaan tätä 
muutoksen voimaa? Miksi vastustat tätä? Mil-
lä voit vakuuttaa itsesi, että et tarvitse tätä 
puolustukseksi, et voi esittää itsellesi muuta 
kuin valheita. Jokaisella meillä on edessämme 
iankaikkisuus ja siinä on ongelma; emme tie-
dä milloin se alkaa. Yksi on varmaa; se alkaa 
jonakin päivänä. Jumala tekee valtavasti työtä 
esimerkiksi muslimimaissa näinä päivinä. Jee-
sus itse ilmestyy monille henkilökohtaisesti 
unien ja näkyjen kautta ja heistä tulee Jeesuk-
sen seuraajia, vaikka he tietävät tulevansa vai-
notuiksi. Kun tämä iankaikkinen valo saa tulla 
heidän sisimpään, niin se yhdistää heidät juu-
talaisten ja kristittyjen kanssa, sisarina ja vel-
jinä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja on niin kuin 
tulisi ollakin. Muslimi, juutalainen, suomalai-
nen ja pudasjärveläinen he ovat yhtä, mut-
ta vain Jeesuksessa Kristuksessa, vain tämän 
valtakunnan kautta. Matt 6 :33 Jeesus sanoo: 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hä-
nen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohes-
sa teille annetaan”.

Toivotan kaikille oikein hyviä etsimisen 
päiviä. Tiedän, että niitä päiviä seuraa löytä-
misen päivät ja tämän jälkeen alkaa ne anta-
misen päivät. Jumala ei ole antanut yhtään lu-
pausta Raamattuun, jota Hän ei pystyisi eikä 
haluaisi täyttää. Hän on luvannut löytää, kun 
etsimme kaikesta sydämestämme.

Siunattuja, todellisen valon 
kirkastamia päiviä teille, ennen 
kaikkea sisäisesti, kuin myös ul-
koisesti.

Jouni Vikström

Vielä valosta, joka loistaa koko maailmalle
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT

TARJOUKSET VOIMASSA
HELMIKUUN AJAN

KIRKKAUTTA JA
HELEYTTÄ IHOLLE!

TIMANTTIHIONTA

40€
(norm. 50€)

PHYTOCEANE

NAAMIOT

JA

KUORINNAT

,

-50%

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kauppatie 8, S-Marketin talossa Pudasjärven keskustassa
p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

 Inventaari ALE 
ENÄÄ 2 päivää!

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

ps. Ystävänpäivä 
askartelutarvikkeet saapuneet! 

Paljon tuotteita poistohinnoin! 
Tuuhan penkomaan!

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi
MA 8.2.
● Klo 17.30 
Alvin ja 

pikkuoravat 
reissussa 

-K7/4-, liput 6 €
● Klo 19.00 

Tappajan 
näköinen 

mies 
-K12/9-, liput 8 €

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
18.500 

5.950
4.950
3.850
2.950
2.950
2.950
2.350
1.950
1.950

550

3.950
5.950

23.300
+alv

2.750

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi.....-99
MB C 200 CDI, farkku........................-01
Ford Focus 1.6i, farkku......................-05
Volvo S40 2.0i Turbo..........................-00
Mazda 6 1.8i, farkku..........................-03
Seat Toledo 1.9TD ............................-03
Fiat Stilo 1.6 HB, ml. 156 tkm............-04
Opel Astra 1.6i...................................-99
Volvo S40 1.6i ilmastointi...................-98
Toyota Corolla 1.3XLi ........................-92
Traktori:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valmet 502.........................................-78
Valtra A 95 etukuormaajalla ..............-04

ym. traktorin työkoneita
Tulossa: 
Case IH JX 90 + etuk., sis. alv ..........-08

Moottorikelkka Polaris RMK 550.......-07

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDISTUKSET 

JA PENKKIEN PESUT!

OSTETAAN TrAKTOrEITA JA 
TYÖKONEITA!

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

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

Oikein tehty katon lisäeristys
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 0400 753 545
tai juutinensami@gmail.com
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Avantouinnin SM-kilpailussa osallistuja 
myös Pudasjärveltä

Heimo Turunen aloittamassa 25 metrin uintisuoritustaan 
avantouinnin SM-kisatapahtumassa viime viikonvaihtees-
sa Lohjalla.

Kisakallion Urheiluopisto 
Lohjalla täyttyi tammikuun 
viimeisenä viikonloppuna 
kylmäpäisistä vesipedoista, 
kun yli 800 uimaria osallis-
tui Avantouinnin SM-kilpai-
luihin Lohjalla. Pudasjärven 
Urheilijoista kisaan osallis-
tui Heimo Turunen uimalla 
25 m jääkylmässä vedessä. 
Myös Oulun avantouima-
reista oli runsaasti osallistu-
jia. 

-Minulla sattui olemaan 
loppuviikolla työreissu sa-
malla suunnalla. Sain STT:n 
lehdistötiedotteen kisoista 
ja siitä syntyi idea tapahtu-
maan osallistumisesta. Selvi-
tin 25 metrin uinnin norppa-
sarjassa, jossa ei oteta aikaa, 
mutta komea SM-kisaan 
osallistujamitali ojennettiin 
uintisuorituksen päätteeksi, 
kertoi Turunen. 

Aiemmin Turunen kertoi 
osallistuneensa vastaavaan 
kisaan vuosia sitten Ikaa-
lisissa ja Mikkelissä. Tänä 
vuonna totuttelua kylmään 
veteen Turunen kertoi saa-
neensa Pudasjärvellä Raja-
maan rannan uintipaikasta 
ja myös Oulun avantouinti-
paikkaan Tuirassa Turusella 

on avain lunastettuna. 
Kisan järjestäjän Suomen 

ladun tiedotteen mukaan 
viime vuosina avantouin-
ti on noussut yhdeksi suo-
situimmista terveysliikunta-
lajeista Suomessa. Jopa 100 
000 suomalaista harrastaa 
sitä läpi talven luonnon jär-
vissä ja merissä. Lajin kokei-
lijoita on yli puoli miljoonaa.

-Lajiin pääsee helpos-
ti mukaan, koska ei tarvitse 
tehdä suuria hankintoja. Ui-
ma-asun lisäksi suositellaan 
päähineen käyttöä, ja monet 
käyttävät myös uimatossu-
ja ja -hanskoja, kertoi Hanna 
Okkonen Suomen Ladusta.

Talviuinti on erityisen 
tunnettu sen monipuolisista 
terveysvaikutuksista.

-Säännöllinen talviuin-
ti laskee verenpainetta. Se 
myös lievittää lihassärkyjä, 
parantaa kylmään sopeutu-
mista ja vastustuskykyä sekä 
nostaa elimistön antioksi-
danttitasoa, Okkonen kertoi.

