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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
Vuokrataloille 

rakenteilla uusi hirsinen 
luhtitalo s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.12.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!
Kysy talvitarjousta 

esim. kesämökkien kattoasennuksiin.
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät 
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
kattoasennus@outlook.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Hyvää Uutta Vuotta!

Palvelemme:
perjantaina 29.12. klo 9-18
lauantaina 30.12. klo 9-14

sunnuntaina 31.12. ja Uuden Vuoden 
päivänä 1.1.2018 suljettu

Tervetuloa!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Lumiukkoja mieltä piristämään

LUMIUKKOTALAKOOT
Pudasjärven kaupunki haastaa kaikki lumiuk-
kotalkoisiin 1.1.-11.3.2018! Pystytä lumiukkosi 

keskustaan tai kylille, porttien pieliin, pihateiden 
varsille, pelloille tai palkisille, tai mihin vain mis-

sä se on näyttävää, mutta turvallista.  
Tyyli on täysin vapaa!

Lumiukkoja toivotaan erityisesti ilmestyvän 
Rajamaan rannan puistoalueelle. Rajamaan 

rantaan on tarkoitus saada useampikin lumiukko 
kaikkien ulkoilijoitten iloksi.

Myös koulut haastetaan lumiukkojen tekoon. 
Luokat voivat itse päättää milloin ja mihin lu-

miukkonsa pystyttävät.

Lue lisää alla näkyvästä osoitteesta!

www.pudasjarvi.fi/lumiukkotalakoot

LUMIUKKOTALAKOOT

Parha
at bil

eet

aamuun a
sti!

ROMEKIEVARINTIE 1
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

DUO ATOMI & ZORE 29. 30. JA 31.12.
AVOINNA: 29.-30.12. KLO 10-02 / 31.12. KLO 10-04
KEITTIÖ: 29.-30.12. KLO 10-21 / 31.12. KLO 10-24

ROMPAN
UUSIVUOSI

• Opi tuntemaan Liikkujatyyppisi ja 
löydä lisää motivaatiota liikuntaan. 

•  Liikuntatieteen tohtori Jaana Kari 
luennoi Liikkujatyypeistä, liikuntaan 
motivoitumisesta ja oman hyvinvoin-
nin johtamisesta.

Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja sen Kuntourheilujaosto

JAANA KARIN LUENTO- JA 
KESKUSTELUILTA

ma 15.1. klo 18 Kulttuurikeskus 
Pohjantähti Teollisuustie 1

Jaana Kari on liikuntatieteiden tohtori, liikunnan ja terveystiedon 
opettaja ja liikunnan kokemuksellisuudesta kiinnostunut tutkija. 
Hän on väitellyt helmikuussa 2016 luokanopettajien liikunnan-
opettajuuden kehittymisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee lii-
kunnan erityisasiantuntijana Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 
Liikunta kuuluu myös Karin vapaa-aikaan. Hän valmentaa Kajaanin 
uimaseuran nuoria uimareita ja liikkuu itse aktiivisesti kuntoliikun-
taa harrastaen. 

Iltaan osallistuminen on maksuton!

Aktiivisuutta ja hyvinvointia arkeen
– tule kuulemaan!

Aili Ojalan kirja
ELÄMÄÄ ROJOLAN 

SELKOSILLA
uusintapainos

myytävänä Topi Torilla
Hinta 29 €. 

Toivoo Pudasjärvi-lehden toimitus

Seuraava Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy 

PE 5.1.2018
Ilmoitusaineistot ke 3.1. mennessä.

Hyvää ja 
Räiskyvää Uutta 

Vuotta 2018!

Kuuden kappaleen ulkotulipakkaus. 
Paloaika 4–5 tuntia.

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

Puh.  020 752 8260

ULKOTULI FXA 
45x105 mm 6 kpl

Hyvää 
uutta vuotta!250

MEILTÄ JA 
K-SUPERMARKETISTA 

UUDENVUODEN 
ILOTULITTEET!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 31.12. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakkola.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa ma 
1.1.2018 kello 12, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola. Ju-
malanpalvelus on katsottavissa suorana videolähetyk-
senä seurakunnan kotisivujen kautta.

Kuorot: kirkkokuoro to 4.1. kello 18.

Kirkkoherranvirastossa myytävänä: Suur-Iin historia-
teosta v.1700-1870 ja  v.1870-1925, hinta: nahkakan-
tinen 15 € ja kloottikantinen 10 €.  Koillismaan rovas-
tikunnan hartauskirjaa ”On vain äärettömän armollinen 
Jumala”, toim. Tuomo  Törmänen, hinta 15 €.

Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken koululla ma 
1.1. kello 17 (Esa Kurkela, Toivo Määttä). Seurat Ku-
renalan ry:llä ma 1.1. kello 16 (Timo Lyytikäinen, Urpo 
Illikainen).

Haudattu: Hilja Katariina Koppström 97 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo en-
nenkuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä. Päivä 
on ns. joulun oktaavi (kahdeksas päivä, viikon kuluttua vietettävä 
jälkijuhla). Kuvaus Jeesuksen lapsuudesta on ehtinyt ympärileik-
kaukseen ja nimenantoon asti ja siihen liittyvät tekstit puhuvat 
Jeesuksen nimen merkityksestä. Muuta nimeä, joka meidät pelas-
taisi, ei ole annettu. Jeesus-nimi merkitsee ”Herra on apu, Herra 
pelastaa.” Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena. 
-Kirkkovuosikalenteri

Päivän rukous
Rakas Jumala.
Sinä annoit Pojallesi nimen Jeesus jo ennen kuin hän syntyi.
Sinä tunnet meidät jokaisen nimeltä. Kiitos päivästä, 
jolloin kasteessa otit meidät lapsiksesi.
Aikamme on sinun lahjaasi. Kiitämme sinua päättyneestä vuodesta 
ja huolenpidostasi.
Kiitos, että saamme aloittaa uuden vuoden sinun kasvojesi edessä. 
Me emme tiedä, mitä
tämä vuosi tuo tullessaan. Sinä tiedät, mitä tarvitsemme. 
Pyydämme sinun johdatustasi
perheillemme ja koko elämällemme. 
Siunaa alkanut vuosi.

Tuulikki Tihinen

Jeesuksen nimessä

poikamme Tonin 
lakkiaskahville kotiimme 
Viinikoskelle la 6.1.2018 

alkaen klo 12.

Tervetuloa

Maritta ja Kari Jaurakkajärvi

Tervetuloa 
juhlimaan! Pudasjärven Isännöinti Oy 

tarjosi joulukahvit keskiviik-
kona 20.12. asiakkaille ja yh-
teistyökumppaneille Juko-
lantie 4 toimistotiloissaan. 
Kahvitus on jo perinteek-

Pudasjärven Isännöinti tarjosi joulukahvit
ki mahtuneet istumaan, to-
tesi isännöitsijäyrittäjä Ensio 
Kauppila.

Pudasjärven Isännöin-
ti -yritys järjestää taloyhtiöi-
den arjen sujuvaksi. 

-Meillä asiakkaiden asi-
at hoidetaan kokonaisvaltai-
sesti asian luonteesta riippu-
en mahdollisimmat pian. 

Pudasjärven Isännöin-
ti Oy on perustettu syksyllä 
2010. Ensio Kauppila palve-
lee asiakkaita henkilökoh-
taisesti ja asiakaslähtöisesti. 
Palveluna ovat myös asunto-
yhtiöiden kuntokartoitukset, 
joilla pystytään välttämään 
ennalta arvaamattomat va-
hingot. Kauppila katsoo täl-
lä olevan myös työllistävän 
vaikutuksen paikkakunnal-
la. A-RHPudasjärven Isännöinnin joulukahvitus on muodostunut jo perinteeksi.

si muodostunut tapahtuma. 
Samalla on helppo hoitaa 
isännöintiasioita kuntoon. 
Keskustelut kahvikupposen 
ääressä sivusivat myös paik-
kakunnan yleisiä asioita. 

Jouluista tunnelmaa loivat 
joulutähdet sekä tuikut. Kä-
vijöitä oli nelisenkymmentä. 

- Olen tyytyväinen kävi-
jämäärään. Välillä oli niin 
paljon väkeä, etteivät kaik-

Pohjois-Suomen Kattoasennus uusi 
yritys Pudasjärvellä
Pohjois-Suomen Kattoasen-
nus on Pudasjärven uusim-
pia yrityksiä. Sen perus-
ti pudasjärveläinen Matti 
Nyström joulukuun alussa. 
Yrittäjä asentaa ja rakentaa 
peltikattoja sekä tekee nii-
hin liittyvät kirvesmiestyöt 
ja lisäeristystyöt. Ammat-
titaito työhön on peräisin 
muutaman vuoden takaa 
Matin toimiessa kattoalan 
yrityksen työntekijänä 
Tampereella. Välillä hän oli 
Koillis-Telellä tietoliikenne- 
ja elektroniikka-asentajana 
reilut viisi vuotta.

Matti Nyström aloitti vuo-
den lopulla kattojen asenta-
misen omana yrityksenä. 

-Oman yrityksen perus-
taminen oli siintänyt mie-
lessä pitemmän aikaa, ker-
toi Matti. Hän myös liittyi 
hetimmiten Pudasjärven 
Yrittäjien jäseneksi.

Toimialueena on Poh-
jois-Pohjanmaa, Kainuu ja 
Lapin eteläinen alue. En-
simmäinen työurakka oli 
saunan katon laittaminen 
Ranuan Simojärvellä.

Yrityksen perustamiseen 
kuului tarvittavien työka-
lujen hankinta. Auto ja pe-
räkärry olivat jo valmiina. 
Pellit ja tarvittavan puuta-

varan Matti pyrkii hank-
kimaan pudasjärveläisistä 
liikkeistä. Tosin myös joh-
tavan peltitehtaan kanssa 
on neuvottelut meneillään 
edustussopimuksesta.

Matti on syntyisin Aitto-
järveltä. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja kolme lasta. 

Heimo Turunen

LAVIS-liikunta sopii kaikille
Joulu ja luvallinen ylenmää-
räinen herkuttelu ovat taka-
na. Kesä ja bikinikausi ovat 
puolestaan käsillä ennen 
kuin huomataankaan. Kun-
tokin on saattanut päästä hii-
pimään piiloon syksyn aher-
ruksessa ja pimeydessä. Jos 
perinteiset liikuntamuodot 
kaikessa tärkeydessään eivät 
innosta tai nappaa, mutta jo-
tain uutta erilaista haluttaa 
kokeilla, niin yhtenä oival-
lisena liikuntamuotona on 
LAVIS.

