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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 16.5.2019

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Hoiva Pudas Oy 
040 1744 757 l asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 

www.hoivapudas.fi

l Kotihoidon tukipalvelut
l Lääkkeenjakopalvelu 
l Lapsiperheiden tukipalvelut
l Omaishoidon sijaispalvelut
l Henkilökohtainen avustaminen
l ”Kaikki hyvin” -käynnit

PAIKALLINEN HOITOALAN YRITYS
Hoiva Pudas on pudasjärveläinen pieni paikallinen sosiaalialan 
palveluita tuottava yritys, joka laajentaa pian myös terveyspal-
veluiden puolelle. Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi tukea 
selviytyäkseen arjessa kotona? Meidän henkilökunta koostuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ja meidän kautta saat 
palvelut kotiisi luotettavasti ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä 
niin sovitaan ilmainen kartoituskäynti.

Voit hyödyntää Oulun-
kaaren palvelusetelit.
Huomioi myös 
kotitalousvähennys.

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Selvitä metsäsi tila. 
Varaa aika metsäretkeen omalta 

metsäasiantuntijalta!

Kela-kyydit:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

0100 84250
1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

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

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.6.2019 asti

ACO SUN
-TUOTTEET

-20%
Tarjous ei koske 

huulivoiteita.

Tuotetarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä
voi yhdistää muihin etuihin. Tarjous on voimassa 2.6.2019 asti.

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08 822 416. 

TORITIE 1, PUDASJÄRVI.

KAIKKI  SILMÄLASIT

-40 %
Millä tahansa kehyksillä ja linsseillä.

KAIKKI  
AURINKOLASIT 

Voimakkuuksilla tai ilman.

  -25%

Meiltä korkealaatuiset 
eläinlääkärien suosittelemat
koirien Vetdog kuivamuonat

Tutustumistarjous
Energy 20 kg 39,90 

1,995 kg

ARKI MAISTUVAA 
Erä Sompio 

Poronkäristys 450 g 
2 pussia 25,00 27,78 kg 

UUTUUS Porojauheliha 
350 g 9,95 pkt 28,43 kg 

Lämminsavustettu 
pororouhe 1kg 19,90 kpl

Lämminsavustettu porsaan 
ulkofi lee pala 9,90 kg

MÖKILLE MUKAAN
Kermainen savuporokeitto 

400 g 3,90 kpl 9,75 kg

Hirvenlihasäilyke 400 g 
7,40 kpl 18,50 kg

Poronlihasäilyke 400 g 
5,65 kpl 14,13 kg 

100 % Poronlihasäilyke 
400 g 9,90 kpl 24,75 kg

Sokeri- tai kanelikorppu 
800 g 3,90 pss 4,88 kg

Saksanhirven 
kuivaliha 99,00 kg
Poronkuivaliha 119,00 kg

Kylmäsavustettu naudanpaisti 90 g 
3,90 pkt 43,33 kg 

Hirvisalami n. 300 g 29,90 kg

MUNKKI + KAHVI VAIN 
1,50 

NYT MEILTÄ AITO 
ITALIALINEN JÄÄTELÖ

IL PRIMO 
VAIN 3,20 ANNOS 

LOUNAS ARKISIN KLO 
10.30-14.00

LOUNAS 6,90 
KEITTOLOUNAS 5,90

Haukku Hirven Ajanvieteluu 
1 kg 5,00 pss 

Haukku Poron putkiluu 1 kg 
5,00 pss

PUDASJÄRVI 16  Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 5.6., ke 12.6. ja ke 26.6.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

HUOM! Pe 17.5. liike auki klo 9-15.

PUUTARHA AVATTU!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AvoinnA:
 jokA päivä 
mA-pe 9-18, 
lA -su 9-16

www.pudasjarvenpuutarha.fi

 PUUT, PENSAAT, HYÖTYKASVIT, 
SIEMENET,  KESÄKUKAT,

    MULLAT, LANNOITTEET JA 
MUUT TARVIKKEET PIHALLESI!

Tervetuloa!

Olemme facebookissa!

Vietämme PUUTARHAPÄIVIÄ 
pe-su 24.5.-26.5.

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

Puh.  020 752 8260

AMPPELITAIMI MIX 
12 cm RUUKKU

KESÄKUKKA-AMPPELI 
MIX 23 cm RUUKKU

Näyttävä koko kesän kukkiva kesäkuk- Erilaisilla riippuvilla kasveilla luot itse näyttävät 
istutukset isompiin ruukkuihin ja parvekelaa-
tikoihin. 

395
/ kpl

KASTELULANNOITE KEKKILÄ 0,8 kg
Kastelulannoite on kaikkien kotipuutarhan 
kasvien hoitolannoite. Se liukenee nopeasti 
veteen, joten lannoitteen antaminen esim. 
kastelukannulla käy vaivattomasti. 

1095
/ kpl

695
/ pkt

ka-amppeli. Paljon 
erilaisia esim. verenpi-
sara-, karjalanneito-, 
surfinia-, miljoonakel-
lo-, pelargoni-, lumihiu-
tale- ja seka-amppeli. 

Kesä Syöte & 
Pudasjärvi
2019-teema
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 19.5. kello 10, Timo Liikanen, 
Jukka Jaakkola. Seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille. 
Kirkkokahvit. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.
Messu Sarakylän kappelissa su 19.5. kello 13, Valtteri Laiti-
la, Jukka Jaakkola. Seppeleenlasku sankarihaudalle. Kirkko-
kahvit.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 16.5. kello 19, Valtteri Laitila, 
Jukka Jaakkola. Iltatee.
Hautausmaan haravointitalkoot Riekinkankaan hautaus-
maalla vielä ma 20.5. kello 12–16. Talkooväelle tarjolla nuo-
tiomakkarat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mukaan.
Riekinkankaan hautausmaan nuorten kesätyöpaikkojen ar-
vonta on suoritettu, valituksi tulleet ovat saaneet tiedon kir-
jeitse. 
Kuorot: Vox Margarita ke 22.5. kello 18, kirkkokuoro to 23.5. 
kello 18.
Digi-ilta ti 21.5. kello 18 seurakuntakodilla. Tarvitsetko tukea 
oman älylaitteesi (älypuhelin, tablettitietokone ym.) käytössä? 
Tervetuloa digi-iltaan! Tutustutaan illan aluksi seurakunnan tar-
joamiin verkkopalveluihin. Mahdollisuus saada myös yksilöllis-
tä opastusta oman älylaitteesi käytössä. Mukana seurakunnan 
työntekijöitä ja seurakunnan nuoria vapaaehtoisia. Illan lopuksi 
yhteinen iltahartaus. Tarjolla myös kahvia ja teetä.
Kulje vierellä –konsertti seurakuntakodissa to 23.5. kello 13. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€, arvontaa, pullakahvit.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 15.5. kello 10, ke-
vään viimeinen kirpputori, myydään kirpputorin loput tavarat 
poiskantohintaan. Kiitos talkoolaisille ja asiakkaille.
Yhteisvastuukirpputori la 25.5. kello 9-13 seurakuntatalol-
la. Pöytä- ja peräkärrypaikkavaraukset (5€) viim. ti 21.5. 0400 
866 480/Marko tai marko.vayrynen@evl.fi. Ohjelmassa kirppu-
torimyynnin lisäksi arvontaa, vohvelikahvia, makkaraa ja mu-
siikkia. 
Perhekerho Kevään viimeinen perhekerho ke 22.5. kello 10 
seurakuntakodissa, nyyttärit.
Päiväkerhoon kaudelle 2019-2020 (v. 2014-2016 syntynei-
den lasten) ilmoittaminen lastenohjaajille, Heli Tauriainen 040 
868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217. 
Lapsiparkki viimeisen kerran pe 17.5. kello 9.30-12. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä 
kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantaina 
20.5.2019 kello 16.30. Kokouksen asialista on yleisesti näh-
tävänä 10.-20.5.2019 kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, vi-
raston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on 
yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 27.5.-26.6.2019 
viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 9. päivänä toukokuuta 
2019 Esko Ahonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Paukkerin kylätalossa la 
18.5. kello 19 (Jukka Jaakkola). Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella pe 17.5. kello 19 ja lauluseurat Arto Nur-
melalla su 19.5. kello 19. Kevätjuhlaseurat Kurenalan ry:llä su 
19.5. elklo 16 (Urpo Illikainen).
Kastettu:  Linda Johanna Hirvasniemi .
Haudattu: Annikki Impiö 89 v, Kerttu Marjatta Väyrynen 82 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupungin uusi 
tapahtumakoordinaattori 
Marjut Järvinen on työsken-
nellyt Pudasjärvellä tapah-
tumatuottajana tammikuun 
puolivälistä lähtien. Ennen 
nykyistä työtä Järvinen on 
työskennellyt muun muassa 
projektitöissä, viestinnän ja 
markkinoinnin parissa sekä 
vastannut Lappeenrannan 
elämyspuiston koordinoin-
nista. Tapahtumatuottajan 
työssä vastuulla on erilais-
ten tapahtumien koordinoi-
minen, kehittäminen sekä 
tietysti yhteistyö monien eri 
toimijoiden kanssa. Järvisen 
työpiste on kaupungintalon 

Työ tapahtumien 
keskipisteessä

Tapahtumakoordinaattori 
Marjut Järvinen.
toisen kerroksen maisema-
konttorissa, jonne toivoo yh-
teydenottamiset eri tapahtu-
mien merkeissä.

Lähi-Itä on kaukaisen historian alue
Sijaintinsa vuoksi Lähi-Idällä on tapahtu-
marikas historia. Siellä ovat saaneet al-
kunsa monet maailman suurimmat uskon-
not. Lähi-Itään kuuluvia maita ovat muiden 
muassa: Turkki, Syyria, Jordania ja Israel. 
Tuohon alueeseen luetaan myös Egypti ja 
Kypros. Historiallinen aika alkaa Egyptissä 
noin 3150 eaa, lyhenne tarkoittaa ennen 
ajanlaskun alkua. Israelissa sijaitsee kuu-
luisa Genesaretinjärvi, jossa Jeesus kalas-
ti opetuslasten kanssa. Näin ollen pääsem-
me aikamatkalle Jeesuksen aikakaudelle, 
Hänen ollessa maanpäällä. Jeesuksen yksi 
kuuluisimmista opetuksista vuorisaarna, 
oletetaan pidetyn järven rannalla oleval-
la mäellä. Genesaretinjärvellä Jeesus tapa-
si ensimmäiset opetuslapsensa, kalastajat 

Simonin ja Andreaksen, jotka jättivät verk-
konsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Hy-
vin mielenkiintoisia asioita ja kokemuksia, 
ovat tuon ajan ihmiset nähneet ja koke-
neet. Taas kerran opetuslapset olivat jär-
vellä, myös Jeesus oli veneessä, mutta hän 
nukkui. Äkkiä nousi myrsky, silloin opetus-
lapset herättivät hänet ja sanoivat: ”Herra, 
pelasta meidät! Me hukumme.” Hän sanoi 
heille: Te vähäuskoiset, miksi olette pelku-
reita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja 
järveä, tuli aivan tyven, Matt. 8:25-26.

Helposti epäusko valtaa mielen arjen 
keskellä ja vastoinkäymisissä. Mutta Juma-
lan sana ja sakramentti, lujittavat uskoa 
matkatessa eteen päin. Tänäkin aikana ih-
miset käyvät katsomassa noita paikkoja, 

jossa Jeesus on maanpäällä ollessaan ollut. 
Lähi-Itä on pitkään ollut konflikti-

en kenttä. Syyriassa on ollut sota monta 
vuotta. Palestiinalaiset ja Israel pommit-
tavat herkästi toisiaan. En tiedä, onko us-
konto jollain tavalla näissä tulenaroissa ti-
lanteissa aktivoiva elementti. 

Nyt palaan Suomen kamaralle, tuol-
ta historialliselta aikamatkalta. Kalamie-
henä oli kiva käydä Genesaretinjärvellä - 
mielikuvituksen näöllä. Elämme vuoden 
valoisinta aikaa, kasvukau-
den alkua. Saamme kiitollisi-
na ihastella ja ihmetellä mitä 
valo ja lämpö saavat aikaan.

mauno Ruokangas 

kuranalan kyläyhdistyksellä vilkasta toimintaa
Kurenalan kylänyhdistyksen 
kevätkokouksessa 29.4. to-
dettiin yhdistyksellä olleen 
vilkasta toimintaa. Hallituk-
seen ovat kuuluneet puheen-
johtaja Kerttu Simu, varapu-
heenjohtaja Maria Laurila, 
sihteeri Aini Seppänen sekä 
jäseninä Linnea Manninen, 
Leila Ruuskanen, Henna Ry-
hänen, Raimo Helve ja Veli 
Liehu. Rahastonhoitajana on 
toiminut Jouni Piri. Linnea 
Mannisen pyydettyä eroa, ti-
lalle valittiin kuluvalle vuo-

delle hallitukseen Pertti Man-
ninen. 

Torielämä oli viime kesä-
nä vilkasta. Peräkärrykirp-
piksiä pidettiin seitsemän 
kertaa. Myyjiä oli runsaasti 
20-42 ja myös kauempaa tul-
tiin myymään. Väkeä kävi 
200-300 henkeä/tilaisuus, 
joissa oli myös muuta oheis-
toimintaa kuten yhteislaulu-
ja. Yhteistyötä on tehty mm. 
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n, 
kulttuuritoimen ja seurakun-
nan kanssa. Järjestelyistä ovat 

vastanneet vapaaehtoiset yh-
distyksen jäsenet. Äänentois-
tosta on vastannut Hannu 
Timonen. Torimyyjiä oli run-
saasti kesän aikana ja heil-
tä oli tullut toritoiminnasta 
myönteistä palautetta. 

kesätorin avajaiset 
lauantaina 8.6.
Toritoimintaa jatketaan edel-
listen kesien tapaan. Kesä-
torin avajaisia vietetään lau-
antaina 8.6. valtakunnallisen 

Avoimet kylän -päivän sekä 
peräkärrykirppiksen mer-
keissä. Torille palkataan pit-
käaikaistyötön toriemäntä ja 
-isäntä Kerttu ja Hannu Si-
mun kaveriksi. Pudasjärven 
Osuuspankin tuella saadaan 
lisäksi pari nuorta avuksi. 

Muun kesätoimintana Pu-
dasjärven rannan uimapai-
kan siivousta ja valvontaa jat-
ketaan.  HT

Kevätkokouksen osallistujat loivat katsauksen menneeseen vuoteen ja suunnittelivat tulevan kesän toimintaa.

Hippo mTB maastopyöräilytapahtuma

Urho Ivola, 5 v, on harrasta-
nut isän kanssa maastopyö-
räilyä pienestä pitäen. Kuva 
alkukeväältä Jyrkkäkoskella.

Pudasjärven Osuuspankki 
järjestää torstaina 23.5. kel-
lo 17.30 Hippo MTB lasten 
maastopyörätapahtuman 
Jyrkkäkoskella. Tapahtu-
ma on pankin historian en-
simmäinen ja todennäköi-
sesti myös koko OP ryhmän. 
Maastopyöräily on kovassa 
huudossa, joten tapahtuman 
järjestäminen on pyöräilyä 
harrastavan myyntijohtaja 
Jonne Ivolan mielestä hyvin-
kin ajankohtainen.  

Tapahtumassa sarjat ovat 
0-14 vuotiaille pyöräilystä 
kiinnostuneille lapsille. Yh-
teistyökumppaneina toimi-
vat FC Kurenpojat ja Pudas-
järven urheilijat. 

-Hippo MTB sai alkunsa, 
kun innokkaana maastopyö-
räilijänä mietin, että meillä 
on Jyrkkäkoskella erinomai-
set maastot lasten maasto-
pyöräilyyn, eikä meillä ole 
lajiin liittyvää toimintaa juu-
rikaan paikkakunnalla. Poi-

kamme Urhon (5 v) kanssa 
olen viime vuodesta lähtien 
polkenut Jyrkkäkosken pol-
kuja, muut pyöräilijät ovat ol-
leet harvassa ja lapsia en ole 
ollenkaan nähnyt. 

Nähtäväksi jää paljonko 
osallistujia saadaan kisaan. 
Tarkoituksena on saada lajia 
tunnetummaksi paikkakun-
nalla, koska meillä on loista-
vat puitteet Jyrkkäkoskella ja 
Syötteellä, kertoo Ivola. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

HIPPO MTB -pyöräilykilpailut

2015 ja myöh. synt.
2014-2013 synt.
2012-2011 synt.
2010-2009 synt.
2008-2007 synt.
2006-2005 synt.

Jyrkkäkosken huvialueella to 23.5. kello 17.30

Tule mukaan historian ensimmäiseen Hippo MTB:hen!
Kisareitin voi ajaa maasto- tai normaalipyörällä.

Ilmoittautumiset tiistaihin 21.5. 
mennessä sähköpostitse 

fckurenpojat@hotmail.com. 
Ilmoita lapsen nimi, sarja ja

syntymävuosi ilmoittautuessasi. 
Ei jälki-ilmoittautumisia!

”apuratas-sarja”

Kaikki osallistujat sekä
sarjojen parhaat

palkitaan
tavarapalkinnoin!

Kisoissa 
arvontaa!OP Pudasjärvi tarjoaa

lättykahvit!

Kisat järjestää OP Pudasjärvi 
yhteistyössä FC Kurenpoikien
ja Pudasjärven Urheilijoiden 
kanssa.

 Tarjoamme lauantaina 18.5.2019  klo 12-15
50 ensimmäiselle voisilmäpullakahvit. 

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com  www.hallacatering.com

HALLA CAFE & CATERING 
TÄYTTÄÄ 2 VUOTTA 19.5.2019

MEILTÄ SAA NYT 
MYÖS PINGVIININ, 

FAZERIN JA  
MÖVENPICKIN 

JÄÄTELÖPALLOJA/
ANNOKSIA

Lisäksi paljon erilaisia 2€ tarjouksia 2-vuotissynttäreiden kunniaksi.