Pudasjärvellä aktiivista 
harrastamista
Pudasjärvellä on avantouin-
tipaikka Rajamaan rannas-

sa ollut vilkkaassa käytössä 
alkusyksystä lähtien. Vilk-
kaimpina päivinä on käynyt 
uimassa jopa 30 henkeä. Kau-
pungin ulkoliikuntapaikko-
jen hoitajayritys Kuljetuspu-
das on sopinut Työpetarin 
kanssa avannon auki- ja kun-
nossapitämisestä. Uintipai-
kan vieressä on lämmin työ-
maakoppi, johon 25 euron 
hintaisia avaimia on saanut ja 
saa edelleen lunastaa Työpe-
tarilta Suojalinnalta sekä ui-
mahalli Puikkarista. 

Vuoden vaihteen tienoil-
la luonnonvoimat jylläsi pak-

kaskaudella siinä määrin, 
että avanto jouduttiin sulke-
maan noin kuukauden ajak-
si. Työpetarin toiminnanjoh-
taja Tuomo Jokikokko kertoi, 
että veden vaihtelut olivat 
melkoisia. Jään päälle nou-
si jatkuvasti vettä, joka jää-
tyi. Avannon aukipitäminen 
oli näin mahdotonta. Kulu-
neen viikon keskiviikkona 
3.2. avanto on jälleen kuiten-
kin avattu ja pidetään auki 
kevääseen saakka. Avaami-
nen oli melkoinen työ, sillä 
jäätä oli noin 80 senttiä, ker-
toi Jokikokko.

Nyt on tullut uusi ihmetyk-
sen aihe ulkoileville, ihanil-
le ihmisille: hiihtolatujen 
varteen on ilmestynyt kiel-
tokilpiä, jotka kieltävät kä-
velemisen radalla.

Sain monia puhelinsoit-
toja asiasta. Ihmeteltiin, 
että eikö enää saa kävellä 
Sivakkaradalla, Rajamaan 
rannassa ja Jyrkkäkoskel-
la. Aloin selvittää asiaa ja 
otin yhteyksiä kaupungil-
le. Sain tehtävän kirjoittaa 
uudesta toimintamallista 
kaikille tiedoksi. Tässä se 
tulee:

Hiihtoradoilla on perin-
teinen latu, jonka vieres-

Ilosanoma Sivakkaradan, 
Rajamaan rannan ja Jyrkkäkosken 

ulkoiluratojen käyttäjille!
sä kulkee luisteluhiihtola-
tu. Ladun laidassa on tilaa 
vielä kävelijöillekin, kun on 
sopua. Metsän puolen reu-
nalla, oikealla laidalla saa 
kävellä. Laduilla ei saa kä-
vellä.

Sopivalla leveydellä kä-
velkää, että kaikille jää omaa 
tilaa. Näin kun toimitaan, 
kieltokyltit otetaan maanan-
taina pois. Luotamme käyt-
täjiin ja toisiimme.

Vielä koiraihmisillekin 
samasta rakkaudesta tulee 
tietoa. Ottakaa ulkoillessa 
mukaan lapio tai pussi ja ke-
rätkää kaikki jätökset pois.

Kun lähdemme lenkille, 

tervehdimme, rupattelemme 
ja kiitämme siitä, että hyvä 
ratkaisu asiaan saatiin. Ra-
dat ovat todella tärkeitä vir-
kistyspaikkoja Pudasjärven 
asukkaille. Erityisesti Sivak-
karata on monelle mieluinen 
ulkoilupaikka, johon pääsee 
keskustasta. Sivakkaradal-
la on rakkaudelle tilaa, siellä 
monet pariskunnatkin ovat 
löytäneet toisensa. Se on oi-
kea rakkausrata.

Meillä on kaikki hyvin ja 
Pudasjärvellä on hyvä nou-
susuunta. Kunnioitamme 
toisiamme ja ilolla luonnos-
ta nautimme. Tähän me pys-
tymme, osaamme ja onnis-

tumme.
Kaupungin vastaavat 

henkilöt ovat luvanneet, 
että näillä toimilla kielto-
kyltit lähtevät pois latujen 
varsilta. Toimimmehan 
niin, ettei tarvitse kilpiä 
koskaan enää laittaa eikä 
pahaa sanaa maistaa! 

Jos tulee kysymistä, 
soittakaa Kertulle.

Y Sydämellä
Kerttu Simu
Kurenalan kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja
Valtuutettu, Elinympäris-
tövaliokunnan jäsen
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

ALEN LOPPURYSÄYS
NAISTEN NILKKUREITA 

JA SAAPPAITA 
TASARAHALLA (hajakokoja)

10 € 20 €
30 € 40 €

LOPUT ASUSTEET  
(tarjoushintaiset)

-50% JOPA -70%
UUTTA!

 TYÖJALKINE
• koot 36-42 69,50

Korpisen historiallinen 
vuodenvaihde

Korpisen suunnalla on tehty 
työllistämisen historiaa oman 
kyläseuran onneksi. Tiina 
Tauriainen Pudasjärven kau-
pungin Laavu-hankkeesta 
on organisoinut kyläseuralle 
kuusi henkilöä töihin. 

Määrä on mittava, sillä ai-
emmin työllistettyjä seuralla 
on ollut kerrallaan pari kol-
me. Tauriainen on perehdyt-
tänyt uuden työväen työn 
syrjään kiinni ja erilaisia työ-
hön liittyviä seikkoja on käy-
ty läpi oppaan turvin. 

Työväen joukosta löytyy 
ammattilaisia joka lähtöön 
ja pihapiirissä on korjauk-
siin jo käytetty aitoa lähilau-
taa. Omalta maalta kaadettua 
puutavaraa on sahuri sahan-
nut määrämittaan ja palaut-
tanut taapeliin kylätalon ton-
tille.

Kyläseuran varapuheen-
johtaja Veikko Törmänen 
mainitsi, että työkartoitus on 
jo hyvällä mallilla ja työllis-
tettäviä työllistää tulevana 
vuonna muun muassa perin-
teisen pariladon rakentami-
nen liiteriksi ja kylätalon ka-
ton maalaus. 

Kunhan kyläläisten ja 
mökkiläisten toiveita on 
kuunneltu ja palveluiden tar-
ve kartoitettu, niin ihmisten 
toiveitten mukaiset palve-
lut saadaan järjesteltyä sinne 
missä niitä tarvitaan. 

Alkuhommina oli suun-
nitteilla miehille huoltotöitä 
työkalujen osalta. Naiset taas 
jatkavat hetken vielä tarve-
kartoitusta ja hoitavat kylä-
talolta töiden vastaanottami-
sen.

Korpisen kyläseuran alu-
eelle kuuluu iso joukko pie-

Korpisen kyläyhdistyksen ja Laavu-hankkeen uusien työn-
tekijöiden aloituspalaveri pidettiin tammikuussa. Kuvassa 
etualalla Liisa ja Veikko Törmänen.

pituus 64 cm

Kajaanin torilla la 6.2.2016 klo 10-14 
www.torikauppa.com
www.korpivaruste.fiERÄSUKSET

pit. 200 cm, lev. 10 cm

VAIN

35€

Pudasjärven torilla ke 10.2. klo 10-17

nempiä kyliä, joiden pin-
ta-alaa kyläseura kattaa 
Pudasjärvellä kymmeniä ne-
liökilometrejä. Henkilöjäse-
niä on pitkästi toistasataa.

