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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kirkkoherra aloitti työt
kansan parissa s. 2

Tapahtui Pudasjärvellä 
vuonna 2016 s. 6-9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 5.1.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 9.1.2017 klo 17. 

Tervetuloa!

1495
/kpl

Klapisäkki avattavalla 
pohjalla. Nostolenkit ja 

hengittävät seinät.

KLAPISÄKKI K-AG-
RO 1,5 m3 

KIINTEÄ POHJA
Klapisäkki kiinteällä pohjalla. 
Nostolenkit ylä- ja alapuolella. 

Hengittävät seinät. 

KLAPISÄKKI K-
AGRO 1,5 m3 POH-

JALUUKKU

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

1395
/kpl

POLTTOPUIDEN SÄILYTYKSEEN

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

p. 050 501 9090, marko@rautioky.fi
Tiedustelut Marko Rautio 

KYLMIÄ PIENVARASTOJA 
VUOKRATTAVANA 

Pudasjärvellä 
helmikuusta 2017 

eteenpäin.

14 m2 150 € /kk, 
sis alv 24 %. Minimiaika 1 kk. 

Lääkäriajat: 
ke 11.1., ke 18.1. ja ke 25.1.

Kaikkien tammikuussa näöntarkastuksessa 
käyneiden kesken arvotaan 
2 lippua Jyrkän Ysäribileisiin.

Varaa aika P. 040 821 1819

Tammikuun ajan paljon 
synttäritarjouksia eri tuotteista.

Ke 11.1. Synttärikahvit. 
Paikalla kehysedustaja, 
esillä kevään uutuuksia. 

HUOM! To 5.1. liike auki klo 9-14!

Pudasjärven Optiikan
7-vuotissynttärit

TIMANTTIKASVOHOITO
SIS. RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYKSEN
SEKÄ KULMIEN MUOTOILUN

70€

JALKAHOITO
HOT STONE

VOIMASSA 1.1. 31.3.2017

Jukolantie 4aL3, 39100 Pudasjärvi puh. 044 700 2577

50€

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. meritaravintola@hotmail.com

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

Meiltä tuore kebab ja kanakebab joka päivä! 

TERVETULOA KOKEILEMAAN!
Palvelemme 18 vuoden kokemuksella.

Salaattipöydästämme löydät 15 eri salaattilajitelmaa!

LOUNAS ma-pe klo 10.30-14, 9,50
sis. pizzaa, kebabia sekä runsaan salaattipöydän

HUOM! Meiltä 
opiskelija-alennusta 0,50

• Otamme mielellämme pöytä- ja kabinettivarauksia 
perheille, ryhmille, kokouksiin, juhliin sekä mm.  
pikkujouluihin.

 Samalla voimme keskustella tarjoiluvaihtoehdoista.

•  Ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia sekä 
kaksi erillistä kabinettia.
Soita meille tai käy paikanpäällä, niin järjestämme juhlasi sinun 

toivomuksesi mukaan!

arkisin klo 10.30-14.00
TULOSSA!

ma 9.1. 

lähtien
KOTIRUOKALOUNAS

KUUSAMON 
SUININKIJÄRVEN 

MUIKKUA
Pudasjärven torilla 

ma 9.1. alkaen klo 9

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

(Loppiaisena Pe 6.1. Kiinni)

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa Loppiaisena 6.1.2017 kello 
10, saarnaa Samuel Korhonen, liturgi Juha Kukkurai-
nen, kanttori Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit ja mattoar-
pajaisten voittojen  luovutus.

Messu Pudasjärven kirkossa su 8.1.2017 kello 10, piis-
pa Samuel Salmi, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola, Tuo-
mo Rahko, Pudasjärven kirkkokuoro. Piispa Samuel 
Salmi toimittaa kirkkoherra Timo Liikasen virkaanaset-
tamisen. Messun jälkeen ruokailu ja tulojuhla seurakun-
takodissa.

Taksi seurakuntakodilta kirkkoon klo 9.30, omavastuu 
5 €.

Kirkkoherra Timo Liikasen puhelinnumero on 040 
820 7223.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 9.1. kello 18.

Perhekerho seurakuntakodisssa ti 10.1. kello 10-13, 
molemmat ryhmät yhdessä, ke 11.1. ei perhekerhoa.

Kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakes-
kuksen isossa kahviossa maanantaina 9.1.2017 klo 
16.30. Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä 
29.12.2016–9.1.2017 kirkkoherranvirastossa, Varsi-
tie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa16.1.2017–15.2.2017 viraston aukioloaikoina.

Rauhanyhdistykset: Atta Ojalan muistoseurat Korpi-
sen kylätalossa pe 6.1. kello 13 (Simo Kinnunen).  Lop-
piaisseurat 6.1. kello 13.00 Päivi ja Juha-Pekka Luok-
kasella Yli-Livolla (Urpo Illikainen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 8.1. kello 16 (Juha Turpeinen, Raimo Kana-
nen). Loppiaisseurat Sarakylän koululla pe 6.1. kello 12 
ja 19 (Jukka Aikkila, Erkki Ilvesluoto).

Kastettu: Lotta Emilia Tihinen.

Haudattu: Liisa Magdaleena Rissanen 90v, Aimo Jaak-
ko Karvonen 88 v, Irja Elina Peltola 87 v, Elvi Mirjam 
Karvanen 84 v, Anna Katri Turpeinen 79 v, Vihtori Sa-
rajärvi 79 v, Taisto Alvar Lohi 62 v, Seppo Timo Sara-
järvi  61 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 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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Lämmin kiitos 
Teille kaikille, 

jotka kunnioititte
rakkaamme

Seppo
SARAJÄRVEN

muistoa ja 
otitte osaa suruumme

Omaiset
sukulaiset ja ystävät

Pudasjärven uusi kirkko-
herra Timo Liikanen aloit-
ti työt vuoden vaihteen jäl-
keen 1.1.2017. Hänet valittiin 
virkaan Pudasjärven seura-
kunnassa toimitetussa kirk-
koherran vaalissa viime 
syyskuussa. 

Liikanen halusi ensim-
mäisen työtehtävänsä ole-
van seurakuntalaisten paris-
sa eli hän tarjosi kahvit ”TB:n 
parlamentissa” Pudasjärven 
Teboililla. Keskustelu kävin 
vajaan tunnin aikana vilk-
kaana; kysymyksiäkin oli 
puolin ja toisin. Suurin osa 
miehistä koostuvasta aamu-
kahviseurueesta viipyivät 
paikalla pitempään, joku kii-
rehti töihin ja tilalle tuli uu-
siakin kahvittelijoita. Liika-
sen kahvin tarjoamispiikki 

Kirkkoherra aloitti työt 
kansan parissa
oli avoinna vähintään puoli 
yhdeksään saakka. 

Liikanen kertoi perheen-
sä muuttaneen viime vuo-
den puolella Tyrnävältä Ku-
renalle, Lakarin alueelle, 
lähelle synnyinkotiansa. 

-Lapset saavat käydä sa-
maa koulua, kuin itse veljie-
ni kanssa kävimme, kertoi 
Liikanen. 

Perheeseen kuuluu puo-
liso Kaisa (uskonnon leh-
torina Pudasjärven Hirsi-
kampuksella) sekä lapset 
Matilda 8 v, Aapeli 5 v, Teo-
dor 3 v, ja Fiona 1 v. Liikanen 
kertoi olevansa luonteeltaan 
avoin, helposti lähestyttävä 
ja innovatiivinen. Verkostoi-
tuminen tapahtuu helposti 
niin työssä kuin vapaa-ajal-
lakin ja hän kertoo olevansa 

aktiivisesti läsnä myös sosi-
aalisessa mediassa. Harras-
tuksiin kuuluu muun mu-
assa kuntoilu ja musiikki, 
josta puheenollen Liikanen 
muisteli ensimmäistä kesä-
työpaikkaansa nuorena Rie-
kinkankaan hautausmaalla. 
Kun tuli taukoa, hän livahti 
kirkkoon soittamaan urkuja. 

-No, sieltä palattiin aika 
pian takaisin työmaalle sil-
loisen suntion ohjaamana.

Hautausmaan todet-
tiin olevan valaistuksineen 
ja hirsiaidan ympäröimänä 
kauneimpia mitä tiedetään. 
Se on monen pudasjärve-
läisnuoren ensimmäisiä työ-
paikkoja. 

-Kyllä siellä kävellessään 
mieli rauhoittuu.

Liikanen kertoi työpuhe-

Uusi Pudasjärven seurakunnan kirkkoherra Timo Liikanen aloitti työtehtävät kansan parissa tarjoamalla aamukahvit TB:n 
parlamentissa Pudasjärven Teboilin kahviossa. 

limen auenneen ja hänellä on 
ihan uusi numero, joka nä-
kyy mm. seurakunnan net-
tisivuilla. Samalla hän kut-
sui kaikkia seurakuntalaisia 
ensi sunnuntaina 8.1. kirk-
koon piispa Samuel Salmen 
toimittamaan kirkkoherran 
virkaan siunaamisjuhlaan. 

-Kirkosta siirrytään seu-
rakuntakeskukseen, jossa on 
ruokailu ja tulojuhla. Lähtö-
juhlassa Tyrnävällä joulu-
kuun alussa pidin puheen 
kirkossa seurakuntalaisten 
tasolta. En ole vielä päättä-
nyt, pidänkö virkaan siu-
naamismessussa saarnan 
alttarin edestä, vai ylhäältä 
saarnastuolista, aprikoi Lii-
kanen. 

Heimo Turunen

Lukijan kynästä

Yhdistysväki herätkää! Onko oikein? Me yhtenä vammaisjär-
jestönä haluamme ottaa kielteisen kannan kaupungin suunni-
telmiin rakennuttaa Syötteelle lomanvietto-paikka työnteki-
jöille!

Niille verovaroille olisi paljon tärkeämpiä kohteita esimer-
kiksi kokoontumis-ja harrastuspaikka eri järjestöille.

Pudasjärven Reumayhdistys

Onko oikein?

Niin 
ilosta kuin 
surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 040 1951 732 

Loppiainen on aina tammikuun 6. päivänä. 
Se on pyhäpäivä ja suuri juhlapäivä.

Loppiainen on kristikunnan vanhimpia 
juhlia, vanhempi kuin joulu. Sekä lännen ja 
erityisesti idän kirkoissa sillä on yhä kes-
keinen merkitys.

Medän loppiaisemme on tainnut jäädä 
joulunvieton jalkoihin, kinkkujen ja kalkku-
noiden jäännökseksi.

Loppiaisen teema ”Jeesus, maailman 
valo” vie meidät itämaan tietäjien matkas-
sa jouluseimelle. Sinne ohjasi kirkas tähti, 
joka ilmestyi taivaalle.

Jeesuksen löytäneet, kaukaa tuul-
leet vierasmaalaiset ja eriuskoiset tietä-
jät muistuttavat samalla, että Jeesus - valo 
ei ole vain meidän yksityisomaisuuttam-
me vaan sanan valon tulisi paistaa kaikil-
le kansoille.

Loppiaisen sanoma ja merkitys avau-
tui keskeltä Elias Lönnrotille ( 1802-1884) 
kansalliseepoksemme Kalevalan ja Kante-
lettaren kokoajalle, kasvitieteilijälle ja piiri-
lääkärille, virsirunoilijalle.

Virsi 46 alkaa:
Taivaan kirkas tähti kerran tietäjiä itämaan
johdatteli luoke Herran loistavalla valollaan
häntä kunnioittaamaan, kiittämään, rukoile-
maan. Matteus kertoo tästä kaikesta (Matt. 
2:1-12)
Lönnrot käy virressään heti syvente-
lemään loppiaisen sanomaa:

Sama kirkas tähti täällä
yhä meitä valaisee,
Betlehemin seimen päällä
maailmalle säteilee.
Tunnet tähden kirkkaimman,
se on sana Jumalan.

Lönnrotilla oli varmaan mielessä 
Raamatun kohta:

Me voimme entistä lujemmin luottaa pro-
feetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos 
kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeäs-
sä loistavaan lamppuun, kunnes päivä saras-
taa ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. 
(2.Piet.1:19)

Tätä kirjoittessani  aurinko nousee Au-
tiovaaran takaa ja Pintamojärven lumipei-

te ja vastarannalla olevat huurteiset puut 
muuttuvat satumaiseen loistoon- kahden-
kymmenen asteen pakkasessa.

Luonnon aurinkoa kirkaampi on se valo, 
joka loistaa joulun Jeesuksen, pitkäperjan-
tain Jeesuksen, pääsiäisen Jeesuksen ja tai-
vaaseenastuneen mutta Henkensä kautta 
seurakuntansa keskellä olevan Jeesuksen 
kasvoista.

Tähti opastaa Jumalan majaan, jossa on 
Jeesus ja jossa on tilaa kaikille.

Käännä kasvosi, rakas lukijani, tätä valoa 
kohti! Sanan valo hoitaa ja hyväilee, paljas-
taa ja antaa anteeksi kaikki rikkomuksesi ja 
syntisi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä 
ja sovintoveressä.

Sanan valossa nyt metä,
Jeesus armas kasvata.
Harhateille eksyneitä
luoksesi näin johdata.
Anna kirkas tähtesi
kaikkialle valoksi.