PALVELEMME: ma-pe 10-16, la 12-15

Heimo: 0400 385 281, Terttu: 0400 499 745

Ylioppilaat ja Ammattiin 
valmistuneet!
Tarjouksemme teille! Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Yksittäinen 
kutsu tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€ (sis. alv.)

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Palvelemme toukokuussa
Ma-pe  8.00-20.00
La   8.00-16.00

TERVETULOA!

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

Arvontaa ja  

pähkäilyä

Perinteiset puutarhapäivät
Pesiölässä 17.-18.5.
Kasvihuoneissa on jo kesä, 
tervetuloa kakkukahville 
viiniköynnöksen alle.

Tarjouksia!

uusia ylioppilaita
Pudasjärven lukiosta Hirsikampukselta ylioppilaak-
si tänä keväänä valmistuvat: Aittokumpu Matti, Ervasti Sa-
lome, Hanhisuanto Sonja, Hiltula Jenni, Hirvasniemi Aapo, Hukari 
Elisa, Isomursu Essi, Jaakkola Reetta, Kurtti Janette, Lauhikari Esa-
Matti, Liikanen Maiju, Matero Miikka, Mattila Elias, Niemelä Arttu, 
Niemi Eeli, Ojala Markus, Pikkuaho Topias, Rantala Samiina, Ranua 
Jere, Ranua Petrik, Satokangas Aada, Savela Laura, Terho Alina, Tuo-
himaa Tuulianna, Turkia Johanna, Vanhanen Tommi ja Vasara Silja.

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 16.-19.5. 
ELLEI TOISIN MAINITA

BEN&JERRy’S 
jääTelöT 470-500 ml ja
mOnipakkaUkSeT
240-400 ml (6,67-13,89/l)  
ei nOn-Dairy vegaanijääTelöT  
rajOiTUS: 1 erä/TalOUS

10.-
SAARIOINEN 
grilliTaSSUT
300 g (9,17/kg) 

249
nippU

 
vihreä parSa
500 g (4,98/kg)  
UnkariO

 
nekTariini
1 kg, eSpanja

199
rS

Ilman korttia 6,45-6,85 kpl (13,50-26,88/l)

   
SUOmalainen naUDan  
jaUheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

499
rS3

kpl

Grillaa
SUOmalaiSiTTain

600 g

yliTä  
rUOkarajaSi! 

Grillistä  
 jälkiruoka:

Keksijäätelöt
KATSO RESEPTI:

k-supermarket.fi tai  
K-Ruoka -sovellus

yksittäin 2,95 rs (9,83/kg)

kaUSi
alkaa

550
2
rs

-48-51%
Plussa-kortilla

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

appelSiini-
TUOremehUpUriSTin!

Asiakkaidemme 
toiveesta! 

Nyt uutta Hedelmä-
osastollamme! 

299
plO 499

plO

0,5 l pUllO 1 l pUllO

ATRIA WILhELM 
grillimakkaraT  
Tai makkarapihviT
320-400 g (5,48-6,84/kg) 

219
pkT

RIITAN hERKKU 
meTripizzaT
750 g (7,59/kg)

569
kpl

999
kg

voimassa TO-la 16.-18.5.

SUOmi

   
TUOre kOkOnainen
peraTTU Sampi
kaSvaTeTTU, varkaUS, SUOmi

Heimo Turunen p. 0400 385 281
Terttu Salmi p. 0400 499 745



4 5nro 20PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.5.2019 16.5.2019nro 20

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

MYYDÄÄN:
• kakkoslaatuhöylätavaraa ym.

• kakkoslaatuikkunoita ym.
Tiedustelut: 

Niemelä 0400 581 585, Torvinen  
0400 698 334, Harju 040 418 2429

HUUTOKAUPPA
KONTIOTUOTE OY:llä

Pudasjärvi pe 24.5.2019 klo 10.

Työturva*  ma 27.5.  klo 8.00
Tieturva 1*  ti 28.5.  klo 8.00
Ennakoiva ajo*  ke 29.5.  klo 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LAATU Oy, 045 677 5875
Kuljetuspudas Oy, Pudasjärvi

VuokrattaVana kolmio 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
tiedustelut: p. 050 501 9090.

Pudasjärven S-marketilla
la 18.5. klo 12-14
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PERUSSUOMALAISET
EU-VAALIEHDOKKAASI

Paikalla myös

kansanedustaja

Jenna Simula!

Ruokapussit jaossa suojalinnalla

kunnon keikka kurenalla

Perjantaina 10.5. Työpeta-
rin kuusi työntekijää oli ja-
kamassa EU-ruokapaketteja 
kuntalaisille. Miehet avus-
tivat huonokuntoisimmille 
asiakkaille tuotepussin au-
toon asti. 

Viikolla pussittamisapu-
reina oli myös Karhupa-
jan nuoria. Pussit lahjoitti S-
market Pudasjärvi.

-Kaikkiaan 5000 kiloa 
ruokatavaraa jaettiin 600 
pussiin, jotka jaottuivat vii-
teen erilaiseen koonpanoon. 
A-pussi on tarkoitettu kai-
kille hakijoille ja siinä on 
kaikkiaan 10 tuotetta, selosti 
Työpetarin toiminnanjohtaja 
Tuomo Jokikokko.

Kaksi kertaa vuodessa ja-
ettavan EU ruoka-avun si-
sältö saattaa hieman vaih-
della. Tällä kertaa uutuutena 
oli perunamuusijauhe. 

Työpetari on Pudasjärvel-

lä hoitanut tätä EU ruokaja-
koa jo kymmenen vuoden 
ajan. Henkilötyötunteja tu-
lee aina yhden jaon läpivie-
miseen noin kahden viikon 

verran. 
- Jako-aikaa perjantaille 

oli varattu viisi tuntia. Puo-
len päivän jälkeen vauh-
ti hiljeni ja kahteen mennes-

sä kaikki oli jaettu. Kävijöitä 
kirjattiin reippaat kolmisen 
sataa, kertoi Jokikokko tili-
tystä ja jatkoi että seuraava 
jako on syksyllä. TS

Tuomo Jokikokko esitteli Suojalinnan lattialle suojapeitteitten päälle tarkkaan järjestyk-
seen aseteltuja EU-ruokakasseja.

Maakunnallinen hyvinvoin-
tikiertue Kunnon Keikka 
saapui Pudasjärvelle 13. tou-
kokuuta. 

Puikkarin aulassa ja pi-
halla ollessa bussissa järjes-
tetyssä tapahtumassa pää-
si osallistumaan maksutta 
hyvinvointimittauksiin ja 
samalla sai tärkeää tietoa 
omasta terveydestään. 

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ja Urheilu ry:n testi-
bussi Eikka kiertää kevään 
ja alkusyksyn aikana kaikki-
aan 20 eri paikkakunnalla te-
kemässä näitä maksuttomia 
hyvinvointimittauksia työ-
ikäiselle väestölle. Kunnon 
Keikka-kiertuetapahtumis-
sa pääsee helposti ja hengäs-
tymättä osallistumaan Suo-
miMies tai SuomiNainen 
-kuntotesteihin, joissa kar-
toitetaan kehonkoostumus-
ta, puristusvoimaa sekä kes-
tävyyskuntoa. 

- Tapahtumissa annetaan 
myös liikuntavinkkejä ren-
nosti ja kannustaen, PoPLin 
aikuisliikunnan kehittäjä Ilk-
ka Kurttila lupasi.

Bussissa Kurttilan li-
säksi erilaisissa mittaus-
pisteissä ohjausta olivat 
antamassa Pudasjärven lii-

kunta- ja vapaa-aikaohjaaja 
Elina Wachira sekä opiskeli-
ja Inka Kipinä.

Puikkarin aulassa Oulun 
seudun muistiyhdistys ja 
Suomenselän Muisti ry. ker-
toivat  aivohyvinvointia tu-
kevasta ohjelmasta viiden 
naisen energialla.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät puolestaan tarjosivat 
yrityksille stressitestin, jossa 
asiantuntija arvioi yrityksen 
nykytilaa.

Kiertuetta toteuttavat yh-
teistyössä kuntien liikun-
ta- ja vapaa-aikatoimien 
kanssa Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry, Ou-
lun Seudun muistiyhdis-
tys/Suomenselän Muis-
ti ry., Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät ja valtakunnalli-
nen Kunnossa kaiken ikää 
(KKI) -ohjelma. Myös eri 
terveysjärjestöt ja -toimijat 
ovat mukana toteuttamas-
sa omannäköistään ohjelmaa 
paikkakuntakohtaisesti.

Kunnon Keikka kannus-
taa terveellisen ja liikunnal-
lisen elämäntavan pariin. TS

Aikuisliikunnan kehittäjä 
Ilkka Kurttila Eikan testisa-
lissa.

Aivojumppaa tarjoilivat Riikka Heikkinen, opiskelija Meeri Tiikkaja, Juulia Mourujärvi, Min-
na Kaltio sekä Paula Ylipulju.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tarjosivat yrityksille stressi-
testiä, jossa Paula Pihlajamaa ja Timo Kronqvist  arvioivat 
yrityksen tämän hetkistä tilaa.

Mauri Liikanen testasi puristusvoimaansa. Vesa Isomursu 
seurasi vierestä, kun Paula Ylipulju opasti oikeaan tekniik-
kaan.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

maanantai-torstai
20.-23.5.

PErJantai-LaUantai
17.-18.5.

299

100

199 100

179
pkt

379 100495

1000

299

199

199

199

795

899
kg

199

raj. erä

1195
kg

Tuore porsaan
ULkofiLEE
palana

Naudan
PaLaPaisti

1190
kg

599
kg

699
kg

JaUhELiha
sika-naUta

595

099

500

pss

2 kalaa/talous

199

1495
kg

Irto
aUrinko-
saLaatti

kg

129

2 kg/
talous

kg

kg

159

kpl

pkt

795

pss

kg pkt

250

pss

pkt

995
kg

Naudan
Paisti-
JaUhE-
Liha

199
ras

149

195
pkt

prk

pkt

pkt

ras

349
kg

plo

pss

2 pkt/talous

2990

4750

550

3990

990

2990

2250

490

4150

2990

2995

pss

ma-ti 20.-21.5.         kE-to 22.-23.5.

Hyvä 
naUta
JaUhELiha

raUtaosastoLta

Tuore
kotimainen
kirJoLohi

Atria hiiLLos 
griLLimakkara 

400 g tai hiiLLos 
griLLiPihvi

320 g 

PE-to 17.-23.5.

Suomalainen
JääsaLaatti

100 g

Kariniemen
broiLErin
koiPirEisi
3 kpl/ras, marinoitu

Meira
saLodo
kahvi
450 g

Vihreä kivetön
ryPäLE
500 g

Snellman
maatiais-

PossUn 
LEhtiPihvi 

2 kpl/240 g

Kananpojan
JaUhELiha

400 g

Poprilli
griLLi-
makkara
400 g

pkt

Hartwall
Jaffa Limsat
1,5 l
sis. pantin 0,40

Keski 
kiLorinkELi
650 g

PE 17.5.                  La 18.5.

Aito irto
Pitkänakki
(hotdog 
nakki)

Saarioinen
griLLitassU
4 kpl/300 g

Oulainen
PEhmo viiPaLEEt
450 g
kaura tai vehnä

249
pss

HK
hErkkU-

maksamakkara 
500 g

Vaasan hotdog 
sämPyLät
12 kpl/
324 g

Cloetta
aakkosEt
karkkiPUssi
315 g

Kariniemen
broiLErin 
minUUtti-

Pihvit
290-350 g

maustamaton tai 
yrtti-valkosipuli

Suomalainen
tUorE-

kUrkkU

kg

Suomalainen
tomaatti

Vaasan
kaUratyynyt
6 kpl/360 g

3 pkt

149
Flora
margariinit
400 g

Porsaan 
kyLJyksEt

kg

tEkstiiLiosastoLta

Old El Paso
tortiLLa

8 kpl/326 g

Gern Pro
hiomahiiri

25,-

PUUnhaLkaisU-
konE 6 tonnin 
sis. jalustan

199,-

Master lock 
avainsäiLö-
kotELo

3490

99,-

Timco 24L/2Hp
komPrEssori
tuotto 206L/min

Kottikärryn
UmPirEngas
4x6

1990

Sievin 
kUmisaaPPaat
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

haLLitUnkki
2 ton

2495

PUUtErva
esim. 2,5 l

3295

2 ras

Valio
arkiJUUsto
500 g
viipale

Kivikylän 
PaLvarin
hErnEkEitto
435 g

HK
amErica PEkoni 
170 g tai  
PEkoniLastU 150 g

kEnkäosastoLta

Irto
PErsikka

Espanja

kanan-
mUnat
10 kpl

kääntö-
mEkko
eri kuoseja

Naisten 
tUnika

Norlyn lasten
LEgginssEJä ja 
sUkkahoUsUJa
Koot: 98-146 cm

Pikkutyttöjen
mEkkoJa

Koot: 80-140 cm

Pikkupoikien
kaULUsPaita
Koot: 90-120 cm

Miesten
kaULUsPaita

Meisten
JUhLakEnkä
Koot: 40-45

Lapsille erilaisia
LEnkkarEita

Aikuisten
Pistokas

Imblu naisten
rEmmi-
sandaaLi

Naisten
baLLErina

Tyttöjen
JUhLakEnkä
Koot: 28-35

alkaen

alkaen

alkaen

995,-

soUtUvEnE
450 vihreä

1395,-
3895

pari

tasaPErävEnE 
410

airot 
240 cm790,-

iso kanootti

Mustang
kaasUgriLLi 
Pullman 4+1, 4x2,7kw+1 sivu-
poltin 2,5kw (sh. 359,-)

249,-

2 pkt

alkaen

Kivikylän
maaLais-
kinkkU
palana ja siivuina
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Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI
KIIHTYY! 
KAIKKI

OVH.

VIIMEISET 2 VIIKKOA

-70%

Hyvän olon keskus pudasjärven 
historian suurin rakentamispäätös
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti kokouksessaan 
torstaina 9.5. yksimielises-
ti hyväksyä YIT Suomi Oy:n 
tarjouksen toteuttaa kau-
pungin keskustaan entisen 
Kurenalan koulun tontille 
sijoittuvan Hyvän Olon Kes-
kuksen –elinkaarihankkeen. 
Rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa elokuussa 2019 ja ta-
voitteena on saada raken-
nus käyttöön elo-syyskuussa 
2021. Kilpailullisen neuvotte-
lumenettelyn myötä saadun 
tarjouksen mukaisesti YIT ra-
kentaa keskuksen ja vastaa 
elinkaarimallilla kiinteistön 
ylläpidosta 20 vuoden palve-
lujakson ajan. Hankkeen kiin-
teistöleasing-rahoittajaksi on 
valittu kilpailutuksella Kun-
tarahoitus Oyj. 

Hyvän Olon Keskukseen, 
bruttoala noin 9300 neliömet-
riä, sijoittuu sen valmistues-
sa kaikki nykyisen terveys-
aseman ja kaupungintalon 
tiloissa toimivat sote-palve-
lut, kirjastopalvelut, nuoriso-
palvelut, työllisyyden hoidon 
palvelut ja kulttuuritoiminto-
ja. Rakennukseen tulee myös 
auditorio-, kokous- ja liike-
tiloja. Hankinnan kokonais-
arvo palvelujaksoineen 20 
vuoden ajalta on noin 43 mil-
joonaa euroa. Rakennusvai-
heen investointikustannuk-
sen osuus tästä on reilut 25 
miljoonaa euroa. 

Keskustan ryhmäpuheen-
vuorossa Marja Lantto ku-
vaili päätöstä Pudasjärven 
historian suurimmaksi raken-
tamispäätökseksi.

Kokouksen alussa valtuu-
tettu Hilkka Parkkisenniemi 
ilmoitti siirtyvänsä Keskus-
tasta Kokoomuksen valtuus-
toryhmään. Paula Soronen 
ilmoitti siirtyvänsä SDP:stä 
Perussuomalaisiin ja Mirka 
Väyrynen Keskustasta Perus-
suomalaisiin. Kaupunginhal-
lituksen ja valiokuntien hen-
kilövalinnat valtuustokauden 
toiselle kaksivuotiskaudel-
le sujuivat siten, että tekni-
sen vaaliliiton olivat solmi-
neet SDP, Vasemmistoliitto, 
Perussuomalaiset ja Vihreät. 
Keskustalla ja Kokoomuksel-
la oli myös keskinäinen tekni-
nen vaaliliitto. 

Henkilövalintoja
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa Anni 
Inkeri Törmänen (Sinik-
ka Loukusa). Uutena vara-
puheenjohtajana ja jäsene-
nä toimii Mirka Väyrynen 
(Antti Niemitalo) ja toise-
na varapuheenjohtajana jat-
kaa Vesa Riekki (Paavo Kor-
tetjärvi). Jäsenet Marja Lantto 
(Eero Hyttinen), Reijo Tala-
la (Kauko Seppänen), Onerva 
Ronkainen (Outi Lehtimäki), 
Jorma Kouva (Kaisa Niva-
la), Paavo Tihinen (Antti Ti-
hinen) ja Tuula Kuukasjärvi 
(Päivi Pohjanvesi). 

Yhteisöllisyysvaliokun-
taan valittiin Eero Oinas-Pa-
numa puheenjohtaja, Erkki 
Honkanen varapuheenjohta-
ja, Eero Hyttinen, Kaisa Niva-
la, Juha Heikkilä, Timo Vähä-
kuopus, Juho Kellolampi, Eija 
Ikonen, Antti Niemitalo. 

Hyvinvointivaliokun-
ta Sointu Veivo puheenjoh-
taja, Paula Soronen varapu-
heenjohtaja, Hannu Ihme, 
Taina Vainio, Raimo Tervo-
nen, Outi Lehtimäki, Marko 
Koivula, Päivä Pohjanvesi ja 
Irma inget. 

Elinympäristövaliokunta 
Kari Tykkyläinen puheenjoh-
taja, Paavo Kortetjärvi vara-
puheenjohtaja, Jouni Koivu-
kangas, Urpo Puolakanaho, 
Auri Haataja, Henna Kosa-
mo, Kauko Seppänen, Antti 
Tihinen ja Suvi Kipinä. 