Alueen asukkaista merkit-
tävä osa on ikäihmisiä, mut-
ta niin vain on lapsiperheitä-
kin alueella ja vielä toimivaa 
maatalouttakin. Maitoau-
ton kulku kylillä tietää teiden 
kohtuullista parempaa kun-
nossapitoa.

Muista elinkeinoista mai-
nittakoon metsätalous ja 
kenttäsirkkeleitäkin löytyy 
vielä pari. Muitakin elinkei-
noja toki löytyy ihan porois-
ta lähtien. 

Kyläseura on aktiivinen 
järjestötoimija noin 90 vuo-
sittaisen tapahtuman ja liki 
puolentoista tuhannen kävi-
jän puolesta. Yksittäisistä ta-
pahtumista suurimman potin 
taisi viedä hirvipeijjaat ja ke-
säjuhlat. 

Muita menneen vuoden 
tapahtumia olivat pilkkiki-
sat, bingo uutuutena kah-
desti kuussa, virkistyspäi-
vä kyläläisille ja paljon muita 
pienempiä ja isompia menoja.

Kairan Kuitua on Pudas-
järvelle vedetty ja kyläseu-
rojen on mahdollista hakea 
tukea kuidun hankkimisek-
si. Vaikka Korpisella ei vielä 
runkoverkkoa olekaan, niin 
kuitu on uitettu jo maanka-
maraan itse talolla.

Niinpä siitä sitten seu-
rasikin muistelutuokio, mi-
ten meni aikoinaan 70-lu-
vun alulla. Kun ensimmäinen 
mustavalkotelkkari kylälle 
Kuusisaaren taloon saatiin, 
oli pirtti sakeanaan paperos-
sin savua. Kaiken ikäistä ky-
läläistä oli katsomassa uuden 
vuoden aikaan mäkihyppyä. 
Pienimmät nosteltiin piippu-
hyllylle.

Kylätalojen toivotaan-
kin olevan tulevaisuudessa 
”koko kylän pirttejä”, joissa 
voi vaikka seurata porukalla 
urheilua. Hankintatukea saa 
muun muassa Leaderilta ja 
Pudasjärven kaupungin toi-
mintatuet ovat juuri nyt haus-
sa 8.2. mennessä.

Hanne Vähäkuopus
Media-assistentti
Pudasjärven kaupunki

Pohjois-Pohjanmaan Kylät 
ry:n vuoden 2016 hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin 
tammikuun lopulla Tyrnäväl-
lä. Yhdistystä johtaa vuonna 
2016 vuosikokouksen jo aikai-
semmin valitseman puheen-
johtaja Rita Porkka apunaan 
varapuheenjohtaja Anita Sie-
vänen.

Alueellisina vastuuhen-
kilöinä toimivat: Koillismaa 
seutukunta - Ari Oikarainen 

Nissinvaaralta, Oulunkaaren 
seutukunta - Anita Sievänen 
Pohjois-Iistä, Oulun seutukun-
ta - Riina Rahkila Tyrnävältä, 
Raahen seutukunta - Minna 
Luoma Ruukista, Haapave-
den-Siikalatvan seutukun-
ta - Matti Leiviskä Tavastken-
gältä, Ylivieskan seutukunta 
- Vesa Haapakoski Rautios-
ta ja Nivala-Haapajärven seu-
tukunta - Heikki Kumpula 
Kuusaalta.

Vuoden 2016 toiminta-
suunnitelmassa ovat mm. 
Vuoden kylän ja Vuoden ky-
lämyönteisimmän kunnan 
nimeäminen, Avoimet ky-
lät -tapahtuma kesäkuus-
sa, maakunnallinen kyläjuhla 
syyskuussa sekä kylätoimija-
koulutukset ja jäsenkysely.  
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 
on maakunnallinen kylien ja 
asukasyhdistysten edunvalvo-
ja Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry järjestäytyi

Pudasjärven kirkkovaltuus-
to kokoontuu tiistaina. Asia-
listalla on kirkolliskokouksen 
sekä hiippakuntavaltuus-
ton maallikkoedustajien vaa-
lin toimittaminen. Pappis- ja 
maallikkoedustajat valitaan 
erikseen hiippakunnittain 
suhteellisilla ja salaisilla vaa-
leilla. Hiippakuntavaltuuston 
kokoonpano on neljätoista 
maallikko- ja seitsemän pap-
pisjäsentä.  

Oulun hiippakunnasta 
kirkolliskokoukseen valitaan 
yhteensä 12 edustajaa, jois-
ta neljä on pappisedustajaa 
ja kahdeksan maallikkoedus-
tajaa. Kirkolliskokous on kir-
kon ylin toimielin, jonka toi-
mikausi alkaa toukokuussa ja 
kestää neljä vuotta. 

Pudasjärveltä maallik-

Kirkkoherran virka 
julistetaan haettavaksi

koedustajiksi ehdolla ovat 
apteekkari Terttu Puurunen, 
joka edustaa "Kirkko keskel-
lä arkea - Keskusta ja sitou-
tumaton seurakuntaväki" 
-ehdokaslistaa sekä kuvan-
veistäjä Kari Tykkyläinen 
"Tulkaa kaikki/Elävä seura-
kunta - lähellä ihmistä" -eh-
dokaslistalta.

Tiistain kokouksessa pää-
tetään myös julistaa Pudas-
järven seurakunnan kirk-
koherran virka haettavaksi. 
Samalla päätetään kirkkoher-
ran viran täyttämistavasta.

Tammikuun kokoukses-
saan kirkkoneuvosto päätti 
yksimielisesti ehdottaa kirk-
kovaltuustolle, että se pyytää 
tuomiokapitulilta vaalin toi-
mittamista välillisenä vaali-
na. Välillinen vaali tarkoittaa 

sitä, että kirkkovaltuusto toi-
mittaisi vaalin, eivätkä seura-
kuntalaiset äänestäisi valin-
nasta välittömällä vaalilla.

Neuvosto perustelee vä-
lillisen vaalin ehdottamis-
ta sillä, että kirkkoherran 
viranhoitamiseen liittyvät eri-
tyistarpeet tulevat riittäväs-
ti huomioiduksi valinnassa. 
Kirkkoneuvosto nosti kirkko-
herran viranhoidon kannal-
ta erityisiksi tarpeiksi hyvän 
seurakunnan johtamistai-
don, hyvän yhteistyökyvyn 
ja hyvät verkostoitumistai-
dot, kokonaisvaltaisen seu-
rakuntatyön tuntemisen, ko-
konaisnäkemyksen laajan ja 
harvaan asutun seurakunnan 
toiminnasta ja johtamisesta 
sekä sitoutumisen Pudasjär-
ven seurakuntaan.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 5.-6.2. ALKUVIIKKO MA 8.2.