LAVIS on iloinen, helppo 
ja hien pintaan nostattava lii-
kuntamuoto, joka perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jum-
pan välimuotoon. LAVIS- 
liikkuminen tehdään yksin, 
joten kuviot saa tehdä oman 
tyylin mukaan miettimät-
tä toisten askelia. Tunnilla 
liikutaan tuttujen lavatans-
silajien, kuten valssin, tan-
gon, humpan, jenkan, rock/
jiven, cha chan tai samban 
askelkuvioita noudattaen tai 
mukaellen. LAVIS-tunnil-
le tultaessa ei tarvitse osas-
ta lainkaan tanssiaskelia.  
Opettaja Heidi Kilkki pitää 
huolen siitä, että tunneilla 
oppii huomaamatta eri la-

Heidi Kilkki (oikealla) on vetänyt suosittua Laviskurssia jo 
kolmatta vuotta.

vatanssiaskeleiden perustei-
ta kuntoilun ohella. Ennen 
uuden kuvion toteuttamista 
käydään opettajan johdolla 
askelkuviot selkeästi toista-
en läpi. Ei haittaa ollenkaan, 
vaikka askeleet eivät mene 
aina kohdalleen. Tärkein-
tä on, että liikkuu, tulee hiki 
ja on mukava olo.  LAVIS 
on niin mukavaa porukassa 
liikkumista, että ei edes huo-
maa olevansa täysipainoi-
sessa kuntoilutuokiossa.

LAVIS on tarkoitettu kai-
kille, naisille, miehille, nuo-
rille ja vanhemmille, jotka 
haluavat liikkua reippaas-
ti musiikin tahtiin kunto-
aan kohottaen ilman vatsali-
hasharjoitteita. Pudasjärven 
kansalaisopiston järjestä-
mänä LAVIS-tunti on sun-
nuntaisin kello 14 Salikis-
sa. Sunnuntaina 7.1. on oiva 
mahdollisuus tulla tutustu-
maan LAVIKSEN kuvioihin 
kello 14. Ensin lavistellaan 
45 minuuttia ja sitten jum-
pataan loppuaika. Tämä on 
poikkeuksellisesti maksulli-
nen kuusi euroa.

Sointu Veivo
Lavisliikkuja
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Joulukahvit Pudas-Koneella

Kauppiaspariskunta 
Terhi ja Kyösti Hökkä 
tarjosivat joulukahvia 
reilulle 300 asiakkaalle.

Asiakkaita oli 
runsaasti myös eri puolilta 

laajaa pitäjää.

Pudas-Kone tarjosi perjantai-
na 22.12. joulukahvit asiak-
kaille kiitokseksi kuluneesta 
vuodesta. Kauppiasyrittäjä 
Kyösti Hökkä kertoi tämän 
vuoden joulumyynnin ol-
leen vilkasta. Kodinkoneita 
ja lumilinkoja on mennyt hy-
vin kaupaksi ja ostetuimpi-
en tuotteiden joukossa ovat 
olleet partakoneet ja säh-
köhammasharjat. Jalkinei-
ta kysytään myös runsaasti 
näin talviaikana. Ostetuim-

pia ovat Suomessa valmiste-
tut Sievi jalkineet sekä aidot 
Ruotsissa valmistetut Poly-
ver lämpösaappaat. Pimeän 
talven aikana turvallisuutta 
liikkumiseen tuovat myyn-
nissä olevat huomioliivit. 
Yhtenä erikoisuutena ostet-
tiin lahjakortteja autojen hoi-
topalveluihin.. A-RH

Karhupajan ja OSAOn nuoret myyntitehtävissä
Karhupajalta saa paljon tu-
kea ja ohjausta työntekoon. 
Karhupajan valmennustyö 
kohdistuu pääasiassa alle 
29- vuotiaille henkilöil-
le. Pajalla nuoria ohjataan 
koulutuksiin ja heitä kiin-
nostavat työllistymismah-
dollisuudet kartoitetaan 
yhdessä. Monet nuoret 
ovat löytäneet motivaation 
työhön ja opiskeluun Kar-
hupajan kautta. He ovat 
työllistyneet myös avoimi-
en työpaikkojen tehtäviin.

Satu Palonen, 22 vuotta 
ja Jaakko Keränen, 20 vuot-
ta olivat myymässä työval-
mentaja Irmeli Hämäläisen 
kanssa joulukuun alku-
puolella K-supermarketin 
aulassa Karhupajan tuot-
teita. Kaikki tulot menivät 
Nuorten työpajan hyväksi. 
Paikalliset yritykset olivat 

tilanneet syksystä lähtien 
liikelahjoiksi ja joululah-
joiksi muun muassa uu-
tuutena ollutta Pudasjär-
vi-korttia ja lasienkeleitä. 
Joulun alla Karhupajalla 
olikin melkoista huisketta. 
Myynnissä oleva vieraskir-
ja oli valmistettu kierrätys-
materiaaleista. Kansiin oli 
käytetty vanhoja kankai-
ta. Vain sivut valmistetaan 
normaalipaperista. 

- Valkoisia ja punai-
sia isoja ja keskikokoisia 
kynttilälyhtyjä on mennyt 
myös paljon kaupaksi, to-
tesivat myyjät.

Oulun seudun ammat-
tiopisto on monialainen 
ammattiopisto, jossa opis-
kelee 11 100 nuorta ja ai-
kuista. Koulutusyksikkö 
on muun muassa Pudas-
järvellä, jonka matkailu-

Ida Karppinen ja Iina Valkama olivat kartuttamassa opinto-
matkarahastoa myymällä muun muassa leivonnaisia.alan toisen vuosikurssin 

opiskelijat 17-vuotiaat Ida 
Karppinen ja Iina Valkama 
olivat myymässä K-super-
marketin eteisessä erilai-

sia leivonnaisia ja tuotteita. 
Tulot käytetään opinto-
matkaa varten, tosin mää-
ränpää oli vielä hakusas-
sa. Opiskelijat kertoivat 

Jaakko Keränen ja Satu Palonen olivat joulun alla myymäs-
sä Karhupajan tuotteita.

odottavansa innolla oppi-
misjaksoa, joka on helmi-
kuusta toukokuuhun. Yksi 

tärkeimmistä yhteistyö-
kumppaneista on Pikku-
Syöte. A-RH

Asumisneuvojan työstä hyviä kokemuksia
Hyvinvointivaliokunnan ko-
kouksessa torstaina 21.12. 
asumisneuvoja Teija Nie-
melä kertoi asumisneuvon-
nasta, joka aloitettiin Pudas-
järvellä ARAn rahoittama 
huhtikuussa 2017. 

Neuvonnan tarkoituk-
sena on auttaa eri asumis-
muodoissa asuvia asukkaita. 
Avustamisen kohteena ovat 
vuokrarästit, vuokranmak-
suvaikeudet, mielenterveys- 
ja päihdeongelmista johtuvat 
asumiseen liittyvien asioiden 
hoidon heikentyminen, mak-
susuunnitelman laatiminen, 
tukien hakeminen tai asumi-
sen ohjaus. Asiakkaita ovat 
nuoret, ikääntyvät henkilöt, 
lapsiperheet, yksinasuvat 
sekä muut asumisapua tar-
vitsevat.

Yhteydenottoja on noin 
250 kappaletta kuukaudessa. 
Asiakkuuksia vuoden 2017 

aikana on ollut 85. Asiak-
kuus on alkanut yleisimmin 
asiakkaan omasta aloittees-
ta, mutta myös sosiaalityön-
tekijän, vuokranantajan tai 
läheisen aloitteesta. Suurin 
osa asiakkaista asuu vuok-
rataloyhtiöiden asunnoissa. 
Asiakkuuksien piiriin kuu-
luu lisäksi omistusasunnossa 
asuvia asiakkaita. Asumis-
neuvojan työn ansiosta suo-
ria säästöjä on pystytty osoit-
tamaan 35 000 euroa vuonna 
2017. Säästöt ovat syntyneet 
siitä, että maksusuunnitel-
milla on pystytty sopimaan 
vuokrarästeistä eikä perintä 
ole edennyt käräjäoikeuteen. 
Muut säästöt syntyvät epä-
suorasti vaikuttaen lisääväs-
ti yleiseen hyvinvointiin. Pu-
dasjärven vuokrataloyhtiöt 
ja kaupunki suunnittelevat 
palkkaavansa asumisneuvo-
jan myös ensi vuodeksi. Va-

liokunnassa päätettiin oh-
jeistaa kaupunginhallitusta 
osallistumaan asumisneuvo-
jan palkkaukseen työn suu-
ren tarpeellisuuden ja vai-
kuttavuuden takia sekä 
ennaltaehkäisevänä ja hyvin-
vointia parantavana toimin-
tamuotona.

Koulukiusaamista 
moneen suuntaan
Ruut Tuohimaa ja Johan-
nes Putula kertoivat nimet-
töminä haastattelemiensa 
nuorten, huoltajien ja opet-
tajien kokemuksia koulu-
kiusaamisesta. Kiusaamista 
tapahtuu moneen suuntaan 
siten, että vahvemmat kiu-
saavat heikompia, heikom-
mat kiusaavat vahvempia 
ja toisaalta vahvemmat ja 
heikommat kiusaavat toisi-
aan. Tarinoista voi päätellä, 
että lapset tarvitsevat keino-

ja koulukiusaamisen käsit-
telyyn, sen selvittelyyn sekä 
koulukiusaamisesta selviä-
miseen. Selvittelyn keinok-
si perinteisten keskustelujen 
rinnalle voisi nostaa muita-
kin keinoja. Samankaltaisia 
kiusaamiseen liittyviä koke-
muksia on paljon, jotka sisäl-
tävät syrjimistä ja nettikiu-
saamista. Kiusaamisella on 
ollut surullisia vaikutuksia 
myöhempään elämään. Esi-
merkiksi masennus ja esiin-
tymispelot vaivaavat monia. 
Kiusaaja ei aina ymmärrä 
kiusaavansa. Nuorille olisi-
kin tärkeä opettaa itse- ja ih-
mistuntemusta. 