Paikkakunnalta muutta-
neen valtuutetun Ruut Tuo-
himaan tilalle valtuuston 
puheenjohtaja kutsui ensim-
mäisen varavaltuutetun Tai-
na Vainion. Tarkastuslauta-
kuntaan Tuohimaan tilalle 
valittiin Taina Vainio. 

Hilkka Parkkisenniemi 
valittiin edesmenneen Ante-
ro Kokon tilalle Keskusvaali-
lautakunnan varajäseneksi ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston jäseneksi. 

Takaus,  
pääomasijoitus ja 
ajankohtaiskatsaus
Kaupungin omistaman Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:lle 
myönnetyt tertiäärilainat, yh-
teensä 823 930 euroa, päätet-
tiin konvertoida Pudasjärven 
kaupungin pääomasijoituk-
seksi yhtiön omaan pää-
omaan. 

Kaupungin omistaman 
Kairan Kuitu Oy.n Danske 
Bank Oyj:n luotollisen tilin 
300 000 euron limiitille myön-
nettiin 65 prosentin suurui-
nen Pudasjärven kaupungin 
omavelkainen takaus. 

Talousarvion toteutu-
misesta tammi-maalikuul-
ta kuultiin kaupunginhalli-
tuksen antama katsaus. Sitä 
esitellessään kaupungin-
johtaja Tomi Timonen ker-
toi kaupungilla olevan lievää 
tasapainottamisen tarvet-
ta. Hän kuitenkin oli toivei-
kas, että uuden hallituksen 
myötä valtion osuudet nou-
sevat vuonna 2020 noin kah-

den miljoonan euron verran, 
jolloin tasapainottamisen tar-
vetta ei olisikaan. 

Kokousta johtivat myös 
varapuheenjohtajat. Kairan 
Kuidun takausasian yhtey-
dessä Mari Kälkäjä ilmoitti 
esteellisyyden ja kun ensim-
mäinen puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panumakin oli esteelli-
nen, niin puheenjohtajana toi-
mi ensimmäistä kertaa tänä 
valtuustokautena Kari Tyk-
kyläinen. Hyvin homma hoi-
tui! Hyvän Olon Keskuksen 
rakentamispäätöksen aikana 
Kälkäjä ilmoitti esteellisyy-
den ja kokousta johti Eero Oi-
nas-Panuma ja hänellähän on 
aikaisempaa kokemusta val-
tuuston puheenjohtajana toi-
mimisesta. 

Kokouksessa kuultiin 
myös valiokuntien puheen-
johtajien esittämät katsauk-
set. HT

Pudasjärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen kertoi tuoreimpia Vuokratalo-
yhtiön kuulumisia. Sihteerinä toimi tämän pykälän kohdalla Pekka Timonen-Nissi, puheen-
johtajana Mari Kälkäjä ja esittelijänä kaupunginjohtaja Tomi Timonen. 

Kairan Kuidun takausasi-
aa käsiteltäessä kokouksen 
kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Kari Tykkyläinen.

Hyvän Olon Keskuksen rakentamispäätöstä tehtäessä ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Eero Oinas-Panuma. 

Taina Vainio kutsuttiin varsinaiseksi valtuutetuksi paikka-
kunnalta poismuuttaneen Ruut Tuohimaan tilalle. 

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti
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luonto kutsuu!
Kesäinen Syötteen

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.�

Kesä Pudasjärvi-Syöte 
Pudasjärvi-lehden liite - kesä 2019

Kesä Syöte    Pudasjärvi
Pudasjärvi-lehden liite - kesä 2019

&
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Pudasjärven kesässä on jokaiselle jotain 
Kesä on jälleen Pudasjärvellä täyn-
nä toinen toistaan hienompia ta-
pahtumia. Alueemme upea luonto 
on jo elämys itsessään. Kokemuk-
sen kruunaa ainutlaatuiset ja oma-
leimaiset tapahtumaelämykset ih-
misineen. Pudasjärven kesässä on 
jokaiselle jotain. Huolehdi sinäkin, 
että olet mukana kokemassa ja nä-
kemässä!

Paljon perinteisiä tapahtumia on 
taas pitkin kesää. Juhannuksen alla 
kilpaillaan lihasvoimin Pohjantäh-
ti Games –kisoissa Suojalinnalla ja 
seuraavana päivänä juhannusaatto-
na on vuorossa moottorivoimin ta-
pahtuvaa kilvanajoa Iso-Syötteen 
mäkiajojen muodossa. Juhannuksen 
jälkeisellä viikolla taiteillaan ilmas-
sa purjelennon kerholuokan SM-ki-
soissa Pudasjärven lentokentällä. 
Heinäkuun ensimmäisellä viikol-
la on luvassa jälleen niin Iijokisou-
tua kuin Pudasjärvi-markkinaakin. 

Kesäpilkin MM-kisoissa narrataan 
mahdollisimman isoa saalista hei-
näkuun lopulla, jolloin osin samois-
sa upeissa kirkon seudun maise-
missa vietetään myös Pudasjärven 
kotiseutuviikkoa. Yksi Suomen hie-
noimmista ja kysytyimmistä pyöräi-
lytapahtumista kilpaillaan elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Syöte 
MTB:n muodossa ja elokuun puolen 
välin maissa on vuorossa perintei-
set Sarakylän Vattumarkkinat. Pit-
kin kesää voi viikonloppuisin käy-
dä ihastelemassa nopeiden autojen 
kiihdytyspäiviä Pudasjärven lento-
kentällä. Siinä vieressä Jyrkkäkos-
ken huvialueella pääsee kesävii-
konloppuisin kokemaan virkistäviä 
musiikki- ja tanssitapahtumia. Tie-
tenkin perinteiseen tapaan Pudas-
järven kylät ovat kesällä tapahtumia 
täynnä. Erityisesti heinä-elokuus-
sa kylätaloilla ja tanssilavoilla men-
nään eikä meinata!

Tänä kesänä on myös muuta-
ma uusi tapahtuma, jotka kannat-
taa ehdottomasti huomioida! Pu-
dasjärvi on mukana järjestämässä 
yhdessä Taivalkosken kanssa suun-
nistuksen SM –kisoja Mustavaaran 
suunnalla 29.6. Tapahtuma tuo alu-
eelle satamäärin kisailijoita, heidän 
huoltoväkeään ja yleisöä.  Heti elo-
kuun alussa 3.8. järjestetään puo-
lestaan ainutkertainen musiikkita-
pahtuma Popeda Pudiksella, jolloin 
tuhatmäärin festarikansaa kertyy 
Rajamaanrantaan juhlistamaan pi-
menevän kesäillan musiikkispek-
taakkelia. Päivällä on tapahtuma-
alueella tarjolla ohjelmaa myös 
lapsille ja lapsenmielisille. Suunnit-
teilla on myös yhteisöllinen Pudas-
järvi-päivä elokuun lopulla kaikil-
le kuntalaisille. Tästä tiedotamme 
myöhemmin lisää. Kaupungin net-
tisivuille on otettu käyttöön uusi ta-
pahtumakalenteri, johon kannattaa 

tutustua.
Muun muassa näillä mennään 

tänä kesänä. Hyvältä näyttää, kun 
tarjontaa on yllin kyllin kaikille. 
Kun vain ehtisi mahdollisimman 
moneen paikkaan. Sovitaanko, että 
tänä kesänä jokainen pudasjärveläi-
nen käy jossakin uudessa aiemmin 
käymättömässä kotipaikkakuntansa 
tapahtumassa, yksin tai isommalla 
porukalla? Merkataan nyt jo kalen-
teriin ja mennään ennakkoluulot-
tomasti paikalle. Uskon, että tulet-
te yllättymään, miten laadukkaita 
ja monipuolisia tapahtumia ja pal-
veluja Pudasjärvellä on kesän aika-
na tarjolla!

Toivotan kaikki 
tervetulleiksi nauttimaan 

Pudasjärven kesästä, 
tapahtumista, elämyksistä ja 

harrastuksista!
Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Timo-
nen toivottaa kaikkia nautti-
maan Pudasjärven kesästä.

Syötteen kansallispuisto täynnä elämyksiä
Syötteen kansallispuisto so-
pii retkikohteeksi aitoja 
luontoelämyksiä kaipaaval-
le retkeilijälle. Puiston kat-
tava tupaverkosto tarjoaa 
hyvin hoidettuja taukopaik-
koja niin päiväretkeilyyn 
kuin pidemmille vaelluksil-
lekin. Kesällä 2019 valmistu-
va Teerivaaran retkeilyreitti 
ja -päivätupa ovat upea lisä 
Syötteen alueen lähiretkeily-
mahdollisuuksiin.

Lapsiperheille Naava-
parran polulta (noin 3 km) 
löytyy Naavaparran tarinoi-
ta Syötteen luonnosta. Polun 
varrella Annintupa Pärjänjo-
en rannalla. Lastenvaunuilla 
pääsee Annintuvalle saakka. 
Lähtöpaikka Syötteen luon-
tokeskus.

Vattukurun luontopo-
lulla (2,1 km) tutustuu alu-
een luontoon. Polun varrella 
on laavu. Lähtöpaikka Syöt-
teeltä Taivalkoskelle vievän 
maantien (nro 862) varrella 
oleva P-paikka.

Kellarilammen polul-
la (0,9 km) pääsee retkeilijä 
tutustumaan harjujen, suo-
lammen ja suon historiaan. 
Polku on kokonaan kuljet-
tavissa myös pyörätuolilla 
sekä lastenvaunuilla. Polun 
varrella on laavu. Lähtöpaik-

Vaeltaja Syötteen kansallispuistossa. Kuva: Panu Mölsä.

Pyöräilijä Kellarilammella. Kuva: Panu Molsa.

Uimarit Soiperoisella. Kuva: Annu Tuohiluoto. Toraslampi. Kuva: Annu Tuohiluoto.

ka Kellarilammen P-paikka. 
Päiväretkikohteena Tee-

rivaaran kierros starttaa 
suoraan Syötteen luonto-
keskukselta. Kuljettaessa 
myötäpäivään, vaaranlaelle 
heinäkuussa valmistuva päi-
vätupa sijoittuu hyvin lop-
pumatkan taukopaikaksi. 
Pohjoislaelta avautuvat upe-
at näköalat kansallispuis-
toon.

Pytkyn pyrähdys on har-
jumaastossa ja osittain aa-
pasuomaisemissa ja vaara-
kuusikon lomassa kulkeva 9 
kilometrin mittainen päivä-
reitti. Polun varrella on Rii-
hitupa ja Kellari-/Lautta-
lammen laavut. Lähtöpaikka 
Kellarilammen tai Lautta-
lammen P-paikat.

Soiperoinen on leppoisa 
pistäytymiskohde. Alueel-
ta löytyy kolme tulenteko-
paikkaa ja helppokulkuinen 
3,5 kilometrin rengasreitti. 
Lähtöpaikka Soiperoinen P-
paikka. Yhdistä Soiperoisen 
retkeen käynti Pyhitysvaa-
ralla, joka on Syötteen kan-
sallispuiston korkein vaara 
(422 m). Pyhitykseltä aukea-
vat upeat maisemat etenkin 
Kostonjärvelle. Parkkialu-
eelta Pyhityksen huipulle on 
haastavaa kävelymatkaa 2 
kilometriä ja polun puolivä-
lissä on laavu.  Lähtö Pyhi-
tyksen P-paikalta. 

Maastopyöräretkille 17 
km pitkä Ahmankierros 
on alueen uusin MTB-reit-
ti, joka alkaa Syötteen luon-

tokeskukselta ja on paikoin 
erittäin haastava. Kierroksen 
varrelle jää useita päivätu-
pia, joilla voi pitää taukoa. 
Yöpyä voi Ahmatuvalla joko 
autio- tai varaustuvassa. 

Syötteen kierros tarjo-
aa sopivassa suhteessa nau-
tinnollista poljentaa kuin 
haasteitakin. Reitin varrel-
le jäävät Kellarilammen sekä 

luontokeskuksen laavut. 
Kierroksen voi aloittaa Syöt-
teen luontokeskukselta.

Melontaretkelle Pärjän-
joen vesiretkeilyreitti (22 
km) sopii hyvin melojille, 
joilla on jo hieman kokemus-
ta, mutta aloittelijatkin voi-
vat meloa reitin kokeneem-
massa seurassa. 

Yöretken voit aloittaa 

vaelluksella Ukonvaaras-
ta. Käy kurkkaamassa Ry-
tivaaran lampaat ja yövy 
Peuronlammen laavulla. 
Seuraavana päivänä suunta 
kohti Ahmatupaa, jossa yö-
pyminen varaus- tai autio-
tuvan puolella. Reitin pituus 
noin 30 km. Lähtöpaikkana 
Ukonvaaran P-paikka.  
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Kesäinen Syötteen luonto kutsuu!

Yksi paikka, kaksi lomakeskusta ja kansallispuisto. 
Tervetuloa kokemaan Syötteen kesä! – Syote.fi

satoja kilometrejä maastopyöräreittejä
Syöte on kansainvälistä tunnustustakin ansainnut maastopyöräi-
lykeskus, jonka kesäaikainen reitistö kansallispuiston maisemissa 
on erittäin monipuolinen ja kattava. Syötteen alueen arvostukses-
ta maastopyöräilykohteena kertoo paikka vuoden retkikohdefinaa-
lissa, jossa teemana oli maastopyöräily. Tule sinäkin tutustumaan 
Syötteen upeisiin reitteihin, joko omalla tai paikanpäältä löytyväl-
lä vuokrapyörällä.

elämyksiä syötteen kansallispuistossa
Luonnosta pääsee nauttimaan Syötteellä monin tavoin. Syötteen vaa-
rametsiköissä kulkevat reittiverkostot tarjoavat varmasti haasteita, 
mutta leppoisella asenteella vaeltaen tai pyöräillen ne eivät ole liian 
rankkoja. Reittien varsilla liikkujia palvelevat useat eri tulentekopai-
kat, joilla kyllä kelpaa istahtaa toviksi lenkin lomassa. Suurimmalle 
osalle reiteistä myös kytkettyinä olevat koiraystävät ovat tervetullei-
ta. Tule itse kokemaan Suomen eteläisimmällä tunturialueella sijait-
sevan kansallispuiston uskomaton luonto.

Täydellinen lomapaikka,  
majoitus mielesi mukaan
Maastopyöräilyä, vaellusta, polkujuoksua, kalas-
tusta, kesäisiä tapahtumia, keskikesän aurinkoa… 

– Syöte aktivoi monella tapaa. Meiltä löydät 
myös laadukasta majoitusta mökeistä hotellimajoi-
tukseen, tunturin huipulta järven rannalle. pikku-syöte kesä 2019 

La 8.6. Sipen ja Maken tanssikurssi  
(www.simasurkka.fi)
La 21.9. Sipen ja Maken tanssikurssi  
(www.simasurkka.fi)
Pe 14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8. ja 23.8. kello 19-19.45 
Tanssiksi ryhmäliikuntaa, ohjaajana Leena Särkelä

Lisätietoja www.pikkusyote.fi
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Autamme ymmärtämään 
liiketoimintasi numeroina.
Sinulle jää aikaa keskittyä 
omaan ydinosaamiseesi!

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

Riihipolku 1, 97900 Posio
toimisto@komerco.fi | www.komerco.fi

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Autamme 
ymmärtämään
liiketoimintasi 
numeroina.

Sinulle jää aikaa 
keskittyä
omaan 

ydinosaamiseesi!Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

93400 Taivalkoski
Riihipolku 1, 97900 Posio

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi • www.jalavankauppa.fi

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Vuokraamme nyt myös lyhytaikaisiin 
tarpeisiin isoja nelivetoja, 

esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös pyöräkuormaajia, pakettiautoja, 
traktorin ja henkilöauton peräkärryjä sekä klapikone. 

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

Myydään:
MB E2510, 2014
Paku Citroen Jumper, 2013

www.kokkopeat.fi

Myytävänä koivuklapeja.

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Syötteen Taksi 
palvelee 24H

0200 964 46
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(1 € / puh. + ppm) 

Syöte uudistuu vauhdilla
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Sari Turtiai-
nen on tyytyväinen inves-
tointien käynnistymiseen 
Syötteellä. Kaivattua ma-
joituskapasiteettia saadaan 
alueelle lisää. Huoneistoho-
telli Kide Oy:n rakennustyöt 
ovat jo pitkällä. Alkusyksys-
tä valmistuvaan hotelliin tu-
lee 120 vuodepaikkaa. Ho-
telli Iso-Syöte rakennetaan 
uudelleen ennen viime jou-
lua tapahtuneen tulipalon 
jälkeen. Uudistunut ja laa-
jentunut hotelli valmistuu 
ennen tulevan joulun seson-
kia. Nämä vastaavat hienosti 
asiakkaiden erilaisiin majoi-
tustarpeisiin, sanoo Turtiai-
nen. 

Myös Pudasjärven kau-
pungin monitoimiareenaa, 
LumiAreenaa, rakenne-
taan Iso-Syötteelle parhail-
laan. LumiAreenasta löytyy 
jatkossa palveluja Syötteen 
Keskusvaraamosta ravinto-
laan ja kuntosaliin. Turisti-
infopalvelut sijoittuvat myös 
LumiAreenaan. Kaupunki 
rakennuttaa alueelle kesän 
mittaan runsaasti myös lisää 
paikoitustilaa ja kaikkien ra-
kennushankkeiden valmis-
tuttua Iso-Syötteen matkai-
lukeskuksen keskusalue 
näyttääkin aivan uudelta. 

- Hieno kokonaisuus on 
valmistumassa jo ensi talvi-
kaudeksi, kiteyttää Turtiai-
nen.

Ympärivuotisia  
elämyksiä
Lähimatkailu on uusi trendi 
ja kätevä keino irtaantua ar-
jesta. 

– Aina ei tarvitse vain 
odotella pitempää loma-
kautta, että voisi käydä toi-
senlaisessa ympäristössä 
tuulettumassa. Kannattaa 
siis hyödyntää myös oman 
maakunnan lähimatkailu-
mahdollisuuksia, sanoo Tur-
tiainen. 

Syöte on hyvä lähimat-
kailukohde esimerkiksi ou-
lulaisille perheille. 