Tiistaina 9.2. Rautaosastolta

Lauantaina 6.2.

059

149
kpl

Arla VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal. 169

pkt

169
HK Camping
GRILLIMAKKARA
400 g

pkt

100 g

TekstiiliosastoltaKenkäosastolta

KIIVI
500 g:n rasia
Kreikka

TOMAATTI
Espanja

”Seinäkuivalihaksi”

Pulla Pirtti
RUNEBERGINTORTTU

169
kg

Naudan
SYDÄN
pakaste
n. 20 kg/ltk

199
kg

IRTONA
2,69 kg

695
Porsaan
KYL-
JYKSET

kg

895

Atria kotimainen
naudan
KULMAPAISTI 
n. 5,5 kg/kpl

kg

595
kgKotimainen tuore

KIRJOLOHI
2 kalaa/tal. raj. erä

895
kgNaudan

PAISTI-
JAUHELIHA

179
pkt

Atria BROILERIN 
FILEESUIKALEET
300-250 g, hunajamarinoitu, 
pehmeä-
pippurinen 
tai naturell

Valio
OIVARIINIT
600 g

299
ras

Valio
MINITUUTIT
mango, 6 kpl

299
ltk

1090
YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

kg

100
ras

399
rasHK

KARJA-
LANPAISTI
500 g

Atria
BROILERIN
KOIPIREISI 
3 kpl/ras

kg

159

OSALLISTU ARVONTAAN!

Nimi: _________________________________

Osoite ________________________________

______________________________________

Puh. __________________________________

Paulauta kuponki la 13.2. mennessä

Arvomme Stiga Classic 
blak line RATTIKELKAN

Pilkkijät huom! 
MADOT JA KÄRPÄSEN-

TOUKAT!

kpl450 20,-5 pll

Airam HÄKÄ-
VAROITIN 

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

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

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

SUKSEN-
VOITELU-
TELINE 39,-
Orthex 
LUMILAPIO 1490
Orthex 
LUMIKOLA
80 cm 2490

Naisten
TOPPATAKKEJA 
erilaisia, hajakokoja

Alkaen

2990
Naisten
SAAPPAITA

Alkaen

3990

Arcopedico naisten
JALKINEITA 
erilaisia
- Jalan oikea 
 asento ja tuenta
- Konepestävät 30ºC
- Jousto

Alkaen

6990

Naisten 
pestävät
TYÖJALKINEET

74,-

ERÄ!
Naisten ja 

miesten
FARKKUJA 

POISTOHINTAAN!

59,-

Tyttöjen
TALVISAAPPAITA199

Antell
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
10 kpl/560 g

pss

079
Milletti 
suomalaisia
HERNEITÄ
500 g

pss

099
Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO 
2 kg
2 pss/tal.

499
kg

SAVULUUT

399
kgAtria

LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

Valio
OLTERMANNI 
250 g 100

pkt

995
kgNaudan 

luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

pss

Pulla Pirtin
LASKIAISPULLAT

099
kpl

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai
LAPA 
3 kg/tal.

199
pkt

HK tuore
HERNEKEITTO
450 g

499
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

099
pkt

299
kg

HK 
SAUNAPALVIKINKKU
300 g

Vip
OMENA-
TÄYSMEHU
1 l

079
prk

4 prk/tal.

Perjantaina 5.2. 499
kgTuore

MUIKKU
pyyntivaraus

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

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Metehe PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

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

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
huOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

grahaMsäMPylä
10 kpl/470 g

1,79
pss

runebergintOrttu
2 kpl/200 g

2,99
ras

aaMuPala viiPale
300 g

1,39
pss

ihana greek-style jO-
gurtit150 g, 4 eri makua

0,79
prk

laktoositon
uutuus!

uunilenkki
400 g

0,89
pkt

2,40
ras

Meetvursti
ii-siivu

4,50
kg

Pizzat jauheliha, 
kinkku-ananas, 200 g

0,99
kpl

hunajamarinoitu 
brOilerin fileesuikale

300 g

PenkOjaisPäivät!

talOustarvikkeita

2€
PiPOja hanskOjakaulaliinOja

lankOjaleivOntatarvikkeita

Crystal
säilytys-
laatikkO 60 l

9,90

MuOvikOri
”rOttinki” 
eri kokoja, 
valkoinen ja musta 3,60

kpl

alkaen

Muista 
ystävää 

14.2.
PaljOn 

erilaisia 
tuOtteita!

Miesten
gOllege-
takki 29,90

kevät uutta!
Miesten
kevyt
tOPPa-
takki 49,90

rulla-
Mitta-
sarja
5  m + 8 m

4,95

kotikokki
tiskikOne
60 cm

299,-

kotikokki
liesi
50 cm

299,-
kotikokki
jää-/
Pakaste-
kaaPPi

399,-

Pilkkiteltta
+ ahkiO
”kokoontaittuva”

395,-

snowmax
nuOrisOkelkka
- 200 cc  - 4-t
- startti  - Pakki

2990,-

finn-Man
luMikOla
kotimainen

29,95

kotikokki
MikrO

75,-

tehtaan POistO erä!
airaM 
työvalO
30 W

19,90

airaM 
työvalO
72 W

29,90

ovh. 95,- ovh. 195,-

Meiltä rehut:
- kOtieläiMet
- POrOt
- hevOset
- lyPsy- ja nautakarja
- laMPaat
- siat

9,95

Pukkila
seinälaatta
40x20 cm

18,90/m2m2

19,95

Pukkila
lattialaatta
10x10 cm

29,50/m2m2

OMPelutarvikkeita
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

12

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KUNTOSALI,  
HIERONTAA JA

FYSIOTERAPIAA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

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

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

PALVELUHAKE-
MISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Vuokrattavana kaksio.P. 0400 
389 004.

Vuokrattavana yksiö keskus-
tassa tupakoimattomalle ja 
maksukykyiselle henkilölle. 
Heti vapaa. P. 040 7694386.

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ 
TAVARASTA TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.

Iltatapahtumat ja 
huvit Pudasjärvellä

Tänään perjantaina Ku-
renkoskessa pääsee tans-
simaan orkesterin tah-
tiin. Lavalle astelee Jarkko 
Honkanen ja Taiga-yhtye.

Taiga-yhtye on keik-
kaillut Honkasen kanssa 
Rakkauden kellot -singlen 
ilmestymisen jälkeen jo 
vuodesta 2005. Menevään 
ohjelmistoon kuuluu tans-

Jarkko Honkanen ja 
Taiga Kurenkoskessa

sittavimpia kappaleita kaut-
ta aikojen uusilla ja ominta-
keisilla sovituksilla.