Hyvinvointivaliokunnan 
tavoitteena on pyrkimys ke-
hittää koulukiusaamisen 
ennaltaehkäisyn tueksi vä-
lineitä opettajille, huoltajil-
le, lapsille sekä hallinnol-
le. Hallinnollisella välineellä 

tarkoitetaan sitä taustatukea, 
jota työnantaja voi tarjota 
työntekijöille kiusaamiseen 
puuttumisen kynnyksen 
madaltamiseksi. 

Kaksoistutkintoon 
kannustetaan
Talous- ja hallintopäällik-
kö Mervi Niemi esitteli var-
haiskasvatuspalvelujen, 
koulutuspalvelujen sekä va-
paa-aikapalvelujen käyttö-
suunnitelman tavoitteita. 
Valiokunnassa ohjeistettiin 
liittämään koulutusmahdol-
lisuuksien lisääminen- koh-
taan lukion pohdittavaksi 
keinoja, joilla kannustetaan 
ja houkutellaan oppilaita en-
tistä enemmän kaksoistut-
kinnon suorittajiksi.

Perus- ja esiopetuksen 
sekä lukion käyttösuunnitel-
miin hyvinvointivaliokun-
ta esitti lisättäväksi tavoit-

teen osallistua yhteistyössä 
Karhupajan kanssa toteutta-
maan mediaprojektina Pu-
dasjärven joulukalenterin.

Kuultiin katsaus Hirsi-
kampuksen hallinnon ti-
lanteesta. Keskusteltiin 
kuntalaiselta tulleesta ehdo-
tuksesta vaikuttaa TE-toi-
miston ja verotoimiston au-
kioloaikoihin. Todettiin, että 
verotoimisto ja TE-toimis-
to ovat valtionvirastoja, joi-
den palvelujen tuottamiseen 
ei kaupunki osallistu eikä ei 
ole mahdollisuuksia vaikut-
taa valtion virastojen palve-
lujen tarjontaan tai aukiolo-
aikoihin. Kaupunki toteuttaa 
yhteispalvelupisteen pal-
velut, joiden tavoitteena on 
auttaa kuntalaisia asioimaan 
etäyhteydellä valtion viras-
toihin.

Sointu Veivo
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Virkistysuimala Puikkarissa 
on muodostunut Suomi 100 
juhlavuoden mittaan viiden 
uimarin 100 kilometrin uinti-
ryhmä Terttu Ahonen, Virpi 
Eskola, Marja-Liisa Kurikka-
aho, Kaarina Haanela ja Aini 
Seppänen. Osa heistä on har-
rastanut uintia pitempään, 
osalle harrastus on virinnyt 
viime vuosien aikaan. Ryh-
mäläiset eivät juurikaan pidä 
yhteyttä keskenään tai sovi 
yhteisiä uintikertoja. Terveh-
ditään ja vaihdetaan kuulumi-
set, jos satutaan yhtä aikaa al-
taaseen tai saunatiloihin. Toki 
on muitakin aktiivisia uima-
harrastajia, joille on kertynyt 
pitkiä uintimatkoja vuoden 
varrella. 

Terttu Ahosella on tapa-
na käydä uimassa pari kertaa 

100 kilometriä uintia Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi

Pudasjärven Vuokrataloille rakenteilla uusi hirsinen luhtitalo

Vuonna 1974 perustetutulla 
ja kaupungin yksin omista-
malla, Pudasjärven vuokra-
taloilla on noin 330 huoneis-
toa, joissa on vuokralla noin 
400 asukasta. Huoneistot 
ovat käytännössä täynnä, 
kertoo elokuussa uutena toi-
mitusjohtajana aloittanut 
Jouko Väänänen. Hän ker-
too asuvansa tällä hetkellä 
Oulunsalossa, mutta on val-
mis perheensä kanssa, johon 
kuuluu vaimo ja neljä las-
ta, muuttamaan myös Pu-
dasjärvelle. Ennen nykyistä 
työtä Väänänen toimi kuusi 

vuotta vahinkokartoittajana 
ja vastaavana työnjohtajana 
Lassila&Tikanojalla sekä on 
työskennellyt aluevastaava-
na Recover Nordic Oy:ssä. 
Väänäsellä on myös yrittä-
jäkokemusta kiinteistöjen 
vesi- ja palovahinkojen sekä 
homesaneerausalalta.

Pudasjärven Vuokratalo-
jen täyttöaste on ollut noin 
96 prosenttia. Ihan heti va-
pautuneita huoneita ei vält-
tämättä vuokratakaan, sillä 
siinä vaiheessa on hyvä tilai-
suus tarkastaa huoneistojen 
kunto ja tarvittaessa tehdään 
kunnostusremontteja. 

Vuokrattavia kiinteistö-
jä on Kurenalan lisäksi Kipi-
nässä, Syötteellä, Sarakyläs-
sä ja Puhoksella. 

- Yksiöistä on eniten ky-
syntää ja nytkin niissä on jo-
noa ja täytetään hakemusten 
perusteella sitä mukaa kuin 
niitä vapautuu. Syrjäkylillä 
olisi nytkin muutama huo-
neisto vapaana, kertoo Vää-
nänen. 

Vuokrataloyhtiöstä huo-
lehtii neljän hengen työn-
tekijäjoukko. Toimitusjoh-
tajan lisäksi kaupunginta-
lolla työskentelee tekninen 
isännöitsijä, isännöitsijä ja 

Pudasjärven Vuokrataloilla on rakenteilla 24 huoneistoa käsit-
tävä Ritolantien Luhtitalo, joka valmistuu kevättalvella 2018. 

Pudasjärven Vuokratalojen 
toimitusjohtajana toimii in-
sinööri Jouko Väänänen. 

asumisneuvoja. Viimeksi 
mainitun työntekijän palk-
kaamisesta viime kevät-
talvella Väänänen kiittelee 
kaupunkia. Asumisneuvoja 
auttaa ja neuvoo erilaisissa 
asumisen ongelmissa. Neu-
vonnan tavoitteena on tur-
vata asumisen jatkuvuus. 
Asumisongelmien taustal-
ta voi löytyä erilaisia elä-
män vaikeuksia. Hän auttaa 
vuokranmaksuvaikeuksissa, 
häätöuhkatilanteessa, tuki-
en ja etuuksien hakemisessa 
sekä muissa asumisen haas-
teissa. Väänänen toivookin, 
että kaupunki jatkaisi asu-

misneuvojan palkkaamista 
myös tulevana vuonna. 

Vuokrataloissa toimii 
myös asukastoimikunta, 
jonka edustaja on myös yhti-
ön hallituksessa. Ennen jou-
lua asukastoimikunta järjesti 
muun muassa hyvän suo-
sion saaneen yhteisen pik-
kujoulun. Asukastoimikun-
nan puheenjohtajana toimii 
Kauko Tervonen ja yhtiön 
hallituksen puheenjohtajana 
Paavo Tihinen. 

Vuokrataloille on uute-
na rakenteilla 24 asuntoa kä-
sittävä hirsinen Ritolantien 
luhtitalo Pietarilaan, kau-

niille paikalle Iijoen rantaan. 
Pienimmät huoneistot ovat 
34 neliömetriä ja suurimmat 
83 neliön kokoisia. 

-Rakennus valmistuu ke-
vättalvella. Kyselyjä asun-
noista on ollut jo runsaasti. 
Asunnot laitetaan hakuun 
tammikuussa. Asukasvalin-
nat tehdään valtion omis-
taman Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARA:n 
ohjeiden mukaan, koska se 
on rakentamisessa yhtenä 
suurena rahoittajana, kertoo 
Väänänen.  

Heimo Turunen

Nuorisoseurojen syyskokous Pudasjärvellä:
Anna Hämeenahosta vuoden nuorisoseuralainen
Pohjois-Pohjanmaan Nuo-
risoseurojen Liitto ry:n 
syyskokous, Pudasjärvel-
lä nimesi vuoden nuoriso-
seuralaiseksi Anna Hämeen-
ahon Piippolasta. 

Pohjois-Pohjanmaan kes-
kusseuran todettiin olevan 
yksi Suomen vahvimmista 
alueista niin toiminnallisesti 
kuin taloudellisestikin. Yh-
teistyö jäsenseurojen kans-
sa on kiitettävän hyvää. Kes-
kusseurassa on oivallettu 
kolmannen sektorin rooli hy-
vin ja jäsenseuroja kehotet-
tiin seuraamaan aktiivisesti 
tulevaa maakuntauudistus-
ta sekä osallistumaan asiaa 
koskeviin tilaisuuksiin.

Kokous hyväksyi vuoden 
2018 toimintasuunnitelman 
ja talousarvion. Kokouksen 

alussa Arto Liekola esitteli 
Pudasjärven Nuorisoseuran 
toimintaa kertoen Nuoriso-
seuran talon saaneen uuden 
lattian ja uutena toiminta-
muotona Iijoen tanssijoiden 
vilkkaan toiminnan. 

Johtokuntaan kaudel-
le 2018-2019 valittiin Arto 
Liekola Pudasjärveltä, Mar-
ja-Liisa Mänttäri Raahesta, 
Jukka Lipsanen Limingas-
ta, Raija Palsa Limingasta, 
Hannu Iisakka Oulusta var-
sinaisiksi jäseniksi ja Tuula 
Tikkanen Oulusta varajäse-
neksi.

Julkilausuma 
Suomen täyttäessä 100 vuot-
ta on paikallaan muistaa, 
että myös nuorisoseuraliike 
on kansallisen heräämisen 

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liitto piti syyskokouksen Koskenhovilla Pudasjär-
vellä.

käynnistyttyä jo 1800 luvul-
ta alkaen ollut vaikuttamassa 
suomalaiseen itsetunnon ko-
hoamiseen ja näin vaikutta-
massa kansan itsenäistymis-
pyrkimyksiin.

Tämä tulee esille esimer-
kiksi  siinä, että ensimmäis-
ten nuorisoseurojen perusta-
misen aikana on tullut esille, 
ettei nuorisoseuraliikkeellä 
ole ollut ulkomaista esikuvaa 
tai ideologiaa. Lähtökohta-
na on ollut Suomen kansalle 
läheisten harrastusten poh-
jalta luoda monipuolista toi-
mintaa ja kehittää sitä kautta 
suuntautumaan yhteiskun-
nan jäsenyyteen ”kelpo” kan-
salaisiksi.

Täten nuorisoseuraliike 
on nähtävä yhtenä laajasta 
kansanliikkeen heräämiseen 

ja sitä kautta Suomen itsenäi-
syyteen tähtäävistä voimista. 