– Aina ei muistakaan, että 
Oulusta voi ajella oikeaan 
tunturiin vain parissa tun-

nissa, muistuttaa Turtiainen. 
Moni tuntee Syötteen las-

kettelusta ja hiihdosta, mut-
ta alueella on harrastusmah-
dollisuuksia ympäri vuoden. 

– Maastopyöräilijöil-
tä alue saa vuolaasti kehuja 
ja olen kuullut, että alueel-
la on myös aivan erinomai-
set sienimaastot, kertoo 
Turtiainen. Syötteen kansal-
lispuistossa on peräti 122 ki-
lometriä merkittyjä retkei-
lyreittejä, jotka sopivat sekä 
päiväretkeilyyn että pidem-
mille vaelluksille. Myös es-
teettömiä reittejä on tarjol-
la, joten luontoon voi lähteä 
vaikka lastenvaunujen kans-
sa. 

Retkeily on koko ajan 
suositumpaa, sillä luonnossa 
liikkuminen on meille suo-
malaisille sekä hyvin luon-
taista tekemistä että tärke-
ää hyvinvoinnin kannalta. 
Maamme kansallispuistoissa 
vieraillaan Metsähallituksen 
Luontopalveluiden mukaan 
yli kolme miljoonaa kertaa 
vuosittain ja lisäksi tulevat 
vielä muut retkeilyalueet. 
Myös Syötteen kansallis-
puistossa ja Iso-Syötteen ret-
keilyalueella kesäkävijöiden 
määrät ovat selvässä nou-
sussa. 

- Reittejä kehitetään ja 
tänä kesänä Syötteelle val-
mistuu Teerivaaran ympäri-
vuotinen retkeilyreitti, jon-
ne pääsee suoraan Syötteen 

luontokeskukselta. Uusittuja 
retkeilykarttoja on saatavilla 
paperiversioina luontokes-
kukselta, Neste Pudasjärvel-
tä, Pudasjärven kirjakaupas-
ta sekä sähköisenä netistä, 
kertoo Turtiainen. 

mökkeilyinnostus on 
kasvussa
Mökkeilyn kautta moni tu-
tustuu Pudasjärveen ja osa 
vapaa-ajan asukkaista muut-
taa myös pysyviksi asuk-
kaiksi. 

– Viime vuonna raken-
nuslupia myönnettiin 36 
kappaletta, mikä kertoo 
mökkeilyinnostuksen kas-
vusta alueella, toteaa Turti-
ainen. 

Syötteeltä löytyy vielä va-
paita kaupungin omistamia 
mökkitontteja Luokkavaa-
ran alueelta, joka sijaitsee 
Iso- ja Pikku-Syötteen huip-
pujen välimaastossa. Lisäksi 
esimerkiksi Metsähallituk-
sen Laatumaalla on erilaisia 
tontteja myynnissä Syötteel-
lä. Laajakaistayhteydet ovat 
alueella hyvin toimivat, jo-
ten etätöiden tekeminen on-
nistuu tarvittaessa myös 
tunturissa. 

– Kannattaa tutustua 
tonttitarjontaan, sillä tont-
tien varaus on helppoa ja 
Pudasjärvi toivottelee mie-
lellään: tule käymään tai jää 
luoksemme, korostaa Sari 
Turtiainen. 

Kuva: Juha Nyman.

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turtiainen.

Taivalkosken moottorikerho avaa 
kiihdytyskauden lentokentällä

Tulevana lauantaina 18.5 kello 10 alkaen ärjyvät mootto-
rit tuttuun tapaan varttimaililla Pudasjärven lentokentällä. 
Kaikilla on mahdollisuus tulla kokeilemaan oman ajopelin 
suorituskykyä 402 metrillä ajanotolla. Luvassa on hyvää 
säätä, joten tulossa hyvä koko perheen tapahtuma, kertoo 
kerhon puheenjohtaja Teppo Niskasaari.

Nyt jo 13:sta kesä, kun Taivalkosken moottorikerho, 
järjestää näitä varttimailin ja No Speed Limit-huippuno-
peuden mittauspäiviä. Nämä tapahtumat ovat suosittuja, 
täällähän voi sitten päästellä niin lujaa kuin haluaa ja joka 
vedosta saa aika/nopeuskortin. Rata on myös kumitettu/
liimattu! Ajosuoritukset tapahtuvat suljetulla alueella val-
votuissa olosuhteissa ja saa ajaa niin paljon kuin haluaa! 

Tämä on hyvä mahdollisuus halpaan hintaan saada tärke-
ää infoa autosta/moottoripyörästä ja kaikennäköiset här-
velitkin ovat tervetulleita testaamaan, tuumaa Niskasaari. 

Autolla ajaessa on oltava koko vartaloa peittävä vaate-
tus/kypärä ja moottoripyörällä asianmukainen varustus!

Tervetuloa paikan päälle! Kesän kalenteri
 löytyy: www.taivalkoskenmoot-kerho.fi  

Olemme myös facebookissa. 

Lisää infoa tapahtumasta Tepolta 045 138 6960.
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Taivalkoski. KUNTOSALI, opaste Urheilutieltä
FYSIOTERAPIA ja HIERONTA, Kauppatie 19-21

p. 040 931 6167

Fysioterapia, 
akupunktio ja hieronta

Kauppatie 19-21, Taivalkoski
hoitoaikoja arkisin klo 8-20 välillä

KOILLISMAAN KUNTONEVA

kuntosali
 Opintie 3, Taivalkoski

Avoinna joka päivä klo 6-21, 
sähköinen kulunvalvonta. 
www.koillismaankuntoneva.com

Esim. 7€/käynti, 55€/10x. 
Lipunmyyntitiedot p. 040 931 6167

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät asennettuna

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi • www.esasarkelaky.fi

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivilajikkeet 
 piharakentamiseen
• Hiekoitushiekka
• Maa-ainekset
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.

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

www.kettumaki.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa maa-
ainekset rakentamiseen!

Kuva: Juha Nyman.

KOVAT AJAT EIVÄT KESTÄ 
IKUISESTI. MUTTA ONNEKSI ON
ASIOITA JOTKA KESTÄVÄT.
UUSI OUTLANDER ON KAIKKIEN AIKOJEN PYSTY VIN JA 
MONIK ÄYTTÖISIN OUTLANDER.

TÄYSIN UUSI ETU- JA TAK AJOUSITUS, KETTERÄMPI K ÄSITELTÄV Y YS, 
PARANNETTU VAK AUS, TEHOKK AAMPI SUORITUSK YK Y JA PÄIVITETTY ILME.

UUSI CAN-AM OUTLANDER. VALMIINA K AIKKEEN.
ALK AEN 9 990 €

®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

DEALER  LOGO & CONTENT

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 
Puh. (08) 822 007 

www.pienkonehuolto.fi
Jari Keskiaho 040 516 0430

Sami Kaivorinne 040 560 5993

ALKAEN 7 490€

Kesän tekijät ja kesästä nauttijat
Kesää pudasjärvisille ja tääl-
lä matkaileville valmistel-
laan kuumeisesti monella ta-
paa. Onneksi meidän rikas 
luonto hoitaa oman tehtä-
vänsä vastuullisesti joka ke-
vät. Aikataulutuksessa on 
tosin joskus meillä kaikilla 
huomautettavaa. Erityises-
ti silloin kun pienoinen ta-
katalvi raekuuroineen pa-
kottaa ottamaan toppatakit 
ja hanskat uudestaan käyt-
töön. Kesä kuitenkin saapuu 
takuuvarmasti ja pikkuhil-
jaa heräävä vehreys houkut-
taa hymyn jäyhinä pidetty-
jen suomalaistenkin huulille. 

Ihanat ja tarmokkaat kun-
talaiset ja yhdistykset val-
mistautuvat vastaanotta-
maan kesävieraita mm. 
siistimällä pihoja ja tienvar-
sia. Kevätillat hyödynnetään 
myös kokoontumalla poh-
timaan ja suunnittelemaan 
yhdessä niitä kylien tapah-
tumia, joihin eri ikäisten ke-
sävieraiden on mukava osal-
listua. Paikalliset yritykset 
varmistavat puolestaan sen, 
että kesästä nauttiminen on 
mahdollista vaikkapa sitä 
pitkään haaveiltua kesäte-
rassia tehden, sukujuhlaa 
valmistellen tai suosituil-
le Pudasjärvi –markkinoille 
osallistuen. Kesällä saa olla 
hauskaa – pitkään suunnitel-
tua projektia yhdessä toteu-
tettaessa kuin kesäkeinussa 
yksin istuessakin. Pudasjär-
vellä mitään ei tosin tarvit-
se tehdä kesällä yksin, kos-
ka takuuvarmasti saamme 
seuraa sääskistä. Näin luon-
to pitää huolen siitäkin, että 
lepohetki ei muodostu liian 
pitkäksi, vaan joskus on pak-
ko ponnahtaa liikkeelle äkäi-
sestikin. 

Pudasjärven kaupunki 
valmistelee yhteistyössä eri 
sidosryhmien kanssa mo-
nenlaisia mieleenpainuvia ja 
mukavia tapahtumia kesän 
varalle. Tapahtumia, joissa 
on hauska tavata kauan kai-
vattuja tuttavia samoin kuin 
tutustua uusiin, mielenkiin-
toisiin persooniin kivan yh-
teisen tekemisen ohessa. 
Tammikuussa 2019 työnsä 
aloittanut tapahtumatuottaja 
Marjut Järvinen kerää innok-
kaasti kaikki kesän tapahtu-
mat kaupungin nettisivuil-
le. Ilmoita hänelle omasi! 
Onnistuneisiin tapahtu-
miin tarvitaan sekä järjestä-
jiä että osallistujia. Kaikki-
en tapahtumien ei tarvitse 
olla massatapahtumia. Pie-
nimuotoiset, helposti saavu-
tettavat tapahtumat voivat 
olla parhaimmillaan osal-
listujille juuri niitä oikeita - 

Kohtaamisia Taipaleenharjun kyläpäivillä 2018.

osallisuutta ja hyvinvointia 
edistäviä. Mukavat ja läm-
minhenkiset tapahtumat li-
säävät paikkakunnan hou-
kuttavuutta myös muualla 
asuvien silmissä

Seurataan siis yhdessä 
kesän tapahtumatarjontaa, 
ollaan mukana niitä järjes-
tämässä ja osallistutaan nii-
hin – hymyssä suin totta kai. 
Kysytään toisiltamme kesän 
vehreyden keskellä kuulu-
misia, jutustellaan ja varmis-
tetaan samalla se, että hymy 
säilyisi kasvoillamme mah-

dollisimman pitkään pime-
än talven yli. Meillä on taas 
upea kesä edessä – kesä, joka 
tuo varmasti jokaiselle myös 
onnen hetkiä. Kunhan py-
sähdymme huomaamaan 
ne luonnon keskellä ja tar-
tumme tilaisuuksiin kohda-
ta toisiamme tapahtumissa 
ja muualla.

ulla-maija paukkeri
Vs. kehittämisasiantuntija 
Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven tapahtumat löydät:
www.pudasjarvi.fi/kaupunki-info/tapahtumat  

PS. Pudasjärven Kehitys Oy etsii lisää 
kesän tekijöitä matkailuun. 

www.pudasjarvenkehitys.fi/wanted-kesantekijat/  

Varaslähtö kesään 
laulukonsertti Pohjantähdessä

Kvarttia vailla -lauluyhtye esiintyy Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä sunnuntaina 19.5. kello 17. Konsertissa matka-
taan Muistojen bulevardilla ja Entisten nuorten sävellah-
jan tunnelmissa.

Luvassa on siis ikivihreitä lauluja ja hittejä vuosikym-
menien varrelta. Annetaan pitkät Suurille seteleille. Koli-
kot riittävät — Brother, Can You Spare a Dime. Reissussa 
tarvitaan norjalaista villapaitaa ja mennään treffeille Istan-
buliin. Vai oliko se sittenkin Konstatinopoli? 

Kvatetissa laulavat Olli-Pekka Vieltojärvi, Markku Yli-

nampa, Timo Kotilainen sekä viimeisenä — vaan ei vähäi-
simpänä — Pudasjärveltä lähtöisin oleva Matti Kyngäs.

Pääsylippu on 10 euroa ja väliajalla on partiolaisten Pu-
dasjärven Mesikämmenien puffetti. Tilaisuuden järjestäjä 
Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut toivottaa terve-
tulleeksi varaslähtö kesään musiikkimatkalle. 

kaupunki tiedotus 

Edullisia tontteja Syötteellä 
Aurinkokallion kaava-alueelta!

Kunnallistekniikka valmiina ja tontin ostaja saa 
oikeuden yhteisiin vesiin.

Atte Särkelä 044 089 3280

on myytävänä kotakahviossa. 
Kirjan voi myös tilata postitse. 

Atte Särkelän kirja
”Kohti ärjännettä”

Tiedustelut ja 
tilaukset: 

040 7654 202 tai 
sähköpostilla 

aten.mokit@gmail.com
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OmaSp

lähellä ja läsnä 

Seppo Ilola
konttorinjohtaja

020 758 2539

JarmoLeppänen
palveluneuvoja
020 758 2543

Sanna Anttonen
rahoituspäällikkö

020 758 2542

Anna Tauriainen
palveluneuvoja
020 758 2541

Oma Säästöpankki
Isokatu 51, Ouluomasp.fi 

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN 
SUOMALAISEEN PANKKIIN!

Asiakkaanamme saat henkilökohtaista 
palvelua konttorissa 

joka arkipäivä 9.30-16.30
 

Meillä sinä päätät miten haluat asioida: 
perinteisesti konttorissa, verkossa 
tai mobiilissa missä ja milloin vain.

Meidät tavoitat suorista puhelinnumeroista:

Puhelun hinta  0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min 

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

Uudisrakentaminen
Kattoremontit

Kylpyhuoneet ja saunat
Kuntoarviot ja kosteusmittaukset

Tutustu: www.syoterp.fi

info@syoterp.fi
www.facebook.com/syotteenrakennuspalvelu

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

Kesäkuun 
loppuun mennessä 

tilauksen tehneille 
lahjakortti 
K-Rautaan! 

Pudasjärvi osaksi Otaxi 
Kuusamo – Ruka taksikeskusta

Pudasjärven taksit ovat maa-
lis-huhtikuulta alkaen ol-
leet tilattavissa yhdestä nu-
merosta. Otaxi taksikeskus 
Kuusamo – Ruka toimii 
Kuusamon, Taivalkosken ja 
Pudasjärven alueella. Jokai-
sella kunnalla on oma taksi-
en tilausnumero, kokonais-
välityksen hoituessa Raahen 
välityskeskuksesta.

-Toistaiseksi ihmiset ovat 
vanhasta muistista soitta-
neet enemmän suoraan au-
toihin ja Pudasjärven taksi-
aseman numeroon, joka on 
vielä käytössä. Uskon kui-
tenkin kokonaisvälityskes-

Huippunopeat valokuituliittymät 
nyt vakiohinnoilla

Pudasjärven kaupungin, 
Syötteen ja Taivalkosken 
kunnan alueille on rakennet-
tu viime vuosien aikana kat-
tava valokuituverkko, jonka 
myötä em. alueiden kiinteis-
töihin on saatavilla huippu-
nopeat internetyhteydet. Va-
lokuituliittymiä myydään 
nyt koko alueelle vakiohin-
noilla; Rakennettava matka 
50 metriä 990 euroa, 50-100 
metriä 1490 euroa, 100-150 
metriä 1890 euroa. 

mikä valokuitu?
Valokuituyhteys on internet-
yhteys, joka tuodaan jokai-
seen kotiin omalla kuidulla. 
Yhteyttä eikä sen kapasiteet-
tia siten jaeta muiden kans-
sa. Se mahdollistaa etätyön 
ja –opiskelun, viihde-, TV- ja 
pelipalvelut, etäterveyden-
hoidon ja hoivapalvelut, äly-
kodin palvelujen hallinnan 
(lämmitys, ilmastointi ja tur-

Toimitusjohtaja Marianne 
Mäntylehto kertoi Kairan 
Kuidun ajankohtaisia asioi-
ta viime Pudasjärven kau-
punginvaltuuston kokouk-
sessa torstaina 9.5. 

Haluatko ostaa metsää 
tai luopua siitä? 
Anna OTSO:n auttaa: 
Jyrki-Pekko Kinnunen, LKV
puh. 050 413 0855
Katso kohteemme:
www.otso.fi/metsapalvelut/
Metsäkiinteistönvälitys 

E&A Metsä-Kerälä Oy

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com

TOTEUTAMME 
AMMATTITAIDOLLA:

Nyt on hyvä aika tehdä piha-alueiden 
ja hautakumpujen maisemoinnit 

metsäkuntalla.
Kaikki metsätalouden palvelut.

vapalvelut). Kairan Kuidun 
tarjoama 100/100 Mbs yhte-
ys on todellakin molempiin 
suuntiin 100 Mbs! Saatavilla 
on myös nopeampia yhteyk-
siä; 500/500Mbs sekä 1Gbs 
liittymävaihtoehdot.

ipTv korvaa  
antenniverkon
Valokuituyhteyden muka-
na tulevalla IPTV-palvelulla 
voidaan korvata kokonaan 
sääolosuhteista häiriötä otta-
va perinteinen antenniverk-
ko. Television antenniverk-
koon tehdään lähivuosina 
merkittäviä muutoksia, sillä 
antenniverkon uusi lähetys-
tekniikka edellyttää jatkossa 
HD-lähetysten vastaanotta-
miseksi Antenna Ready HD-
vastaanotinta. Monille koti-
talouksille tämä tarkoittaisi 
mm. uuden TV:n hankintaa. 
Valokuituyhteyttä hyödyn-
tämällä saadaan kattavat, 

sääolosuhteista riippumatto-
mat, tv-palvelut, ilman suu-
rempia laitehankintoja!

IPTV:n käyttöönotto edel-
lyttää valokuituyhteyden li-
säksi vain IPTV-digiboksin 
hankintaa. Esimerkiksi Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella 
digibokseja myyvät paikal-
liset teleliikkeet. IPTV-digi-
boksi on mahdollista liittää 
myös vanhempaan televisi-
oon, jolloin vältytään koko 
TV ja antennikaluston muu-
toksilta.

