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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
Vihreät perustettiin
- hallitukseen uusia 

vihreitä toimijoita s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 3.2.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

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

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 13.2.2017 klo 17. 

Tervetuloa!

Metsäveroilmoitus 
kannattaa tehdä aina!

Varaa siis aika!
p. 0204 137 520

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja lins-
sit) eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Silmälasien ostajalle optikon  
yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. 
Tarjous voimassa 1.–28.2.2017.

kehys- ja 
linssivalinnasta 

riippumatta.

AIVAN KAIKKI
SILMÄLASIT

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

-40%

  

1195
/sk

Uudistunut Black Horse 
Basic hevosien ja ponien 

hyvinvointiin. Sopii 
täydennysrehuksi.

HIEKOITUS-
MURSKE KEKKILÄ 

LECA25 l
Aito luonnonmateriaali 

pihojen liukkauden 
torjuntaan. Vettä 

kevyempi murske pysyy 
suojasäälläkin pinnalla 
ja estää liukastumista 
pihan jäädyttyä uudel-
leen. Murske on hyvin 

kevyttä, 25 l säkki 
painaa vain 8 kg.

BLACK HORSE 
BASIC 
20 kg

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

1995
/3 sk

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

Lääkäriajat: 
ke 8.2., ke 15.2. ja ke 22.2.

Varaa aika P. 040 821 1819

TARJOUKSET JATKUVAT 
PE 17.2. ASTI!

Pudasjärven Optiikan
7-vuotissynttärit

Tarjous voimassa, kun ostat kehykset ja linssit.

Mm. toinen linssi 0 € 
ostaessasi silmälasit.

Kaikki aurinkolasit -50 %.

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN ALAKERRASSA
Kauppatie 11, Taivalkoski

ENSI-ILTA la 4.2.2017 klo 17.00
Su  5.2. klo 15.00
Pe  10.2. klo 19.00
La 11.2. klo  17.00
Su  12.2. klo 15.00
Pe  17.2. klo 19.00
Su  19.2. klo 15.00

Pe  24.2. klo 19.00
La  25.2. klo 17.00
Su  26.2. klo 15.00
Pe  10.3. klo 19.00
La 11.3. klo 17.00
Su  12.3. klo 15.00

Pe  17.3. klo 19.00
Su  19.3. klo 15.00
Pe  24.3. klo 19.00
La  25.3. klo 17.00
Su  26.3. klo 15.00

MUUT ESITYSAJAT:

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA
Kansalaisopisto

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

Etsitkö ostajaa mäntyvaltaiselle 
päätehakkuuleimikollesi? Nyt on hyvä aika myydä. 

Ota yhteyttä ja tee paras puukauppatili!

METSÄNOMISTAJA

Tilaisuuden järjestää: 
Sarakylän diakoniatoimikunta ja 

Pudasjärven seurakunta

Diakoniapäivät
ke 8.2. klo 11-13 

Sarakylän koululla.
Tehdään yhdessä kaikkea kivaa ja 

lopussa juodaan kahvit.
Kyytiä tarvitsevat, soita 0400 244 195.

q
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SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti 

 -  kodeille
 -  mökeille
 -  yrityksille
 -  erilaisia pieniä kotipalvelutehtäviä 
 - ikkunanpesut ja suursiivoukset
 - muuttosiivoukset

Soita ma-su klo 18 jälkeen 
044 971 9161

(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

KIRPPIS
ma-ti 6.-7.2. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

NYT Askartelu-
tarvikkeita, 

Pelejä, Leluja,

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

jopa

 -50%
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Väritys- ja 
puuha-

kirjoja...ym.