Nämä voimat muun mu-
assa monien taiteilijoiden, 

kirjailijoiden, filosofien, sivis-
tyneistön, herätysliikkeiden 
ynnä muuta toiminta kieliky-
symyksineen johtivat lopulta 

1917 itsenäiseksi Suomeksi.

Timo Nevanperä,  
kuva Heimo Turunen

Marja-Liisa Kurikka-aho, Terttu Ahonen, Aini Seppänen, 
Virpi Eskola ja Kaarina Haanela ovat juhlistaneet Suomi 
100 v juhlavuotta uimalla vuoden aikana kukin vähintään 
100 kilometriä. 

Virpi Eskola kokee snork-
kelin auttavan uinnin suju-
vuutta. 

viikossa, syksyllä hän huoma-
si, että 100 kilometriä vuoden 
loppuun mennessä on mah-
dollisuus saavuttaa. Uintihar-
rastus alkoi jo lapsena Iijoessa 
uimisella. Terttu kertoi harras-
tavansa myös muuta liikun-
taa vuoden aikojen mukaan; 
kävely, patikointia, pyöräilyä 
sekä hiihtoa talvisin. 

Virpi Eskola kertoi käy-
neensä 15 vuotta sitten uima-
koulussa uimahallivastaava 
Aini Seppäsen opissa. Uima-
taidon kasvaessa innostus 
uintiin on jatkunut. Toki on 
ollut taukojakin ja sitten uin-
tibuumi jatkuu. Virpi kertoi 
oppineensa vapaan uimatyy-
lin ja snorkkelin käyttö vielä 
antaa lisäsujuvuutta. Hyöty-
liikuntaa tulee työmatkapyö-
räilystä tai -kävelystä. Uusin 

liikuntaihastus on tanssihar-
rastus, johon taitoa hän on 
käynyt hankkimassa muun 
muassa kansalaisopiston 
kursseilla. 

Marja-Liisa Kurikka-aho 
antaa tunnustusta työnanta-
jalleen, joka on tukenut ja kan-
nustanut liikkumista – myös 
uintia. Uimakoulusta 10 vuot-
ta sitten hänkin sai uutta intoa 
ja taitoa. Ui kesäksi kuntoon 
-kampanjaan osallistumi-
nen toi keväällä 45 kilomet-
riä uintimittariin. Marja-Liisa 
kertoo uivansa kerran viikos-
sa, jolloin ui tavallisesti kaksi 
kilometriä. Hyötyliikuntana 
on marjastus sekä hän hoitaa 
kuntoa muun muassa kunto-
saliharjoittelulla. 

Kaarina Haanela kertoo 
aloittaneen Puikkarissa käyn-

nit heti uimahallin valmistu-
misen jälkeen-90 luvulla. Iijo-
essa uinti on tuttua lapsesta 
lähtien. Lisäksi hän hiihtää 
talvella ja marjastaa syksyisin. 

Aini Seppänen laittoi heti 
Suomi 100 v juhlavuoden 
kunniaksi 100 kilometrin uin-
titavoitteen, jota vielä joulu-
kuun puolivälissä oli jäljellä 

muutamia kilometrejä. Hän 
tykkää käydä uintisuorituk-
sen jälkeen kylmävesi- sekä 
porealtaassa. Aini harrastaa 
myös avantouintia ja kertoo 

Rajamaanrannan uintipaikan 
olleen ahkerassa käytössä. Il-
lalla avannossa käynti vaikut-
taa Ainin kertoman mukaan 
myönteisesti yöuniin. HT



4 5nro 52PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.12.2017 29.12.2017nro 52

TALOUSOSASTOLTA
FOLIO

ULKOTULI 
7 kpl

200

LYHTYKYNTTILÄ
12 kpl, 
paloaika 20-24 h

395
Havi KRUUNU-
KYNTTILÄ
5 kpl, paloaika 6-7 h

199
Havi Tuikku
LÄMPÖ-
KYNTTILÄT
50 kpl, paloaika n. 4 h

295

JUHLA-
TULI

paloaika 10 h

385

Kynttilä-tuote
KILOKYNTTILÄ
8 kpl, paloaika 16 h

369

Kynttilä-tuote
LYHTYKYNTTILÄ
5 kpl, paloaika 12-15 h

099

LOPPUVIIKKO PE-LA 29. - 30.12.
100

ras

500 265
pkt 259

pss

100

100

499

275
pkt

pss

069
pkt

pkt

kg

100
prk

499

159
prk

kg

2 pkt

500

500 179
prk

199
plo

500 199
pkt 199

pkt

299
pss

osta 3
maksa 2

Hyvää
Uutta Vuotta

 2018!

Atria 
PERUNA-, ITALIAN- 

tai PUNAJUURI-
SALAATTI

400 g

HK
AITO NAKIT

420 g

HK Popsi
ISO VIITONEN

900 g

TIISTAI-KESKIVIIKKO 2.-3.1.
Kivikylän
PALVARIN
HERNEKEITTO
435 g

Vaasan
REVITTYLEIPÄ 350 g 
tai LOUNAS.
SÄMPYLÄT 8 kpl/320 g

HK
UUNI-
LENKKI 400 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous

Atria
HORNET

SIIPIPALAT 900 g
marinoitu

RAUTAOSASTOLTA

Eldorado
SPAGHETTI
500 g

Kivikylän
PALVARIN 

LIHAPYÖRYKÄT 
350 g tai TÄYTETYT 
LIHAPYÖRYKÄT 

300 g

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET 
2 kg/talous

Valio
JOGURTTI
1 kg

Vaasan
HOTDOG 

SÄMPYLÄT
12 kpl/324 g

PITKÄ
SYTKÄRI

149

Tikkivuori
TYÖTAKKI

4995

Vuorelliset
TYÖ-
HOUSUT

45,-
Tekninen
MICROFLEECE
VÄLIASU

1990

Prego
TUHKAIMURI
1200 W

3995
Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

TYÖKALUVAUNU
REIKALEVY-
SEINÄMILLÄ
monipuolisesti
työkaluja

595,-

30-osainen
MEISSELISARJA
salkussa

990

Old El Paso
TORTILLAT

8 kpl/326 g

Valio
KUOHUKERMA

3,3 dl

Hartwall
PEPSIT, 7UP tai 

MONTAIN DEW 1,5 l
sis. pantin 0,40

Eldorado
PERSIKAN

PUOLIKKAAT
840g/470 g

Valio
VIOLA

TUOREJUUSTOT
200 g

Carr’s
VOILEIPÄ-

KEKSILAJITELMA 
200 g

Taffel
MEGAPUSSI

SIPSIT tai SNACKSIT 
160-325 g

Kotivara
JOULUMEETVURSTI

200 g

4 pkt

2 pkt

VUODEN 
2018 

ALMANAKAT 
JA 

KALENTERIT

Paikallisen tekijän
SAUNAVASTA

590

PALJON 
ERILAISIA 

TÄHTISADE-

TIKKUJA!

Kynttilä-tuote
KUUTAMOLLA 
ULKOTULI
paloaika 10 h

159

Polar
ROIHU 

SANKKO

1150

Kynttilä-tuote
MINIKUU
ULKOTULI
2 kpl, paloaika 4-5 h

pkt

115

2 pkt
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PUDASJARVI.FI/KANSALAISOPISTO

KEVÄÄLLÄ 2018 ALKAVAT KURSSIT
KUVATAITEET JA KERAMIIKKA
AAMUKERAMIIKKA
kevät 1103013  60 € 
8.1.-26.3.2018 ma 9.00-12.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
Huom! Keväälle suunniteltu iltakeramiikka muutettu 
aamukeramiikkaryhmäksi. Ilm. 3.1.2018 mennessä.

LASTEN KERAMIIKKA 
- kevät 1103015  39 € 
12.1.-6.4.2018 pe 17.15-19.15 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
Kurssi on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille. Ilm. 11.1.2018 
mennessä.

RAKUKERAMIIKKA
1103011   37 € 
16.4.-19.5.2018 ma 17.30-21.00, la 9.00-16.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 
Oppitunteja 24, Kurssimaksu 37,00 € ,  enintään 12 opis-
kelijaa. Ilm. 9.4.2018 mennessä.

LASINSULATUSKURSSI
1103018   30 € 
1.3.-12.4.2018 to 18.00-21.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 
Huom! Alkamispäivä muuttunut. Ilm. 23.2.2018 men-
nessä.

METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUSKURSSI  
1103002   18 € 
8.-9.6.2018 pe 16.30-20.30, la 10.00-15.30,  
KÄSITYÖLUOKKA/Arja Äikäs 
Ilm. 4.6.2018 mennessä.

LAPSET - ISOVANHEMMAT -TAIDEVIIKONLOPPU  
kevät 1103007  15 €/hlö 
16.-17.6.2018 la 12.00-15.00, su 12.00-15.00,  
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman 
Ilm. 11.6.2018 mennessä.

PUUKON VALMISTUKSEN PERUSKURSSI (valmisterään) 
kevät 11040171  60 € 
8.1.-9.4.2018 ma 17.15-21.00 
Unelmatehas/Markku Parkkinen 
Ennakkoilmoittautuminen 3.1.2018 mennessä.

LUO KÄSILLÄ TAITOA, MUOTOA JA ILOA  
kevät 11040051 48 € 
9.1.-20.3.2018 ti 17.00-20.00  
KERAMIIKKALUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi 
Mahdollisuus ostaa joitakin materiaaleja opettajalta. 
Tarvittaessa tilataan tarvikkeita yhdessä. Ilm. 5.1.2018 
mennessä.

PITSIKUKKAKURSSI
1104013  30 €  
12.1.-9.2.2018 pe 17.30-20.30 
KUVATAIDELUOKKA/Anna-Reeta Pakarinen 
Ilm. 8.1.2018 mennessä.

KILINNAHKALAKKEJA JA PIENIÄ LAUKKUJA 
1104011  30 € 
2.3.-4.3.2018 pe 17.00-21.00, la 9.00-17.00, su 9.00-17.00
KÄSITYÖLUOKKA/Inger-Anni Palojärvi 
Ennakkoilmoittautuminen 15.2.2018 mennessä.

LAMMASVÄLLYKURSSI 
1104012   48 € 
2.-4.2. ja 6.-8.4.2018 pe 18.00-21.00, la 9.00-16.00, su 9.00-
16.00 
KÄSITYÖLUOKKA/Anu Pentti  
Ennakkoilmoittautuminen 22.1.2018 mennessä.