Erkki Piri Rovasti

”Sanan valon anna paistaa”
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Uusi vuosi otettiin vastaan 
yhdessä tekemisen meiningillä
Pudasjärven kaupunki jär-
jesti usean vuoden tauon jäl-
keen lauantaina 31.12. Uuden 
vuoden vastaanottojuhlan 
iloisena ulkoilmatapahtuma-
na Tuomas Sammelvuo -sa-
lin ja kirjaston piha-alueella. 
Suomi 100 -juhlavuoteen siir-
ryttiin yhdessä monipuolisen 
koko perheelle tarkoitetun 
ohjelman merkeissä. Tilai-
suus pidettiin lapsiperheiden 
ajatellen alkuillasta. Juhlal-
lisuuksiin osallistui arviolta 
yli 900 henkilöä. Moni saattoi 
harkita osallistumistaan, kos-
ka alkuillan aikana oli välillä 
voimakaskin lumi- ja räntäsa-
de. Se onneksi taukosi, mutta 
vasta ilotulituksen ajaksi.

-Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden teemana on YH-
DESSÄ. Tarvitsemme Pu-
dasjärvelle ja koko Suomeen 
lisää yhdessä tekemisen mei-
ninkiä, jota meidän kaupun-
gissamme mukavasti on vii-
me vuosina ollutkin, totesi 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen puheessaan  

Yhdessä tekemisestä on 
Timosen mukaan osoitukse-
na esimerkiksi useat maail-
man parhaat ja suurimmat 
modernit hirsirakennukset 
sekä tietenkin maailman suu-
rin hirsitalotehdas. 

-Koska olemme jo mones-
sa asiassa maailman parhaita, 
vielä paremmaksi tulemme 
vain tekemällä entistä enem-
män yhdessä! 

Kaikille tarjottiin Alpo Il-
likaisen keittämää hernekeit-
toa kahdesta soppatykistä, 
joten sitä varmasti riitti kai-
kille. Pudasjärven Urheilijoi-

den uimajaoston katoksesta 
sai kuumaa mehua ja pipa-
reita ja oli grillimakkaroita-
kin pikku rahalla. Kirjaston 
ja nuokkarin väki tarjoili-
vat nuorisotiloissa lapsille ja 
nuorille Apetitin lahjoitta-
mia pizzoja. Siellä oli myös 
monenlaista puuhapisteitä ja 
kaikille halukkaille Miranda 
ennusti mitä tapahtuu tule-
valla vuodella. Nuorisotilois-
sa oli valokuvanäyttelyn ava-
jaiset.

Tuomas Sammelvuo -sa-
lissa saattoi temppuilla ra-
dalla ja sirkusteltalla. Haluk-
kaille oli myös sähly- ja muita 
pelejä. Jatkuvana näytöksenä 
oli pudasjärveläisten nuorten 
ottamien luontokuvien esitys 
Sibeliuksen sävelten tahdeis-
sa. Pudasjärven Eläkeläisten 
pisteessä oli tarjolla munk-
kikahvit. Puikkarin ulkosei-
nään ripustetulla valkokan-
kaalla esitettiin koko perheen 
pilkkijakkaraelokuva Nalle 
Puh – Yhtä juhlaa. 

Alueelle oli rakennettu lu-
mesta suuri ja näyttävä esiin-
tymislava, jossa oli koko il-

Pudasjärven Vuoden Urhei-
lijana palkittiin SM-tasol-
la menestynyt lumilautailija 
Sami Kallo Syötteeltä.

Aini Seppänen kantoi jat-
kuvasti kuumaa mehua ui-
majaoston teltalle, josta sai 
myös pipareita ja grillimak-
karoita. 

Nuorisotiloissa oli myös lu-
pausten laatikko. 

Jätkän kynttilät, ulkotulet ja huolella rakennettu valaistus 
loivat hyvää tunnelmaa tapahtuma-alueelle. 

lalla kolmen tunnin ajan 
Marja-Leena Törrön juonta-
maa ohjelmaa. Lavan edus-
ta ja piha-alue oli koristeltu 
näyttävästi ja kauniisti va-
laisuratkaisuin ja joulukuu-
silla. Jätkän kynttilöitäkin 
paloi alkuillasta. Äänentois-
tosta ja valaistuksesta vasta-
si Woyzeck -yrittäjä Janne So-
ronen, joka kauppasi samalla 
ensi elokuun Eppu Normaali 
-konsertin pääsylippuja. Voi-
mistelujaoston puheenjoh-
taja Kirsi Kipinä veti kaksi 
kertaa ulkojumpan. Kaupun-
ki palkitsi yleisöäänestyksen 
perusteella Vuoden urhei-
lijana SM-tasolla menesty-
neen nuoren lumilautailijan 
Sami Kallon Syötteeltä sekä 
jakoi menestyneille urhei-
lijoille apurahakirjekuoret. 
Sen jälkeen oli taitavasti to-
teutettu Tulikukka-tulishow. 
Ilta päättyi kaupunginjohta-
ja Tomi Timosen Uuden vuo-
den puheeseen ja näyttävään 
ilotulitukseen. 

Heimo Turunen

Yleisö osallistui innolla Pudasjärven Urheilijoiden Voimis-
telujaoston järjestämään ulkojumppaan. 

Eläkeläisten kahviossa saattoi päästä räntäsateesta suo-
jaan munkkikahveille ja vaihtaa kuulumisia. 

Tuomas Sammelvuo -salissa saattoi temppuilla radalla ja 
sirkusteltalla. Halukkaille oli myös sähly- ja muita pelejä.

Ennustaja Miranda alias Tarja Väisänen ennusti Irjalle hy-
vää tulevalle vuodelle ja rahaakin on tiedossa. Vaihtelevaa 
on myös tulossa ja edessä on opettavainen vuosi.

Tulikukka-Tulishow oli taitavasti rakennettu ja näyttävä esitys.

Suomi 100 -juhlavuoteen 2017 siirryttiin räiskyvästi Yhdessä -teemalla. Puikkarin edessä 
liehuivat myös 100 -juhlavuoden liput. 

Markku Manninen huolehti, että Apetitin lahjoittamia pizzo-
ja oli koko ajan tarjolla nuorisotiloissa.  
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Pyysimme kaupunginjohta-
ja Tomi Timoselta vuoden 
ensimmäiseen lehteen pe-
rinteisen kaupunginjohtajan 
tervehdyksen. Tervehdys al-
kaa talouden näkymillä ja 
jatkuu monipuolisesti kau-
pungin toiminnot huomi-
oon ottaen. 

Kuntatalouden näkymät 
vuosille 2016–2020 ovat ai-
kaisempia arvioita hieman 
myönteisemmät ja tilikau-
den tulos jopa vahvistuu 
hieman vuosina 2016–2017. 
Kuntien velkaantuminen 
jatkuu yhä, mutta suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen 
velkaantuminen ei enää 
nouse. Hieman myöntei-
semmästä vireestä huolimat-
ta kuntatalouden näkymät 
ovat edelleen hyvin haasta-
vat. Talouskasvun pysymi-
nen historiallisen vaimeana 
ja väestön ikääntyminen li-

Kaupunginjohtajan Uuden vuoden katsaus:
Elinvoiman kasvattamiseksi tehdään yhdessä kovasti töitä

säävät kuntatalouden kus-
tannuksia. Yli 75-vuotiaan 
väestön määrä kasvaa luku-
määräisesti eniten erityisesti 
osassa maakuntien keskus-
kaupungeista. Tämä asettaa 
nämä kunnat uuden tilan-
teen eteen, kun merkittävää 
palvelutarpeen kasvua voi 
olla yhtä aikaa sekä lapsi- ja 
perhepalveluissa että hoiva- 
ja terveyspalveluissa.

Kolmen taantumavuo-
den jälkeen Suomen kansan-
talous kasvoi viime vuon-
na 0,2 prosenttia. Vuosina 
2016 – 2019 kasvun ennakoi-
daan olevan edelleen var-
sin hidasta, pysyen yhden 
prosentin kasvuvauhdis-
sa. Mikäli toteutunut kas-
vu on tätä suuruusluokkaa, 
niin BKT:n ja teollisuustuo-
tannon taso on vielä vuon-
na 2018 yhä pienempi kuin 
kymmenen vuotta aikaisem-
min, ennen finanssikriisiä. 
Suomen taloudessa ja koti-
maisissa investointimahdol-
lisuuksissa on kuitenkin ol-
lut orastavia merkkejä siitä, 
että tätä myönteisempikin 
talouskehitys on mahdolli-
nen.

Pudasjärven kaupungin 
verotulojen kehitys näyttää 
lähivuosina vakaalta. Kau-
pungin investointitahti jat-
kunee korkeahkolla tasol-
la ja mahdollisuudet myös 
yksityisten investointien li-
sääntymiseen näyttävät nyt 
aiempaa todennäköisem-
mältä. Vaikka verotuloke-
hikon ennuste näyttää Pu-
dasjärven osalta tuleville 
vuosille pientä laskua, olem-
me varovaisen toiveikkaita, 
että verotulokertymä aiem-
pien vuosien tapaan toteu-
tuisi ennakoitua myöntei-
sempänä. Valtionosuuksien 

ennakoidaan odotetusti las-
kevan, johtuen sekä edelli-
sen hallituksen toteuttamas-
ta järjestelmäuudistuksesta 
että nykyhallituksen teke-
mistä lisäleikkauksista val-
tionosuuksiin. Vaikka Pu-
dasjärven ikärakenteella 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelutarve on vuodes-
ta toiseen kasvava, on ollut 
myönteistä huomata edel-
lisen ja vielä kuluvankin 
vuoden aikana, että Oulun-
kaaren kuntayhtymän ta-
lousarvio näyttää pitävän ja 
jopa alittuvan. 

Jäähalli ja  
kirjastorakennus 
Kurenalan koulun 
tontille
Pudasjärven kaupungin toi-
minnassa ovat korostuneet 
viime vuosina voimakkaat 
panostukset uuteen sisäil-
maltaan turvalliseen ja ter-
veelliseen rakennuskantaan. 
Kaupunki julistautui Suo-
men hirsipääkaupungik-
si Hirsikampuksen vihki-
mistilaisuuden yhteydessä. 
Olemme saaneet moderneil-
la massiivipuurakenteisilla 
julkisilla rakennuksilla run-
saasti sekä kansallista että 
kansainvälistä huomiota. 
Hirsikampus valittiin vuo-
den 2016 Puupalkinnon saa-
jaksi. Vierailijoita uusissa 
hirsirakennuksissamme on 
käynyt tuhatmäärin. Uusia 
suunnitelmia tulevien hirsi-
rakennusten osalta on pöy-
dällä ja vähintään suunnit-
telumäärärahoina näkyvissä 
talousarviossakin. Parhail-
laan selvitetään mahdolli-
suutta rakentaa massiivi-
puurunkoisena jäähalli ja 
mahdollinen uusi kirjasto-

rakennus entisen Kurenalan 
koulun tontille. Tähän koko-
naisuuteen liittyy myös in-
vestointiohjelmassa esitetty 
määräraha keskustaajaman 
uuden sisääntuloväylän ra-
kentamiseksi. Tarvitsemme 
nykyistä selkeämmän ja lii-
kenteellisesti helpomman si-
sääntuloväylän kaupungin 
keskustan palvelujen ääreen. 
Tällä ratkaisulla tuemme 
myös keskustan olemas-
sa olevien yrittäjien toimin-
taedellytyksiä ja luomme 
mahdollisuuksia uudelle 
yrittäjyydelle.

Lähiliikuntapuisto ja 
tekonurmikenttä
Vuoden 2017 aikana val-
mistuu Suojalinnan alueelle 
uusi tekonurmikenttä ja jää-
kaukalo saadaan siirrettyä 
uudelle paikalle. Talousar-
viovuoden aikana on suun-
nitelmana käynnistää myös 
uuden lähiliikuntapuiston 
rakentaminen Pietarilan alu-
eelle hirsikoulumme lähei-
syyteen. Lähiliikuntapuisto 
tulee palvelemaan niin alu-
een asukkaiden kuin Hirsi-
kampuksen koululaistenkin 
tarpeita. Vuokrataloyhtiöl-
lämme on tarkoitus toteut-
taa uuden hirsirunkoinen 
luhtitalokokonaisuus Pieta-
rilan alueelle vuoden 2017 
aikana. Myös muuta uut-
ta asuinrakennuskantaa on 
suunnitteilla. Kaukoläm-
pöyhtiömme puolestaan 
suunnittelee käyttöikän-
sä päässä olevan keskustan 
lämpövoimalan uusimista, 
jonka rakentamisaika ajoit-
tuisi alustavasti vuosille 
2017-2018.

Uuden päivitetyn kun-
tastrategian valmistelu on 
parhaillaan käynnissä ja 

strategia on tarkoitus tuo-
da hyväksyttäväksi kevään 
2017 aikana, vielä ennen 
kuntavaaleja. Kaupungin-
valtuusto on linjannut, että 
uuden kuntavaalien jälkei-
sen valtuuston koko on ny-
kyisen 35 jäsenen sijasta 27 
valtuutettua. Pienenevä val-
tuuston koko heijastuu myös 
muihin kaupungin luotta-
mushenkilötoimielimiin, 
joiden kokoa on niin ikään 
syytä miettiä uudelleen. Toi-
mielinten koosta päätetään 
osana hallintosäännön päi-
vittämistä. Joulukuun alussa 
2016 pidettävässä valtuusto-
seminaarissa linjattiin sekä 
kuntastrategian että hallin-
tosäännön käsittelyn sisäl-
töä ja aikataulua siten, että 
asiakirjat tuodaan hyväksyt-
täviksi vielä nykyisen kau-
punginvaltuuston toimiajan 
puitteissa.