Muusikot ovat liikkeellä 
yleisön ehdoin. Taiga-yhty-
eessä soittavat Tero Ylisirk-
ka (basso), Matias Sassali 
(rummut) ja Risto Mattanen 
(kitara).

Yhtyeen tänä talvena jul-
kaisema Kaipuun kyynelei-

tä -albumi on saanut hy-
vän vastaanoton. Levyn 
nimikkosingle on menes-
tynyt listoilla ja radioaal-
loilla hyvin.

Nyt se alko, pyörä itekullekki 
talvihintaan, tyttöjen, poikien, 
miesten, naisten ja lasten, siis-
tejä, hyväkuntoisia. Jopa 20 € 
pyörä, jolla pääsee paikasta A 
paikkaan B. P. 040 504 2814. 

Myydään VW Passat 1.9tdi se-
dan-99. ml 460tkm.hyväkuntoi-
nen ja dieselpihi auto h.1600 €. 
P. 046 540 6442.
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

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

PIKKU-SYÖTTEEN PIKKUHINNAT  
– TUNTURIIN KOKO PERHEELLÄ!

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

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

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

PIKKUSEN HYVÄT PUJOTTELUKISAT 
– Pikku-Syötteen Pikku-Puikat 

pikkupalkinnoin!

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

osallistujien kesken. Myös parhaat palkitaan. 

• Osallistumismaksu 3 € - kisat koko perheelle! 

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

VOITA IPAD MINI 

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

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

Taksi Piipponen Oy

”Äiti Maa” tekstiilitaidetta Syötteen luontokeskuksella 2.1.-28.2. klo 10-16.
Hempan hölökkä/kävely su 7.2. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Bingo Koskenhovilla su 7.2. klo 18.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 7.2. klo 18, Urheilutie 8.
Syöte Talvikuva Festivaali 2016 pe-la 5.-6.2. 
Kaukalopallopuulaaki la-su 6.-7.2. klo alkaen 9. Suojalinna, Urheilutie 2.
Harmonikkakonsertti su 7.2. klo 18, Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 8.2. klo17.30 Alvin ja pikkuoravat reissussa. Klo 
19.00 Tappajan näköinen mies. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 8.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Pintamojärvi-ilta ti 9.2. klo 18 Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1,
Neulekahvila kirjastossa to 11.2. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu to 11.2. klo 13-15. Seurakuntakeskus, Var-
sitie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 7.2.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

ELÄMÄLLE

www.operart.fi

Oopperalaulaja tenori Jyrki Anttila esittää kauneimpia 
hengellisiä yksinlauluja. Säestäjänä sukupolvensa 

merkittäviin liedpianisteihin kuuluva Markus Vaara.

SU 13.3.2016 KLO 15, PUDASJÄRVEN KIRKKO

Liput 20 e, sis. palvelupalkkion. Liput: Lippupiste, 
Pudasjärven kirjakauppa, Kauppatie 3 ja R-kioskit (tunnus: 112090)
Ryhmät, min. 10 hlöä: ryhmamyynti@operart.fi, 040 770 3589

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Perjantaina 5.2.

Lauantaina 6.2.
Karaoke ja Wintti lippu 5 €

TULOSSA:  La 5.3.  ARTTU  WISKARI
Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

JARKKO HONKANEN 
& TAIGA lippu 12 €

Tervetuloa!

Karaoke ja Wintti lippu 5 €

Koskenhovilla su 7.2.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Sarjat: Kuuma, yleinen/tuntematon, 
juniori-ajo, karsinta-ajo.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
ma 15.2.2016 klo 18.00 mennessä

puh. 040 1389488 (Juha Parkkinen)

Järjestäjä: Nuorittan Ns

KUTSU
POROKILPAILUIHIN

Erkki Pähtilän 
muistoajot

lauantaina 20.2. klo 11
Nuorittan kylä (Ylikiiminki) 

Tervetuloa! 

VIRKISTYSPÄIVÄÄ 
Hirvaskosken koululla  
tiistaina 9.2.2016 klo 10.00.

Lähtö Kurenalan linja-autoasemalta Nevakiven tarjoa-
malla kyydillä klo 9.30. Ohjelmassa koululaisten esi-
tyksiä, perinnemuistelua ja mukavaa yhdessäoloa. Pu-
dasjärven kaupunki tarjoaa lounaan ja kahvit. Paluu klo 
14.15. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 6.2.2016 men-
nessä Raija Niemelä puh. 040-7066391, Hilkka Parkki-
senniemi puh. 0400-198378. Tervetuloa. 

Veteraanit, veteraaninaiset sekä kannattajajäsenet!
        Vietämme

Pudasjärven Sotaveteraanit ry ja Naisjaosto

YLEINEN KOKOUS 
su 21.2. klo 16.00 Pohjantähdessä. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kokousta ennen on mahdollista tutustua 

Kaksi huonetta-taidenäyttelyyn.
SVS:n Pudasjärven osaston johtokunta

Suomi-Venäjä Seuran 
Pudasjärven osaston

Tervetuloa!

Yli-Siuruan 
Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

su 14.2.2016 klo 11.00 Hirvipirtillä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Viime kokouksessaan elinvoi-
mavaliokunta käsitteli mo-
nipuolisesti muun muassa 
työllistämiseen ja kehittämis-
työhön liittyviä asioita. Laa-
vu-hankkeen projektipääl-
likkö Tiina Tauriainen ja 
projektikoordinaattori Aili 
Jussila kertoivat, että hank-
keessa on lähdetty tekemään 
osallistavaan budjettiin kuu-
luvaa sopimuksellista os-
topalvelua. Tällä hetkellä 
osallistavaan budjetointiin 
liittyvät sopimukset on teh-
ty Livon, Paukkerinharjun 
ja Korpisen kyläyhdistyksil-
le. Valmistelussa ovat Kipi-
nä-Hetekylän ja Kurenalan 
alueet. Syötekylä, Siurua ja 
Sarakylä ovat tulossa suun-
nitteluun.

Esimerkkilaskelmassa  6 
kuukauden työllistämisen 
vaikutus  toi kaupungille kol-
men vuoden aikana yli  40 000 
euron säästön.  Kuntaosuus-

Elinvoimavaliokunta painottaa osallistavaa budjetointia ja 
konkreettista toimintaa

listalla on tällä hetkellä noin 
70 henkilöä. Työttömien mää-
rä lisääntyy koko ajan. Vaikka 
henkilöitä saadaan työllistet-
tyä, niin toisesta päästä lista 
täyttyy uudestaan. Ilman toi-
menpiteitä kuntaosuusmak-
sut olisivat kestämättömät.

Vs. työllistämiskoordi-
naattori Ulla-Maija Paukke-
ri kertoi, että alle 25-vuotiai-
ta nuoria työttömiä on ollut 
55 henkilöä. Tämä ryhmä on 
erittäin vaikeasti saavutetta-
vissa, koska he ovat ympäri 
maakuntaa eri viranomaisten 
listoilla. Paikallisilla viran-
omaisilla ei tällä hetkellä ole 
keinoja tarjota työttömille 
nuorille ratkaisuja, koska hei-
hin ei saada yhteyttä.