KÄSITYÖPAJA - Livo 
1104106   30 € 
18.1.-29.3.2018 to 18.00-21.00 
Livon ent. koulu/Hilkka Anttila 
Joka toinen viikko. Ilm.16.1.2018 mennessä.

VOIMAA VALOKUVASTA 
2198000  38 €  
Kansalaisopisto AUDITORIO/Tarja Hemmilä 
14.3.-25.4.2018 ke 17.00-20.00, la 9.00-14.00  
Voimaa valokuvasta -kurssilla opiskelija etsii omia 
vahvuuksiaan valokuvan avulla. Ryhmässä toteutetaan 
jokaisen omakuvaprojekti erilaisten kuvausretkien 
avulla. Aiempaa kokemusta valokuvaamisesta ei tar-
vitse olla. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko. Lisäksi 
kokoontumiset kahtena lauantaina klo 9.00-14.00, jotka 
sovitaan kurssilaisten kanssa. Ennakkoilmoittautumi-
nen 28.2.2018 mennessä.

NÄYTTÄMÖTAIDE
LAVASTUS- JA PUVUSTUSKURSSI
11020051 50 € 
13.1.-18.2.2018 la 11.00-16.00 
SALIKKI/Maija Mattiina Pihlaja ja Sanna-Maija Karjalai-
nen 
Kurssilla toteutetaan puvustussuunnittelija ja video-
taiteilija Maija Mattiina Pihlajan johdolla Pudasjärvi 
U.F.O. -esitykseen pienimuotoinen lavastus ja puvustus. 
Ennakkoilmoittautuminen 10.1.2018 mennessä. 

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄKESÄLEIRI  
1102004   28 €
8.-9.6.2018 pe 17.00-22.00, la 9.00-16.00  
SALIKKI/Kaarina Nevanperä 
Ilm. 6.6.2018 mennessä.

TANSSI
LASTEN BALETTI, 4-6 -vuotiaat 
kevät 1105005  15 € 
9.1.-20.3.2018 ti 17.00-17.45 
Tuomas Sammelvuo -sali RYHMÄLIIKUNTATILA/Elisa Ala-
talo. Ennakkoilmoittautuminen 5.1.2018 mennessä.

LASTEN BALETTI, 7-10 -vuotiaat 
kevät 1105008 23 € 
9.1.-20.3.2018 ti 17.45-18.45 
Tuomas Sammelvuo -sali RYHMÄLIIKUNTATILA/Elisa Ala-
talo. Ennakkoilmoittautuminen 5.1.2018 mennessä.

AIKUISTEN BALETTI
kevät 1105010 30 €
9.1.-20.3.2018 ti 19.00-20.15, Tuomas Sammelvuo -sali 
RYHMÄLIIKUNTATILA/Elisa Alatalo. Ennakkoilmoittautu-
minen 5.1.2018 mennessä.

DANCESTYLES 8 - 12 v. 
kevät 1105001  23 € 
10.1.-21.3.2018 ke 15.30-16.30 
SALIKKI/Marja Isotalo 
Ennakkoilmoittautuminen 5.1.2018 mennessä.

DANCESTYLES nuoret ja aikuiset 
kevät 1105003 30 € 
10.1.-21.3.2018 ke 16.30-18.00 
SALIKKI/Marja Isotalo 
Ennakkoilmoittautuminen 5.1.2018 mennessä.

LAVATANSSI alkeet 
kevät 1105023 30 € 
8.1.-19.3.2018 ma 18.00-19.30 
Koskenhovi/Tuula Haverinen ja Esa Nurmela 
Ilm. 7.1.2018 mennessä. Uusi kurssi!

LAVATANSSI alkeis-jatko 
kevät 1105013  30 € 
10.1.-21.3.2018 ke 18.00-19.30 
Koskenhovi/Ensio Koivula 
Ilm. 9.1.2018 mennessä. 

LAVATANSSI jatko-konkaritaso 
kevät 1105015  30 € 
9.1.-20.3.2018 ti 18.00-19.30 Koskenhovi/Ensio Koivula ja 
Soile Satta 
Ilm. 8.1.2018 mennessä.

LAVATANSSI alkeis-jatko, kevät - Sarakylä 
1105021  30 € 
16.3.-4.5.2018 pe 19.00-21.15 
Sarapirtti/Tuula Haverinen ja Esa Nurmela 
Ilm. 15.3.2018 mennessä.

ARGENTIINALAINEN TANGO jatko
kevät 1105019  30 € 
9.1.-20.3.2018 ti 19.35-21.05  
Koskenhovi/Ensio Koivula ja Soile Satta 
Ilm. 8.1.2018 mennessä.

KANSANTANSSI 
kevät 1105017  30 € 
10.1.-21.3.2018 ke 19.35-21.05 
Koskenhovi/Ensio Koivula. Ilm. 9.1.2018 mennessä.

LIIKUNTA
UINNIN TEKNIIKKAKURSSI nuorille ja aikuisille 
kevät 8301402  18 € 
8.1.-12.2.2018 ma 18.00-19.30 
Puikkari/Aini Seppänen
Ei netti-ilmoittautumista. Uimataitoisille: kurssilla 
harjoitellaan uinnin tekniikoita, sukellusta, hyppyjä 
jne. Kurssimaksun lisäksi uintimaksu, joka maksetaan 
kassalle uimakouluun tultaessa. Ilmoittautumiset Puik-
kariin puh. 040 826 6440 tai Puikkarin henkilökunnalle 
8.1.2018 mennessä. 

TEHOTREENI 
kevät 8301511  23 € 
14.1.-8.4.2018 su 13.00-14.00 
SALIKKI/Heidi Kilkki. Ilm.13.1.2018 mennessä.

LAVIS - lavatanssijumppa 
kevät 8301509  23 € 
14.1.-8.4.2018 su 14.00-15.00 
SALIKKI/Heidi Kilkki. Ilm. 13.1.2018 mennessä.

CORE/YOGA FLOW, kehonhuolto
kevät 8301107  23 € 
14.1.-8.4.2018 su 15.00-16.00 
SALIKKI/Heidi Kilkki. Ilm.13.1.2018 mennessä.

KEVÄTJOOGA 
8301105   11 € 
5.4.-3.5.2018 to 10.15-11.30  
Tuomas Sammelvuo -sali RYHMÄLIIKUNTATILA/Paula 
Timonen. Ilm. 5.4.2018 mennessä.

JOOGA - Ala-Siurua 
kevät 8301602  18 € 
18.4.-6.6.2018 ke 18.00-19.15 
Siuruan työväentalo/Paula Timonen. Ilm. 17.4.2018 
mennessä. 

KUNTONYRKKEILYLEIRI 
8301207   32 € 
26.-27.1.2018 pe 18.00-20.30, la 9.00-18.00 
Tuomas Sammelvuo -sali/Janne Ahonen Ei netti-ilmoit-
tautumista. Leirille ovat tervetulleita kaikki kuntonyrk-
keilijät, Taekwon-Do-harrastajat ja kuntonyrkkeilyn 
aloittamisesta kiinnostuneet. Leirin aikana harrastajat 
jaetaan tasonmukaisesti ryhmiin, joten kaikki saavat 
tasonsa mukaista opetusta.
Leirille ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan ilmoittau-
tuminen ja leirimaksu suoritetaan lauantaina ennen 
ensimmäisiä harjoituksia. Ruokailumaksu makse-
taan erikseen ruokailun yhteydessä. Lisätiedot: Janne 
Ahonen puh. 040 9115 929, sähköposti janne.ahonen@
xlnt-sport.fi

TRIATHLON-KOULU 
8301304   36 € 
14.3.-20.6.2018 ke 18.30-20.00 
Kansalaisopisto AUDITORIO/Kari Heljasvaara 
Ennakkoilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä.

JUOKSUKOULU 
kevät 8301303  11 € 
15.4.-13.5.2018 su 16.30-17.30 
Hirsikampus liikuntasali/Leena Särkelä  
Ilm. 12.4.2018 mennessä.

| KANSALAISOPISTO |
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TAEKWON-DON PERINTEINEN 19. KEVÄTLEIRI 
8301204   37 € 
18.-20.5.2018 pe 17.30-21.00, la-su 10.00-21.00 
Tuomas Sammelvuo -sali/Janne Ahonen ja apuohjaajat
KESÄNYRKKEILY 
8301206   20 € 
30.5.-25.7.2018 ke 17.30-18.45 
SALIKKI/Janne Ahonen. Ilm. 29.5.2018 mennessä.

TIETOTEKNIIKKA
SENIORI-ATK -PERUSKURSSI 
kevät 3401002  38 € 
10.1.-28.2.2018 ke 17.00-20.00 
Hirsikampus B126 Mediastudio/Mika Suoperä 
Yli 63-vuotiaat seniorit saavat 10 € opintosetelialennuk-
sen kurssimaksusta. Ei muita alennuksia. Ennakkoil-
moittautuminen 8.1.2018 mennessä.
SENIORI-ATK -JATKOKURSSI
kevät 3401004  38 € 
12.1.-2.3.2018 pe 17.00-20.00 
Hirsikampus B126 Mediastudio/Mika Suoperä 
Yli 63-vuotiaat seniorit saavat 10 € opintosetelialennuk-
sen kurssimaksusta. Ei muita alennuksia. Ennakkoil-
moittautuminen 10.1.2018 mennessä.
ÄLYPUHELINKURSSI
kevät 3401006  38 € 
14.3.-11.4.2018 ke ja pe17.00-20.00 
Hirsikampus B126 Mediastudio/Mika Suoperä. 
Ennakkoilmoittautuminen 12.3.2018 mennessä.