Väestökehityksessä 
positiivisuutta
Talousarviovuoden aikana 
tavoitteena on myös kau-
punginvaltuuston hyväk-
symän toiminnan kehittä-
misohjelman päivittäminen 
vuosille 2017-2019. Valmis-
telussa jatketaan aiempaa 
linjaa, jossa ohjelman ta-
voitteena on kustannusten 
hallittu kurissa pitäminen 
valtionosuusleikkaukset ja 
verotulot huomioon ottaen. 
Samalla kehitetään palve-
lujen rakenteita ja saadaan 
henkilöstö-, tila- ja laitere-
surssit nykyistäkin tehok-
kaampaan käyttöön.

Pudasjärven kaupun-
ki tekee yhdessä kuntalais-
ten, yrittäjien ja muiden 
toimijoiden kanssa kovas-
ti töitä alueemme elinvoi-
man kasvattamiseksi. Elin-

voimaan panostaminen on 
samalla panostamista tule-
vaisuuteen ja useat kehittä-
mishankkeet ja investoin-
nit tähtäävät nimenomaan 
tähän. Tarvitsemme Pudas-
järvelle lisää työtä, tekemi-
sen mahdollisuuksia ja hy-
vinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen tähtääviä toi-
menpiteitä. Samalla saam-
me kaupungin väkiluvun 
kehitystä käännettyä myön-
teisempään suuntaan. Tätä 
kirjoittaessani on mukava 
huomata, että kuluvan vuo-
den väestökehitys näyttää 
edellisvuosia myönteisem-
mältä. Teemme myös ensi 
vuonna yhdessä kovasti töi-
tä, jotta saamme tästä kehi-
tyssuunnasta pysyvän! 

Kiitokset  
henkilöstölle
Kaupungin toiminta ja ta-
lous on saatu vakiinnutet-
tua kestävälle tasolle toteu-
tettujen rakennemuutosten 
ja tehostamistoimenpiteiden 
avulla. Iso kiitos tästä kuu-
luu henkilöstölle! Jatkossa 
toimintaa on edelleen kehi-
tettävä ja tehostettava, mut-
ta myös investoinnit pal-
velujen kehittämiseen ovat 
välttämättömiä. Meillä on 
Pudasjärvellä myöntei-
nen kehittämisen ilmapii-
ri ja isotkin haasteet olem-
me onnistuneesti pystyneet 
kääntämään olosuhteisiin 
nähden parhain päin. Myös 
tuleviin haasteisiin lähdem-
me Pudasjärvellä hyvin mo-
tivoituneina ja tietäen, että 
hyvällä yhteistyöllä niistä-
kin selvitään

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen pitämässä puhetta 
”Siirrytään Suomi 100 -juh-
lavuoteen yhdessä” Pudas-
järven Uuden vuoden ulkoil-
matapahtumassa. 

Jukolan Pirtti muuttui Ravintola Meritaksi

Useita vuosia Jukolan tiel-
lä toiminut ravintola ja lou-
naspalvelu Jukolan pirt-
ti muuttui Tapaninpäivänä 
Ravintola Meritaksi. Yrittä-
jinä toimivat pitkän ravinto-
la-alan kokemuksen omaa-
vat Basri ja Merita Gashi. 
He muuttivat Pudasjärvel-

le Pattijoelta, josta käsin he 
toimivat yli 10 vuoden ajan 
ravintola-pizzeriayrittäjinä 
Ruukissa, jossa yritys toimi 
myös Ravintola Merita nimi-
senä. 

Pudasjärvi on yrittäjille 
ennestään tuttu, sillä he ovat 
omistaneet aiemmin Jukolan 

Pirtti nimellä toimineet toi-
mitilat vuodesta 2011 lähtien 
eli tiloissa toimineet useam-
pi yrittäjä ovat olleet heidän 
vuokralaisia. 

-Jo pitempään olemme 
kypsytelleet ajatusta muut-
taa Pudasjärvelle. Saimme 
ravintolan myytyä Ruukis-
sa ja kun edellinen Jukolan 
Pirtin yrittäjä luopui vuok-
rasopimuksesta marraskuun 
lopussa, niin katsoimme oi-
kean ajan koittaneen aloittaa 
itse ravintolan pitämisen Pu-
dasjärvellä. 

Joulukuussa tehtiin re-
monttia, suoritettiin perus-
teellinen siivous ja hankittiin 
muun muassa uusi pizza-
uuni. Tapaninpäivänä aloi-
tettiin yrittäjille tutulla piz-
za-kebab-grilli -palvelulla, 
jolloin työt ovat hoituneet 
yrittäjäpariskunnan Basrin 
ja Meritan sekä yhden työ-
kokeilussa olevan henkilön 
voimin. Pizza, kebab ja grilli 

tuotteita on laaja valikoima, 
sillä listalta löytyy 65 eri ruo-
kavaihtoehtoa. Pizzojen ni-
missä vilisee mm. seuraavi-
en eri pudasjärvisten kylien 
ja paikkojen nimiä; Kipinä, 
Livo, Kurenala, Ervasti, Syö-
te, Sarakylä, Pudis spesial, 
Aittojärvi, Tuulijärvi, Levo, 
Pudasjärvi city, Jyrkkäkoski, 
Sivakka, Hirvaskoski ja Poh-
jantähti. 

-Päivät ovat olleet vilk-
kaita ja työntäyteisiä. Ravin-
tolalla on ollut hyvä kysyntä. 
Ravintola on avoinna maa-
nantaista torstaihin kello 21 
saakka, perjantaisin ja lauan-
taisin aamuyölle kello 4.30 ja 
sunnuntaisin 20 saakka, ker-
tovat yrittäjät. 

Jo nykyisellä tarjonnalla 
on ollut monipuolisen salaat-
tipöydän sisältävä lounas-
vaihtoehto. Sitä laajennetaan 
ensi maanantaista 9.1. alka-
en kotiruokalounaaksi, jol-
loin myös työntekijämäärä 

Merita ja Basri Gashi toimittamassa asiakkaalle listalta nro 
42 löytyvää Kalzone sisään leivottua erikoispizzaa, johon 
on laitettu kolme täytettä asiakkaan valinnan mukaan. 

Timo Kerälä tuli kuluvan viikon keskiviikkona 4.1. yhdessä 
Kiimingistä saapuneen Ilpo Puron ja oululaisen Seppo Ta-
kaharjun kanssa Ravintola Meritaan lounaalle. Miehet oli-
vat päättäneet ottaa tällä kertaa kebab aterian, jota he luon-
nehtivat runsaaksi ja maukkaaksi. Niin Ilpo kuin Seppokin 
ovat vanhoja pudasjärveläisiä ja paikkakunnalla käydes-
sään tykkäävät käydä ruokailemassa paikallisessa ravinto-
lassa. Meritan ruokia ja palvelua miehet kiittelevät vertai-
lukelpoiseksi mihin tahansa oululaiseenkin ravintolaan ja 
hinta-laatusuhde on heidän mielestään oikein sopiva. 

lisääntyy kahdella kokilla ja 
osa-aikaisella tarjoilijalla. 

Ravintolassa on hyvät ti-
lat eri ryhmille, kokouksil-
le ja juhlille, joita varauksia 
on jo mukavasti tullut. En-

tiset asiakkaat ovat yrittäji-
en mukaan pysyneet ja uu-
siltakin toimijoilta on tullut 
tilauksia. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 9.1.LOPPUVIIKKO TO-LA 5.-7.1.

TORSTAINA 5.1. LAUANTAINA 7.1. MAANANTAINA 9.1.

Rautaosastolta

089

199 299

199

kg

ras

Sievi KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

PITKÄT 
SYTKÄRIT 
2 kpl

199
pkt

100
ras

kpl

695
kg699

kg

139
pss

100
kpl

100

100
plo

100

795
kg

ÖLJYTÄYTTEI-
SET LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim. 600W 

1995

099
kg599

ras

plo

199
pkt

TIISTAINA 10.1.

pkt

795
kg

995

100

179

099

499

079

pss

pkt

kg

pss

kg

ltk

2 pkt/talous

2 ltk/talous

699
kg

2 kalaa/talous

499
kg

pkt

3 kg/talous

099
kg

Kotimainen
TUORE
KIRJOLOHI

OTSAVALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

HALKO-
KÄRRY 

4990

Tekstiili - ja taloustavaraosastolta

595
kg

100
ras

299
kpl

2 kg/talous

First Price
RANSKAN-
PERUNAT 1 kg

Riitanherkku 
LEIPÄJUUSTO
110 g

APPELSIINI

HK
SINISET LENKIT
500-580 g

Snadi APPELSIINI-
MANDARIINI
MEHUTIIVISTE
1,5 l

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Valio
OLTERMANNI
JUUSTO 250 g

Atria
HERKKULENKKI 
450 g

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Risella
PITKÄRIISI
1 kg

Atria Perhetilan
BROILERIN 

OHUT 
FILEELEIKE

450-600g
naturell tai maustetut

Porsaan
KYL-
JYKSET

SIKA-
NAUTA 
JAUHE-
LIHA

Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

Vaasan
RANSKANLEIPÄ

350 g

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Korpela
PORSAAN LIHASUIKALE 
400 g 
naturell tai marinoitu

Arla
TUOREJUUSTOT 
150 g

Tuore
NAUDAN
MAKSA
palana tai 
jauhettuna

Flora
MARGARIINIT
400 g

Kotivara
BALKAN 
MAKKARATANKO
800 g

KLEMENTIINI
Marokko

Arla
VOI
500 g

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g

Naudan 
luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT

KANAN-
MUNAT
10 kpl

SAVU-
LUUT

Alkaen

Linda
TRIKOOKUDE
eri värejä, 900 g

Alkaen
SOHVATYYNY

FLEECEHUOPA
eri kouseja
125x160 xm

590

MYSSYJÄ

1290

TOPPA-
SORMIKKAITA 

Naisten
TOPPASAAPAS
hajakokoja

495
kerä

590
kpl

595
kpl

Alkaen

2800
pari

595
Tekninen 
MICRO-
FLEECE
VÄLIASU 

1990

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w

3995

HUOMIO
AVO-
HAALARI

59,-

5995

TOPATTU
HUOMIO
TYÖTAKKI

Airam 
AJASTINKELLO 
ULKOKÄYTTÖÖN
-40-+50C 

Sport
PIIKKIPALLO
14 cm

395

Sport
PIIKKIPALLO
22 cm

595
D-KÄSIPAINOT
1,2 ja 3 kg

395

Alkaen

Steed gym bar
JUMPPAKEPPI

1395

JUMPPA-
PALLO

1250

UIMALASIT

590

Alkaen

3490
pari

sis. pantin 0,20

Olvi
JAFFA, COLA, 
LEMON 0,95 l

Papuska
RUOKAHERNE
500 g

595
kgTuore

MUIKKU

pyyntivaraus
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2016
Tammikuu
Syötteellä vuosi 2016 lähti liikkeelle hyvissä merkeissä. Uutta Vuotta oli vastaanottamassa 
Iso-Syötteen rinteiden juurella ainakin 1000 henkeä, jotka saivat seurata soihtulaskukulkuet-
ta ja näyttävää ilotulitusta. Rinteillä oli hyvä keli lasketella ja hiihtoladut kunnossa. 1.

Jongun kylätalolla on ollut vuoden alusta lähtien vilkasta toimintaa. Tammikuussa avat-
tiin sininen salonki ja maalaustöitä on tehty talon ulkopuolellekin. Kyläyhdistys on työllistä-
nyt työporukan, jonka työpanos on ollut käytettävissä myös kyläläisten tarpeisiin. Kuvassa 
sinisen salongin viimeistelyä ammattitaitoisen työporukan voimin. 2. 

Kansalaisopiston toiminta on ollut koko vuoden ajan vilkasta Pudasjärvellä. Kurssitarjon-
taa on runsaasti eri aloille. Tammi-helmikuussa oli lammasvällykurssi. 3.

Helmikuu
Helmikuun alussa oli myönteisiä uutisia kahdelta paikkakunnan suurimmalta yritykseltä. 
Profin Oy uutisoi saaneensa Espoon Tapiolan kaupunkikeskukseen suuren lasiliukuseinä-
järjestelmän tilauksen ja Kontiotuote laajensi Rovaniemelle, kun yrityksestä tuli Rovaniemi 
Hirsitalojen osakas, kuvassa Timo Kähkönen ja Jalo Poijula kättelevät kahden pohjoisen hir-
sitalotehtaan yhteistyön tiivistämisen kunniaksi. 4.

Umpihankihiihtokisa Syötteellä helmikuun alussa keräsi lähes 300 kovakuntoista ja hurja-
päistä urheilijaa. Kisaan ei kuulu pelkästään hiihtoa umpihangessa, vaan lisäksi kaikenlaisia 
eräolosuhteissa selviämiseen liittyviä tehtäviä. Osallistujia oli myös ulkomailta. Tämän tal-
ven kisa on 20.v juhlakisa. Kuvassa kisan voittaja Kiinteistöneliön joukkue. 5.

Maaliskuu
Hetekylään saatiin uusi urheilukenttä Hetepirtin pihaan Nuorisoseuran toimesta talkoovoi-
min ja Oulun Seudun leaderin avustuksella. Talvella paikalla on luistelurata ja jääkiekko-
maalitkin ovat paikalla. Avajaisia vietettiin 5.3. 6.

Pärjänsuolla kaikille avoimessa koko perheen ulkoilutapahtumassa vietettiin laatuaikaa. 
Uutena aikaisempiin vuosiin oli kyläaktiiveista koostuvan hupitoimikunnan rakentama ul-
kowc. 7.