Sähköisten palveluiden ja 
verkkoliikenteen lisääntyes-
sä valokuituyhteys on ehdo-
ton ykkönen! 

Valokuituverkon käyttöi-
än arvioidaan olevan aina-
kin 50 vuotta. Valokuitu on 
siten pitkän ajan investointi. 
Liittymien nopeutta voidaan 
nostaa vuosien saatossa asi-
akkaiden tarpeiden mukaan. 
Valokuituyhteys rinnaste-

Pudasjärven Kirjakauppa 
Kauppatie 3,  
93100 Pudasjärvi 
puh: 044 0821040 

Loppuivatko lukemiset kesken loman? 
Ei hätää, poikkea Pudasjärven Kirjakaupassa 
hakemassa lisää! Meiltä löydät kauden 
uutuuksia, lastenkirjoja sekä erä- ja 
paikalliskirjallisuutta. Meillä on myös pelejä, 
paperi- ja toimistotavaraa sekä kivoja tuliaisia. 

Onnittele kesän juhlijoita 
Pudasjärven Kirjakaupan lahjakortilla! 

Kirjakauppa palvelee kesäkuussa 
MA-PE          10-17 
LA                 10-14 

Heinäkuun aukioloajat: www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

kuksen palvelun lisään-
tyvän ihmisten oppiessa 
muistamaan uuden nume-
romme, Pudasjärven taksien 
puheenjohtaja Markku Man-
ninen kertoo.

Otaxi Kuusamo-Rukan 
”kurutaksit” ajavat yhtenäis-
hinnastolla kaikissa toimin-
takunnissa ja kaikissa au-
toissa on taksamittarit, kuten 
ennen taksilain uudistusta.

Markku Manninen to-
teaa uuden taksilain vai-
kuttaneen vain vähän 
taksien toimintaan Pudas-
järvellä. Yhteistyön lisään-
tymistä hän kuitenkin ter-

Taksien yhtäläisyys luo turvallisuuden tunnetta, kun OTA-
XI -bränditeippaus otettiin käyttöön tämän vuoden alusta. 
vehtii ilolla, samoin taksin 
tilausmahdollisuutta suo-
raan netistä valopilkkutak-
si.fi palvelun kautta. Pudas-
järven taksiasemalta operoi 

10 autoa ja kaikkiaan Pudas-
järven alueella Otaxi Kuu-
samo-Rukan ”kurutakseja” 
löytyy 22. MTR

taan kodin muihin liitty-
miin, kuten vesi- ja sähköliit-
tymiin. Kuituyhteys nostaa 
siten myös kiinteistön arvoa.

Hyvää kesää toivottaen

marianne, Tuula ja juha
kairan kuitu oy
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VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

Lue lisää kairankuitu.fi /ajankohtaista tai soita 045 616 0272

Nopea 100/100Mbs yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Pudasjärven puutarhan 
kukkaloistosta on mistä valita

Pudasjärven Puutarha Kuk-
kahuone Oy avasi ovensa 
tänä kesänä vapun jälkeen. 
Puutarhayrittäjä Markus Ur-
malan mukaan puutarhalla 
on käytössä seitsemän kas-
vihuonetta. Ne suorastaan 
pursuavat kesäkukkien kuk-
kaloistoa eri väreissään ja 
malleissaan. Tarhan kasvi- ja 
tuotevalikoima on vuosien 
myötä laajentunut. Kukkia 
löytyy sadoissa eri väreissä, 
joista on myös uusia värejä. 
Esimerkiksi orvokeissa löy-
tyy 30-40 värivaihtoehtoa. 
Ulkona olleilta kasvilavoil-
ta asiakkaat pääsevät valit-
semaan kesäkukkien lisäksi 
muun muassa monenlaisia 
perennoja ja hyötykasve-
ja. Piha-alueelta löytyy laa-
ja valikoima koriste- ja mar-
japensaita, hedelmäpuita, 
perus- ja erikoismultia sekä 
lannoitteita. Uutuutena ollut 

Koristepensaat ja -puut 
ovat löytäneet paikkansa 
myös pudasjärveläisissä 
kotipihoissa.

Orvokkivalikoima on suuri ja kaikille löytynee mieluinen ”Orvokkini tummasilmä, kultasydän pieni”.Sotilaallisessa rivissä olevat kesäkukat odottavat nouta-
jaansa.

Puutarhan kevät tarjoaa parastaan.

Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LAADUKKAAT JA LUOTETTAVAT TAVARAN-
KULJETUS-, HAKETUS- JA NOSTOPALVELUT

NOSTOPALVELUT 
RAKENNUSTYÖMAILLE 
JA KORKEAN PAIKAN 

HUOLTOTÖISSÄ 
HYVÄLLÄ KALUSTOLLA www.tmijarikaarre.fi

viime kesästä lähtien muun 
muassa verililjapuu. Tarjolla 
on myös kukka-astioita ja la-
vakauluksia.

orvokit ja kukka- 
amppelit kysyttyjä
- Lukumääräisesti eniten 
myydään orvokkeja, jotka 
pärjäävät koleammassakin 
säässä. Kukka-amppelit ovat 
aina olleet suosittuja, koska 
ne ovat näyttävämpiä ja hel-
posti siirrettäviä, Urmala to-
tesi myytävien kukkien me-
nekistä. 

Urmaloiden puutarha on 
toiminut Pudasjärvellä jo yli 
25 vuotta. Kasvivalikoima 
on tuona aikana laajentunut 
ja monipuolistunut kovas-
ti, ja nykyisin asiakkaat os-
tavat pihoilleen muun mu-
assa omena- ja kirsikkapuita, 
joita perinteisesti on pidetty 

vain Etelä-Suomessa menes-
tyvinä. 

Yrittäjä Markus Urmala 
mainitsi, että uutta on taval-
laan se, että nykyisin ihmiset 
kasvattavat parvekkeillaan 
hyötykasveja, kuten yrtte-
jä. Niitäkin puutarhan kas-
vihuoneista löytyy, samoin 
kuin esimerkiksi mansikan, 
tomaatin, kurkun ja kurpit-
san taimia, jotka menesty-
vät vaikkapa kasvupusseis-
sa suojaisilla terasseilla ja 
parvekkeilla. 

Toimintaa  
perheyrityksenä
Pudasjärven puutarhan kas-
vihuoneissa on tehty istu-
tuksia ja valmistelevia töi-
tä jo viime syksynä ennen 
talvea ja pakkasia. Huonei-
ta aloitettiin lämmittää maa-
liskuulla, jolloin työt alkoi-
vat siementen kylvämisellä 

ja taimien istuttamisella. Sen 
jälkeen tarhalla on riittä-
nyt työtä ja touhua. Istutuk-
sia on hoidettu ja kasvihuo-
neiden lämpötiloja valvottu. 
Nyt kasvit palkitsevat hy-
vän hoidon komeilla kukin-
noillaan.

Urmalan suvussa on puu-
tarha-alan yrittäjiä useam-
pia. Markuksen puutarhuri 
isä Erkki Urmala oli apuna 

yrityksen perustamisessa ja 
kaksi veljeä ovat myös puu-
tarhayrittäjiä. 

- Tällä hetkellä puutarhal-
lamme on töissä seitsemän 
henkilöä yrittäjäpariskun-
nan lisäksi, Urmala kertoi ja 
kiitteli hyviä työntekijöitään, 
joiden ansiota myös laaduk-
kaat kasvit ovat. 

Perinteiset puutarhapäi-
vät pidetään viikonloppu-

na 24.-26.5., jolloin asiakkai-
ta saapuu laajalta alueelta, 
myös naapuripitäjien puo-
lella. Puutarha on avoinna 
toukokuusta syyskuun puo-
liväliin saakka. HT

Lue lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi
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Hirsirakenteinen Hyvän Olon Keskus
Pudasjärven keskustaan

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto päätti kokoukses-
saan 9.5. hyväksyä YIT Suo-
mi Oy:n tarjouksen toteuttaa 
kaupungin keskustaan enti-
sen Kurenalan koulun ton-
tille sijoittuvan Hyvän Olon 
Keskuksen –elinkaarihank-
keen. Rakentaminen on tar-
koitus aloittaa elokuussa 
2019 ja tavoitteena on saada 
rakennus käyttöön elo-syys-
kuussa 2021. Kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn myötä 
saadun tarjouksen mukaises-
ti YIT rakentaa keskuksen ja 
vastaa elinkaarimallilla kiin-
teistön ylläpidosta 20 vuoden 
palvelujakson ajan. Hank-
keen kiinteistöleasing-rahoit-
tajaksi on valittu kilpailutuk-
sella Kuntarahoitus Oyj.

Hyvän Olon Keskukseen, 
bruttoala noin 9300 neliömet-
riä, sijoittuu sen valmistuessa 
kaikki nykyisen terveysase-
man ja kaupungintalon ti-
loissa toimivat sote-palvelut, 

kirjastopalvelut, nuorisopal-
velut, työllisyyden hoidon 
palvelut ja kulttuuritoiminto-
ja. Rakennukseen tulee myös 
auditorio-, kokous- ja liiketi-
loja. Kokonaisuudesta muo-
dostuu upea hirsirakenteinen 
kuntalaisten uusi olohuone ja 
todellinen hyvinvoinnin kes-
kittymä.

Hankinnan kokonaisarvo 
palvelujaksoineen 20 vuoden 
ajalta on noin 43 miljoonaa 
euroa. Rakennusvaiheen in-
vestointikustannuksen osuus 
tästä on reilut 25 miljoonaa 
euroa. Hankkeen tarkemmis-
ta yksityiskohdista ja suun-
nitteluratkaisuista voidaan 
tiedottaa vasta hankintaso-
pimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen, jonka jälkeen myös 
YIT julkaisee oman tiedot-
teensa rakennushankkeesta.

kaupunki tiedotus 

Hyvän Olon Keskuksesta julkaistaan tässä ensimmäinen havainnekuva.

www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Huollamme kaikenmerkkiset ilma-, maa- ja poistoilmapumput
myös sähköasennukset

Etsitään kuntan nostoon
sopivia metsäalueita
Kuntan nostoon ovat sopivia puustoltaan harvahkot mäntykankaat, 
joissa hyvä puolukka-mustikkavarvikko.
Kuntta nostetaan ennen hakkuita. 
Metsänomistaja saa kuntan nostosta tuottoa 1500-5000€/ha.

Ota yhteyttä: Jouko Piirainen puh. 050 412 0498 tai
sähköposti: jouko@piiraisenviherpalvelu.fi

Kirkkoahokatu 5 A, 87250 Kajaani

Majoitus 1.6.–18.8.  
kolme yötä kahden hinnalla 

Ei voimassa 21.-23.6. 

www.pikkusyote.fi

PIKKU-SYÖTTEELLÄ ON

HAUSKAA KESÄLLÄKIN!
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Perhemarketin uusi kauppakiinteistö 
avautuu maanantaina 27.5.

Perhemarketin uusi ja ny-
kyaikainen sekä energiate-
hokas kauppakiinteistö on 
valmistunut ja liike avataan 
maanantaina 27.5. Kuluvan 
viikon maanantaina 13.5. oli 
meneillään hyllyjen laittami-
set ja täyttämiset myytävil-
lä tavaroilla. Piha asfaltoi-
daan tulevan viikon tiistaina 
21.5 ja parkkipaikkojen maa-
laamiset tapahtuvat päi-
vää ennen liikkeen avaamis-
ta. Kiinteistön seinällä oli jo 
yksi IKH mainosvalokyltti. 
Niitä on tulossa yhdeksän li-
sää eli kaikkiaan kymmenen. 
Rakennuksen on urakoinut 
ripeään tahtiin Rakennuslii-
ke Avanti. Rakennus on en-
tisen liikkeen paikalla. Lisä-
tilaa on saatu huomattavasti 

-Niin avautuu, mikäli 
kaikki menee suunnitelmi-
en mukaan, toteaa kiireinen 
kauppiasyrittäjä Pertti Heik-
kinen. 

Uusi liikerakennus raken-
netaan entisen kiinteistön 
paikalle. Myymäläpinta-alaa 
tulee kuitenkin huomatta-
vasti aikaisempaa enemmän 

varasto- ja kylmätiskien ny-
kyaikaistamisella sekä järke-
vöittämisellä. 

-Sisäänkäynnit ja kassat 
tulevat rakennuksen kum-
paankin päähän. Liiketilan 
läpi kulkee leveä käytävä, 
johon eri tuoteryhmien hyl-
lyrivistöt asetellaan. Lisäksi 
myymälään tulee neljä näyt-
telyaluetta eri tuoteryhmil-
le, muun muassa työkaluille, 
tekstiileille, puutarhatuot-
teille ja koneille. Rakennusta 
suunniteltaessa on kuunnel-
tu asiakkaiden ja henkilö-
kunnan mielipiteitä, kertoo 
Heikkinen.

Viime elokuun tulipalos-
sa säästyneessä taloustava-
ra- ja kausimyymyymälässä 
on käyty kauppaa viime lo-
kakuusta lähtien. Nämä tilat 
fiksaillaan ja laitetaan myös 
uuteen järjestykseen ja ovat 
uuden puolen kanssa samaa 
myymälää. 

-Uudesta kiinteistöstä tu-
lee viimeisen päälle nykyai-
kainen, jossa paikkakunnal-
la uutta on muun muassa 
katolla 30-50 jalustalla ole-

vat 1,5 metrin korkuiset tuu-
lispiraalit. Ne tuottavat ener-
giaa nykyaikaisella tavalla. 
Tuulivoiman lisäksi otetaan 
talteen auringon ja maan 
energiaa sekä hukkalämpöä. 
Katolle asennetaan lisäksi yli 
100 suurta aurinkokennoa ja 
maahan porataan seitsemän 
usean sadan metrin syvyis-
tä maalämpökaivoa. Lisäk-
si kaikki jäähdytys- ja pakas-
tinlaitteiden hukkalämpö 
otetaan talteen sekä seinissä 
on paksut eristeet, joilla saa-
daan energiasäästöjä, kertoo 
Heikkinen. 

Hänen mukaansa ener-
gia-asiat ovat tärkeitä. Kan-
nustimena ovat ympäristö- 
ja talousasiat. 

-Kaiken kaikkiaan men-
nyt aika viime syksystä al-
kaen on ollut meille yrittäjil-
le rankkaa aikaa, mutta nyt 
ollaan voiton puolella, to-
teavat vuodesta 2003 Perhe-
marketin yrittäjinä toimineet 
Kristiina Lallukka ja Pertti 
Heikkinen. 

Heimo Turunen

Erittäin nopealla aikataululla valmistunut uusi Perhemarket alkaa olla valmis toimintaan. Ennen avausta vielä asfaltoi-
daan piha sekä maalataan parkkiruudut. Hallin seinälle on tulossa yhteensä 10 valomainosta. 

Puolitoista viikkoa ennen avaamista on vielä paljon työtä tehtävänä, ennen kuin uuden 
myymälän kaikki tavarat ovat omilla paikoillaan. Kuva otettu parvella sijaitsevista kontto-
ritiloista. Peräseinän takana on viime lokakuusta lähtien auki ollut myymälä, joka yhdiste-
tään uusiin tiloihin. 

Pasi Ojala on tallentanut tietokoneen muistiin yli 20 000 eri 
tuotetta ja työ jatkuu liikkeen avaamiseen saakka. 

Perhemarketin toinen yrittäjä Kristiina Lallukka kertoo, että Perhemarket on nimensä mu-
kaisesti perheyritys. Hyllyjä täyttämässä hänen kanssaan Laura Savela ja Laura Ruottinen. 

Parin viime viikon ajan on uudessa kiinteistössä asennettu hyllyjä ja laitettu niihin myytä-
viä tavaroita. Työn touhussa Aimo Salmela, Tapio Väliheikki ja Pertti Heikkinen. 

33. ISO-SYÖTE-MÄKIAJOT 
perjantaina 21.6. klo 14

Hotelli 
Iso-Syöte

Pudasjärvi racing Team 2000

Tule katsomaan, kun väkivahvat vauhtihirmut kiipeävät renkaat savuten Iso-Syötteelle! 
Tervetuloa Iso-Syöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle!

Majoitukset: 
www.hotelli-isosyote.fi

Tervetuloa!

2300 m -korkeusero 175 m

ISO-SYÖTE 
SPrInT
la 22.6.
 klo 18
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RUOKINTANÄYTÖKSET PÄIVITTÄIN
Karhut ja jääkarhut klo 12.30–13.00 • ilves, susi tai 

ahma klo 14.00–14.20 • kotieläinpuiston eläimet  
klo 14.30–15.00 • saukot klo 16.40–17.00

KESÄN ELÄMYKSELLISIN MAJOITUSPAKETTI!
Igluyö järven rannalla + liput eläinpuistoon

Vain

75 km
Syötteeltä!

RANUAN KESÄ ON VILLI

AVOINNA JOKA PÄIVÄ  
1.6.–31.8. klo 9–19

1.9.–31.5. klo 10–16

www.ranuazoo.com

ARCTIC FOX IGLOOS
saunalliset lasi-iglut  

järven rannalla
arcticfoxigloos.com

LOMAKYLÄ GULO GULO
lomahuoneistot  

eläinpuiston naapurissa
gulo.fi

OMA MÖKKI
REITTIEN VARRELLA

Oma lomakotitontti 
odottaa Syötteen 
Luokkavaarassa!
Syötteellä tunturialueen 

vaarametsät kutsuvat 
sinut liikkumaan 

luonnonrauhaan kaikkina 
vuodenaikoina.