LUONTO JA KOTITALOUS
LUONNONKOSMETIIKKAA KOTIKEITTIÖSSÄ 
7198002   38 € 
7.2.-4.4.2018 ke 17.00-20.00  
Hirsikampus A217 Kotitalous/Sonja Kinnunen 
Tutustumme kurssilla luonnonkosmetiikan valmistuk-
sessa tarvittaviin raaka-aineisiin, valmistusvälineisiin 
ja erilaisiin valmistustekniikoihin. Valmistamme kurs-
silla mm. huulirasvoja, hierontaöljyjä, ihovoiteita, kas-
vonaamioita, saippuoita, hiustenhoitotuotteita, kuorin-
tasuoloja ja -sokereita. Raaka-aineina käytämme mm. 
luonnonyrttejä, marjoja, suolaa, sokeria, kasvipohjaisia 
öljyjä ja rasvoja. Pakkaamme valmiit tuotteet oikeisiin 
kosmetiikalle tarkoitettuihin pakkauksiin. Luonnonkos-
metiikan valmistuksessa ei käytetä lainkaan synteet-
tisiä hajusteita, väri- tai säilöntäaineita, minkä vuoksi 
luonnonkosmetiikkatuotteet sopivat hyvin esim. hajus-
te- ja kemikaaliyliherkille ihmisille. Kurssin materiaalit 
maksetaan suoraan opettajalle. Ennakkoilmoittautumi-
nen 31.1.2018 mennessä.
KALASTUSVÄLINE JA JOKIKALASTUS 
7198003   30 € 
10.4.-5.6.2018 ti 18.00-21.00  
KERAMIIKKALUOKKA/Pudasjärven perhokalastajat 
Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastus-
tekniikkaa. Järjestetään omarahoitteinen kalastusretki. 
Toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven Perhokalastajien 
kanssa. Ennakkoilmoittautuminen 5.4.2018. Varmista 
toteutuminen ilmoittautumalla ennakkoon netissä. 
KAUPALLINEN YRTTIPOIMIJAKOULUTUS 
7198001   15 € 
9.6.2018 la 9.00-17.00 
Livon ent. koulu/Sonja Kinnunen 
Kaupallinen yrttipoimijakoulutus koostuu teoriaosuu-
desta ja käytännön poimintaharjoituksista maastossa. 
Yhden päivän kurssilla (8 oppituntia) voimme käydä 
läpi korkeintaan neljä eri villiyrttiä ja niiden näköislajit. 
Koulutuksen päätteeksi kurssilaiset saavat yrttipoimi-
jakortin/todistuksen ja ovat oikeutettuja käyttämään 
kauppayrtinpoimijan tunnusta. Varaa mukaan maas-
toon sopivat ulkoiluvarusteet ja -kengät sekä retkieväs-
tä ja vettä. Jos sinulta löytyy sienikori, ota se mukaan. 
Kurssilla on jaossa yrttioppaita ja puutarhahanskoja 
keruuseen, joten varaa mukaan käteistä rahaa ma-
teriaalimaksua varten, jos haluat lunastaa hanskat 
ja oppaita itsellesi. Yksi kappale jokaista eri opasta ja 
keruuhanskat maksavat yhteensä 5 €. Ennakkoilmoit-
tautuminen 31.5.2018 mennessä.
HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA TESTI 
8101002   70 € 
24.3.2018 la 10.00-16.00 
Kansalaisopisto AUDITORIO/Saimi Leinonen 
Koulutukseen kuuluu elintarvikehygienian tavoitteet, 
tuotteen hygieniariskit, hygieeniset työtavat, henkilö-
kohtainen hygienia, työympäristön työskentelyhygie-
nia, puhtaanapito, lainsäädäntö ja hygieniaosaaminen 
-testi. Kurssimaksu sisältää yhden uusintatenttimah-
dollisuuden, jonka jälkeen uusintatenttimaksu 15 €. 
Voit osallistua testiin myös ilman koulutusta, jolloin 
laskutetaan vain testimaksu 20 €. Testi alkaa klo 15.00. 
Varaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, 

ajokortti käy. Kurssilla käytettävä materiaali löytyy 
-

vikkeet/hygieniaosaaminen/ Ennakkoilmoittautuminen 
15.3.2018 mennessä.
LEIVOTAAN KAKKU ÄITIENPÄIVÄKSI 
8102001   10 € 
11.5.2018 la 17.00-20.00 
Hirsikampus A213 Kotitalous/Tarja Hemmilä 
Valmistetaan kakku alusta alkaen itse. Kurssi on 
tarkoitettu perheen miesväelle. Voit ottaa halutessasi 
mukaasi myös perheen pienimmät kokkausavuksi. Ota 
mukaasi astia kakun kotiin kuljettamista varten. Mate-
riaalimaksu erikseen suoraan opettajalle. Tätä kurssia 
ei voi maksaa ePassilla tai Smartum Saldolla. Ennak-
koilmoittautuminen 4.5.2018 mennessä.

VARTIOINTI
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
kevät 8202002  150 € 
21.-28.5.2018 ma-pe 17.45-21.00, la-su 11.00-18.15 
Hirsikampus D003/Janne Ahonen 
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin ja yhden 
uusintatenttimahdollisuuden, jonka jälkeen uusinta-
tenttimaksu 15 €. Ennakkoilmoittautuminen 3.5.2018 
mennessä.
JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
kevät 8202004  70 € 
5.5.2018 la 9.00-17.00 
Hirsikampus D003/Janne Ahonen 
Kurssimaksu sisältää opetusmateriaalin. Ennakkoil-
moittautuminen 19.4.2018 mennessä.

RETKET
MUSIKAALIRETKI OULUUN - My Fair Lady 
9500004   64 € 
7.4.2018 la 10.45-17.00    
Koillismaan opistojen yhteinen musikaaliretki Oulun 
kaupunginteatteriin. Lähtö Pudasjärven linja-autoase-
malta klo 10.45. Ennen esitystä mahdollisuus oma-
kustanteiseen ruokailuun. Esitys alkaa klo 13. Paluu Pu-
dasjärvelle n. klo 17. Retken hinta 64 €, eläkeläiset 59 €, 
alle 26-v, työttömät ja opiskelijat 40 €. Mukaan mahtuu 
Pudasjärveltä 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ei kuulu kurssipassiin. Ennakkoilmoittautuminen 
2.3.2018 mennessä. 

SEURAAVIIN KURSSEIHIN ON TULLUT 
MUUTOKSIA:
TOIMINNALLINEN HARJOITTELU - Hirvaskoski
Opettaja vaihtunut. 
9.1.-27.3.2018 to klo 19.00-20.00 
Hirvaskosken koulu/Marjo Kokko
KUNTOSALI CIRCUIT NAISILLE 2
kokoontumispäivä muuttunut ti klo 19.00-19.45 
9.1.-27.3.2018 
Puikkarin kuntosali/Jenni Ylilehto. Kurssilla on tilaa.

SEURAAVILLE KURSSEILLE TOIVOTAAN 
LISÄÄ OPISKELIJOITA
LASTEN TEATTERI-ILMAISUN JA NUKKETEATTERIN PERUSTEET 
1102002
8.1.-26.3.2018 ma 16.30-18.00 
SALIKKI/Kaarina Nevanperä
PITSINNYPLÄYS
1104006 
12.1.-2.3.2018 pe 17.00-20.00 
KÄSITYÖLUOKKA/Seija Vuolanto 
Kurssilla voi myös tuunata ja korjata kansallispukuja 
tai tehdä muita ompelutöitä.

VAPAITA KURSSIPAIKKOJA SEURAAVISSA 
LIIKUNTARYHMISSÄ
Tuomas Sammelvuo -sali/Jenni Ylilehto:
CROSS TRAINING  
8301505 ti 16.15-17.00, 9.1.2018 alk. 
KUNTOJUMPPA  
8301502 ke 18.00-19.00, 10.1.2018 alk. 
HIKIJUMPPA  
8301503 ke 19.00-20.00, 10.1.2018 alk.
KEHONHUOLTOJUMPPA  
8301513   
Tuomas Sammelvuo -sali/Leena Särkelä 
9.1.-27.3.2018 ti 11.00-12.00
KUNTOJUMPPA - Aittojärvi 
Aittojärven ent. koulu/Paula Manninen 
11.1.-29.3.2018 to klo 18.00-19.00
KUNTOJUMPPA - Paukkerinharju 
Paukkerin kylätalo/Jenni Ylilehto 
8.1.-26.3.2018 ma 19.30-20.30
KUNTOJUMPPA - Hetekylä  
8301603 Hetepirtti/Jenni Ylilehto 
14.3.-9.5.2018 ke 19.30-20.30
TOIMINNALLINEN HARJOITTELU - Puhos  
8301609 Möykkälä/Leena Särkelä 
9.1.-20.3.2018 ti 17.30-18.30 , joka toinen viikko
TOIMINNALLINEN HARJOITTELU - Sarakylä  
8301610 Sarakylän koulu/Leena Särkelä 
16.1.-27.3.2018 ti 17.30-18.30, joka toinen viikko
TAEKWON-DO - Kipinä  
8301606 Kipinän koulu/Joel Putula 
13.1.-7.4.2018 la 17.00-18.00

SUKUTUTKIMUS- JA KYLÄHISTORIAKURS-
SEILLA ON TILAA
KANSALAISOPISTON SUKUTUTKIMUSLUOKKA/Timo Sark-
kinen
SUKUTUTKIMUS 1301001 ma 17.30-20.30, kokoontuu 8.1., 
22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.2018.
KYLÄHISTORIA Hetekylä 1301002 ma 17.30-20.00, ko-
koontuu 15.1., 12.2., 19.3., 16.4. ja 7.5.2018.
KYLÄHISTORIA - Siurua 1301004 ma 17.30-20.30, kokoon-
tuu 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3. ja 9.4.2018.
KYLÄHISTORIA - Livo, Livon ent. koulu/Minna Perttu 
Kurssi jatkuu ti 9.1.2018 klo 18.00. Muut kevään kokoon-
tumiset kurssilaiset sopivat keskenään. Tiedustelut 
Minna Perttu, puh. 040 5049 663.

PUDASJARVI.FI/KANSALAISOPISTO

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
Puhelin: 040 8266 431, 050 4366 206 
Musiikki  0400 646 132, taide- ja taitoaineet 050 4096 653 

 

Lisätietoja kursseista ja netti-ilmoittautuminen osoitteessa: 

Kansalaisopiston toimisto palvelee kaupungintalolla, os. Varsitie 7 ma-to klo 9.00 - 15.00. 
Lukiontien tiloissa toimistopalvelut ovat loppuneet.
Varmista kurssien toteutuminen ilmoittautumalla kursseille ennakkoon:  

Kurssi ei toteudu, mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi ennen kurssin alkamista. Voit ilmoittau-
tua myös koko lukuvuoden kestäville kursseille kevätlukukaudeksi, jolloin kurssimaksu on pää-
sääntöisesti n. 60 % koko lukuvuoden maksusta.
Musiikin vapaille opiskelupaikoille voit ilmoittautua em. osoitteessa tai tiedustella niitä musiikin-
opettajalta.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset § Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

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!