...kun ostoksesi 
ylittää 20€, 
SAAT kivan 

YLLÄTYKSEN 
KAUPAN 
PÄÄLLE!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Messu seurakuntakodissa su 5.2. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus, kirkkokahvit.
Messu Sarakylän kappelissa su 5.2. kello 10, Valtteri 
Laitila, Tuomo Rahko, Sarakylän kappelikuoro. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus, kirkkokahvit.
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 8.2. kello 13, Vox 
Margarita ke 8.2. kello 18.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 6.2. kello 18.
Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
klo 10, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville.
Naisten Pankki kanttorilassa to 9.2. kello 18.
Kirkkoretki Kuusamoon su 12.2. rovastikunnalliseen 
lähetyspyhään.  Kuusamon kirkossa jumalanpalvelus. 
Seurakuntakodissa ruokailu ja juhla, jossa kuullaan  
Katri Niiranen-Kilasin työstä Tansaniassa. Lähtö seura-
kuntakodin pihasta kello 8.00, paluu samaan paikkaan 
n. kello 16.00. Matka on ilmainen, ruokailu 10 €. Ilmoit-
tautuminen ma 6.2. mennessä  kirkkoherranvirastoon 
puh. (08) 882 3100. Olet tervetullut mukaan – laitetaan-
pa taas linja-auto täyteen.
Sauvakävely ti 7.2. kello 17.15. Lähdetään yhdes-
sä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. Len-
kin päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa. Kahvi-
kolehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 
lenkkeilijöitä!
Nuttupiiri Kanttorilassa to 2.2. kello 17. Villasukat ve-
teraaneille, Suomi 100 vuotta - teemalla kudotaan yh-
dessä villasukkia veteraaneille. Valmiit sukat voi tuoda 
kirkkoherranvirastoon, diakoniatyöntekijälle tai nuttupii-
riin.
Diakoniapäivä Sarakylän koululla ke 8.2. kello 11-13. 
Tervetuloa suurella joukolla mukaan.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 6.2. kello 11.
Ystävänkammari torstaisin  kello 12 seurakuntakodilla.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 7.2. ja ke 8.2. kello 
10-13.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
klo 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Vesa Sa-
rajärvellä pe 3.2. kello 19 ja lauluseurat Janne Kumma-
lalla su 5.2. kello 19. Ompeluseurat Pärjänsuolla Saara 
ja Juhani Mattilalla pe 10.2. kello 18.30 (Timo Lyytikäi-
nen). Seurat Kurenalan ry:llä su 5.2. kello 16 (Ilari Kin-
nunen, Tapani Impiö)
Kastettu: Iiris Linnea Keskimäinen, Joni Matias Jurmu, 
Elmeri Aukusti Hyttinen, Sofiina Adelia Illikainen.
Haudattu: Sakari Kontio 88v, Veikko Armas Alpertti 
Narkaus 79 v, Raija Annikki Pihlaja  65 v.

”…jokainen joka apua saa, sitä tajuu myös antaa…”
Oletkohan sinä ollut tilanteessa, jossa oli-
sit tarvinnut toisen ihmisen apua? Auttoiko 
sinua kaveri, ystävä tai kenties joku tunte-
maton henkilö? Raamatussa puhutaan myös 
paljon auttamisesta. Jeesus auttoi monia ih-
misiä eri tavoin: paransi sairaita, tyynnyt-
ti myrskyn, ruokki jopa suuren väkijoukon-
kin. Jeesus opettaa, että jokainen ihminen on 
tärkeä niin lähellä kuin kaukana. Hän kehot-
taa auttamaan jokaista, jota voidaan auttaa.  

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauteen 
perustuva, kirkkomme vuosittain järjestämä 
suurkeräys, joka auttaa hädässä olevia ih-
misiä niin Suomessa kuin kehitysmaissakin. 
Keräys järjestetään joka vuosi keväällä, jos-
sa ovat mukana kaikki Suomen seurakunnat. 
Vuosittain tapahtumaan osallistuu noin 35 
000 vapaaehtoista arjen enkeliä. 

Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksellä 
torjutaan ihmiskauppaa. Ihmiskaupalla tar-
koitetaan toisen ihmisen ja hänen hätän-

sä hyväksikäyttämistä. Näillä ihmisillä ei ole 
mahdollisuutta itsemääräämisoikeuteen tai 
mahdollisuutta päättää omasta elämästään. 
Pelon ja häpeän vuoksi he eivät uskalla ha-
kea apua. Ihmisistä ja ihmisyydestä on tehty 
kauppatavaraa. Keräysvaroilla autetaan koti-
maassamme tänä vuonna ihmiskaupan uh-
reja, kehittämällä tukihenkilötoimintaa sekä 
tarjoamalla kriisiapua yhteistyössä eri järjes-
töjen kanssa. 

Tänä vuonna osa tuotosta menee Kir-
kon ulkomaanavun välityksellä kehitysyh-
teistyöhön ja katastrofiapuun. Keräysvaroil-
la autetaan ulkomailla erityisesti Jordaniassa, 
Israelissa ja Palestiinalaisalueella konflikti-
en keskellä asuvia nuoria. Varoja kerätään 
heidän tulevaisuuden ja toivon hyväksi. Ta-
voitteena on, että nuoret pystyisivät raken-
tamaan kohtuullisen elämän, eivätkä näin 
joutuisi ihmiskaupan tai ihmissalakuljettajien 
uhreiksi. Lisäksi painopisteenä ovat koulutus 

ja henkinen tuki. 
Yhteisvastuu-keräyksen suojelijana toi-

mii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän 
avaa tämän vuoden Yhteisvastuun sunnun-
taina 5.2.2017. 