Pudasjärvelle perustettiin yhteismetsä usean vuoden valmistelutyön jälkeen. Mukana on 
55 tilaa. Kuva yhteismetsän osakkaiden tilaisuudesta Pohjantähdessä. 8.

Panumalla vietettiin perinteistä koko perheen talvitapahtumaa ja Panuman Kulta-ajoja 
sunnuntaina 20.3. Päivän nopein ajokas oli Team Tölkin omistama poro Peli Kiiminki-Kol-
lajan paliskunnasta, joka voitti palkinnoksi kimpaleen aitoa Lapin kultaa. Lapset ovat aina 
kunniavieraita ja viihtyvät talvisen toiminnan merkeissä.  9.

Pudasjärveläisten metsätoimijoiden yhteisesti järjestämä Metsäpäivä kokosi yli 1000 hen-
gen osallistujajoukon. Teemana oli ”Enemmän irti metsästä”. Vuoden metsätoimijaksi ni-
mettiin Rauno Salmela. 10.

Metsäpalvelu Tuomaala muutti uusiin tiloihin Puistotie 2:n yritystalossa. Samoihin ai-
koihin Pudaskone muutti uusiin tiloihin entiseen ST1 huoltamokiinteistöön. Uusissa tilois-
sa on saatu tuotteet paremmin esille ja valikoimaa laajenemaan ja vieressä on hyvä paikoi-
tusalue. 11.

Aittojärvellä järjestettiin lankalauantaina perinteiset pilkkikilpailut. Koulun kanssa teh-
dään hyvää yhteistyötä puolin ja toisin. Kuvassa Paavo-Pekka Lauhikari kokemassa pilkki-
jän iloa. 12.

Petäjäkankaalla taidegalleriassa taidenäyttelyn kotonaan omistama taidemaalari Paavo 
Ahonen on maalannut tauluja jo puolen vuosisadan ajan. Viime vuosien aikana on syntynyt 
paljon akryylimaalauksia ja vuosien saatossa Ahonen on ikuistanut maalauksiinsa useita ky-
lällä asuvia henkilöitä. Kansalaisopiston taideharrastajat tekivät maaliskuun lopulla retken 
Ahosen taidegalleriaan. Kuvassa Ahonen esittelee äitinsä muotokuvaa. 13.

Ta
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Vuosi 2016 on nyt muistojen joukossa ja jälleen Pudasjärvi-lehti tarjoaa 

katsauksen kaupungin monipuoliseen tapahtumavuoteen. Monet tapahtumat 
ovat vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten kalentereissa ja sydämissä. 
Perinteiset tapahtumat ovat saaneet myös uusia tilaisuuksia rinnalleen. 

Suuria koko maata kiinnostavia tilaisuuksiakin mahtui mukaan...
Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste näyttää kattavan 
läpileikkauksen suurista ja vähän pienemmistäkin tapahtumista. 

Yrityselämässäkin tapahtui paljon uutisoitavaa.
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Huhtikuu
Pudasjärvellä oli kevättalvella jo kolme lehmää yltänyt 100 
tonnin maitomäärään; Aili ja Mika Vainion Viivi Sotkajär-
vellä, Arja ja Olli Ervastin Uljas Ervastin kylällä sekä Meli-
na Kantoniemen ja Juha-Matti Mikkosen Sipsi Kokkokyläs-
sä. Kuvassa Ayshire -rotuinen Sipsi. 14.

Helluntaiseurakunta järjesti Suurin ilo -tapahtuman Tuo-
mas Sammelvuo -salissa, johon tuli väkeä runsaasti myös lä-
hipitäjistä ja Oulusta. Jumalan ihmeistä kertoivat mm. pai-
kallisen helluntaiseurakunnan vetäjä Jouni Vikström (vas.) 
ja Sarakylässä syntynyt toimittaja Heikki Kauhanen (toinen 
vas.). 15.

Kaupungin kehittämistoimi on kuluneena vuonna pon-
nistellut hartiavoimin paikkakunnan kehittämistoiminnassa. 
Työhön on palkattu eri hankkeisiin useita uusia työntekijöi-
tä. Osa henkilökunnasta kävi tutustumassa Pudasjärvi-leh-
den toimintaan ja toimitiloihin. 16.

Toukokuu
Hyvän Olon Messut järjestettiin LC Pudasjärvi Hilimojen toi-
mesta äitienpäivän aattona 10.5. yhdeksännen kerran. Näyt-
teilleasettajia ja myyjiä oli viitisenkymmentä ja vierailijana 
mm. näyttelijä Merja Larivaara sekä runsaasti muuta ohjel-
maa. Yleisöä arvioitiin käyneen reilun tuhat henkeä. 17.

Torilla alkoi vilkas kesäkausi. Torilla oli jatkuvasti eri ta-
pahtumia mm. useita kirpputoreja. Toukokuun lopulla uu-
tena torin kulmalle pystytettiin Kurenalan kyläyhdistyksen 
Info ja kahvilakoppi, joka toimi koko kesän ajan kiireettömä-
nä ihmisten kohtaamispaikkana. 18.

Syötteellä alkoi myös kesämatkailukausi, jossa oli paljon 
tapahtumia ja yhtenä vetovoimaisena tekijänä Syötteen luon-
tokeskus, joka markkinoi luontomatkailua. Hyvin merkityt 
ja opastetut reitit ohjaavat luonnon rauhaa etsiviä mukavasti 
erämaahan. Kuva Rytivaaralle johtavasta reitistä. 19.

Kesäkuu
Koulujen kevätjuhlia vietettiin kesäkuun alkupäivinä. 
OSAO:lla valmistui kuudelta eri linjalta nuoria ja vanhem-
piakin eri ammatteihin ja lukion ja yläasteen juhlia vietettiin 
hieman haikeissa tunnelmissa, sillä vuosikymmeniä palvel-
lut Rimminkankaan, Kurenalan- ja Aittojärven koulut jäivät 
tyhjäksi. Ensi syksynä aloitetaan opiskelu uudella Hirsikam-
puksella. 20.

Livolla vietettiin Avoimet kylät -päivää, johon osallistui 
19 kylää eri puolilta maakuntaa. Livolla oli kesän aikaan mo-
nia tapahtumia ja siellä vietettiin mm. Esko ja Esteri Riihi-
ahon timanttihäitä Naavalassa.  21.

Viinikosken koululle Eija Neuvojen avasi kesäkirppiksen, 
jossa nuoret saivat samalla kesätyötä. 22.

Jyrkkäkoskella kesäkausi avattiin näyttäväsi, kun Mattti 
Airaksisen ja muiden yhtyeiden Ysärihitit villitsivät yli 2000 
osallistujajoukon. 23.

Iso-Syötteen Mäkiajot juhannusaattona saatiin ajaa uu-
della asvalttipintaisella tiellä. Mukana oli 134 kilpailijaa. Vä-
kivahvat, parhaimmillaan lähes kuusisataa hevosvoimaiset 
rallisprintin vauhtihirmut kiipesivät renkaat laulaen tuntu-
rin laelle. Ajot voitti tuttu Syötteen kävijä Mika Myllylä. 24.
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Heinäkuu
Pudasjärven 33. markkinat järjestettiin 8.-9.7. Arviolta yli 10 000 nouseva markkinaväki tapa-
si perinteisesti tuttaviaan ja kävi hieromassa kauppoja oikean markkinahengen mukaisesti. 
Pudasjärven tori oli ääriään myöten täynnä myyjiä. Myyjiä olisi ollut tulossa enemmänkin, 
mitä mahtui torille. Merkkihenkilönä palkittiin Pudasjärven Urheilijoiden toiminnanjohtaja 
Marko Koivula. 25.

Pudasjärven näyttämön tämän kesän näytännön Akkarallin ensi-ilta oli 2.7. Koskenhovin 
näyttämöllä, jonka jälkeen oli useita esityksiä. 26.

Pintamolla oli remontoitu kylätaloa talkoovoimin ja Pohjois-Pohjanmaan Leaderin avus-
tuksella. Kylätapahtuma järjestettiin 16.7, jossa paistettuja muikkuja myytiin yli 20 kg ja let-
tutaikinaa kului yli 20 litraa. 27.

Puhoksen yli 30 vuotta vietetyt, perinteiset Sikajuhlat järjestettiin 16.7. Möykkälässä. 
Tanssilattia täyttyi tanssijoista ja ulkonakin oli kauniilla säällä piha täynnä väkeä. 28.

Pudasjärvellä järjestettiin 16.-24.7. perinteiset kotiseutupäivät. Viikon ajan kestävässä ta-
pahtumassa on paljon erilaista toimintaa ja ohjelmaa. Päätösjuhla oli museon pihapiirissä 
24.7.. jossa oli noin 100 osallistujaa. 29.

Pudasjärven Urheilijoitten perinteinen 13. kerran järjestetty Kesäpilkin MM-kilpailut Pi-
likkiviikko Havulan rannassa keräsi reilut 200 kilpailijaa 25.-31.7. Voittajien lisäksi kisassa on 
palkittu vähintään 10 kertaa mukanaolijat, josta kuva. 30. 

Elokuu
Iinattijärven perinteistä kyläpäivää vietettiin loistavassa säässä 6.8. Koivukartanossa. Siihen 
kuului monipuolista ohjelmaa muun muassa yhteinen muikkujen nuottaus, josta kuva. 31. 

Sarakylän Vattumarkkinat järjestettiin 20.-21.8 27. kerran. Juhlapuhujana oli juuri sosiaa-
li- ja terveysministeriksi nimitetty Pirkko Mattila. 32. 

Mittavat Hirsikampuksen rakennustyöt valmistuivat kesällä ja noin 700 oppilasta aloitti 
koulutyöt niin Suomen kuin maan rajojen ulkopuolellekin kuuluisuutta saaneissa hirsikou-
lun tiloissa. Avoimia ovia vietettiin heti koulutyön alkamisen jälkeen. Vihkiäisjuhlaa vietet-
tiin 26.8. Juhlapuhujana oli pääministeri Juha Sipilä ja vihkimisen toimitti piispa Samuel Sal-
mi. Samassa juhlassa Pudasjärvi julistautui Suomen hirsipääkaupungiksi. 33. 

Pudasjärven kirkossa vietettiin 26.8. Puolustusvoimain alueellista kirkkojuhlaa Kiestinki 
75 vuotta – teemalla. Tilaisuudessa oli arvovaltaiset puhujat ja korkeatasoista musiikkiohjel-
maa. Kirkko täyttyi ympäri maakuntaa saapuneista kuulijoista. 34. 

LC Pudasjärven järjestämät kahdeksannet Venetsialaiset kokosi lauantaina 27.8. Jyrkkä-
koskelle sade- ja myrskysäästä huolimatta 800 henkeä. Myös lapsille oli MLL:n järjestämää 
ohjelmaa, ja nuoria viihdytti Dj Jukka Hallikainen. Uutuutena oli ilotulitus. Tanssimusiikis-
ta vastasi Tuomas Kaikkonen ja Onnen Kerjäläiset. Järjestelyistä vastasi Pudasjärven Urheili-
joiden ja leijonien talkoojoukko. 35. 

Syyskuu
Pudasjärven seurakunnassa pidettiin kirkkoherran vaalit, jossa kirkkoherraksi valittiin pu-
dasjärveläissyntyinen Tyrnävän kirkkoherra Timo Liikanen. Toisena ehdokkaana oli Risti-
järven kirkkoherra Pauli Kivioja. Liikanen aloittaa työnsä vuoden 2017 alusta. 36. 

Seitsemättä kertaa järjestetylle Syötteen Huippukympille ja polkujuoksuun starttasi reilut 
100 juoksijaa ja kävelijää lauantaina 10.9. Huippuviikonlopun näyttävä spektaakkeli nähtiin 
Luppoveden äärellä, kun illalla kokot ja ilotulitus valaisivat alueen 500 ihastelijan iloksi Lup-
povesi palaa -tapahtumassa. 37. 

Samuel Salmen seurueineen toimittamassa piispantarkastuksessa innostettiin ja kannus-
tettiin seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. 38. 
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Lokakuu
Pudasjärven Sotaveteraanien 50-vuotisjuhlassa 9.10. Hirsi-
kampuksella kiitettiin ja muistettiin veteraanien tekemää 
työtä. Nuorten puheenvuorossa toivottiin, että vanhusten 
kanssa vietettäisiin aikaa arjessa ja vierailtaisiin heidän luo-
naan. 39. 

Lakarin koululaiset viettivät 10.10. Liikunta- ja terveys-
messuja Jyrkkäkosken huvikeskuksella. Tapahtumassa va-
roiteltiin muun muassa limsan suuresta sokeripalojen mää-
rästä ja että pussillinen sipsiä vastaa koko päivän ruokien 
kalorimäärää. Päivän aikana pohdittiin myös mitkä seikat 
tuovat iloisuuden. 40. 

Kipinässä vietettiin 21.10. Kollaja kestää -ilojuhlaa ja jo ai-
emmin oli vietetty vastaavaa juhlaa Kurenkoskessa. 41.

Marraskuu
Hirvestyskausi oli päässyt hyvään vauhtiin eri puolilla Pu-
dasjärveä. Kekrinä vietettiin peijaisia useilla kylillä muun 
muassa Malisen erän peijaat Korpisen kylätalolla, josta kuva.  
42.