Lue lisää ja varaa omasi:
pudasjarvi.fi /luokkavaara

LEnTÄJÄnMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYrKKÄKOSKI 
CAMPIng
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatu 
  pineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HuOnEISTOHOTELLI 
HIrSIKunnAS
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

JYrKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

10

Oulu, Ouluhalli 17.-19.5.2019
pe ja la 10-18, su 10-16

@Eramessut @eramessut

Metsästys*Kalastus*Retkeily*Luontokuvaus

POHJOIS-SUOMEN
ERÄMESSUT

Liput ennakkoon 
verkkokaupasta

www.lapinmessut.fi

@PohjoisSuomenEramessut

Oulu, Ouluhalli 17.-19.5.2019
pe ja la 10-18, su 10-16

@Eramessut @eramessut

Metsästys*Kalastus*Retkeily*Luontokuvaus

POHJOIS-SUOMEN
ERÄMESSUT

Liput ennakkoon 
verkkokaupasta

www.lapinmessut.fi

@PohjoisSuomenEramessut

PUDASJÄRVI 
MUKANA MESSUILLA

OSASTOLLA 
U 52-55

Pudasjärven kauPunki  
PL 10, Varsitie 7
93101 Pudasjärvi
p. 040 826 6417 
www.pudasjarvi.fi
   
Pudasjärven kehitys Oy
Kauppatie 5
93100 Pudasjärvi
p. 040 487 2429
www.pudasjarvenkehitys.fi
 
BiOklaPi Oy
Ranuantie 249
93100 Pudasjärvi,
p. 044 2161 900
www.bioklapi.fi
 
PORO-PANUMA
Laasenraitti 40
93140 Kipinä
p. 040 765 421
www.poropanuma.com
 
SyöTTEEN SIENI JA yRTTI Ky 
Honkarinteentie 1
93280 Pudasjärvi
p. 040 0680215
 
larOmit Oy   
Ranuantie 253 
93100 PUDASJÄRVI 
p. 040-5352 680 
www.luonnonaromit.fi

SyöTTEEN ERÄPALVELUT / ERÄ-OhTO Oy
Oksanperäntie 364
93280 Syöte
p. 050 5286441
http://uusi.syotteenerapalvelut.fi
 
syötteen luOntOkeskus   
Erätie 1
93280 Syöte 
p. 020 639 6550
www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus
 
PIKKU-SyöTE
Syötekeskuksentie 126
93280 Syöte
p. 08815 4000
https://pikkusyote.fi

SyöTTEEN MATKAILUyhDISTyS Ry
Kasarmintie 13
90100 OULU 
p. 0401463566
janne.soini@syote.fi

PUDASJÄRVEN LUKION 
ILMAILULINJA  
PL 10, Nyynäjäntie 5
93101 Pudasjärvi
p. 040 715 0388

Pudasjärven urheilijat       
Toritie 1
93100 Pudasjärvi
p. 0400771118                   
www.pudu.fi
   

POPeda Pudiksella                     
WOyzeck Oy
040 514 5680
https://pudiksella.fi

tervetulOa!

KESÄ SYÖTE & PUDASJÄRVI 2019
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Liput: tiketti.fi 
Tuuritupa   puh.0400 363133                                         

JYRKKÄFESTARI 
la 8.6.2019 klo 18-02

Dj ICE K Hello! Pasi ja Anssi

JYRKKÄKOSKI
LIPPUJA SAA 
ENNAKOSTA 

MyöS 
Neste Pudasjärvi, 

AarreArkku
ja Kimingin Grilli
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Lisätietoja antavat: 
Tapio Ojala, puh. 0400 386 476 
tai tapio.ojala@metsa.fi

Tarja Puurunen, puh. 0400 322 060 
tai tarja.puurunen@metsa.fi

Metsähallitus myy ja vuokraa parhaat
tontit luonnossa viihtyvälle

Pudasjärven ja Taivalkosken alueelta valikoimastamme löytyy
mukavuuksilla varustettuja tontteja Syötteeltä ja Taivalvaaralta 
kuin myös erämaisempia rantatontteja puhtaiden vesistöjen
varsilta. Kaikilla tonteilla on myös vuokraus mahdollista.

IKIOMAA 
LUONNONRAUHAA

Tutustu koko tonttitarjontaamme
osoitteessa laatumaa.fi

Näistä koruista 
maksoimme 219€

(09) 512 7298 www.jalonom.fi

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi ja muuta ne 
rahaksi. Testaamme myös leimaamattoman arvometallin 

ammattitaidolla.

Maksamme jalometallisi arvon

heti käteisenä
tai tilille!

Arvio kannattaa teettää ensitilassa, koska 
työskentelemme asuinalueellanne juuri nyt ja saatte 

palvelun maksutta.

Ostoautomme paikalla : 

S-market Pudasjärvi
Kauppatie 8

perjantaina 17.5.
klo 10-17

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA! Erja Kärkkäisen Vuodenajat 
-näyttely Päätalo-instituutissa

Erja Kärkkäisen näyttely Vuo-
denajat on nähtävillä Pääta-
lo-instituutin näyttelytilassa 
Pää-talo-keskuksessa Taival-
koskella. Näyttelyn avajaiset 
ovat maanantaina 20.5. kello 
18 al-kaen.

Nykyisin Oulussa asu-
va Itä-Lapista kotoisin oleva 
Kärkkäinen on monitaiteili-
ja. Hän on tehnyt yli 30 vuot-
ta teatteria ja sanataidetta eri 
ryhmien parissa käsikirjoit-
taen ja ohjaten sekä opettaen 
teatteri-ilmaisua. 2010-luvun 
alusta lähtien Kärkkäinen on 
opiskellut kuva-taiteita Lapin 
yliopistossa ja tehnyt siitä läh-
tien myös kuvataideprojekte-

ja, joissa hän on hyödyntänyt 
teatterin keinoja. 

Vuodenajat-näyttelyn teok-
set on valittu eri näyttelyko-
konaisuuksista. Nämä kaikki 
teokset ovat valmistuneet vuo-
sina 2017–18. Suurin osa Vuo-
denajat-näyttelyn teoksista on 
tänä vuonna maalattuja. 

Toisaalta joidenkin teosten 
lähtökohtana on ollut musta 
tyhjä taulu. 

-Maalasin taulupohjat mus-
tiksi ja menin luolaani. Musta 
tyhjä tila on teatterintekijälle 
luonnollinen lähtökohta hah-
mottaa tulevia asioita. ”Mus-
ta väri vapauttaa minut ja sil-
loin uskallan rohkeasti tuoda 

pintaan värejä, muotoja ja hah-
mojakin. Valkoinen tyhjä tau-
lu herättää minussa tunteen, 
että särjen jotain pyhää ja puh-
dasta.” Näin Kärkkäinen al-
koi maalata omia tunteitaan ja 
olotilojaan kuviksi. Osa teok-
sista on abstrakteja maalauk-
sia, osaan hän on hahmotel-
lut figuureja, osa on kuvia jo 
menneistä teoksista. Tärkein-
tä Kärk-käiselle on ollut, ettei 
hän sensuroi ja kiellä itseltään 
mitään mieleen juolahtavaa. 
Teok-sien värikirjo on suun-
nittelematon, ja hän on käyttä-
nyt myös värejä, joita ei taval-
lisesti käytä teoksissaan.

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

KESÄSYÖTTEELLÄ 
TAPAHTUU!

TUNTURIMARKET 
ON  AUKI KESÄLLÄ
ma-la klo 10-18 
(tarvittaessa pidempään)
su klo 10-15

TUNTURI PUb ON AUKI 
viikonloppuisin ja 
tapahtumien aikana.

TERVETULOA!

Arkisin KOTIRUOKALOUNAS 
klo 11-14. Viikonloppuisin 
myös pizzoja ja burgereita! 

DRAG RAcE-STREET OUTLAwS  
la 18.5. klo 10.00 alkaen Pudasjärven lentokentällä.

Tule testaamaan ajopelisi suorituskyky varttimaililla 402 m
Rata kumitettu/liimattu. Paikalla tarjoilu,kyltitetty oulu-kuusamo tieltä

Ajajat 35€ katsojat 5€
Tämän tarjoaa taivalkosken moottorikerho ry
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POSIO Maaninkavaarantie 3 
KUUSAMO Huoparintie 1 

pentik.com

KUUSAMO Huoparintie 1• ma–pe 10–18, la 10–15 
POSIO Maaninkavaarantie 3 • ma–pe 10–17, 

la–su 10–16 | pentik.com

HETEPIRTILLÄ TANSSITAAN

Lippu 12€

duo MERJA JUUTINEN
& JARI VÄLIAHO

perjantaina 19.7.2019 kello 21-02

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi. www.hetepirtti.fi
Hetekylän Nuorisoseura ry

Lippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661

la 18.5.  POUTAPILVI
la 8.6.  TUOVILAT
la 22.6.  TRIO NASEVA
la 6.7.  TEUVO VUOTI +  
 cAPTAIN
la 13.7.  SARI TURPEINEN  
 & HANNU  
 VIITALAN yHTyE

la 20.7.  TRIO PATAÄSSÄ
la 27.7.  TUOVILAT
ke 31.7.  MERJA  
 JUUTINEN &   
 JARI VÄLIAHO

Tervetuloa!

Yrittäjyys tullut veren perintönä
Kuljetus Lohilahti Oy on tai-
valkoskelainen kuljetusalan 
yritys, jonka palvelutarjon-
taan kuuluvat nosto- ja ha-
ketuspalvelut sekä moni-
puoliset tavarankuljetukset. 
Yrityksellä on viisi kuorma-
autoa ja kolme hakkuriautoa 
sekä neliakselinen täyspe-
rävaunulavetti. Yritys työl-
listää kuudesta seitsemään 
henkilöä ympäri vuoden. 

– Järeä ja ulottuva nos-
turi työllistyy pääasias-
sa Taivalkoskella ja ym-
päristökunnissa erilaisilla 
rakennustyömailla. Kuorma-
autoista kolme on vaihdet-

tavien päällysrakenteiden 
ansioista muunneltavissa 
monenlaisiin tarpeisiin sopi-
viksi, mikä mahdollistaa laa-
jasti erilaisten tavaroiden ja 
raaka-aineiden, pienten ra-
kennusten, koneiden ja teol-
lisuusmateriaalien kulje-
tukset, kertoo yrittäjä Kalle 
Lohilahti.

Yrityksen puutavara-au-
tot kuljettavat kuitupuu-
ta Taivalkoskelta Ouluun ja 
Kemiin. Tukkipuut menevät 
pääasiassa lähiseudun sa-
hoille. Muun kaluston työt 
jakaantuvat siten, että sulan 
maan aikaan ne ovat asfalt-

tifirman huoltoajossa siirtä-
en levityskalustoa työmaal-
ta toiselle sekä asfaltinajossa. 
Talvisin kalustoa työllistä-
vät haketus ja hakkeen siir-
to metsästä lämpölaitoksille. 
Nostotyöt painottuvat kesä-
aikaan, kun rakentaminen 
on muutenkin vilkkaampaa.

– Asfalttityömaat sijait-
sevat ympäri Suomea. Tal-
vikuukaudet haketetaan 
Pohjois-Suomen alueella. 
Haketuksen kiireisimpinä 
kausina käytetään oman ka-
luston lisäksi alihankintaa 

jonkin verran. Tällä tavoin 
on pystytty työllistämään 
autot ja miehet ympäri vuo-
den, Kalle Lohilahti selven-
tää.

Yrittäjyys on tullut veren 
perintönä. 

- Isä aloitti yritystoimin-
nan 1960 -luvulla kuljettaen 
maa-aineksia ja puutavaraa. 
Veljekset perustivat 1998 yri-
tyksen Veljekset Lohilahti, 
joka muutettiin vuonna 2009 
Kuljetus Lohilahti Oy:ksi. RE

Kalustoa huolletaan ja rakennellaan omassa nykyaikaises-
sa huoltohallissa. 

Kalle Lohilahti jatkaa isänsä 1960-luvulla perustamaa yri-
tystä.

Päätalo Herkonmäessä
Vuonna 2004 Jyväskylän 
kaupunginteatterissa kan-
taesitetty ”Päätalo” on näy-
telmä Kalle Päätalon kirjai-
lijatiestä. Dramaturgian on 
tehnyt Aila Lavaste kirjai-
lijan teosten pohjalta. Tai-
valkosken näyttämölle sen 
sovittaa ja ohjaa Sini-Sisko 
Calamnius. 

Mukana näytelmässä on 
yhteensä 18 taitavaa harras-
tajaa. Varttuneemman Kal-
le Päätalon roolissa nähdään 
Matti Kivelä ja Kallea lap-
sena ja nuorena esittää Kal-
le Koski, joka on muutoin-
kin harrastajajoukon nuorin. 
Muissa kantavissa rooleissa 
ovat muun muassa Katariina 

Ohjaaja Sini-Sisko Calamnius tarkkaille kuinka näyttelijät 
Kalle Koski, Heikki Mustakallio, Hanna Hoikkala ja Ville Vä-
häkuopus etenevät rooleissaan.

Taivalkosken näyttämöläiset Airi Seppänen, Eila Takanen, 
Katariina Huhtala, Tiina Jakkila-Parkkinen, Markku Nauma-
nen ja Jarmo Tyni kevään ensimmäisissä ulkoharjoituksis-
sa. 

Huhtala Päätalon Leena-vai-
mona, sekä Outi Vähäkuo-
pus Riitu-äitinä. Näyttämön 
muu väki ahkeroi vakuutta-
vasti useammissa ja moni-
puolisissa rooleissaan. 

Esitys ei ole dokumentti-
maisen tarkka kuvaus Kalle 
Päätalon elämästä, vaan hy-
vän tulkinnan tavoin se ot-
taa paikoitellen taiteellisia 
vapauksia, esikuvaansa täy-
sin kunnioittaen. 

Jo ensimmäisissä harjoi-
tuksissa on ollut nähtävis-
sä heittäytymistä ja syvien 
tunteiden tulkintaa joten esi-
tyksestä on muotoutumas-
sa koskettava mutta kesäte-
atteriin sopivan viihdyttävä 

ja elämänmakuinen tulkin-
ta Kalle Päätalon matkasta 
yhdeksi suomalaisen kirjal-
lisuuden merkkihenkilöistä. 

Vielä minä näytän! Minä 
rupijan ite kirjottamaan 
semmosia kertomuksia kun 
on Hoikkalan Kallen kans-
sa luvettu. Sittehän näkevät. 
Kaikki.  SSC

”Päätalo” 
on ensi-illassa 
pe 5.7. klo 19 
Herkonmäen 

katetulla 
kesäteatterilla. 
Lippuja ja lisätietoa 

0400 670 430, 
taivalkoskennayttamo@

gmail.com. 
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Repotie 2, 97700 Ranua (eläinpuiston vieressä)
p. 040 722 5569. 

Avoinna: Ma 10-17, Ti 10-14, Ke 10-14,To 10-14, Pe 10-17
www.facebook.com/ArlaPohjoisSuomi

ARLA POHJOIS-SUOMI 
MYYMÄLÄ

TERVETULOA OSTOKSILLE!
•  Arlan juustot ja jogurtit
•  Ingman jäätelöt,  
 myös Pehmyt
•  Myllyn Paras ja Vaasan 
 pakasteleivonnaiset, 
 -piirakat ja -pasteijat

•  Maataloustarvikkeet
•  Työkäsineet, -asut ja   
 jalkineet

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU
PALVELEE MYÖS PUDASJÄRVELLE!

Kysy lisää Topilta 050 466 0453.

•  Tilasäiliö- ja lypsykone- 
 huollot sekä asennukset
• Muut kylmäkoneiden ja 
 ilmalämpöpumppujen  
 asennukset ja huollot

• Myös traktoreiden  
 ilmastointihuollot ja  
 korjaukset
• Pajatyöt
• Päivystys

Meiltä löydät mm.

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

14 500 tuotetta takaa 
kesäherkkujen onnistumisen!

Supermarketin

Paikkakunnan suurin valikoima 
lähellä tuotettuja tuotteita.

Olemme auki kesän 

jokaisena päivänä!

Resinatie 1, 
93400 Taivalkoski
www.kle.fi

●	 Rakennuspeltityöt
●	 Sadevesijärjestelmät
●	 Kattoturvatuotteet
●	 Asbestikartoitukset

Aimo Pesälä
0400 384 407
aimo.pesala@kle.fi

●	 LVI-suunnittelu
●	 Jätevesisuunnitelmat
●	 Energiatodistukset

Tatu Pesälä
040 184 3524
tatu.pesala@kle.fi

●	 LVI-myynti,	
	 asennus	ja	huollto
●		 Maa-	ja	ilmalämpö-	
	 pumput	myynti,	
	 asennus	ja	huolto

Olavi Karjalainen
0400 280 118
olavi.karjalainen@kle.fi

pe-la 5.-6.7.2019 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Markkinapaikkoja voi 
tiedustella 

Aune Ekdahl 040 571 9237
pudasjarven@yrittajat.fi

Markkina-arvat 
myynnissä 

pudasjärveläisissä 
yrityksissä.

Arvan hinta 5 €.

3. Maasto-
pyörä

Pääpalkinto:  
Grillikota 

+ lisäetupaketti

2. palkinto:  
PE-muovi-

kylpytynnyri
Voittajien nimet julkaistaan 6.7.2019 klo 15 

markkinapaikalla julkisesti, voitosta ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti sekä paikallislehdessä.

Voitot saa lunastaa 6.7.2019 jälkeen.

”Käden taidot” 
Tatjana Luukkosen 

taidetta luontokeskuksella
Loppukevään vaihtuvana 
näyttelynä Syötteen luon-
tokeskuksella on Tatjana 
Luukkosen taidetta. Näytte-
lyn nimi on ”Käden taidot”. 
Näyttelyn teoksia on työs-
tetty moninaisin tekniikoin, 
mukana on öljyväri, akryy-
li, lyijykynä sekä tuohitöitä. 