Haluathan sinäkin toimia arjen enkelinä 
ja lähteä liikkeelle presidentin lähettämänä.  
Näin sinä voit olla osallisena torjumassa ih-
miskauppaa, ja samalla saat olla antamassa 
nuorille mahdollisuuden parempaan, valoi-
sampaan tulevaisuuteen. 

Matteuksen Evankeliumissa-
kin kehoitetaan: ”Kaikki, minkä 
tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille”.

Pauliina Komulainen 
lastenohjaaja opiskelija 

Helena Koivukangas
diakoni

Piipposella paljon tarinaa  
Senioriyrittäjien vierailijana 

Esko Piipponen kertoi mielenkiintoista elämän- ja yrittäjä-
tarinaa Senioriyrittäjien tilaisuudessa, jossa kuuntelijana 
oli muun muassa Kaarlo Illikainen (vasemmalla) – pitkän 
linjan yrittäjä hänkin.

Pudasjärven Yrittäjien Se-
nioriyrittäjät kokoontuivat 
vuoden ensimmäiseen lou-
nastapaamiseen keskiviik-
kona 11.1. Ravintola Me-
ritaan, jossa oli juuri sen 
viikon alussa aloitettu uusi-
en yrittäjien Merita ja Basri 
Gasrin toimesta kotilounas-
tarjoilu. 

Käytiin läpi toiminta-
suunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2017. Joka kuukau-
den lounastapaamisen lisäk-
si suunniteltiin muun muas-
sa yön yli retkeä Piipposen 
pirtille Kouvalle. Kokoontu-
misiin kutsutaan aina joku 
vierailija.

Tällä kertaa vierailijana 
oli Esko Piipponen Kouval-
ta, jolla oli mielenkiintoinen 
elämän- ja yrittäjätarina ker-
rottavana. 

Eskon yrittäjän ura alkoi 
12-vuotiaana, kun hän alkoi 
ajamaan rahtia petroli Ma-
jorilla. Ihmiset eivät tahto-
neet alkuun oikein uskoa, 
että sen ikäinen ja kokoinen 
vesseli selviäisi hommasta. 
13-vuotiaana hänellä oli en-
simmäinen oma pöllipalsta, 
josta kertyi toistasataa run-
koa puolipuhtaaksi tehtynä. 
Silloin sahattiin pokasahal-
la, joka riippuu Piipposen 
Pirtin seinällä muistona en-
tisestä.

Kouvanjoella hän aloitti 
uittotyöt jo 15-vuotiaana ja 

kertoi uittaneensa puita Li-
vojoen päästä päähän seitse-
män kertaa. 

-Silloin meni viikko ilman 
nukkumista, mutta mukava 
oli saada kunnon tili paperi-
pussissa. 

Ammattiautoilu-ura al-
koi myös nuoruudessa. 
Aluksi Esko oli Ihmeen Ma-
tin renkinä allaan musta 
Volga. Ensimmäinen oma 
auto oli käytettynä ostet-
tu sininen Elite vuosimallia 
-66, jolla aloitettiin kylällä 
koulukyydit. Taksitoimin-
nan osalta on tehty sukupol-
venvaihdos, jossa yrittäjinä 
ovat tytär Seija ja vävy Arto 
Tuominen.

Yritysjärjestelyjen jälkeen 
Esko on ehtinyt touhuta rei-
lut 20 vuotta sitten peruste-
tun Piipposen Pirtti matkai-
luyrityksen parissa. Yritys 
sai alkunsa, kun Esko raken-
si itselleen uuden talon. Sa-
malla jäi tyhjäksi toista sataa 
vuotta vanha kotitalo, jonka 
hän päätti saneerata palvele-
maan maatilamatkailijoita.

Vuosittain Piipposen pir-
tissä käy kolmesta neljään 
sataan vierailijaa. Toimin-
ta on vuosien mittaan koko 
ajan vilkastunut ja nyt ulko-
maalaiset näyttävät ottaneen 
pirtin matkakohteekseen. 
Yöpymisiäkin pystytään jär-
jestämään. Tilauksesta vie-
railijat saavat ruokapalve-

lun, mutta halutessaan he 
voivat käyttää keittiötä ja 
valmistaa ruokansa itse. 
Rannalta löytyy kuusi sau-
naa, pari kotaa ja vene vie-
raita varten. Vieressä olevas-
sa saaressa on talon lisäksi 
rantasauna. Taloa Esko kut-
suu piilopirtiksi, kun sinne 
ei ajetakaan autolla pihaan.