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi vietti 80-vuotisjuhlaa 
19.11 Hirsikampuksella. Juhlassa julkistettiin Metsänomis-
tajan asialla Erkki Taskilan toimittama historiakirja. MTK:n 
puheenjohtaja Juha Marttila toivoi vauhtia julkiseen puura-
kentamiseen ja että siihen otettaisiin mallia Pudasjärveltä. 
43.

Pudasjärven Rauhanyhdistyksellä vietettiin 20.11. Erkki 
Pirin toimittaman historiakirjan Iloitkaa aina Herrassa jul-
kistamisen ja toimitalon 40-vuotis sekä juuri valmistuneen 
remontin kiitosjuhlaa.  44.

Kurenalan Keskustan ja Pudasjärven Keskustan 110-vuo-
tisjuhlassa Lakarin koululla vieraili aikaisempi pääministe-
ri ja Keskustan tuleva presidenttiehdokas Matti Vanhanen. 
Hän osallistui juhlan jälkeen pidettyyn Keskustan Pudasjär-
ven kunnallisjärjestön syyskokoukseen. 45.

Rimminkankaan entisen koulun tiloissa sijaitsevan Unel-
matehtaan avajaisissa 26.11. esiteltiin hankkeen ja yrityksen 
laajaa tuote- ja palvelutarjontaa. 46.

Joulukuu
Itsenäisyysjuhlaa vietettiin lauantaina 6.12. perinteiseen ta-
paan kaupungin ja seurakunnan yhteisesti järjestämänä seu-
rakuntakeskuksessa. Kulttuuripalkinto myönnettiin musiik-
kimies ja laulujen tekijä Aimo Pietilälle. 47.

Pudasjärven Urheilijoiden uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin syyskokouksessa Paavo Ervasti, jolle puheenjohtajan 
pestin luovutti pitkäaikainen kunniapuheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo. 48.

Jouluhenkeä levittivät MLL:n Pudasjärven yhdistyksen 
väki, jonka järjestämän Joulupuukeräyksen avulla kerättiin 
lahjoja 134 lapselle. 49.
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
Kansalaisopiston kevään opetus käynnistyy 
ma 9.1.2017. Kaikki syksyllä alkanut koko 
lukuvuoden kestävä opetus jatkuu sovitun 

ohjelman mukaisesti.
Opinto-ohjelma 2016-2017 ja 

netti-ilmoittautuminen osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

Kaikista kursseista lisätietoja em. osoitteessa. 
Ilmoittaudu kursseille ennakkoon netissä varmis-
taaksesi kurssin toteutuminen ja jotta opettajan 
sähköisessä päiväkirjassa näkyvät osallistujat jo 

ensimmäisellä kurssikerralla.

Musiikin ryhmiin vapaita 
soittoaikoja voi tiedustella suoraan 

musiikinopettajilta.

Kaikki syksyllä alkaneet musiikin opetusryhmät jatkuvat 
9.1.2017 alkavalla viikolla sovittujen kokoontumisaikojen 

mukaisesti.

OPISTON YHTEYSTIEDOT
HUOM! Kurssiasioissa otetaan ensin yhteyttä ao. 
vastuualueen opettajaan.
* musiikin alueen vastuuopettaja 
 Reijo Kossi, puh. 0400 646 132
*  taide- ja taitoaineiden alueen vastuuopettaja 

Vuokko Nyman, puh. 050 4096 653
*  muut kurssit koulutussuunnittelija 
 Pasi Kemppainen, puh. 050 4366 206
*  maahanmuuttajakouluttaja 
 Olga Evdokimova, puh. 050 4126 072
*  palvelusihteeri 
 Tuula Haverinen, puh. 040 8266 431

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi, 
etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

YMMÄRRÄ MAAILMANPOLITIIKKAA -LUENTOSARJA 
Jouni Suistola Hirsikampus, ala-aula  
to 18.00-21.00  12.-26.1.2017
Maailma näyttää tänä päivänä entistä sekavammalta ja vaarallisemmalta pai-
kalta. Suurvaltojen suhteet ovat huonommat kuin kertaakaan sitten kylmän 
sodan. Terroristit tuntuvat olevan vaanimassa kohta jokaisen nurkan takana. 
Pakolaiset ja siirtolaiset vyöryvät maanosasta toiseen. Euroopan Unioni niti-
see liitoksissaan. Luentosarjassa haetaan vastausta kysymykseen, onko näitä 
asioita mahdollista selittää ja ymmärtää – mitä niiden takana on. Luennoitsija 
Jouni Suistola on oululainen historioitsija, joka on toiminut ennen eläköity-
mistään liki kaksikymmentä vuotta Kyproksella Near East Universityn kan-
sainvälisten suhteitten professorina. Luentosarja kuuluu Kansalaisopistojen 
liiton (KoL) ”Kaikkien kansalaisopisto: 100 verkkoluentoa” -sarjaan, joka on 
osa virallista Suomi100-ohjelmaa. 
Lisätietoja: http://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/kansalaisopistot-mukana-viralli-
sessa-suomi100-ohjelmassa/
Luentosarja on ilmainen. Luentoja on mahdollista seurata myös verkossa osoit-
teessa http://www.youtube.com/channel/UCPXf8yYp9g7_Eg4Sc2ChYXg/live
Varalinkki https://www.youtube.com/channel/UCPXf8yYp9g7_Eg4Sc2ChYXg
Suorat linkit luentoihin kansalaisopiston Facebook-sivulla 
https://www.facebook.com/pudasjarvenkansalaisopisto/

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS
Lisätietoja kaikista avoimen yliopiston opinnoista osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/ Kurssit -> Avoin yliopisto

IHMISEN VAHVUUKSIEN 
TUKEMINEN 5 op - ay KAPS0114  2198002
17.1.-7.2.2017  100 € 
Ilmoittautuminen 5.1.2017 mennessä.

LOMAKETUTKIMUKSEN 
PERUSKURSSI 3 op - YMEN1206 3298003
23.-25.2.2017  90 € 
Ilmoittautuminen 10.2.2017 mennessä.

Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaiset ENGLANNIN 
YLEISOPINNOT kolmena viikonloppuna pe klo 17.00-20.00 ja 
la klo 9.00-16.00 Hirsikampuksella. Hinta 90 €/kurssi. Opettaja Bryan 
Dopp

• Reading Comprehension 3 op - SENG0101, 1203001 
  10.-25.2.2017   Ilm. 13.1.2017 mennessä
• Writing 3 op, 1203002 17.3.-1.4.2017 Ilm. 28.2.2017 mennessä
• Oral Skills 3 op - SENG0102, 1203003  
  21.4.-6.5.2017     Ilm. 31.3.2017 mennessä

HUMANISTISET AINEET
Sukututkimus- ja kylähistoriakursseilla on tilaa.  
KANSALAISOPISTO/PUDIKIN PIENI LUOKKA

SUKUTUTKIMUS ma 17.30-20.30, Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumiset opistolla 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3. ja 10.4.2017.
KYLÄHISTORIA Siuruan ryhmä ma 17.30-20.30, Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumiset opistolla 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3., 27.3. ja 10.4.2017.
KYLÄHISTORIA Hetekylän ryhmä ma 17.30-20.00, Timo Sarkkinen
Kevään kokoontumiset opistolla 16.1., 13.2., 20.3., 3.4. ja 24.4.2017.
KYLÄHISTORIA - Livo, ryhmä kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. 
Lisätietoja Minna Perttu, puh. 040 5049 663

KIELET
MATKAILUENGLANTIA  1203004
HIRSIKAMPUS/Bryan Dopp 20.1.-4.2.2017 pe 17.00-20.00, la 
09.00-16.00 36 t 40 €

Kurssi järjestetään kolmena viikonloppuna, perjantaina klo 17.00-20.00 ja 
lauantaina klo 9.00-16.00. Kurssilla opetellaan keskustelun ja harjoitusten 
avulla selviämään matkoilla arkipäivän tilanteissa. Opiskellaan englannin kie-
len sanastoa sekä muodostamaan lauseita, joita tarvitaan matkoilla. Ilmoit-
tautuminen 5.1.2017 mennessä.

TIETOTEKNIIKKA
SENIORI-ATK -PERUSKURSSI - kevät 3401002 
HIRSIKAMPUS/Mika Suoperä 11.1.-1.3.2017 ke 15.00-18.00 
   50 €
Opintoseteliavustus 15 € kurssimaksusta +63-vuotiaille. Ei kuulu Kurssipas-
siin. Ilm. 9.1.2017 mennessä.

SENIORI-ATK -JATKOKURSSI - kevät 3401004 
HIRSIKAMPUS/Mika Suoperä 13.1.-3.3.2017 pe 13.30-16.30 
   50 €

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat jo jonkin verran tieto-
koneen käyttöä kuten sähköpostin ja internetin peruskäytön. Opintose-
teliavustus 15 € kurssimaksusta +63-vuotiaille. Ei kuulu Kurssipassiin. Ilm. 
11.1.2017 mennessä.

ÄLYPUHELINKURSSI - kevät 3401006 HIRSIKAMPUS/Mika 
Suoperä 15.3.-7.4.2017 ke 15.00-18.00 
pe 13.30-16.30  50 €
Opintoseteliavustus 15 € kurssimaksusta +63-vuotiaille. Ei kuulu Kurssipas-
siin. Ilm. 13.3.2017 mennessä.

FACEBOOK TUTUKSI  3401007 
HIRSIKAMPUS/Hanne Vähäkuopus 11.1.-8.2.2017 ke 18.00-20.15 
   32 €
Kurssilla tutustutaan Facebookin monipuolisiin ominaisuuksiin sosiaalisen 
median kanavana. Se tarjoaa alustan harrastusten, yhteydenpidon, ajankoh-
taisten asioiden seuraamiseen. Ilm. 9.1.2017 mennessä.

INTERNETIN KÄYTÖN PERUSTEET JA 
TIETOTURVA     3401011        
HIRSIKAMPUS/Mika Suoperä 13.3.-3.4.2017 ma 15.00-18.00 
   25 €

Kurssin tarkoituksena on opetella internetin erilaisia käyttötapoja ja käytän-
nön tietoturvaa käytännönläheisesti ja mahdollisuuksien mukaan käytetystä 
laitteesta rippumatta. Kurssilla on jotakin tarjottavaa olipa välineesi sitten 
tietokone tai tabletti. Tietoturvan suhteen kiinnitetään erityisesti huomiota 
ongelmien ennaltaehkäisyyn ja omien tietojen ajan tasalla pitämiseen, mutta 
myös erillisiä tietoturvaohjelmia käydään läpi jonkin verran. Ilm. 8.3.2017 
mennessä.

TANSSI JA NÄYTTÄMÖTAIDE
DANCESTYLES 8 - 12 v. - kevät 1105001 SALIKKI/Marja Isotalo
Huom! Alkamispäivä muuttunut! 8.2.-19.4.2017 ke 15.30-16.30 
Ilm. 1.2.2017 mennessä. Kurssille kaivataan lisää kurssilaisia! 27 €

DANCESTYLES nuoret ja aikuiset, kevät 1105003 
SALIKKI/Marja Isotalo
Huom! Alkamispäivä muuttunut! 8.2.-19.4.2017 ke 16.30-18.00 
Ilm. 1.2.2017 mennessä. Kurssille kaivataan lisää kurssilaisia! 30 €

LASTEN DANCE MIX 6-9 v. - kevät 1105005 
SALIKKI/Heidi Kilkki  15.1.-26.3.2017 su 13.00-13.55 
Ilm. 13.1.2017 mennessä.  25 €

LASTEN BALETTI, 4-6 -vuotiaat - kevät 1105007 
SALIKKI/Elisa Alatalo 10.1.-21.3.2017 ti 17.00-17.45  
Ilm. 9.1.2017 mennessä.  20 €

LASTEN BALETTI, 7-10 -vuotiaat - kevät 1105009 
SALIKKI/Elisa Alatalo 10.1.-21.3.2017 ti 17.45-18.45  
Ilm. 9.1.2017 mennessä.  25 €

AIKUISTEN BALETTI - kevät  1105011 
SALIKKI/Elisa Alatalo 10.1.-21.3.2017 ti 19.00-20.15 
Ilm. 9.1.2017 mennessä. Kurssille kaivataan lisää kurssilaisia! 30 €

ITÄMAINEN TANSSI - kevät  1105013 
HIRSIKAMPUS/Anne Ruohonen 9.1.-27.3.2017 ma 18.30-20.00 
Ilm. 8.1.2017 mennessä.  37 €

TANSSIKURSSIT KOSKENHOVILLA                    
Ensio Koivula

LAVATANSSI alkeis-jatko - kevät 1105019
11.1.-22.3.2017 ke 18.00-19.30 37 € 
Ilm. 11.1.2017 mennessä.

LAVATANSSI jatko-konkaritaso - kevät 1105021
10.1.-21.3.2017 ti 18.00-19.30 37 € 
Ilm. 10.1.2017 mennessä.

KANSANTANSSI - kevät  1105027
11.1.-22.3.2017 ke 19.35-21.05 37 € 
Ilm. 11.1.2017 mennessä.

ARGENTIINALAINEN TANGO jatko - kevät 1105029
10.1.-21.3.2017 ti 19.35-21.05 37 € 
Ilm. 10.1.2017 mennessä.

LAVATANSSIN ALKEET - Sarakylä 1105032 
SARAPIRTTI 17.3.-5.5.2017 pe 19.00-21.15  
Tuula Haverinen ja Esa Nurmela  37 €
Opettelemme perinteisten lavatanssien alkeita. Kurssille osallistuminen ei 
edellytä aiempaa kokemusta tanssimisesta eikä omaa tanssiparia. Kurssi so-
pii myös naisille, jotka haluavat opetella vientiä. Ilm. 16.3.2017 mennessä.