Osa syy yli 55-vuotiaiden 
miesten työttömyyden kas-
vuun johtuu siitä, että mie-
het ovat naisia paikkakunta-
sidonnaisempia. Karhupajalle 
on alettu ottaa nuorten lisäk-

si muita ikäluokkia työtoi-
mintaan. Tämä saattaa vai-
kuttaa nuorten työpajan 
valtionosuuksien vähenemi-
seen, mutta koko työllistämi-
sen kannalta tämä ratkaisu on 
välttämätön. 

Vuonna 2015 kehittä-
mistoimessa alettin valmis-
tella yhteiskunnallista yri-
tystä, jonka kautta kaikille 
työllistettäville rakennetaan 
työllistymispolku. Tavoittee-
na on, että he perustaisivat 
osuuskuntia ja mukaan tuli-
si sosiaalisesta yrittämisestä 
kiinnostuneita yrityksiä. Sijoi-
tuspaikkana on vanhan meije-
rin kiinteistö.

Kehittämistoimeen on 
rekrytoitu kehittämisasian-
tuntija Tuomi-Tuulia Ervas-
ti hankevalmisteluun ynnä 
muuhun  kehittämiseen. Ke-
hittämistoimeen ollaan rek-
rytoimassa myös monikult-
tuurisen työn koordinaattori 

maahanmuuttotyön kehittä-
miseen ja verkoston johtami-
seen, työhönvalmentaja kun-
touttavan työtoiminnan ja 
työllistämiskoordinaattorin 
työpariksi kentällä tehtävään 
työhön sekä tuotesuunnitte-
lija yhteiskunnallisen yrityk-
sen kehittämiseen. Myöntei-
set hankerahoituspäätökset 
on saatu Moderni hirsikau-
punki, FINNS-valmistelu-
hanke, Hyvän mielen paikka 
ja Hyvä alku Pohjois-Pohjan-
maalla -hankkeisiin.

Nuoriso-, kulttuuri-, va-
paa-aika- ja työpajatoiminnan 
kehittämiseen liittyvään lau-
suntopyyntöön elinvoimava-
liokunta lähettää koosteen-
sa talous- ja hallintopäällikkö 
Mervi Niemelle. Valiokunnan 
itsearvioinnissa esille nou-
sivat elinkeinopolitiikkaan 
suuntautuvat rohkeat avauk-
set, elinvoiman kehittämiseen 
liittyvät konkreettiset toimen-

piteet, maatalousyrittäjien ja 
pienyrittäjien elinvoiman var-
mistaminen sekä kehittämis-
johtajan johdolla tapahtuva 
paikkakunnan kehittämisha-
luisten yritysten toiminnassa 
tapahtuva elinvoiman kehit-
täminen.

Kokonaisuudessaan valio-
kunta oli tyytyväinen työhön-
sä. Asioiden valmistelu- ja 
lausuntotehtäviin hallituksen 
ohjeistanmana valiokunta on 
halukas.  Valiokunta vahvis-
ti vuoden 2016 vuosikelloon 
suunnitellut asiat ja laati käyt-
tösuunnitelman tekstiosuu-
den.

Lasten ja nuorten valtuus-
tojen vierailuja valiokun-
ta suosittelee toteutettavaksi 
valtuustovierailuina eikä kai-
kissa valiokunnissa erikseen. 
Mikäli tulee asioita, jotka kos-
kevat erityisesti lapsia ja nuo-
ria, heidät voidaan kutsua 
asiantuntijoina elinvoimava-

liokunnan kokouksiin.
Kuntastrategian valmis-

telussa valiokunta tulee otta-
maan kantaa oman toimin-
ta-alueensa asioihin. Näihin 
haetaan näkökulmaa lisäksi 
ulkopuolisen silmin katsottu-
na, ei ainoastaan Pudasjärven 
näkökulmasta.

Positiivinen ja innostava 
vuorovaikutus-valtuustose-
minaari tullaan järjestämään 
toukokuussa. Valiokun-
ta keskusteli OSAO:n opin-
tolinjoista ja niiden kehit-
tämistarpeista. Yrittäjä- ja 
yrittäjyyskoulutukselle on 
tarvetta kaikissa ikäryhmissä. 
Koulutusten tulee olla innos-
tavia ja eri tavalla toteutettu-
ja kuin aikaisemmin. Asiaan 
palataan maaliskuun kokouk-
sessa.

Sointu Veivo
Elivoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Pudasjärven maanpuolustusnaiset ry, 
Reserviupseerit ry ja Reserviläiset ry

SYYSKOKOUKSET
ma 22.2.2016 klo 18.00

 Lakarin koululla.
Aloitamme kahvilla ja arvonnalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitukset

Ohtalan Erä ry:n 
sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS 
Ohtapirtissä la 13.2. klo 13. 

Hallitus klo 12.

Pudasjärven 
Taksiautoilijat ry:n 

VUOSIKOKOUS 
su 21.2. klo 15 

Hotelli Ravintola Kurenkoskessa. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Sihteeri
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Korjaus- ja energia-avustukset  
vuodelle 2016 ovat haettavana 
Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi korjaus- ja energia-
avustukset. Avustusta voi saada:
1. vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus 
2. avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi. 
Kuntotutkimukseen kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa 
aiheuttaviin rakennuksiin
3. pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset, enintään 
kaksi asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytös-
sä oleva asuinrakennus
4. avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistami-
seen (avustuksen myöntää ara)
Avustusten hakuaika päättyy 24.03.2016 (myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon). Uusien hissien rakentamista 
ja liikkumisesteiden poistamista koskevat avustukset ovat 
haettavissa jatkuvasti määrärahojen puitteissa. Terveyshaitta-
avustuksia ei enää myönnetä. 
Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin neu-
vonnasta. Hakemukset postitse osoitteeseen: Pudasjärven 
kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta, Teijo Kettunen, PL 
10, 93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja:  
vs. rakennustarkastaja Teijo Kettunen, p. 0400 384 691.
Pudasjärvi 1.2.2016, tekninen- ja ympäristötoiminta 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pohjois-Euroopan suurim-
mat matkamessut järjeste-
tään vuosittain Helsingissä 
Messukeskuksessa. OSA-
On Pudasjärven yksikön 
matkailualan aikuisopiske-
lijat vierailivat OSAOn tu-
kemana matkamessuilla 21. 
-22.1.2016.

Tänä vuonna paikalla oli 
1000 esittelijää 80 maasta. 
Messuviikonloppuna vie-
railijoita oli reippaasti yli 60 
000. Jokaisella esittelypis-
teellä oli omat erityispiir-
teensä, joilla heräteltiin mes-
suvieraiden mielenkiintoa. 