–Meillä on myös kalas-
tusmahdollisuus, jota varten 
ei tarvitse erikseen hankkia 
kalastuslupaa. Minä opastan 
tarvittaessa tammukanka-
lastukseen ja Piipposen pir-
tiltä järjestetään myös opas-
tettuja marjastusretkiä. 

Hiihtolatuja on ympä-
ristöön Rytituvalle, Toras-
lammelle ja Latvakouvalle. 
Pääsiäisenä jatketaan Kou-

vanjärvellä maamiesseuran 
pilikkikilpailuja

Esko toimii muun mu-
assa maamiesseurassa, jol-
la on oma talo Karhula, jos-
sa Piipponen on vetänyt 40 
vuotta tansseja. Oman ky-
lätoiminnan lisäksi Esko 
kertoi toimineensa usei-
ta vuosia kaupunginhal-
lituksessa, lautamiehenä, 
Metsänhoitoyhdistykses-
sä (nimetty kunniapuheen-
johtajaksi), Metsävaltuus-
kunnassa (metsäasioiden 
korkein päättävä elin) sekä 
MTK:ssa, Lihakunnas-
sa ja Pudasjärven Yrittäjis-
sä. Paikallisia ideoita on ol-
lut muun muassa 25 vuoden 
ajan järjestetyt Sarakylän 
Vattumarkkinat. HT

Kestävän kiertotalouden edistäjä
Siirtokuormausasema

Kuusamontie 823 B
avoinna pe klo 14–18 

ja la klo 10–14

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti klo 16–19
oulunjatehuolto.fi 

Etsimme Pudasjärvelle pitkäaikaista

Yhteistyökumppania
joka
- urakoi Pudasjärven Ekolanssin jätteen vastaanotto-

toimintaa aukioloaikana
- urakoi Pudasjärven siirtokuormausaseman jätteen 

vastaanottotoimintaa aukioloaikana
- toimii paikallisena yhteyshenkilönä palvelutoimin-

taan liittyvien muiden työtehtävien osalta
- osallistuu Oulun Jätehuollon urakoitsijoiden 

koulutustilaisuuksiin kahdesti vuodessa ja toimii 
yhtiömme laatupäämäärien mukaisesti

Yhteistyökumppani voi olla yritys tai yhteisö. Työtehtä-
vien suorittaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä, ajokorttia 
ja auton käyttömahdollisuutta, asiakaspalveluasennetta 
sekä reipasta työotetta.

Vapaamuotoiset yhteydenotot sähköpostitse 6.3.2017 
klo 16 mennessä osoitteeseen mari.juntunen@oulunja-
tehuolto.fi. Lisätietoja: Mari Juntunen, p. 044 703 3977 
tai sähköpostitse.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Perustavaan kokoukseen saapui mukavasti väkeä. 

Pudasjärven Vihreät pe-
rustettiin torstaina 26.1 
Pudasjärvellä Ravintola 
Meritassa pidetyssä perus-
tamiskokouksessa. Paikal-
le saapui hyvä ja innostu-
nut joukko paikallisia uusia 
vihreitä toimijoita. Vieraili-
joina kokoukseen osallistui-
vat Koillismaan vihreiden 
puheenjohtaja Mika Flöjt ja 
Pekka Virtanen Kuusamos-
ta sekä Oulun vaalipiirin 
Vihreiden toiminnanjohtaja 
Anni Rekilä sekä piirin vaa-
lipäällikkö Saara Pönkkö.