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄKESÄLEIRI  1102005 
SALIKKI/Kaarina Nevanperä 16.-18.6.2017 pe 17.00-22.00, la 
9.00-18.00, su 09.00-16.00  35 €
Leirille voivat osallistua kaikki 7 - 18 -vuotiaat näyttelemisestä kiinnostuneet 
lapset ja nuoret. Myös uudet harrastajat ovat tervetulleita. Kurssille otetaan 
12 kurssilaista. Ilm. 12.6.2017 mennessä.

KUVATAITEET
ILTAKERAMIIKKA - kevät  1103102 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman
9.1.-20.3.2017 ma 18.00-21.00 52 €

Kurssilla tehdään erilaisia keraamisia koriste- ja käyttöesineitä ja kokeillaan 
erilaisia käsinrakennusmenetelmiä. Ensimmäinen kokoontumiskerta on töi-
den suunnittelu- ja savien tilauskerta. Myös aloittelijoille. Kurssille otetaan 
12 opiskelijaa. Kurssimaksu sisältää polttomaksun 12 €. Ilm. 5.1.2017 men-
nessä.

KERAMIIKAN LAUANTAIPAJA - kevät 1103105 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 28.1.-18.3.2017 
la 9.00-15.00  10 €/kerta

Kurssilla valetaan esineitä nopeasti kuivuvalla valusavella opiskelijan omilla 
ja opiston muoteilla sekä tehdään esineitä käsinrakentamalla. Sopii myös 
keramiikkataitojen ensiopetteluun. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. Kurs-
simaksun lisäksi tarvikemaksu opettajalle käytetyn materiaalin mukaan. 
Kokoontumispäivät: la 28.1., 25.2. ja 18.3.2017. Ei kuulu Kurssipassiin. Ilm. 
27.1.2017 mennessä.

LASINSULATUSKURSSI  1103108 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 12.1.-16.2.2017 
to 18.00-21.00  30 €

Lasinsulatuskurssilla tehdään lasiesineitä kuten ikkunakoristeita, astioita tai 
koruja. Kurssi soveltuu sekä aloittelijalle että kokeneemmallekin lasiharras-
tajalle.  Ilm. 11.1.2017 mennessä.

ELÄVÄ MALLI  1103002 
KUVATAIDELUOKKA/Eeva-Kaisa Jakkila 8.-9.4.2017 
la 10.00-16.00, su 10.00-13.00 12 t 28 €

Elävän mallin kurssilla harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtäen ja maalaten. 
Ei kuulu Kurssipassiin. Ilm. 31.3.2017 mennessä.

LAPSET - ISOVANHEMMAT -TAIDEVIIKONLOPPU 1103007 
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman 10.6.-11.6.2017 
la 12.00-15.00, su 12.00-15.00 8 t 8 €/hlö

Isovanhempien ja heidän lastenlastensa yhteinen taideviikonloppu, jossa piir-
retään, maalataan, tehdään press-print -painantaa ja muovaillaan savea. Mate-
riaalit voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu 8 €/henkilö. Ei kuulu Kurssipassiin. 
Kurssille otetaan 15 opiskelijaa. Ilm. 1.6.2017 mennessä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
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VIDEOINNIN PERUSKURSSI 1103302
KUVATAIDELUOKKA/Hanne Vähäkuopus 8.5.-5.6.2017 
ma 18.00-20.15 30 t 25 €
Opitaan videoinnin ja editoinnin perusteet sekä erilaisten tapahtumien vide-
ointia. Ilm. 3.5.2017 mennessä.

KÄSITYÖ JA ASKARTELU
PUUKON VALMISTUKSEN 
PERUSKURSSI 2 (valmisterään) 11042051
RIMMINKANKAAN ENT. KOULU/Markku Parkkinen  9.1.-3.4.2017 
ma 17.30-21.00  48 €

Kurssin aikana valmistuu puukko tuppineen valmisterään. Kurssi sopii myös 
aloittelijoille. Kurssilaiset voivat käyttää itse hankkimiaan materiaaleja tai 
ostaa materiaalit opettajalta. Yhden puukon valmistusmateriaalit maksavat 
n. 20 - 30 €. Materiaaliksi käy mm pahkat, (loimu)koivu jne. Ilm. 8.1.2017 
mennessä.

LUOVAT KÄDET - kevät  11040061 
KUVATAIDELUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi 9.1.-20.3.2017 
ma 17.00-20.00  40 € 
Ilm. 5.1.2017 mennessä.

KANKAANPAINANTA  1104013 
PUDIKIN KÄSITYÖLUOKKA/Katri Kemppanen 11.1.-8.2.2017 
ke 17.00-20.00  25 € 
Ilm. 9.1.2017 mennessä.

KANKAIDEN- JA LANKOJEN VÄRJÄYS  1104014
PUDIKIN KÄSITYÖLUOKKA/Katri Kemppanen 15.2.-22.3.2017 
ke 17.00-20.00  25 € 
Ilm. 10.2.2017 mennessä.

VAUVANTOSSUISTA TURKISLIIVEIHIN 
-asusteita lampaantaljoista  1104015
PUDIKIN KÄSITYÖLUOKKA/Anu Pentti 21.-23.4.2017 
pe 18.00-21.00, la 9.00-17.00, su 9.00-17.00  24 t 
   30 €

Kurssilla voit hyödyntää pienetkin lammasturkinpalaset. Voit valmistaa esim. 
vauvalle tossut, turkisliivin, ranteenlämmittimiä, hatun, boahuivin kaulan 
ympärille, istuinalustoja jne. Ommellaan pikkutyöt käsin käyttäen kestävää 
luonnonmukaista pellavalankaa ja koristellaan painamalla erilaisia kuvioita. 
Eri värisiä turkiksiakin voi yhdistellä. Tuo omia lampaantaljoja tai palasia tai 
lunasta opettajalta, jolta voit ostaa myös ompelutarvikkeita. Ei kuulu Kurssi-
passiin. Ilm. 10.4.2017 mennessä.

KARJALAINEN PERINNEPUKU -kurssi 1104017
PUDIKIN KÄSITYÖLUOKKA/Seija Vuolanto 12.1.-23.3.2017 
to 17.00-20.00          40 €
Valmistetaan karjalaisen naisen perinnepuku, joka voi olla nimeltään muun 
muassa kosto, sarafaani tai feresi. Kurssilla voidaan ommella myös osia kan-
sallispukuun. Ilm. 10.1.2017 mennessä.

ASKARTELUPAJA - Kouva, kevät 11041031 
PIIPPOSEN PIRTTI/Pirjo Koppelo 12.1.-23.3.2017 to 17.30-19.45 
Ilm. 10.1.2017 mennessä.  30 €

KÄSITYÖPAJA - Livo  1104105 
LIVON ENTINEN KOULU/Hilkka Anttila 19.1.-30.3.2017 
to 18.00-21.00  30 € 
Joka toinen viikko. Ilm. 13.1.2017.

LIIKUNTA
Useimmissa syksyllä alkaneissa ja 
kevääseen jatkuvissa liikuntaryhmissä on tilaa!

SHINDO-KURSSI - kevät  8301002 
HIRSIKAMPUS/Anne Ruohonen  9.1.-27.3.2017 
ma 20.05-20.55  25 €
Kurssi on jatkoa syksyn kurssille, mutta myös uudetkin oppilaat ovat terve-
tulleita. Ilm. 8.1.2017 mennessä.

CORE/YOGA FLOW, kehonhuolto, kevät 1105017 
SALIKKI/Heidi Kilkki  15.1.-26.3.2017 
su 15.00-16.00  30 € 
Ilm.13.1.2017 mennessä.

LAVIS - lavatanssijumppa kevät 1105015 SALIKKI/Heidi Kilkki 
15.1.-26.3.2017 su 14.00-14.55 30 € 
Ilm. 13.1.2017 mennessä.

KEVÄTJOOGA  8301105 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI/Paula Timonen 6.4.-11.5.2017 
to 10.15-11.30  20 € 
Ilm. 5.4.2017 mennessä.

JOOGA - Ala-Siurua, kevät  8301602
SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen 19.4.-7.6.2017 
ke 18.00-19.15  20 € 
Ilm. 18.4.2017 mennessä.

KUNTOJUMPPA - Hetekylä jatkuu ke 15.3.2017 klo 19.30-20.30 
HETEPIRTTI/Jenni Ylilehto

TAEKWON-DO PERUSKURSSI kevät 8301202 
SALIKKI/Janne Ahonen  9.1.-24.4.2017 
ma 17.30-18.30  40 € 
Ilm. 8.1.2017 mennessä.

TAEKWON-DO JATKOKURSSI kevät 8301204 
SALIKKI/Janne Ahonen  9.1.-24.4.2017 
ma 18.30-20.00  50 € 
Ilm. 8.1.2017 mennessä.

TAEKWON-DO PERUS- JA J
ATKOKURSSI - Kipinä, kevät  8301607 
KIPINÄN KOULU/Joel Putula  14.1.-29.4.2017
la 18.00-19.30  50 € 
Ilm. 13.1.2017 mennessä.

TAEKWON-DON PERINTEINEN 18. KESÄLEIRI 8301206
TUOMAS SAMMELVUO -SALI/Janne Ahonen ja apuohjaajat 5.-7.5.2017 
pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00, su 10.00-18.00 37 €

KUNTONYRKKEILY PERUSKURSSI kevät 8301208 
SALIKKI/Janne Ahonen  12.1.-20.4.2017 
to 18.30-19.30  37 € 
Ilm. 11.1.2017 mennessä.

KUNTONYRKKEILY JATKOKURSSI kevät 8301210 
SALIKKI/Janne Ahonen  12.1.-20.4.2017 
to 17.30-18.30  37 € 
Ilm. 11.1.2017 mennessä.

KESÄNYRKKEILY  8301211 
SALIKKI/Janne Ahonen  31.5.-26.7.2017 
ke 17.30-18.45  25 € 
Ilm. 30.5.2017 mennessä.

TEHOKÄVELYKURSSI - kevät  8301306
PUIKKARI/Jimi Parkkinen Joka 4. viikko su 18.00-19.00 
Kokoontumiskerrat 29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.2017. 4 €/kerta

TRIATHLON-KOULU  8301304 
AUDITORIO/Kari Heljasvaara  1.3.-14.6.2017 
ke 18.30-20.00  30 € 
Ilm. 15.2.2017 mennessä.

JUOKSUKOULU kevät  8301302 
PUIKKARI/Jimi Parkkinen  30.4.-28.5.2017 
su 16.00-17.00  20 € 
Ilm. 21.4.2017 mennessä.

JUOKSUKOULU jatkokurssi  8301303 
PUIKKARI/Jimi Parkkinen  30.4.-28.5.2017 
su 17.00-18.00  20 € 
Ilm. 21.4.2017 mennessä.

UINNIN ALKEISKURSSI nuorille ja aikuisille kevät 8301401 
PUIKKARI/Aini Seppänen  13.1.-17.2.2017 
pe 18.00-19.30  10 € + uimahallimaksu
Ilmoittautumiset Puikkariin puh. 040 826 6440 tai Puikkarin henkilökunnalle 
12.1.2017 mennessä.

UINNIN TEKNIIKKAKURSSI nuorille ja aikuisille kevät 8301402 
PUIKKARI/Aini Seppänen  23.2.-6.4.2017 
to 18.00-19.30  10 € + uimahallimaksu
Ilmoittautumiset Puikkariin puh. 040 826 6440 tai Puikkarin henkilökunnalle 
22.2.2017 mennessä.

KOTITALOUS 
HIRSIKAMPUS, KOTITALOUSLUOKKA/Saimi Leinonen

MAAN MAUKKAIMMAT PULLAT  8102008 
27.1.2017 pe 17.00-20.00    8 €      Ilm. 19.1.2017
HYYTELÖKAKKUJA MONEEN MAKUUN  8102009 
28.1.2017 la 11.00-15.30    12 €     Ilm. 19.1.2017
RIESKAN LEIVONTAA  
8102010 31.3.2017 p e 
17.00-20.00    8 €      Ilm. 23.3.2017
RAAKASUKLAAN VALMISTUS 8102011 
5.5.2017 pe 17.00-20.00    8 €      Ilm. 27.4.2017
RAAKAKAKKUJEN VALMISTUS 8102012 
6.5.2017 la 11.00-15.30    12 €     Ilm. 27.4.2017
Kotitalouskursseissa kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu opettajalle kätei-
sellä.
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/ -> Kurssit -> Luonto, puutarha, 
kotitalous -> Kotitalous

LUONTO JA PUUTARHA
MEHILÄISHOIDON PERUS- JA KERTAUSKURSSI 4102001 
AUDITORIO/Maire I. Korhonen  19.4.-31.7.2017 
ke 17.00-20.00  30 € 
Ilm. 31.3.2017 mennessä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI 7198000      
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari 4.4.-30.5.2017 
ti 18.00-21.00   30 € 
Ilm. 3.4.2017 mennessä.

VILLIYRTTIEN POIMIJAKORTTI -KOULUTUS 7198001 
LIVON ENT. KOULU/Anita Sievänen 10.6.2017 la 9.00-15.00 
   15 € 
Huom! Kurssipäivä muuttunut!
Tentin suorittaneelle myönnetään poimijakortti, joka on varmistus siitä, että 
tentin suorittanut on pätevä poimimaan villivihreitä kaupalliseen toimintaan. 
Ilm. 24.5.2017 mennessä.