Eri maiden ruokakult-
tuurit tulivat tutuiksi. Tar-
jolla oli muun muassa tee-

Opiskelijat kansainvälisillä 
matkamessuilla

tä ja sympatiaa sekä hienoja 
italialaisia suklaataideteok-
sia aina kamerasta jakoavai-
meen. Maistiaisia napostele-
malla sai mahansa täyteen, 
ja silmänruokaa riitti esimer-
kiksi thaimaalaisten taideve-
simelonien muodossa.

Taiteellisia elämyk-
siä tarjosivat muun muas-
sa kuubalaiset ja malesialai-
set tanssijat, jotka tanssivat 
niin miesten kuin naisten 
sydämiin. Musiikkitarjon-
taa oli runsaasti, ja erilai-
set luennot, tietoiskut ja pa-
neelikeskustelut täyttivät 
Messukeskuksen lavat. 3D-
matkailulasien avulla pääsi 
virtuaalimatkalle niin italia-
laiselle viinitilalle kuin ran-
tamaisemiin. 

Lasten ja lastenmielisten 
iloksi yleisön joukossa tem-
melsivät Ville Viking, Muu-
mimaailman asukkaat, Tie-
tomaan dinosaurus sekä 
muut vekkulit hahmot. Mes-
suvieraat saivat hienoja ku-
vamuistoja ystävällisten sa-
tuhahmojen seurassa. Oulun 
dino-ystävän hymy alkoi 
hyytyä jatkuvasta poseeraa-
misesta, mutta silmät vilk-
kuivat iloisesti messujen lop-
puun asti.

Messuilla oli hyvä mah-
dollisuus tutustua matkailu-

Kuumaa kuubalaista tans-
sia. Kuva: Heli Rajavaara.

Kulttuurilla höystetty reissu: intialaisella illallisella. Kuva: Janica Halonen.
Nunna Ville Vikingin hala-
uksessa. Kuva: Heli Raja-
vaara.

Kaivertamisen lopputulokseen pääseminen kesti useita 
päiviä. Thaimaan osasto. Kuva: Minttu Paakki

alan uutuuksiin eri teemoi-
neen ja saada informaatiota 
tarjonnasta meillä ja muualla 
sekä hyödyntää rekrytointi-
mahdollisuuksia. Ryhmäm-
me opiskelijat käyttivätkin 
tilaisuuden hyödykseen on-
nistuen luomaan kansainvä-
lisiä kontakteja ja jopa saa-
maan työpaikkoja.

Lappi ja muu Pohjois-
Suomi olivat hyvin edus-
tettuina. Oulun, Syötteen, 
Kalajoen ja Limingan esitte-
lypisteet tekivät yhteistyötä 
muun muassa matka- ja ma-
joitusvarauksien osalta. Tel-

tassa pyörivät hienot mai-
semakuvat kertoen omaa 
kieltään pohjoisen upeasta 
luonnosta lakeuksilta tuntu-
riin.

Ryhmämme kaksi opis-
kelijaa avusti Syötteen stän-
dillä kolmen päivän ajan. He 
saivat kokemusta asiakas-
työstä ja toimivat pillipiipa-
reina houkutellen etelän ih-
misiä sopulilauman tavoin 
tutustumaan Suomen eteläi-
simmän tunturin taikaan. 

Tutkimusmatkailijat 
OSAOsta

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

Laihdu 10 kg tai enemmän !!!
  Valmentajan tuella.

Pudasjärvi ABC
Taivalkoski K-market

07-11.00
12-13.00

klo
klo

MAANANTAINA 8.2.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Torstaina 11.2. eri puolel-
la Suomea vietetään useilla 
paikkakunnilla 112-päivää. 
Teemapäivä on valtakun-
nallinen ja  siinä korostetaan 
turvallisuuden merkitystä 
ihmisten arjessa. Pudasjär-
vellä 112-päivä järjestetään 
taajamassa Rautia K- Maa-
talouden liiketiloissa ja pi-
ha-alueella kello 10-14. Ta-
pahtumassa ovat Rautian 
lisäksi mukana, vakuutusyh-

Pudasjärvellä vietetään 112-teemapäivää

112-teemapäivänä on tarjol-
la runsaasti tietoa arjen tur-
vallisuudesta sekä vahin-
kojen ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisemisestä.

tiö Lähitapiola, poliisi, palo-
laitos ja sairaankuljetus. Ta-
pahtuman tavoitteena on 
kiinnittää ihmisten huomio 
vahinkojen ja onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisemiseen. 
Lisäksi päivän kuluessa jae-
taan tietoa ja opastetaan toi-
mimaan oikein hätätilanteis-
sa.

Päivän aikana pääsee 
kokeilemaan palomiesten 
opastamana alkusammu-

tusta käsisammuttimella, tu-
tustumaan hälytysajoneuvoi-
hin sekä poliisin, palokunnan 
ja sairaankuljetuksen toimin-
taan. Jaana Valkola Rautias-
ta vinkkaa, että tapahtumas-
sa on huomioitu myös lapset. 
Lapset voivat tuoda muka-
naan piirustuksen aiheena: 
Kuka mielestäsi on arjen san-
kari? Päivän aikana piirus-
tuksen palauttaneille on lu-
vassa mukava yllätys. PK

Sotkajärven kylän yhdis-
tysten yhteisvoimin tekemä 
Tuttu tie kotiin CD-levy on 
tuottanut jo tuhansia euroja 

tuloa. Viime viikolla projek-
tityöryhmä ojensi Pudasjär-
ven sotaveteraaneille 8 000 
euron lahjoituksen.

Veteraanilevyn 
tuotosta suuri 

lahjoitus veteraaneille
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112 PÄIVÄ TARJOUKSET:

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

KAUPAN 

PÄÄLLE 

TURVAKAAPPI!

SAMMUTUSPEITE 
Firetech 140x180 cm

Musta ja 
punainen.

PALOVAROITIN 
Housegard optinen 

SA401S
Optinen peruspalovaroitin. 

Voidaan asentaa vain, 

Vesivuotovaroitin varoittaa 
nopeasti ja tehokkaasti vuotavista 

vesijohdoista ja pesukoneista. 

PALO- JA LÄMPÖTILA-
VAROITIN Housegard 

SA422WSST 2 kpl
Uuden sukupolven langattomasti

RADIOKUULO-
SUOJAIN Bilsom 

MP3 HI-VIS
Hi-Vis - Mukana MP3 

ASEKAAPPI FXA 
5-aseelle

Asekaappi pe-
ruskäyttäjälle. Soveltuu 
aseiden säilyttämiseen 
sisätiloissa. Kaksi pult-
tilukkoa. Seinän/oven 
paksuus 3 mm. Mitat: 
k 1400 x l 300 x s 265 
mm. Paino: 47,5 kg.