Pudasjärven Vihreiden 
puheenjohtajaksi valittiin 
Kari Tykkyläinen, varapu-
heenjohtajaksi Veikko Hytti-
nen, sihteeriksi Christa Van 
der Vegt ja rahastonhoitajak-
si Suvi Kipinä. Hallitukseen 
valittiin myös neljä muuta 

Pudasjärven Vihreät perustettiin 
- hallitukseen uusia vihreitä toimijoita

Hallituksen jäsenet Irma Inget, Veikko Hyttinen, Kari Tykkyläinen ja Suvi Kipinä toivovat 
vihreästä toiminnasta kiinnostuneiden ottavan yhteyttä hallituksen jäseniin.

jäsentä. 
Puheenjohtaja Kari Tyk-

kyläinen pitää tärkeänä am-
matillisen koulutuksen säi-
lyttämistä Koillismaalla. 
Maakunnallisen kulttuurin 
kehittäminen on myös erit-
täin tärkeää. Suvi Kipinä toi-

voo, että Pudasjärvi ottaa 
omalta osaltaan aktiivisen 
roolin ilmastonmuutoksen 
pysäyttämisessä. Veikko 
Hyttinen kertoo olevansa ns. 
korpivihreä ja toivoo muu-
tosta päätöksentekoon, ket-
teryyttä ja vaikutusten sel-

vittämistä. Vihreät tekevät 
konkreettisia ehdotuksia 
kaupungin kehittämiseksi. 

Pudasjärven Vihreiden 
ensimmäisen kokouksen jäl-

Toiveena yhteinen Pudasjärven tanssiviikko ensi kesänä
Pintamon kyläseura kutsui 
maanantaina 23.1. eri kylien 
tanssijärjestäjät tutustumaan 
taloon sekä vaihtamaan aja-
tuksia tanssien järjestämiseen 
kuuluvista asioista. Kutsua 
noudatti Sarakylän Nuoriso-
seuran väki. Jyrkkäkoskelta 
oli lähetetty ensi kesän tans-
si-illat ja Puhokselta, Livolta 
sekä Iijoen tanssijoista ilmais-
tiin viestein kiinnostus yhtey-
den pitämisestä. 

Pintamon tanssi- ja ko-
koontumissalin, keittiö- ja si-
säaulan uuden ilmeen ja toi-
mivuuden tutustumisen 
jälkeen yhteisinä asioina kes-

Sarakylän Nuorisoseuran Sarapirtin tanssien järjestäjistä olivat Pintamolla vierailemassa Urpo 
Puolakanaho, Juhani Falck ja Pirkko Kortesjärvi. Pintamon kylätalon tanssijärjestäjistä edes-
sä Terttu Holappa ja takana Paavo Holappa, Sauli Juurikka, Esa Huovinen ja Pekka Lukkari.

kusteltiin tanssien järjestämi-
sen asioista. Tietoja vaihdet-
tiin eri orkestereista, lattian 
liukasteista, tanssien ajankoh-
dista, tarjoiluista, tiedottami-
sen eri muodoista ja järjestys-
miestoiminnoista. Pintamolla 
on päätetty kokeilla karaoke-
tanssien järjestämistä talvella, 
kunhan näyttämön remontti 
saadaan kuntoon. 

Ensi heinäkuuksi suunni-
teltiin Pudasjärven tanssiviik-
koa alkaen sunnuntai 16.7, 
jolloin olisi viikon ajan jokai-
sena eri paikoissa tanssit. 

Pudasjärvellä on yhte-
nä rikkautena runsas, eri ky-

lillä tapahtuva tanssitarjon-
ta. Toimivia ja hyväkuntoisia 
tanssipaikkoja on kesäisen 
tanssipaikan Jyrkkäkosken li-
säksi Hetepirtti Hetekylässä, 
Möykkälä Puhoksella, Siuru-
an työväentalo, Pintamon ky-
lätalo Pintamolla ja Sarapirtti 
Sarakylässä. Lisäksi tansse-
ja järjestetään satunnaises-
ti Tönöllä Kipinässä, Karhu-
lassa Kouvalla, Ruostehovilla 
Livolla sekä jatkuvaa tans-
sitoimintaa on Nuorisoseu-
ran Koskenhovilla mm. tans-
sikurssien ja kuntotanssien 
merkeissä. Hampushallilla Ii-
nattijärvellä on nykyisin tans-

sitoiminta pysähdyksissä, 
kun lumikuorma romahdut-
ti katon. Kylällä kuitenkin on 
ollut suunnitelmia talon kun-

toon saamiseksi. 
Ravintola Kurenkoskessa 

on aktiivista tanssitoimintaa, 
samoin talviaikana Hotelli 

Iso-Syötteellä. 

Heimo Turunen

keen vihreillä on lähes kym-
menen kuntavaaliehdokasta 
kasassa. Vihreästä toimin-
nasta tai kuntavaaliehdok-
kuudesta kiinnostuneet 

voivat olla yhteydessä halli-
tuksen toimihenkilöihin.