Taiteilija Tatjana Luukko-
nen on syntynyt Uralilla Ba-
kalin kaupungissa. Nykyään 
hän asuu ja työskentelee va-
paana taiteilijana Oulussa ja 
toimii tuntiopettajana kan-
salaisopistossa Taivalkoskel-
la. Koulutukseltaan Tatjana 
on kuvaamataidon ja piirus-
tuksen opettaja. Hänellä on 
seitsemän vuotinen koulu-
tus Petroskoin pedagogises-

ta opistosta ja Kostamuksen 
taidekoulusta. Hän on toi-
minut 18 vuotta Venäjällä 
kuvaamataidon ja piirustuk-
sen opettajana sekä nukkete-

atterin ohjaajana Rukajärven 
nuorisotalolla. 

luontokeskus tiedotus
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PUDASJÄRVEN
KESÄ 2019

Lumpeet - Paavo Ahosen taidetta
2.6. saakka - Taidehuone Pohjantähti

Jyrkkäfestarit
8.6. - Jyrkkäkoski

Kiihdytys- ja testipäivät
8.6. alkaen - Ilmailukeskus

Pohjantähti Games -yleisurheilukisat
20.6. - Suojalinnan urheilukenttä

Iso-Syöte Mäkiajot
21.6. - Iso-Syöte

Purjelennon kerholuokan SM-kisat
23.-29.6. - Ilmailukeskus

Open Stage Pudasjärvi
26.6. - Torialue

Iijokisoutu
2.-6.7. - Taivalkosken Saijasta 
Pudasjärven Kipinään

Pudasjärven Markkinat
5.-6.7. - Torialue

Jalkapallon Heinäturnaus
5.-6.7. - Suojalinnan kenttä

Kotiseutuviikko
13.-21.7. - Kotiseutumuseo

MP-Huippuajot
19.-21.7. - Iso-Syöte

Kotiseutujuhla
21.7. - Kotiseutumuseo

Kesäpilikin MM-kisat
22.-28.7. - Havulan ranta

Popeda Pudiksella
3.8. Rajamaan ranta

Syöte MTB
3.8. - Iso-Syöte ja sen ympäristö

Korkokenkäkukkamekkosuohiihto
10.8. - Ranuantie 2616

Meidän Pudasjärvi
29.8. - Koko kaupunki

Venetsialaiset
31.8. - Jyrkkäkoski

Syysmarkkinat
Syyskuu - OSAO Pudasjärvi

Huippukymppi & 
Iso-Syöte Classic Trail Run 
28.9. - Iso-Syöte

Seniori-messut
Viikolla 41 - Tarkempaa tietoa elokuussa!

+ pudasjarvi.fi /tapahtumat
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PUDASJARVI.FI

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kun-
nan elintarvike-, terveydensuojelu- ja 
tupakkavalvontaviranomainen sekä 
eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, 
Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudas-
järvellä ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.

ELINTARVIKE- JA  
TERVEYDENSUOJELU- JA  
TUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA:
1.  Tarkastetun lihan myyminen, joka on 

peräisin teurastamosta, edellyttää, 
että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsi-
naista huoneistoa ei ole).

2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa 
myy dä vain, jos lahtivajasta, jossa 
liha käsitellään, on tehty elintarvi-
kehuoneistoilmoitus. Tarkastama-
tonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai 
jalosteita) poronomistaja saa myydä 
edellyttäen, että poronomistaja on 
tehnyt teurastusta ja suoramyyntiä 
koskevan elintarvikehuoneistoilmoi-
tuksen.

3.  Ravintolan toimijan vaihtumisesta 
tai toiminnan päättymisestä (koskee 
muitakin elintarvike- ja terveyden-
suojeluvalvonnan kohteita) tulee il-
moittaa Oulunkaaren ympäristöpal-
veluille.

4. Vesilaitosten (myös pienet osuus-
kunnat) tulee toimittaa riskinarvi-
oinnin perusteella häiriötilanteiden 
varalle laadittu varautumissuunni-
telma Ely-keskukselle ja Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluille. Lisäksi yli 
50 käyttäjän tai yli 10 m3/vrk laitok-
sien tulee hakea riskinarvioinnin hy-
väksymistä sekä valvontatutkimus-
ohjelmalle 5 vuotta voimassa olevaa 
hyväksymistä Oulunkaaren ympäris-
töpalveluilta. 

5.  Tupakan valvontamaksut nousevat 

1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aika-
välillä vähentää tupakan saatavuutta 
ja tupakointia sen haitallisuuden ta-
kia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
6. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä 

myös yksittäisiä lampaita, vuohia, 
(mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitä-
vien harrastajien. Rekisteröityminen 
tehdään kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle ja samalla rekiste-
röidään eläintenpitopaikka. Eläinten-
pidon päätyttyä rekisteröinnit tulee 
päättää.

7.  Alkutuotannon muutoksista, kuten 
karjanpidon lopettaminen tai su-
kupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa 
kirjallisesti sekä kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle että elintar-
vikevalvontaan (esim. kunnaneläin-
lääkärille). Ympäristöluvanvaraisen 
maatilan tulee lisäksi nimenomai-
sesti ilmoittaa muutoksesta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

8. Raadot tulee haudata viipymättä ja 
hyvin Pudasjärvellä ja Iissä Eviran 
ohjeiden mukaan. Raatojen tulee 
odottaa hautaamista peitettyinä. 
Mahdollisesta haaskapaikasta tulee 
tehdä rekisteröimisilmoitus kun-
naneläinlääkärille. Vaala, Utajärvi ja 
Yli-Iin suuralue kuuluvat raatoke-
räilyalueeseen, ja tuotantoeläinlaji-
en hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
9.  Roskaaminen on kielletty. Siivous-

vastuu on ensisijaisesti roskaajalla, 
mutta jos roskaajaa ei tiedetä, maan-
omistaja joutuu siivoamaan jätteet 
maaltaan omalla kustannuksellaan. 
Jätteiden (mukaan lukien paalimuo-
vit) polttaminen tai maahan hau-
taaminen on kielletty. Haja-asutus-
alueella saa polttaa pieniä määriä 

puutarhajätettä kuten kuivia risuja 
ja oksia. Polttaminen ei saa aiheut-
taa naapurustolle savu- tai muuta 
haittaa. Jätteet tulee toimittaa asian-
mukaiseen keräykseen. Maatalous-
muovien keräyksistä löytyy tietoa 
internetistä hakusanalla ”maatalo-
usmuovien keräys”. Edellisvuosien 
pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreu-
naan, vaan ne tulee kompostoida il-
man muoveja ja verkkoja. 

10.  Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjen-
nys tulee tilata ensisijaisesti jäte-
huoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä 
ei saa levittää käsittelemättömänä 
peltoon eikä koskaan metsään. Vilje-
lijä voi tyhjentää omat ja muutamien 
naapurien sakokaivot edellyttäen, 
että lietteeseen lisätään sammutet-
tua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan 
hyvin ja annetaan vaikuttaa 2 tuntia. 
Levitetty liete tulee kirjata lohkokir-
janpitoon. Utajärvellä nykyisten jä-
tehuoltomääräysten mukaan liete 
tulee toimittaa jätevedenpuhdista-
moon, peltolevitys ei ole sallittua.

11. Jätevesijärjestelmä tulee uusia 
31.10.2019 mennessä, jos vesistöön 
on matkaa alle 100 metriä, jos kiin-
teistö sijaitsee vedenhankintaan so-
veltuvalla pohjavesialueella ja joka 
tapauksessa rakennuslupaa edellyt-
tävän remontin yhteydessä. Edullisin 
ratkaisu esim. mökeissä on luopua 
vesivessasta ja siirtyä kuivakäymä-
lään, jolloin pelkille harmaille vesil-
le voi riittää nykyinen järjestelmä. 
Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/
asukkaille/asuminen-ja-rakentami-
nen/jaetevesien-kaesittely 

12.  Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) 
likaantunut maa-aines tulee kaivaa 
ylös ja kuljettaa sallittuun vastaan-
ottopaikkaan, kun kyseessä ovat 
pienet vuodot ei pohjavesialueella. 
Suuremmissa vuodoissa ja pohjave-
sialueella vuodosta tulee ilmoittaa 
pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren 

ympäristöpalveluille.

13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja 
maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa 
virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kun-
totarkastuksella voidaan ehkäistä 
kalliita maanpuhdistustoimia vaati-
vat vuodot.

14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön 
on sallittua omalta maalta 500 m3 
asti ja edellyttää sen jälkeen ilmoi-
tusta Oulunkaaren ympäristöpalve-
luille. Maa-ainesten luovuttaminen 
edellyttää maa-ainesluvan hakemis-
ta.

15. Ympäristöluvan tai maa-ainestenot-
tamisluvan päätyttyä toimintaa ei 
saa jatkaa ilman uutta lupaa. 

16. Muusta kuin vähäisestä ojitukses-
ta on ilmoitettava ELY-keskukseen 
vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos 
siitä voi aiheutua vesialueen pilaan-
tumista tai muuta haitallista vai-
kutusta vesistössä. Lupaa haetaan 
aluehallintovirastolta. Vähäisessä-
kään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa 
suoraan vesistöön.

17.  Enintään 500 m3 koneellisesta 
ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 
ELY-keskukselle ja vesialueen omis-
tajalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 
500 m3 ruoppaukselle tulee hakea 
lupa aluehallintovirastolta.

18. Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
ovat paikallisia määräyksiä, jotka 
ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. 
Iissä on voimassa lisäksi kunnalliset 
ympäristönsuojelumääräykset, Pu-
dasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia 
ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole. 

Useimmat tarkastukset ovat maksullisia. 

Henkilöstömme yhteystiedot:  
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

LEIKKAA TALTEEN! "

puutyöpiireissä motivoituneita ja innostuneita osallistujia

Kansalaisopiston Teollisuus-
alueen uusissa tiloissa Tai-
dokkaassa, pyörii useita puu-
työpiirejä. Niistä pitkäikäisin 
on lähes 15 vuoden ajan toi-
minut Naisten puutyöpiiri. 
Siihen on kuluneen työkau-
den aikana osallistunut myös 
maahanmuuttajia. Muita pii-
rejä ovat seniorien piiri ja Ait-
tojärvellä kokoontunut puu-
työ- ja entisöintikurssi. 

Puutyöpiirien vetäjä Esa 
Viuhkola kertoo, että kaik-
ki ovat hyvin sitoutuneita ja 
osallistuvat piireihin aktiivi-
sesti. Näin varsinaisen kansa-

laisopiston työkauden päät-
teeksi kokoonnuttiin vielä 
huhtikuussa neljän kerran jat-
kokurssille. 

Piirissä on valmistunut 
erilaisia kodin tarve-esinei-
tä; hyllyjä, lipastoja, istui-
mia sekä pihoihin ja puutar-
hoihin sopivia käyttöesineitä. 
Myös ruoka-astioita on val-
mistunut. Viuhkola kertoo 
maahanmuuttajaosallistuji-
en oppineen koneiden käytön 
kiitettävästi. 

-He ovat käteviä ja teke-
vät siistiä työtä. Tarvittaessa 
kysytään neuvoa ja niistä ote-
taan vaaria. Suomen kieli su-
juu näppärästi ja tarvittaes-
sa piirretään asiaa paperille. 
Ensi toimintakaudella kaik-
ki piirit myös tulevat jatku-
maan.

Lopuksi Viuhkola halu-
si sanoa kiitokset Kontiotuot-
teelle puumateriaalien lahjoi-
tuksista. HT

Naisten puutyöpiiriin usean vuoden ajan osallistunut Anneli Korhonen tekemässä kukka-
laatikkoa Esa Viuhkolan ohjauksessa. Taustalla muita piiriläisiä. 

Raid Alshamali, Frank Kabengele ja Elie Mukini Kamoy ovat 
osallistuneet aktiivisesti puutyöpiiriin ohjaaja Esa Viuhko-
lan opastamana. 

Naisten puutyöpiiri on toi-
minut vuodesta 2006 lähti-
en, alun perin Irma Illikaisen 
aloitteesta. 

Huhtikuun jatkokursseille osallistuneet puutyöpiiriläiset 
kokoontuivat työn lomassa yhteiskuvaan.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
jukolantie 47, 93100 pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AuTo- jA koneHuolTo, HiTsAukseT, vARA-
osAT, HinAus- jA kuljeTuspAlveluiTA

koneellisTA puunkoRjuuTA, meTsäneuvonTAA
HAuTAusToimisTojA, kukkAkAuppojA

lAki- jA vAkuuTuspAlveluA

kiinTeisTÖHuolloT, isännÖinTi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HieRonTAA, FYsioTeRApiAA, 
TeRApiApAlveluiTA

kellosepänliike

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AvAin- jA lukkopAlveluT

jäTeHuolTo

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

kATsAsTus- jA RekisTeRÖinTipAlveluT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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 

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

leiRinTäAlue, mAjoiTusTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

mAAnRAkennusTA

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

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

pelTiTYÖT, TARvikkeeT jA AsennukseT

RAkenTAminen, RemonTiT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KouluTeTTu Hieroja 
MiKa luoKKanen

ajanvarauKseT:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

AlAsi  
AmmATTilAinen, 

ilmoiTA 
pAlvelu-

HAkemisTossA!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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OSTETAAN

KOTIELÄIMIÄ

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN

TAksi

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

vAkuuTus- jA 
pAnkkipAlveluA

Palveluhakemisto

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

pAinopAlveluT

040 5649523
050 5019090

m S Vuokratilat oY
aSunnot/Hallitilat/
toimiStot

vuokRATAAn kiinTeisTÖjä

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

PUDASTORI
ILMOITA	ILMAISEKSI!

RAkenTAminen, 
RemonTiT

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi lattiatyö Hiltunen

Suomi-, ulkomaa-, aihe- ym. 
postimerkkejä alk. 1 € / pak-
kaus. Vanhoja Suomikolikoita 
ja ulkomaan seteleitä edul-
lisesti. Topi-Tori myyntipöytä, 
Kauppatie, Pudasjärvi.

Mäntypuinen pirttikalusto. 
Pöytä 80x180x4, kaksi penk-
kiä 35x179x4, kaksi rahia 
35x59x4. Höylätyllä raakapuu-
pinnalla. Teräksinen, upotetta-
va tiskipöytälevy pesu- ja kaa-
toaltaalla, 103,5x61,5.  P. 0400 
845 666.

Uuden veroinen Tohatsun 
MFS5BS 5hp nelitahti perä-
moottori. Aj. ehkä 20h. Irto-
tankki sisältyy hintaan. hp. 680 
€. P. 040 311 2460.

Toukokuun kesselikirje
Keuruulla pidettiin Kesseli-ilta 7.3. Ilta rakentui useista DVD-vi-
deoista, joita olen tehnyt matkoilta Vienan Karjalaan. Kymmen-
kunta pitkäaikaista jäsentä oli paikalla. Irja Nieminen piti meitä 
kahvileivän syrjässä kiinni leipomillaan tuotteilla. Simo oli varan-
nut tilan SPR:ltä ja Riitta 

oli pistänyt mainoksia illasta. Illan lopulla Kaarina-ystäväm-
me sujautti 50 euroa käteeni ja sanoi, että osta näillä villalanko-
ja Karjalaan. 

–Tämä on pieni raha, mutta Taivaan Isä voi siunata tämän. 
Seuraavana päivänä ajattelin käydä Saarijärven Ale-Makasiinissä 
ostamassa itselleni talvihanskat. Ja pitihän löytää leggings-housuja 
eräälle pikku Annille Jyskyjärvelle. No, nehän olivat 70 prosentin 
alennuksessa. Vähän matkaa eteenpäin oli kori täynnä villalanko-
ja 50 prosentin alennuksella! Soitin Kaarinalle, että arvaapa mitä? 

– Sinun raha oli siunattu. Sillä olisi muuten saanut villalanka-
keriä ehkä 12, mutta nyt niitä saikin 24 kerää!

Ranualla oli Kesselipäivä 13.3. Poskun Pirtissä eli kirpparilla. 
Kesseli tarjosi kahvit ja porukkaa kävi nonstoppina ihan kivasti. 
Eräs nuori äiti toi lastenvaatetta, eräs Toini-mummu lupasi antaa 
kankaita, muutama uusi jäsen ja ystävämme, sisarukset Tuula ja 
Oili ostivat vaatekaupasta isojen naisten vaatteita vietäväksi Sos-
noviin. Yleensä emme vie aikuisten vaatetta, mutta kyseisestä ky-
lästä oli erityinen pyyntö, ”jos voitte auttaa ja tuoda”. Tämä kylä 
on köyhä, eikä täältä saa isoja vaatteita naisille.

Multialla oli 20.3. Kesseli-ilta Paanasten kodissa, jonne kerään-
tyi 15 henkeä. Kauimmaiset ihan Jyväskylästä saakka. Illan emäntä 
oli laittanut pöydän tosi koreaksi! Oli uusia asiasta kiinnostunei-
ta ja uskollisia jäseniämme. Ilta muodostuikin todella puhutte-
levaksi videoiden ja musiikkiesitysten kautta. Aamulla olikin jat-
kettava matkaa Idäntyön päiville Ryttylään. Siellä oli mukana mm. 
Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi ja eri järjestöistä edusta-
jia niin Suomesta kuin Venäjältä. Kesselille oli varattu oma aika 
perjantain illan tilaisuuteen, jossa oli myös edustaja Ukrainas-
ta. Mielenkiintoista kuultavaa eri tahojen tekemästä työstä Venä-
jällä ja muuallakin idässä. Viikonlopun jälkeen olikin kiva vierail-
la Karstulan koulussa kertomassa Kesselin työstä lasten parissa 
Vienan Karjalassa.

30.3 oli tarkoitus viedä avustustavaraa Jyskyjärvelle. Rajalta 
soitin Anatolille, että oletteko kotona? 

-Olemme Suomessa. Tulemme kotiin illaksi. 
Jatkoin matkaa Kostamukseen. Ystäväperheen tytär Ira katsoi 

netistä, että millainen oli tie Jyskyjärvelle. 
– Sanotaan, että ei ole tietä. Iso auto oli tullut kolme ja puoli 

tuntia 100 kilometrin matkan. 
- Älä lähde Ape sinne, ei kannata, sanoi Nina äiti. 
Ira katsoi vielä tilanteen Vuokkiniemelle. Sama juttu. 
– Kylässä ei ole puhistettu tietä. Ei kannata. 
Niinpä jäin odottelemaan Anatolia ja Annia. Kun oli puhelin-

yhteys, sovimme tapaamispaikan. Päivällä olin käynyt ostamas-
sa Viktoria Bopovan perheeseen sähköpatterin, koska kesällä ei 
ole mitään lämmitystä. Kaukolämpö leikataan poikki toukokuus-
sa ja vasta joskus lokakuussa lämpöä alkaa virtaamaan putkis-

Sisarukset Oili ja Tuula tulivat mukaan tammikuussa Kes-
seliiin ja heti laittoivat tuulemaan. Monenlaista apua on 
Ranuan suunnalta jo lähtenyt Vienaan ja lisää on tulossa.