MUU KOULUTUS

ENSIAPU I -KURSSIT Heikki Mukka 70 €/kurssi
•  8302006 to-pe 8.00-15.00 26.-27.1.2017 
 Ilm. 18.1.2017 mennessä
• 8302008 ti ja to 17.00-20.00 14.-23.2.2017 
 Ilm. 7.2.2017 mennessä
• 8302009 to ja pe 8.00-15.00 23.-24.2.2017 
 Ilm. 15.2.2017 mennessä

ENSIAPU II -KURSSI  8302007 
AUDITORIO/Heikki Mukka, Fast Oy 6.-7.2.2017 
ma-ti 8.00-15.00  70 € 
Ilm. 27.1.2017 mennessä

https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/ -> Kurssit -> Liikunta ja ter-
veyskasvatus -> Terveys

ANNISKELULAINSÄÄDÄNTÖKOULUTUS JA 
TESTITILAISUUS  8101005
21.1.2017  la 10.00-16.00    
HIRSIKAMPUS, KUVAAMATAITOLKA/Tuula Kosamo, OPAO 75 €
Ilmoittautuminen 11.1.2017 mennessä.

HYGIENIAPASSIKOULUTUKSET JA TESTITILAISUUDET   7 0 
€ HIRSIKAMPUS/Saimi Leinonen
• 8101003  11.2.2017 
 la 10.00-16.00 Ilm. 31.1.2017 mennessä.
• 8101004  1.4.2017 
 la 10.00-16.00 Ilm. 23.3.2017 mennessä.
Testiin voi osallistua klo 15.00 alkaen myös ilman koulutusta, jolloin lasku-
tetaan testimaksu 20 €.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 8202003 
HIRSIKAMPUS/Janne Ahonen  16.-21.5.2017 
ti - pe 17.45-21.00,  la-su 11.00-18.15 120 €  
Ilm. 27.4.2017 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8202004 
HIRSIKAMPUS/Janne Ahonen  27.5.2017 
la 9.00-17.00  70 € 
Ilm. 12.5.2017 mennessä.

RETKET
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/ Kurssit -> Muu koulutus -> Opis-
ton tapahtumat

OOPPERA NELJÄNTIENRISTEYS 
OULUN KAUPUNGINTEATTERISSA 9500004
21.1.2017 la 15.00 lähtö ABC:ltä  58 €
Esitys alkaa klo 19.00. Aikaa ostoksille ennen esitystä, paluu heti esityksen 
jälkeen. Hinta sisältää kyydin ja lipun: normaali lippu 58 €, eläkeläiset 53 €, 
alle 26-vuotiaat 33 €. Mukaan mahtuu Pudasjärveltä 10 henkilöä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilm. 5.1.2017 mennessä.

RETKI HOSSAN KANSALLISPUISTON AVAJAISIIN 9500005 
   65 €
7.6.2017 la 7.45 lähtö ABC:ltä kimppakyydeillä Taivalkoskelle, mistä linja-
autokuljetus. Mukaan mahtuu Pudasjärveltä 10 henkilöä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Ilm. 25.4.2017

Otamme vastaan kurssitoiveita 
lukuvuodelle 2017-2018. 

Tule mukaan suunnittelemaan 
tulevaa kurssitoimintaa!

KYLÄKIRJOJA SAATAVANA!
Puhos - Kylämme historia -teosta on edelleen 

saatavana kansalaisopistolta, kirjakaupasta ja Puhoksen 
kyläkaupastahintaan 65 €. Raivaajapitäjä Pudasjärvi 

-asutushistoriateosta jälleenmyy Pudasjärven 
kirjakauppa hintaan 60 €.
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Jes, ja minä kun en ole kos-
kaan pystynyt uuden vuo-
den lupauksen takana koko 
vuotta, milloin on ollut juok-
sutreeniä, milloin kaakao lak-
koa…

Nyt kerkesin luvata hen-
kilökohtaiselle painonvarti-
ja koiralleni Nellille (meidän 
on pakko alkaa säätelemään 
pyöristymistämme.) Eiköhän 
joku nuorista kuullut ja vaatii 
meidät tilille. Myönnän, asun 
jääkaapilla, kun olen vapaal-
la ja jaamme saaliin Nellin 
kanssa. No suo siellä, vete-
lä täällä, olemme jo melko ” 
herkullisen” näköisiä. Mutta 
peilin eteen ei tee mieli.

Aloitamme koirien kevyt-
pavuista. Aavistan pahaa, 
toivottavasti kestän (nälkään 
kuolevan koiran katseen).

Jatkamme umpihanki-
treenillä, parasta mitä tiedän. 

Uuden Vuoden Unelma

Lenkin ei tarvitse olla pitkä, 
mutta kun pidät polkua auki 
koko talven. Voit huoletta 
syödä normaalisti. Ja Nelli 
aina mukaan! 

Suunnitelmamme on to-
della hyvä, kun saisimme 
nuo virnistelevät nuoret vie-
lä kuriin ja oman leivontahi-
mon aisoihin. Voittajia ollaan 

minä ja Nelli. Saattepa näh-
dä.

Mökin mummo Jongulta

Vuoden vaihtuminen 
käynnistää Pohjois-Poh-
janmaalla moninais-
ten tapahtumien ketjun.. 
Juhlavuoden ohjelmaa 
on rakennettu yhdes-
sä kuntien, yhdistysten, 
kulttuuritoimijoiden, eri 
viranomaisten ja yksi-
tyisten henkilöiden kans-
sa. Nyt vuoden vaihtu-
essa voidaan todeta, että 
ohjelmaa tulee olemaan 

Suomi 100 -juhlavuosi:

Pohjois-Pohjanmaalla 
runsaasti ohjelmatarjontaa

Sami Kallo Pudasjärven Vuoden Urheilija

Kaupungin apurahalla Uuden vuoden juhlassa lumisateessa palkittuja urheilijoita; Sami Kallo, Aleksi Härkönen, Mikko 
Rahkolan isä Mika, Kari Jylhänlehto, Timo Vähäkuopus, Jyrki Mäkelä, Heikki Kuurola, Juhani Rajavaara, Olavi Leinonen, 
Mirja Laakkonen, Janette Takarautio ja Jaakko Tuovila.

Pudasjärven Vuoden Ur-
heilijana palkittiin lumilau-
tailija Sami Kallo Syötteeltä 
Uuden Vuoden vastaanot-
totapahtumassa lauantaina 
31.12. Kallo voitti SM - kul-
taa Halfpipessä ja crossissa, 
sekä sai SM-pronssia slopes-
tylessä ja paripujottelussa. 
Hän voitti myös yleismesta-
ruuden rookie-ikäisten sar-
jassa 15 - 18 v.

Samassa Uuden Vuo-
den tapahtumassa liikunta-
paikkojen hoitaja ja kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
jakoivat kaupungin urhei-
lija-apurahat menestyneille 
urheilijoille. 

Eetu Rantala, Kalevan Ki-
sat 200 m.  6. sija , EM - ki-
sat 4 x 100 m viestin aloittaja. 

Mikko Rahkola, halli SM 
-kultaa M 19 v. 800 m ja 3000 
m, maastojuoksun joukkue, 
Suomenmestaruus M 19 
sekä 1500 m SM-pronssi ja 
800 m 4. sija. 

Sini Paukkeri, pyörätuo-
likelauksen SM kisat juniorit 
kolme kultaa.

Aleksi Härkönen, maas-
tojuoksun joukkue suomen-
mestaruus M 19 v., halli SM 
4. sija, 3000 m. 

M 19 v. 5000 m 4. Lasse 
Moilanen, maastojuoksun 
joukkue suomenmestaruus. 

Kari Jylhänlehto, Veteraa-
nien suomenmestari M 60 v. 
2000 m esteet. 

Timo Vähäkuopus, Ve-
teraanien MM halli 14 -ot-
telun mestari, veteraanien 
MM -kilpailut Australia 10 
-ottelu.

Jyrki Mäkelä, M 35 v. sar-
ja moukarin ja painonheiton 
SM-hopeat

Riikka Tulppo, Suomen 
edustaja Polkujuoksun MM 
-kilpailuissa Ranskassa.

Iida Haataja N 22 sarja 
halli SM kaksi 4:ttä sijaa ja 
ulkona 1500 m ja 5000 m SM 
7. sijat.

Heikki Kuurola, M 19 kei-
hään SM 5. sija, lähestyy 70 
metrin raja.

Olavi Leinonen, veteraa-
nien MM kilpailut kaksi ho-
peaa. 

Juhani Rajavaara, vete-
raanien SM -yösuunnistus 
5. sija. 

Matti Parkkisenniemi, 
ikämiesten lentopallo prons-
sia sarjassa M 50.

Kalle Jurmu, ikämiesten 

lentopallo pronssia sarjassa 
M 50.

Ari-Pekka Häyrynen, Ikä-
miesten lentopallo pronssia 
sarjassa M 50.

Jaakko Tuovila, M 60 sar-
jan veteraanikisojen kuulas-

sa menestystä.
Mirja Laakkonen, hirven-

juoksu 3 SM kultaa sarjas-
sa N 50, henkilökohtainen, 
viesti- ja joukkuekisa. 

Pauli Ylitalo yli 30 v. kos-
kenlaskussa SM - mitaleilla. 

Pauli on päättänyt oman sti-
pendin luovuttamisen eteen-
päin nuori urheilija Janette 
Takarautiolle.  HT

joka kunnassa. Viralliseen 
Suomi 100 -ohjelmaan on 
Pohjois-Pohjanmaalta lii-
tetty jo noin 170 maakun-
tamme omien toimijoiden 
toteuttamaa hanketta. Pu-
dasjärvellä maakunnallisen 
juhlavuoden tapahtumiin 
kuuluu muun muassa Um-
pihankihiihdon MM-kisat 
helmikuussa. Juhlavuotta 
vietetään koko vuosi 2017. 
Ohjelmaan voi hakeutua 

aina tulevan vuoden loka-
kuun loppuun asti. 

Koulujen käyttöön tarjol-
la oleva ohjelmasisältö on 
kasvanut huikeisiin mittoi-
hin. Ajantasaistettu Suomi 
100 –kouluopas sisältää yli 
sadan hankkeen tiedot, jois-
ta koulut ja luokat voivat 
valita mieleisensä. 

Suomen kasvot –piirros-
sovellus on nyt julkistet-
tu. Kyseessä on Suomi 100 

-juhlavuotta varten luo-
tu kuvituskuosi, jota apu-
na käyttäen jokainen voi 
tehdä omasta kuvastaan 
hauskan sinivalkoisen 
piirroskuvan esimerkik-
si sosiaalisessa medias-
sa käytettäväksi. Sovellus 
löytyy osoitteissa suo-
menkasvot.fi.

Ajankohtaista 
Pudasjärvi-lehti
Pudasjärvi-lehti ilmestyy joka viikko perjantaisin. Jakelu 
on joka talouteen Pudasjärvellä ja lisäksi nippujakelua 
kauppoihin ja yrityksiin eri puolilla Pudasjärveä, valtatie 
20 varrella sekä Syötteellä.
Aineisto toivotaan ma-ti, viimeistään keskiviikkona. 
Lehti näkyy kokonaan netissä to iltana heti kun lehti on 
mennyt painoon jopa klo 17. alkaen  
www.pudasjarvi-lehti.fi

Vuonna 2017 lehteä tekee edelleen VKK-Media Oy 
(ilmoitushankinta, sivunvalmistus, laskutus ja suuri osa 
jutuista) osoitteessa Korpitie 6 Pudasjärvi. Työ tehdään 
yhteistyösopimuksella lehteä kustantavan Joutsen 
Media Oy:n kanssa. 
Ilmoitushankinta: Pertti Kuusisto 040 195 1732  
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus: Katariina Niemitalo 050 382 6585 
toimitus@vkkmedia.fi
Ilmoitus- ja juttuasioissa voi ottaa yhteyttä:
Heimo Turunen 0400 385 281 lehti@pudasjarvi-lehti.fi
------ 
Vastaava toimittaja: Martta Oinas-Panuma  
044 737 0399 toimitus@pudasjarvilehti.fi
-------- 
VKK-Media Oy toteuttaa myös muita lehtiä, julkaisuja 
ja painotuotteita Ouluseudulla yhteistyössä eri yhdis-
tysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Yhteyshenkilöinä 
Tiina Rajala 040 566 9263 tiina@vkkmedia.fi ,  
Heimo Turunen 0400 385 281 vkkmedia@vkkmedia.fi, 
Eila Lahtinen 0400 584 184 eila.lahtinen@vkkmedia.fi
-------
Kuten julkisuudessa (Kaleva ja Iijokiseutu) on ollut esil-
lä, Heimo Turunen ja Eila Lahtinen toimivat myös Iissä 
joka toinen viikko keskiviikkoisin ilmestyvän Iin Sano-
mat -lehden tekijöinä Iin Lehti Oy:n puitteissa. 
Seuraava Iin Sanomat -lehti ilmestyy ke 18.1.2017  
Yhteyshenkilöinä   
Tiina Rajala 040 566 9263 tiina@vkkmedia.fi ,  
Heimo Turunen 0400 385 281 vkkmedia@vkkmedia.fi, 
Eila Lahtinen 0400 584 184 eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Hyvää Uutta Vuotta!
Heimo Turunen ja Eila Lahtinen 
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MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

ALASI  
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKE-
MISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/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 var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. 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).

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana kaksio. Heti va-
paa. P. 040 820 3241.