8 9nro 52PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.12.2017 29.12.2017nro 52

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

PUDASTORI

MYYDÄÄN

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

JÄTEHUOLTO

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Myydään  uusi sähkökäyttöinen 
kuivakäymälä Separett Villa, h. 
550 euroa. P. 0400 208 641.

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 37 m2:n saunal-
linen yksiö Laidunalueella Par-
sikujalla. Heti vapaa. P. 0400 
298 046.

Uusia asukkaita Pudasjärvellä juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä on meneillään juttusarja Pudasjärvelle muuttaneista uusista asukkaista. 

Nyt esittelyvuorossa on Outi Karjalainen. 

Reilun vuoden Pudasjärvel-
lä asunut Outi Karjalainen 
on syntynyt Ranualta. Lu-
kion jälkeen hän lähti Nor-
jaan töihin kalatehtaalle, jos-
sa hän työskenteli jonkin 
aikaa. Sieltä tie johti opiske-
lemaan sosiaalialan ohjaajan 
opistoasteen tutkinnon suo-
rittamiseen Suomussalmel-
le. Koulutuksen jälkeen hän 
työskenteli erilaisissa hank-
keissa Kainuun alueella 
muun muassa Talas-, Kotva-
sen- ja Kullervo-hankkeissa. 

Pudasjärvelle Outi muutti 
helmikuussa 2016. Hän työs-
kentelee työhön valmentaja-
na Pudasjärven kaupungilla, 
kohderyhmänä pitkäaikais-
työttömät. Tavoitteena on 
saada työttömät työllisty-
mispoluille ja mielekäs työ-
paikka. Tilannekartoituksen 
jälkeen mietitään mitä voisi 
tilanteelle tehdä. Selvitetään, 
että haluaako työtön opiskel-
la vai työhön esimerkiksi jo-

Ranualta Pudasjärvelle
honkin yritykseen. 

Kyläyhdistysten aktiivi-
suutta ja toiminnan moni-
puolisuutta Outi kiittelee. 
Monia työpaikkoja on myös 
järjestynyt yhteistyössä ky-
läyhdistysten sekä muiden-
kin yhdistysten kanssa. 

Outi kokee saaneensa 
lämpimän vastaanoton paik-
kakunnalle ja hän kehuu hy-
viä ja edullisia harrastus-
mahdollisuuksia. Pian hän 
huomasi istuvansa palave-
rissa, jossa käytiin läpi Iijoen 
tanssiyhdistyksen perusta-
mista. Tanssin lisäksi liikun-
nallisia harrastuksia ovat joo-
ga, erilaiset jumpat, pyöräily, 
lenkkeily ja vaellukset. Hä-
nen haaveena on päästä kii-
peilemään. Tavoitteena on 
joskus kiivetä esimerkiksi 
Korouoman kallio ylös ja kat-
sella maisemia. Myös luke-
minen kiinnostaa ja siinä kir-
jasto palvelee erinomaisesti. 

Outi kantaa huolta Pudas-

järven keskustan kehittämi-
sestä. Uutta voisi rakentaa 
hirrestä hirsipääkaupungin 
teeman mukaisesti ja saat-
taisi olla paikallaan purkaa 
joitakin vanhoja rakennuk-
sia. Kaikkina vuoden aikoi-
na pyöräilevä Outi kehuu 
kevyenliikenteen reittejä ja 
sanoo niitä selkeiksi. Pudas-
järven luonto tarjoaa elämyk-

Outi Karjalainen on löytänyt 
Pudasjärvellä liikunnallisia 
harrastuksia.

Viime helmikuussa Outi 
Karjalainen osallistui Ku-
rentanssitapahtumaan pari-
naan Jarmo Puhakka. 

siä. Paikkakunnalla on muun 
muassa paljon luontopolku-
ja ja laavuja, joissa nuotion 
äärellä voi nauttia luonnon 
kauneudesta ja paistaa mak-
karat. A-RH

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA LMAISEKSI.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAISET
Aittojärven koululla su 7.1.2018.

Ruokailu klo 12.00-13.00.

Hirviporukka

TERVETULOA maanomistajat, 
seuran jäsenet, kyläläiset sekä mökkiläiset 

HIRVIKÄRISTYKSELLE!

Kivarin Erä ry:n
HIRVIPEIJAAT

su 7.1.2018 klo 13.00 alkaen 
Hilturannan leirikeskuksessa.

Puheenjohtaja

Seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat tervetuloa!

Itsenäisyyden Juhlatanssit 
Suomi 100 v hengessä

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti 2.12. Suomi 100 v -juh-
latanssit yhteistyössä Iijoen 
Tanssijat/Pudasjärven Nuo-
risoseuran, Pudasjärven Ur-
heilijoiden ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
Tuomas Sammelvuo -salis-
sa. Tansseihin oli vapaa pää-
sy ja tapahtumaan osallistui 
arviolta 150 henkeä.  

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen puolisoineen toi-
votti kätellen vieraat terve-
tulleiksi ja ojennettiin ter-
vetuliaismalja. Tanssin 
pyörteisiin siirryttiin Aki 
Mäen ja 10band-orkesterin 
tahdittamana. Ensimmäise-
nä soi valssi ”Iltatuulen vies-
ti”, jonka jälkeen kaupun-
ginjohtaja Timonen kertoi 
kaupungin toimista itsenäi-
syyden juhlavuoden aikana. 

-Toivottavasti juhlavuo-
den tapahtumat – myös 
nämä tanssiaiset – muiste-
taan seuraavan 100 vuoden 
ajan. Kaupunki käytti juhla-
vuoden aikana 100 000 eu-
roa eri tapahtumien järjes-
tämiseen. Siitä 60 000 euroa 
oli haettavissa eri yhdistys-
ten toimesta ja hakemuksia 
tulikin runsaasti ja avustus-
ten turvin on järjestetty Pu-
dasjärvellä onnistuneita ja 
erilaisia tapahtumia. Liikun-
ta eri muodoissa on hauskaa 
ja mukavaa. Tanssi on yksi 
ihmisiä yhdistävä liikunta-
muoto ja Pudasjärvellä sen 
harrastajia tuntuu olevan 
runsaasti, totesi Timonen.

Hän vielä kertoi, että kau-
pungilla on suunnitelmissa 
lähivuosien aikana investoi-
da liikuntapaikkoihin kah-
deksalla miljoonalla eurolla, 
jonka toivotaan kääntävän 
omalta osaltaan kaupungin 
väkilukua kasvuun.  

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja puoliso Inka Paasilinna 
toivottivat juhlatanssiaisvieraat tervetulleeksi. 

Esko ja Hilkka Piipponen sekä Mervi ja Seppo Sammel-
vuo antoivat tapahtumasta myönteistä palautetta. Sepon 
mielestä tänne oli helppo tulla ja Tuomas Sammelvuo -sali 
paikkana on erittäinkin tuttu. Hän kehui paikan koristelua 
ja iloitsi, että paikkakunnalta löytyy taitoa ja tietoa tällaisen 
tapahtuman järjestämiseen. Hän myös kertoi juuri tulleen 
tiedon, että Pudasjärven on mahdollista saada Suomen 
liikkuvin kunta titteli. Nyt on jo päässyt kolmen parhaan 
joukkoon. Esko toivoi tanssiaisten muodostuvan perin-
teeksi tulevinakin itsenäisyyspäivinä. Tällaiset erikoista-
pahtumat tuovat paikkakuntaa myönteisellä tavalla esille 
maailmalla ja iloitsi samalla siitä, että tapahtumaan oli kut-
su kaikille kuntalaisille. 

Martti ja Elvi Räisänen (vas. ja oikealla) sekä Aino ja Paavo 
Ervasti kokivat tanssiaiset erinomaisena yhdessä tekemisen 
muotona ja antoivat järjestäjille tunnustusta, että tällainen 
erityinen tapahtuma on saatu aikaiseksi. He toivoivat leikil-
lisesti, että samaan aikaan Oulussa olleet tasavallan presi-
dentti ja pääministeri olisivat matkustaneet Pudasjärvelle 
saakka kunnioittamaan tällaista erinomaista tilaisuutta. 

Juhlatanssiaisten alkukappale Iltatuulen viesti -valssi säväytti mukavasti tanssit käyntiin. 

Anja Jussila ja Vilho Kosa-
mo totesivat, että tottahan 
tapahtumaan oli lähdettävä, 
kun tällainen järjestetään. 
”Hienoa, että kaupunki on 
meidät tavalliset asukkaat 
näin hyvin huomioinut”.

Olavi ja Suoma Lamme-
la ovat olleet tanssiaisten 
järjestämisen talkoolaisi-
na alusta saakka. He piti-
vät tapahtumaa ainutker-
taisena ja iloitsivat, että 
ihmiset ovat lähteneet liik-
keelle sankoin joukoin. He 
toivoivat tanssiaisten jär-
jestämistä perinteeksi, toki 
pitää miettiä, mikä ajankoh-
ta olisi paras.

Tanssisalin koristeluun oli 
kiinnitetty erityistä huomio-
ta ja se sai osallistujilta run-
saasti myönteistä palautetta.

Juhlatanssien musiikista vastasi Aki Mäki ja 10band orkes-
teri, joka oli myös soittamassa viime talven Kurentanssita-
pahtumassa. 

Tilaisuuden juonto hoitui 
tuttujen Kurentanssijuonta-
jien Kirsi Kipinän ja Ensio 
Koivulan toimesta. 

Iijoen Tanssijoista ja 
muista vapaaehtoisista koot-
tu ryhmä oli valmistautunut 
toimimaan ”kadetteina”, jot-
ka tanssittavat tanssihaluk-
kaita vieraita. Siitä merkki-
nä tanssittajilla oli ruusuke 

rintapielessä. Pikku purta-
vaa ja juomista järjestyi Pu-
dasjärven Urheilijoiden pal-
velupisteestä. 

Juhlasali oli myös somis-
tettu Suomi 100 vuotta -hen-
gessä ja siitä tulikin järjes-
täjille runsaasti myönteistä 
palautetta. 

Heimo Turunen

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 3.1. klo 13
Su 10.1. klo 13, Jouni Vikström
Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Oikein hyvää ja siunattua uutta vuotta! 

Jouluterveiset kaupungilta
Vuosi 2017 alkaa kääntyä lopuilleen ja on mielenkiintoista kat-
sella niin taakse kuin eteenkinpäin.