KUULOSUOJAIN 
Peltor lasten 

vihreä

SUOJALASI 
Peltor Solus kirkas

JAUHESAMMUTIN 
NEXA 6 kg 43A 
+ PEITE 120x180

Laadukas sammutin ja sammutus

PUTOAMISSUOJAIN-
SARJA miller 1

Rakennus- ja kiinteistötöihin. 1-pis-
tekokovaljaat takakiinnityksellä, 

köysitarrain sekä köysi (halkaisija 

HUOMIOLIIVI 
keltainen yhdenkoon

Työhön ja va-
paa-aikaan sopiva 
varoliivi. Luokka 2.

SUOJAKYPÄRÄ 3M 
Peltor G3000C 

keltainen ruuvisäädöllä
Peltor G3000 Solaris 

suojakypärä
 ruuvisäädöllä, keltainen. 

TURVAKENKÄ Jalas 3978 
Offroad+ S3 Hro koko 45

Talvikenkä villasekoitevuo-
rella, pitävällä ja kuumuutta 
kestävällä ulkopohjalla ja 

vetoketjulla.

SUOJAINPAKKI 
Honeyell Kit epi basik

sis.Smartfit korvatulpat,
suojalasit A800,3-pack 

hengityssuojaimet 3206 ja käsineet

10,95 6,95

13,90 45,00 59,00

VAIJERILUKKO 
1,8 m x 8 mm 3 väriä

Teräksinen värikäs vaijerilukko 1800mm x 8 mm. 
Toimii avaimella. Käyttökohteet mm. polkupyörät, 

lastenvaunut, rollaattorit ja potkukelkat. Värit sininen, 
punainen ja väritön.

5,00 179,- 14,90

8,90 39,95 159,-

4,95 19,95

99,90

12,95

VESIVUOTOVAROITIN 
Housegard WA201S

Paristo-
käyttöinen. 

sarjaankytkettävä 
paristokäyttöinen (2 kpl 
AA) yhdistetty palo-ja 

lämpötilavaroitin.

-soit-
timen 
liitin-
johto.

peitepaketti, niin 
kotiin kuin julkisi-
inkin kohteisiin.

kun 
paristo 
on pai-
kallaan. 

HÄKÄVAROITIN 
Housegard CA105S

9V paristolla. Testi-/vai-
mennuspainike. Nopea ja 
voimakas signaali 85dB.

39,00

12 mm ja pituus 
20 m).

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

®
www.verman.�/perhe

Kampanjapakkauksia saatavilla rajoitetun ajan. *Rela+D sisältää maitohappobakteerin lisäksi D-vitamiinia, joka ylläpitää vastustuskykyä. **IMS Health MAT EUR 9/2015

Rela tabs 
Orange + D3

30+10 tabl. 

18€ 
(norm. 19,51/30 tabl.) Rela tabs 

Strawberry
30+10 tabl. 

16€ 
(norm. 17,73/30 tabl.)

Rela tabs 
Mild lemon

30+10 tabl. 

16€ 
(norm. 17,73/30 tabl.)

Jari Keskiaho 040-516 0430
Sami Kaivorinne 040-560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

PANNU KUUMANA
KOKO PÄIVÄN!

Summit
SP 154”
14.610;-
+ tk. 300;-

XPS 
synteettinen 2-T öljy

Telamönkijä

suoralla kaupalla

KOEAJOSSA:

-50%
-30%

99:-

-1.000:-

-500:-

UUDET KELKAT 

VAIHDOKIT 

Pienkonehuollon kelkkapäivä pe 5.2. klo 10-16
PÄIVÄN TARJOUS:

VAIHDOKIT:

AJOVARUSTEITA

ÖLJYTARJOUS:

KELKAT Vm. Hinta  Huom!
Työ:
Aktiv Panther ................................................ 1984 ...... 900:-
Lynx 5900 FC ml.5190km. ............................. 1988 .... 1990:-
Lynx forest fox 7200km. ................................ 2006 .... 4150:- ALV väh.kelp.
Ski-doo Expedition 600 SDI  ........................... 2008 .... 4890:- ALV väh.kelp.
Lynx 59 Yeti 600 ACE  9700km. ..................... 2011 .... 7990:- ALV väh.kelp.
Touring:
Polaris Sport Touring 550F 12809km. ............. 2000 .... 2890:- ALV väh.kelp.
Lynx Adventure 550F 16935km. ..................... 2008 .... 3150:-
Urheilu:
Lynx Enduro 550F RC  5615km. ..................... 2004 .... 2900:-
Polaris RMK 550 ml.2800 .............................. 2006 .... 2990:-
Ski-doo MXZ 500 SS 10173km. ..................... 2006 .... 3390:-
Ski-doo Summit 550F 13550km. .................... 2005 .... 3490:- ALV väh.kelp.
Lynx Rave 600 SDI ........................................ 2005 .... 3700:-
Arctic cat Jaguar Z1 Sno Pro  6400km. ......... 2007 .... 3890:-
Ski-doo MXZ 500 SS 6200km. ....................... 2006 .... 3950:-
Lynx Xtrim 550f 950km. ................................ 2007 .... 4500:- ALV väh.kelp.
Lynx Xtrim 800 N-duro 6700km. Tehoputki ...... 2007 .... 4990:-
Lynx Xtrim 550f 5040km. .............................. 2011 .... 5890:-
Ski-doo MXZ X-RS 600 E-TEC 11200km. ......... 2010 .... 5990:-
Lynx Xtrim 600 E-tec 7600km. ...................... 2010 .... 6400:-
Lynx Xtrim SC 600 E-tec 8500km. ................. 2013 .... 8590:- ALV väh.kelp.
Ski-doo MXZ 800R E-tec  9001km.................. 2013 .... 8990:-
Ski-doo Summit SP 600 E-tec 154”  7032km. 2014 .... 9190:- ALV väh.kelp.
Ski-doo MXZ 800 renegade bc. Aj.4500km. ..... 2014 .. 10990:-
MÖNKIJÄT:
Polaris Xplorer 4x4 ........................................ 1996 .... 2500:-
Polaris Sportsman 500ho. 1100km ................ 2009 .... 4990:-
Arctic cat 650 H1  1500km. Lumisarja ........... 2007 .... 5800:-
Honda TRX 420 FAB 4000km. Erillisjousitettu . 2011 .... 5990:- ALV väh.kelp.

/ 3 kpl 
ltk

BRP:ltä 

paikalla 

alue päällikkö 

Juha 

Mäkimartti

49 Ranger
900 ACE
Boondocker 3900
Rave RE 800

49 Ranger
600 ACE  13.000;-
600 E-TEC 14.230;-
900 ACE 14.990;-     
 + tk. 300;-

59 Yeti
550 F    9.200;-
600 ACE 11.990;-     
 + tk. 300;-

Xtrim SC 
600 E-TEC 
14.100;-     
+ tk. 300;-

69 Yeti
900 ACE 16.140;-     
 + tk. 300;-

MXZ
Renegade
Freeride 154”

59 Yeti

Meiltä 

varaosat 

myös muihin 

merkkeihin