Ikäihmisten kerhossa oli mukava ja rento tunnelma. Kesse-
listä otin esille eri tavaroita Vienan Karjalasta mm. kenkiin 
kiinnitettävät luistinterät. Muistelut lähtivät heti käyntiin.

Ystävien tuki on tosi tärkeää tässä työssä. Rohkaisua 
saatiin puolin ja toisin.

Keuruun alueella on kymmeniä jäseniä. Aina ei vaan aika-
taulut sovi yhteen, eikä kahteenkaan!

toon. Sellainen on tapa Venäjällä. Niinpä työnsin Anatolin autoon 
lämpöpatterin 

– Vie tämä Borovoille. Tämä paketti on Kalevalaan. Nämä Ke-
palle ja nämä nastakengät Jyskyjärven vanhimmalle asukkaalle, 
Marialle. 

– Hyvä, me toimitamme. 
Tämä oli kyllä taivaan lahja, ettei tarvinnut pikkuautolla lähteä 

seikkailemaan. Olihan Anatolilla neliveto Lada. Siinä sitten soitin 
Kalevalan lastenkodin hoitajalle. 

– On paketti Miskalle. Jos käytte lähiaikoina Jyskyjärvellä, niin 
ota paketti ja myös Kepan paketit. Tiedät perheet. 

– Kyllä.
4.4 oli ikäihmisten kerhossa infoa Kesselin tekemästä työs-

tä. Mukavasti aika meni aktiivisten kuulijoiden kanssa. Hyviä ky-
symyksiä tuli, ja toivottavasti vastauksiakin. Tarpeitakin kysyttiin 
Vienan Karjalaan? Jälkeenpäin järjestyi sopivan kokoiset talvihaa-
larit eräälle miehelle Kepalle. Ihmeellistä. Kiitos lah-
joittajalle.

Kesseli terveisin 
Ape nieminen 

Suomi 440r pulpettivene ja 
perämoottori Johnson 15hv. 
Erittäin hyväkuntoinen ja vähän 
ajettu. Hinta 2700 €. P. 0400 
613 563.

Siisti, kokonaan remontoitu 63 
m2 kaksio Laidunalueella jo-
kirannassa. Tervetuloa katso-
maan! Hilkka, p. 040 594 6268.

Myydään kesälampaiksi karit-
soita. 50€/kpl, sis alv. Mura-
senlammas p. 040 582 5044 tai 
0400 930 168.

Renault Lagunen vanteet + 
renkaat, myös pelkät vanteet 
käy, 16 tuuman, 5 pultilla. p. 
044 083 6125, Kari.

Vuokrattavana yksiö 33 m2 Pu-
dasjärven keskustassa. Vapaa
1.6. Edullinen vuokra. P. 044 
0165 249.

Pudasjärven seurakunnan kesätoimintaa
- Jumalanpalvelukset pidetään kirkossa kesäkuun toises-

ta sunnuntaista heinäkuun loppuun saakka.

- Kesäillan musiikkihetket kirkossa, kesäkuussa keskiviik-
koisin, heinäkuussa torstaisin kello 18

- Kirkko avoinna, esittelijä paikalla 24.6-2.8. välisenä ai-
kana ma-pe kello 11-17.

- Kesäkahvila muutaman kerran kuukaudessa kesä-elo-
kuun aikana, tarkemmin ilmoitellaan kirkollisissa ilmoi-
tuksissa. 

- Kesäkerhoja pidetään Liepeen väentuvalla (Liepeentie) 
3-6 vuotiaille lapsille 3.6-18.6 maanantaisin, tiistaisin, 
torstaisin ja perjantaisin. Aamupäivän kerhoryhmä ko-
koontuu kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. Ke-
säkerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista. Mukaan 
mahtuu 15 lasta tulojärjestyksessä. Kerhoon otetaan 
mukaan omat eväät ja ulkoiluun sopivat vaatteet.

- Perhepäivä 5.6 Liepeen väentuvalla kello 10-14. Perhe-
päivä sisältää mukavaa ohjelmaa koko perheelle sekä 
ruokailun. Ilmoittautumiset perhepäivään 3.6 mennes-
sä lastenohjaajille. 

- Varhaisnuorten leirejä pidetään Hilturannassa viikolla 
27. 

- Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on 
mukana markkinoilla 5.-6.7.

- Nuotioiltoja pidetään kylillä aikaisempien vuosien käy-
tännön mukaisesti. 

Timo liikanen kirkkoherra
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKITaksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

JV4 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 18.5. klo 21-01
TANSSITTAA

Tervetuloa!

POUTA-
PILVI Tulossa: la 8.6. Tuovilat

Arvonta konsertin lopuksi.
Vapaaehtoinen ohjelma- ja 

pullakahvimaksu. 
Konsertin tuotto käytetään lyhen-
tämättömänä mielenterveyskun-

toutujien virkistystoimintaan.

Kulje Vierellä- 
Hyväntekeväisyys 

konsertti 
to 23.5.2019 
klo 13–14.30 

seurakuntakodissa.

Järj. Osviitta, Ruskapirtti, Kajastus ry ja Pudasjärven seurakunta

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 19.5.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Kollajan Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS
la 25.5.2019 klo 12.00

Raili Kynsilehdolla, Ollilantie 4.
Esillä sääntömääräiset, sekä muut esille tulevat asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
yLEINEN KEVÄTKOKOUS 

Koskenhovilla 
tiistaina 28.5.2019 klo 20.00. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta klo 19.45.

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).
La 18.5.2019 klo 21.00–01.00.
TanssiT PinTamolla

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. Tulossa: la 1.6. Duuriseiska, 
la 15.6. Napakymppi

 merja 
juuTisen
TahdiTTamana

Onnittelut voittajille ja suuret kiitokset 
kaikille arvontana osallistuneille!

Suomen Keskusta r.p. 
Pudasjärven kunnallisjärjestö

Eevi Salmela  moottorisaha
Juho Hautamäki  painepesuri
Jaana Iinattiniemi  painepesuri
Arja Lamminkangas kehystetty taulu
Vesa Matti Ritola  lampaantalja
Hilma Talala  lampaantalja
Eveliina Littow  lahjakortti Anon-ase 150,00 €
Anneena Hirvasniemi lahjakortti Anon-ase 50,00 €
Marjatta Mettovaara puuveistos

Keskustan kansanedustaja ehdokkaan Vesa Riekin 
vaalityön tukemiseen järjestetyssä tavara-arpajai-
sissa voitot osuivat seuraaville henkilöille:

Arvonta suoritettiin Pudasjärven Poliisiasemalla 26.4.2019.
Palkinnot on luovutettu voittajille. 

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET Ry

RETKI KORPISEN KyLÄTALOLLE 
to 4.6.2019 kello 11.00, 

kahvittelemme ja toivomme kyläläisten tapaamisia. 
Lähtö Sokoksen linja-autopysäkiltä linja-autolla 

kello 10.00. Ilmoittautumiset Leenalle su 26.5.2019 
mennessä puh. 050 559 9066 tai 

sähköpostilla leena.r45@gmail.com.

PERINTEINEN KESÄTAPAHTUMA 
EERO RÄISÄSEN EETENISSÄ 

ke 12.6.2019 kello 12.00.
Saamme tutustua Eeron taiteeseen. 

Kahvittelemme ja paistamme makkarat. 
Järjestämme ohjelmaa ja arpajaiset. Tervetuloa! 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään kaupungintalolla, 

tiistaina 28.5.2019 klo 17.00.
Asioina sääntöjen mukaiset kokousasiat.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

La 18.5. Kake Randelin, Tulipunaruusut
La 25.5. J. Eskelinen & Onnenkulkurit
La 1.6. JukkaPoika, Hannu Hautaniemi ork.
La 8.6. Yölintu, Armi Tenkula & Afrikan tähti
La 15.6. Jarno Kokko & orkesteri
La 22.6. Janne Tulkki & Tulinen sydän,  
 Jarkko Honkanen & Taiga
La 29.6. Kalle Jussila & Quattro
La 6.7. Leif Lindeman & Amore, Sauli & Ekstaasi 
 lavan 60-v. juhla, radio Pooki
La 13.7. Sari Koivikko & Kuunhopea
La 20.7. Matti ja Teppo & Horizone
La 27.7. Teemu Roivainen & Energia
La 3.8. Lasse Hoikka & Souvarit, Matti Ojala
La 10.8.   Kake Randelin & Company
La 17.8. Juha Matti & Rosalie
La 24.8. Heikki Koskelo & Taivankaari
La 31.8. Ässät, venetsialaiset
La 7.9. Anne Mattila, Jussi Huru & Luksus, Sikajuhlat

TANSSIKESÄ 2019

www.nuijamiehet.net

KARAOKE ja DISCO. 
Bussi Oulusta, katso aikataulu netistä tai ilmoituksista

Lahdenperä Erä ry:n 

KEVÄTKOKOUS
to 30.5.2019 klo 12.00 Vaaralassa. 

Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 
muut esilletulevat asiat.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

Pudasjärven Livon paliskunnan 
VARSINAINEN 

KEVÄTKOKOUS
pidetään ma 27.5.2019 klo 18.00 

Livon koululla.
Käsitellään poronhoitoasetuksen 4 pykälän asiat 

ym. esilletulevat asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven Kajastus ry:n  
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
ti 4.6.2019 klo 14.30 Osviitassa, 

Kauralantie 3.  
Hallitus kokoontuu klo 14. Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset kevätkokouksen asiat. Pullakahvitarjoilu.
Tervetuloa!

PIETARILAN LÄHILIIKUNTAPAI-
KAN VIHKIÄISTILAISUUS
maanantaina 27.5.2019 klo 16.00  
os. Ritolantie 21.
Juhlallisten avajaisseremonioitten lisäksi tapah-
tumassa pelataan Hirsikampuksen oppilaiden 
ja kaupungin edustajien välinen ystävyysottelu 
salibandyssa sekä koripallon haastekisa. FC Ku-
renpoikien juniorit pelaavat jalkapallon näytösot-
telun. Lisäksi lähiliikuntapaikan toiminnallisuuk-
sien esittelyä sekä tarjoilua.

Toivomme, että jätätte autonne Hirsikampuksen 
pysäköintipaikalle ja saavutte sieltä lihasvoimin 
tapahtumapaikalle.

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi

LIIKUNTAPALVELUT
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sirkusfinlandia.fi

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Liput 12,50–33 € 
sirkuksen lippukassasta 

ilman lisämaksuja klo 
12–13 ja 2 tuntia ennen 

esitystä

Info-puh. 0600 30006
 (1,78 e/min + pvm)

Sunnuntaina 
26.5.2019
klo 17.00

Rimminkankaan 
kenttä

Koulutie
Pudasjärvi

Ku l t t u u r i p a l v e l u t

Väliajalla puffetti!
Pudasjärven Mesikämmenet

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
Suunnistuskauden avaus ti 21.5. klo 17.30-19 
Jyrkkäkoskella, opastus vt 78. A-, B- ja C-radat. 
Lisätietoa 0400 157 422. Tarjolla kahvit, mehut ja 
pientä purtavaa. Tervetuloa entiset ja uudet harrastajat!

Tervetuloa yrittäjäiltaan, joka toteutetaan yhteistyössä 
Pudasjärven Kehitys Oy:n , Oulunkaaren Kuntayhtymän 
ja SoteNoste- hankkeen kanssa. Tilaisuudessa tarjotaan 
ajankohtaista tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioita. Lisäk-
si kerrotaan syksyn 2019 ja kevään 2020 mahdollisuu-
desta saada tietoa, toivoa ja tukea yrittäjyyteen.
Matka uuteen mahdollisuuteen voi alkaa!

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
Ma 20.5.2019 klo 17.00–19.00. 

Kahvit tarjolla alkaen 16.30
Kulttuurikeskus Pohjantähti,  

Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi

Ohjelma
1) Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat: Sote kaatui!   
 Miltä tulevaisuus näyttää yrittäjille? Anu Vuorinen,   
 kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä
2)  Odotukset ja edellytykset sotealan ja hyvinvointialan  
 palvelutuottajille, Oulunkaaren kuntayhtymän  
 puheenvuoro
3)  Digitalisaatio teknologia luo uudenlaisia  
 lähipalveluita, Anja Eilittä -Liuski Oulunkaaren  
 kuntayhtymä ja Kirsi Hanhela Pohjois-Pohjanmaan   
 digitukihanke
4)  Hankkeen esittely, Auvo Turpeinen, Yrityskehittäjä,   
 Pudasjärven Kehitys Oy
5)  Tilaisuuden loppupuheenvuoro

Ilmoittautumiset ja mahdollinen erityisruokavalio  
kahvitarjoilua varten pe 17.5. asti s-postilla 

auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!  
Älä epäröi ottaa yhteyttä:
Auvo Turpeinen, yrityskehittäjä,  
auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi, 045 169 3997
Gitta Palomäki, projektipäällikkö,  
gitta.palomaki@kamk.fi, 044 710 1258

Pudasjärven Kehitys Oy
Oulunkaaren kuntayhtymä
SoteNoste hanke

Ajankohtaista tietoa 
pk-yrittäjille KICK OFF -ilta

Tilaisuus on yrittäjille ja alalle aikoville ja asiasta kiinnostuneille.

Aittojärven perinteinen 
LAHNARALLI

Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta kanssamme!
Toivottaa: Aitto-ojan kalaveden osakaskunta ja 

Aittojärven Kyläseura ry

pidetään lauantaina 25.5.2019
Taavitsaisen rannassa klo 10 alkaen.

Tarjolla on entiseen tapaan ilmaisia 
maistiaisia niin lämmintä savulahnaa 

kuin muitakin kalaherkkuja.
Edullisesti saa lohikeittoa tai kasviskeittoa ja 

kahvia pullan kanssa.
Arpajaiset pidetään ja koetaan 
lahnaverkkokin, jos sää sallii.

PERÄKÄRRyKIRPPIS

- Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ry

Pudasjärven torilla la 8.6. klo 10-14.

Valtakunnallinen AVOIMET KYLÄT-päivä 
la 8.6.2019.

Ilmoittautumiset to 6.6 mennessä 
Kerttu Simulle p 040 730 9481.

Y:llä tervetuloa torille!

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

P15 Mestaruussarjan avauspeli
Kurenpojat - Tervarit-j 05/YJ 
Suojalinnalla la 18.5. klo 14.
P12 Ykkösen kotiavaus Kurenpojat - 
RoPS valkoinen Suojalinnalla su 19.5. klo 12.
Naisten harrastesarjan turnaus 
Suojalinnalla su 19.5. klo 10.30 alkaen. 

Fc KURENPOJAT 

yli-Livon 
vesiosuuskunnan
yLEINEN 
KOKOUS

la 25.5.2019 klo 13.30 
Sirkka ja 

Juha Pankinaholla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 13.00. 
Kahvitarjoilu Tervetuloa!

Hallitus
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 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
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Tarjoukset voimassa 
vain pe 17.5. ja la 18.5.

EDUSTAJA 
PAIKALLA 
PE 17.5.

ovh. 2103€

KASPEr
- moduulisohva mittojen mukaan
- valittavissa verhoilu, väri, käsinoja ja jalat
- runkotakuu 20v

Avokulmasohva 
230x240 cm 1470€

ovh. 2444€
3+2 
sohvat 1710€

ovh. 1804€

BISTrO

3+2 sohvat 1260€

- saatavana useita kokoonpanoja, myös kulmasohva
- valittavissa verhoilu, väri, käsinoja ja jalat
- istuintyynyt kiintoverhoiltu
- selkätyynyt irralliset
- runkotakuu 20v

FLAmIngO
- istuinpehmuste laadukas Luxlon-kylmävaahto
- saatavana useita kokoonpanoja, myös kulmasohva
- valittavissa verhoilu, väri ja jalat
- runkotakuu 20v

EnSI-
ESITTELySSä
Täysin uudistettu 
Sinfonia ja Scandic 
vuodemallisto

SInFOnIA 
mOOTTOrISänKy
-  jousisto 18cm korkea 7-vyöhykkeinen pocket
- kaksoismoottorilla ja langattomalla kaukosäätimellä
-  jäykkyys medium tai hard
-  verhoilu 19 värivaihtoehtoa
-  sijauspatja 6 vaihtoehtoa
-  jalkoihin valittavissa 
 malli ja väri
- takuu 
 rungolle ja 
 jousistolle 10v
- peitto ja tyyny 
 kaupan päälle!

SInFOnIA rUnKOSänKy
-  jousisto 18cm korkea 7-vyöhykkeinen pocket
-  jäykkyys medium tai hard
-  verhoilu 19 värivaihtoehtoa
-  sijauspatja 6 vaihtoehtoa
-  jalkoihin valittavissa 
 malli ja väri
- takuu 
 rungolle ja 
 jousistolle 10v
- peitto ja tyyny 
 kaupan päälle!

ScAnDIc JEnKKI
- jousisto 7-vyöhykkeinen pocket
- jäykkyys medium tai hard
- verhoilu 10 värivaihtoehtoa
- sijauspatja 6 vaihtoehtoa
- jalkoihin valittavissa 
 malli ja väri
- takuu 
 rungolle ja 
 jousistolle 10v-30%

ovh. 50€25€

Stemma 
Tyyny
+PEITTOSuvituuli 

rIIPPUKEInU

199€

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY VUOTTA
57

1962
2019

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Huonekalujen kasaus- ja 
kuljetuspalvelu veloituksetta!

KESä-
KALUSTEET 

OvAT SAAPUnEET

ALK.

KAHvI-
TArJOILU 
PE 17.5.

UnIcO 
SOHvAT 

-30%

mATTO

-25%
ALE

 OSALLISTU 
PIHAKEInUn 
ArvOnTAAn 

(Arvo 149€)

vAIn PE JA LA

ALK. ALK.

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

KOHTA SE 
AVATAAN!

PERHEMARKET

UUSI