Keskustassa Kurenalla kerros-
talossa (1 krs) 3-h ja keittiö, 
79,5 m2. Vuokra 620 € + vesi 
ja sähkö. Heti vapaa. P. 0400 
431 293.

4 kpl alumiinivanteita 7x15” -4 
pulttikiinnityksellä - reikäpiiri 
100. Sopii Opel-Audi-WV ym. 
Kiinnityspultit mukana. 100 €/
sarja. P. 044 582 2015.

Myydään tai vaihdetaan trakto-
riin Volkswagen Transport 1.9 
vm.98. Vaneroidulla kopilla ja 
kaksilla renkailla, hyväkuntoi-
nen. Aj. 407 000 km, 2200 €. P. 
040 681 7388.

Vanhojentanssimekko. Väri 
turkoosinsininen. Hinta 70 €, p. 
040 849 8233.

Kalle Päätalon kirjat Selkosen 
kansaa, Myrsky Koillismaassa, 
Myrskyn jälkeen, Mustan lu-
men talvi, Kairan kävijä. P. 044 
582 2015.

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

Iinattijärvellä Uuden Vuoden juhla

Iinattijärven kyläseura jär-
jesti uuden vuoden vastaan-
ottojuhlan Koivukartanos-
sa. Ilta aloitettiin ulkoillen 
ja raketteja ampuen perheen 
pienimpien kanssa. Tämän 
jälkeen siirryttiin sisälle 
nauttimaan herkullista lohi-
keittoa ja vaihtamaan kuu-

lumisia. Suopunki -yhtyeen 
tahdissa laulettiin ja pis-
tettiin jalalla koreasti. Illan 

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

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

Taksi Piipponen Oy
”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Tietsikka-info ke 11.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - FC OPA/RetroStars la 14.1. klo 
18.30 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 18.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 25.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - Real Oulu la 28.1. klo 17.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Lumilautaliiton Superviikonloppu Iso-Syötteen rinteillä la 28.1. klo 8.30-
19 ja su 29.1. klo 8.30-14.
Tietsikka-info ke 1.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Hankihulinat Syötteen luontokeskuksella la 4.2. klo 10-16.
Tietsikka-info ke 8.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 10.-12.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuk-
sentie 126.
Tietsikka-info ke 15.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - AS MOON/2 la 18.2. klo 12.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 22.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 8.1.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tule Unelmatehas Oy:n  
toimitusjohtajaksi Pudasjärvelle! 
Unelmatehas Oy on 100 % Pudasjärven kaupungin omistama yhtiö, 
joka toimii täysin kaupallisin perustein.
Unelmatehas Oy on käynnistämisvaiheessa oleva monialayritys. Se 
toimii jo tällä hetkellä mekaanisen puutuotteiden tuotannon, siivo-
us-, ja kiinteistönhuoltopalvelut sekä työvoimavuokrauksen aloilla. 
Tavoitteena on, että Unelmatehas Oy:ssä kartoitetaan ja käynniste-
tään lisää liiketoimintoja. Siksi toimintaa laajennetaan ja kasvatetaan 
aktiivisesti. Käynnistämisvaiheessa yrityksen tukena tulee olemaan 
ulkopuolinen asiantuntija sekä kaupungin kehittämistoimen henki-
löstö.
Toimitusjohtajana odotamme sinun olevan myynti- ja markkinointi-
orientoitunut. Kiinnostus tai kokemus tuotekehityksestä on myös 
etu. Toivomme, että olet innovatiivinen ja työstäsi innostunut henki-
lö. Sinulla on liiketoimintaosaamista sekä kykyä viedä tehdyt suunni-
telmat menestyksekkäästi maaliin. Teet hyvää yhteistyötä sidosryh-
mien kanssa. Työ inspiroi sinua!
Kysy lisää tehtävästä hallituksen puheenjohtaja Jorma Pietiläiseltä. 
Tavoitat hänet maanantaista 2.1.2017 alkaen.
Lähetäthän hakemuksesi tehtävään 12.1.2017 klo 7.00 
mennessä osoitteeseen jorma.pietilainen@pudasjarvi.fi. Liitä 
hakemukseesi myös CV ja palkkatoivomus.
Haastattelut pidetään 30.1.2017.  
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/toimitusjohtaja/987980

Unelmatehas Oy hallitus

www.pudasjarvi.fi    www.pudis.fi    www.facebook.com/Pudasjarvi

 www.pudasjarvi.fi

Karhupajalla Teollisuustie 12 
myytävänä trikoo-matonkuteita 
harmaata eri sävyjä (6 €/kg) ja myös värikkäitä (5 €/kg). 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

VESIJUMPPA alkaa tiistaina 10.1.2017 
Puikkarissa kello 10.00 ja 

jatkuu aina parillisella viikolla. 
PORINATUOKIO alkaa tiistaina 17.1.2017 

palvelukeskuksessa kello 14.30 ja 
jatkuu aina parittomalla viikolla.

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 8.1.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven kyläneuvoston kokous ja 
kaikkien toimijoiden tapaaminen
Livon koululla (Kirsiojantie 31) 18.1.2017 klo 18 alkaen
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Kuulumiset kyliltä, kylien toimijoiden puheenvuorot ajankoh-

taisista asioista 
• Suomi 100 Yhdessä -teema, kaupunginjohtaja Tomi Timonen
• Kehittämis- ja toimintatuet 2017, palvelusuunnittelija Ritva 

Kinnula ja osastosihteeri Sinikka Mosorin
• Kyläneuvoston toiminta jatkossa
• Muut asiat sekä seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

Lisätietoja: Aili Jussila, 050 430 2198, aili.jussila@pudasjarvi.fi
Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa mukaan kuulemaan ja kertomaan kuulumisia!

Pudasjärven kaupunki ja Livokas ry

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKIAla-Livon Metsästysseuran
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 14.1.2017 klo 12 Pekka Valkolalla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja uudet jäsenet.

Tervetuloa! Sihteeri

Pudasjärven 4H
NEULOMME VILLASUKKIA 

ma-to klo 10.-14. 
kirjastolla Hyvän mielen paikassa sotiemme 

veteraaneille Suomi 100 -juhlavuoden teemaan liittyen. 
Omat puikot mukaan! 

Langat on lahjoittanut Pudasjärven Osuuspankki.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa neulomaan!

Joululehdessä oli juttua 
Syötteeltä kotoisin olevasta 
Arvo Särkelästä, joka muut-
ti 50-luvun lopulla Ruotsiin, 
ensin metsätöihin ja myö-
hemmin pultteja valmista-
vaan tehtaaseen Etelä-Ruot-
siin. Nykyisin Arvo viettää 
eläkepäiviään yhdessä vai-
monsa Mirjan kanssa Kuiva-
niemellä.

Arvolla oli vielä kerrotta-
vana nykyisten formulakiso-
jen alkamisesta, jota hän sai 
seurata läheltä ja osallistua 
myös talkoolaisena itse ki-
soihin. 

Arvo Särkelä muistelee, 
miten Formula kisat Ander-
stopissa sai alkunsa. 

Paikkakunnalla asui rikas 
mies, joka ajeli komijalla au-
tollaan hurjaa vauhtia piit-

Arvo Särkelä formulakilpailujen alkuajan talkoolaisena

• Miksi laihdutuskuurit epäonnistuvat?
• Miten pysyvän elämäntapamuutoksen voi 
 toteuttaa uutta oppien?
• Paljonko liikuntaa on tarpeeksi?
• Miten voit lisätä liikettä ja 
 hyvinvointia arkeesi?
Pysyvä elämäntapamuutos vaatii oppimista ja oppiminen puolestaan 
opiskelua. Esityksessäni kerron, miksi laihdutuskuurit ovat tuomittuja 
epäonnistumaan ja miksi vauhdikasta painonpudotusta seuraa useim-
miten painon nopea nouseminen. Saat tietoa siitä, miten voit tehdä 
pysyviä muutoksia elämäntapoihisi. Lisäksi esittelen väitöstutkimuk-
sessani löytämäni seitsemän liikkujatyyppiä ja kerron, miten millaisesta 
liikunnasta eri liikkujatyypit motivoituvat. Voit löytää tyypeistä itsesi, ja 
näin ymmärtää paremmin itseäsi liikunnan harrastajana. 
tämän tekstin viereen tai päälle kuva Jaana Karista.

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

Iltaan osallistuminen on maksuton!
Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja sen Kuntourheilujaosto

JAANA KARIN 
LUENTO- JA KESKUSTELUILTA

ma 16.1. klo 18 Kulttuurikeskus Pohjantähti Teollisuustie 1
Ei kuurille vaan kuntoon – tule kuulemaan!

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ Tervetuloa!

Lauantaina 7.1.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 6.1.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Torstaina 5.1. palvelemme klo 14-02

taamatta poliisien kiellosta, 
saatikka suurista sakoista, 
joita he hänelle tavan takaa 
kirjoittivat. Kun virkaval-
ta oli lopulta uhannut ottaa 
mieheltä ajokortin pois, mies 
oli tuumannut, että hänpä 
rakentaakin oman radan, 
jossa voi ajella oman mielen 
mukaan ja sinne ei ole polii-
seilla asiaa. Miehen nimi on 
Sven ”Smokey ”Åsbesg.

Niin rataa aloitettiin ra-
kentamaan. Kun se oli val-
mis, ukko ajeli siinä vauh-
tihirviöautoillaan. Ruotsin 
Formulapiireissä heräsi aja-
tus, että siinä radalla voisi 
pitää vaikka formulakilpai-
luja ja radan omistaja suos-
tui antamaan heille hyvän 
kilparadan käyttöön. 

Arvo kertoi, että radalla 

pidettiin kilpailuja vuodes-
ta -73 vuoteen -78 asti. Sitten 
ilmoitettiin, että Formula-
kilpailut kielletään jatkossa, 
koska radalta puuttui uusi-
en sääntöjen vaatimat suoja-
rakennelmat ja kun kukaan 
Ruotsissa ei alkanut niitä ra-
hoittamaan, kilpailut tyssä-
sivät siihen. 

Arvo oli aina kilpailujen 
alla ja aikana järjestämäs-
sä parkkipaikkoja tehtaitten 
parkkipaikoille ja ohjaamas-
sa liikennettä. 

– Kun pieneen kaupun-
kiin tuli runsaat 30 000 vie-
rasta, niin koko kaupunki 
oli kisojen aikaan sekaisin. 
Me ohjattiin liikennettä ja 
valvottiin parkkipaikoilla ja 
kuunneltiin moottorien är-
jyntää radalla. Meidän asun-

to oli radalta noin kilometrin 
päässä ja meteli kuului sisäl-
le liiankin hyvin.

Nykyisin radalla järjes-
tetään erilaisia autokilpai-
luja alkaen, f 4 kilpailuista 

sekä moottoripyörä ym. ki-
soja ja rataa käytetään myös 
pienlentokoneiden kenttänä. 
Arvo muisteli, että alkuai-
kana mukana oli myös suo-
malainen formula kuski Leo 

Kinnunen, joka osallistui kil-
pailuun Lootus merkkisel-
lä autolla. Moottoripyörä-
kilpailuissa on ollut mukana 
myös suomalaisia ajajia. R.E 
ja A.S

Arvo Särkelän tytär Mia ja hänen puolisonsa Markus Lindelä toivat viime kesänä Syötteen 
peikkopolulle valmistamansa peikon Heidän edessään Gibson poikansa ja vierellään Pauli 
ja Arvo Särkelä sekä heidän edessä Aten ja Paulin sisko Aune Väisänen. Kuva Atte Särkelä
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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                                                                              

aamupala- ja 
välipala-
viipaleet 

300-320 g

pss
1,29

pizzat
jauheliha, kinkku-ananas 

ja meetwursti 
200 g

kpl
0,99

kaali-
kääryleet

2 kg

ras
14,90

loput
joulu-

konvehdit

-50%

loput
joulu-

koristeet

-50%

 ALE!  ALE!

 ALE!  ALE!

 ALE! ALE!

ERÄ! ortomed
aamutossuja

hajakokoja

10,00

ERÄ!
lampaanvilla-

tossuja

24,90

LOPUT
naisten ja lasten
yöpaidat

-20%

miesten
flanelli-
paitoja

17,90

miesten
toppapuku

59,90

naisten
suorat-

housut ja 
farkut

-20%

naisten
valkoinen
toppatakki

48,90

salon lakkitehtaan
vauvan

toppalakit

29,00

miesten
neulepusero 

sininen

29,95

miesten
toppahousut

23,60

naisten
toppapuku

59,90

naisten
toppahousut

23,50

-20%

NYT

norm. 17,50

ALE! 

-20%ALE! -20%ALE! 

alkaen

-20%ALE! 

-20%ALE! 

-20%ALE! 

-20%ALE! 

ALE! 

ALE! 

ALE! 

ALE! ALE! 

ALE! 

ALE! 

199,-

halli-
lämmitin
Xk 15a

289,-

halli-
lämmitin
Xk 20a

9,95

auton
sisätila-
lämmitin

129,-

startti
boosterit

alkaen

alkaen

89,-

apu-
käynnistin

29,90

älylaturit

alkaen

alkaen

89,-

kaasu-
lämmitin

129,-

ryobi
porakone
18v

199,-

ryobi
pultti-
kone
18v

129,-

aeG
iskevä
ruuvin-
väännin

189,-

aeG
iskevä
porakone 
18v

99,-

timco
petrooli-
lämmitin
2,5 kW

179,-

timco
petrooli-
lämmitin
6,5 kW

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

alkaen

normaalihinnasta
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Teollisuustie 12, 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

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!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

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!