Takana on reipas ja työntäyteinen vuosi. Pudasjärven kau-
punki on saanut uuden kaupunkistrategian, kasvustrategian, joka 
on muuttanut paljon asennoitumistamme. Enää ei surkutella 
väen vähenemistä, vaan katsotaan avoimin silmin uusiin mah-
dollisuuksiin. Löydämme tänne muuttamisen esteitä ja poistam-
me niitä. Löydämme uutta työtä ja etsimme sille tekijöitä. Tavoit-
teenamme on Pudasjärvi, joka on hyvä paikka asua ja menestyä.

Strategian toimeenpanoa varten laaditaan elinkeino-ohjel-
maa. Sen ensimmäisenä osana valmistui nyt syksyn aikana mat-
kailun puiteohjelma. Siinä matkailun parissa Pudasjärvellä työ-
tä tekevät laittoivat omat suunnitelmansa kasvusta ja tulevien 
vuosien investoinneista likoon ja samalla katsottiin, mitkä ovat 
luontevia tapoja Pudasjärven kaupungille olla mukana kasvua 
mahdollistamassa. Syötteen ja yleensäkin suomalaisen erämai-
sen luonnon kysyntä kasvaa maailmalla, joten nyt on juuri oikea 
aika laittaa Pudasjärvellä ympärivuotiseen palveluun rakenteet 
kuntoon. Samalla halutaan kuitenkin erämaisuus ja hiljentymi-
sen mahdollisuus Syötteellä säilyttää.

Toisena tärkeänä alueena on aivan loppuvuodesta tehty pää-
tös asunto-ohjelman laatimisesta. Asumisen mahdollisuuksia on 
Pudasjärvellä parannettava, jotta täällä asuvat voivat asua laa-
dukkaasti ja uudet kuntalaiset löytäisivät mahdollisimman hel-
posti mieluisen asumisen muodon niin vuokra- kuin omis-
tusasumisestakin. Ohjelman laatimisessa otetaan huomioon 
asumisen asiat ja tonttitarjonta koko pitäjän laajuudelta. Kaavoi-
tuksen puolellakin uusia asumisen alueita valmistellaan.

Uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistelut on aloi-
tettu. Tavoitteena on hyvät ja toimivat tilat niin asiakkaille kuin 
työntekijöillekin. Suunnittelussa lähdetään etsimään uuden ajan 
terveyskeskusta, jossa hyvinvoinnin lisääminen on pääasia. Sa-
maan aikaan tulee ratkaistavaksi muitakin tilatarpeita kuten kir-
jaston ja nuorisotilojen uudet tilat sekä jäähallin rakentaminen. 
Kaupungin tilatyöryhmä on näitä asioita suunnittelemassa ja 
valmistelee hallitukselle päätettäväksi toivottavasti hyvissä ajoin 
vuonna 2018.

Sote- ja maakuntauudistus muotoutuu hiljalleen. Toivottavas-
ti valmista tulee nykyisellä aikataululla valtakunnallisesti. Täällä 
joka tapauksessa eletään ja toimitaan jo tulevaisuuden kunnan 
tehtävien parissa ja lisätään alueen elinvoimaa. Näin olemme 
nähneet hyväksi kaikkien kuntalaisten parasta ajatellen.

Rauhallista jouluaikaa ja Onnellista vuotta 2018!

Tomi 
Timonen
kaupungin-
johtaja

Mari 
Kälkäjä
kaupungin-
valtuuston pj.

Anni-Inkeri 
Törmänen
kaupungin-
hallituksen pj.
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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                                                                              PALVELEMME 

UUDEN VUODEN
 LA 30.12.  9-18
 SU 31.12.   11-18
 MA 1.1.  11-18

GRILLINAKKI
840 g

pkt
1,99

POPSI PERHENAKKI
600 g

pkt
1,69

RIISIPIIRAKKA 
390 g/6 kpl

pss
1,19

PERUNASALAATTI
800 g

ras
2,69

MUMMON LIHAPULLAT 
300 g tai JAUHELIHAPIHVIT 

280 g

ras
1,99

VALKOSIPULI
COCKTAIL SÄMPYLÄ 

320 g/8 kpl

pss
1,49

INVENTAARIOALE
MEILTÄ 

RAKETTITUKUN 

RAKETIT!

NYT

Onnellista
Uutta Vuotta

2018!
T: Perhemarketin väki

JUOMALASIT
19 cl
10 kpl

Pyrex
VUOKA
halkaisia 27 cm

3,99
Pyrex
VUOKA
suorakaide 3 litraa

4,99
Mokate
KEKSILAJITELMA
260 g

0,99

VALOPETROOLI
10 litraa

19,95
KATTOKOLA
teleskooppivarrella
1,94-6,4 metriä

19,95
Carltex
LASTEN
TURVAISTUIN

49,90
Candy
Smart Touch
PYYKINPESUKONE
edestä täytettävä

399,-

Duro
AGGREGAATTI
GX 3000

399,-
Leaf
BUDABEST tai
TALVIKONVEHTI
260 g

1,99
INVENTAARIOALE

2,99 ltk 4,95

NYT

5,90

NYT

6,90

NYT

1,99

NYT

24,95

NYT

39,50

NYT

69,00

NYT

595,-

495,-

NYT

NYT

pkt 4,95

pkt
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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

ALE ALKAA

ERÄ ASUSTEITA
-20% -50%
TALVIKENGÄT

-70%JOPA

-20%
-50%

KAIKKI 
NAISTEN 
SAPPAAT

-30%
normaalihinnasta

Opi, innostu, työllisty
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Prosessinhoitaja (sahateollisuus)
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto

Valmentava koulutus VALMA

KOULUTUKSIIN HAKEUTUMINEN
Lisätietoja koulutusten sisällöistä,  
toteutuksista ja hakeutuminen osoitteessa
www.osao.fi/koulutuskalenteri
 

LISÄTIETOJA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,
 anna.kuosmanen@osao.fi, 
 p. 050 598 8068.

• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
   kaisu.mottonen@osao.fi,  
   p. 050 573 2584.

SYKSYLLÄ 2018 ALKAVAA KOULUTUSTA 
 
• Liiketoiminnan perustutkinto
• Saha-alan ammattitutkinto

Kysy opiskelupaikkaa Pudasjärven yksiköstä

Kiitokset 
kuluneesta 
vuodesta!

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

Su 31.12. klo 9-18, Ma 1.1.2018 klo 12-18. 1 % CB
1 SP

Tammi-helmikuussa palvelemme

Tervetuloa!

Ma-to 9-16 Pe-la 9-18 Su 12-18

LOPPUUNMYYNTI
Niemitalon Tarmo lähikauppa lopettaa. 

MYYMME VARASTON TYHJÄKSI 
JOPA ALLE TUKKUHINNOIN. 

Tule hakemaan hyvää tavaraa halvalla, 
kiire tyhjentää tila!

Jatkamme kahvila-ravintola Tauon Paikan toimintaa edelleen, 
UUTTA TULOSSA KEVÄÄLLÄ!

JOKA PÄIVÄ LOUNAS 
NOUTOPÖYDÄSTÄ

Ma-la myös aamiainen klo 9-11. 
Keittiöstä hampurilaiset ja 

muut grilliannokset joka päivä.

Tuurituvalla 20-vuotisjuhlakahvit

Pudasjärven Urheilijoiden Tuu-
rituvalla Osuuspankin talossa 
tarjottiin tiistaina 19.12. asiak-
kaille kahvit 20 vuoden toimin-
nan merkeissä. Pitkin päivää 
kävi asiakkaita tasaisena virta-
na, ainoastaan iltapäivällä oli 
pieni tauko, kertoi toiminnan-
johtaja Marko Koivula. 

Heti yhdeksältä ensimmäis-
ten kävijöiden joukossa oli OP 
Pudasjärven toimitusjohta-
ja Pertti Purola. Hän allekirjoit-
ti tulevan vuoden merkittävän 
yhteistyösopimuksen paikalla 
olleiden seuran uuden puheen-
johtajan Kirsi Kipinän ja nykyi-
sen puheenjohtajan Paavo Er-
vastin kanssa.  

Bingobaarin toiminta lope-
tettiin 15.12.1997 silloisen Pri-
ma-kaupan laajennuksen alta. 
Siitä siirryttiin entisen R-kioskin 
tiloihin Osuuspankin taloon. 
Urheiluseuran työntekijän Mar-
ko Koivulan esittämä nimi uu-
delle liikepaikalle Tuuritupa on 
edelleen käytössä. Tuurituvalla 

oli alkuaikoina kaksi työnteki-
jää ja kioski oli avoinna aamusta 
iltamyöhään. Veikkaustoimin-
nan laajentuessa myös kauppoi-
hin ja huoltoasemille aukiolo-
aikoja lyhennettiin ilta viiteen. 
Vuonna 2011 Pudasjärven Ur-
heilijat muuttivat Jukolantieltä 
toimistonsa samaan tilaan ja toi-
minta tehostui.

Nykyään Tuuritupa on 
avoinna maanantaista perjan-

taihin kello 9-16.30. Pudasjär-
ven Urheilijoiden toimiston 
palvelut ovat käytettävissä sa-
moissa ajoissa. Samoin urheilu-
seuran kokoukset voidaan pitää 
omissa tiloissa. Vuosien kulu-
essa Pudasjärven Urheilijat on 
lunastanut toimitilat omiksi. 
Kolme vuotta sitten Taina Tau-
riainen jäi ansaitulle eläkkeelle 
ja hänen työtään jatkaa Anu Sa-
rajärvi. HT

Heino Heikkilä (oikealla) 
kertoi asioineensa Tuuritu-
valla lottoarvontojen mer-
keissä lähes koko toimin-
nan ajan. Pikku voittojakin 
on silloin tällöin tullut. Hei-
no vaihtamassa ajatuksia 
Paavo Ervastin kanssa. 

Esko Piipponen kertoi asioivansa lähes joka viikko Tuuritu-
valla Kurenalla käydessään. Tuurituvan työntekijä Anu Sa-
rajärvi laittoi vetämään Eskon tuoman lottokupongin. 

OP Pudasjärven toimitusjohtaja Pertti Purola, Pudasjär-
ven urheilijoiden toiminnanjohtaja Marko Koivula, seuran 
puheenjohtaja Paavo Ervasti ja tuleva puheenjohtaja Kirsi 
Kipinä allekirjoittamassa pankin ja seuran merkittävää yh-
teistyösopimusta tulevalle vuodelle.  