Kari Tykkyläinen

Tänä vuonna juhlitaan 100-vuotiaan Suo-
men luontoa erityisesti neljänä juhlapäi-
vänä. Luonnonpäivien juhlinnan aloittaa 
teema Sukella talveen helmikuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Toukokuussa vil-
liinnytään keväästä, kesäkuussa rakas-
tutaan kesäyöhön ja elokuussa luontoa 
juhlitaan erityisen upein eri tavoin. 

Juhlavuoden aloittavaa Suomen luon-
non päivää vietetään Syötteen luontokes-
kuksella iloisen Hankihulina -tapahtuman 
merkeissä. Luvassa on mukava, talvinen 
puuhapäivä kaikelle kansalle. Tapahtu-
ma alkaa lauantaina 4.2. kello 10 ja ohjel-
maa riittää kello 16 saakka. Ohjelmassa on 
lumikenkäilyä, lumenveistoa, ulkojump-
paa, huskyajelua, lumilabyrintti lapsille, 
retkitohtorin päivystys, maskotit Timi-jä-
nis ja Vulle-kettu, heijastinrata sekä liuku-
lumikenkiä ja fatbike testattavana. Sisällä 
luontokeskuksessa on mahdollista askar-
rella unisieppareita 4H-yhdistyksen oh-
jaamana. Eero Österbergin näyttely ”Tyk-
kyä Syötteellä ja muita maisemia” on esillä 

ja taiteilija järjestää opastetun kierroksen 
näyttelytiloissa kello 12 alkaen. Hän li-
säksi opastaa lapsia tykkymaiseman piir-
tämiseen. Erikoisvivahteen tapahtumaan 
tuo ”pop-up Ahmatuvan sauna”, joka on 
lämpimänä luontokeskuksen pihassa kel-
lo 12 alkaen. Saunan lisäksi pihassa on 
myös palju saunojien käytettävissä. Kan-
nattaa ottaa mukaan uikkarit, pyyhe sekä 
pyllynalunen, jos haluaa nauttia erikoises-
ta saunaelämyksestä vaikkapa hiihtolen-
kin päälle. 

Syötteen kyläyhdistyksen teltalta voi 
ostaa makkaraa sekä lettuja ja luontokes-
kuksen kahvila-ravintola Tykystä poro-
kiusausta isompaan nälkään. 

Tapahtumassa on mukana Pudasjärven 
4H-yhdistys, Syötteen kyläyhdistys, Syöt-
teen Eräpalvelut, ESIKOTO-hanke, Metsä-
hallitus, Nuorisokeskus Pikku-Syöte sekä 
Pudasjärven liikuntatoimi.

Luontokeskus tiedotus

Sukella talveen 
luontokeskuksella

GLASS HOUSE -TALOT
Kontiopäivät la 4.-5.2.

Nimi Sukunimi
Katuosoite, KAUPUNKI, puh. 0000 000 000
nimi.sukunimi@kontio.fi

GLASS HOUSE -TALOT
Kontiopäivät la 4.2. klo 10-13

Heikki Herukka
Kontio-myyjä
Ranuantie 224 Pudasjärvi, puh. 0400 125296,
heikki.herukka@kontio.fi
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Valokuvafestivaalin kuvaa-
jia snowparkissa.

Viime viikonloppuna 28.-
29.1.  Syötteellä järjestetty 
Sydäntalvi Sykkii toi Syöt-
teelle reilusti normaalia 
tammikuun viikonloppua 

Sydäntalvi Sykkii toi 
Syötteelle väkeä ympäri Suomen

enemmän kävijöitä.  Muka-
na järjestäjinä oli iso jouk-
ko Syötteen alueella toimivia 
yrittäjiä.

Isoin yksittäinen osa ta-
pahtumaa oli hiihtokeskus 
Iso-Syötteellä pidetty Suo-
miTour-lumilautakilpailu. 
Kilpailun järjestäjänä toimi 
Suomen Lumilautaliitto. Ta-
pahtuma oli kaksipäiväinen 
ja keräsi paikalle yli 70 Suo-
men lupaavinta nuorta lumi-
lautailijaa. Kilpailuun kuului 
kaksi eri lajia, slopestyle eli 
Iso-Syöte SnowParkin hyp-
pyreistä ja reileistä koos-
tunut rata sekä freeride eli 
Iso-Syötteen FreerideParkis-
sa käyty vapaalaskukilpai-
lu.  Syötteen oma poika Sami 
Kallo edusti aluetta upeasti, 
hän voitti sarjansa freerides-
sa ja sijoittui toiseksi slopes-
tylessä! 

Myös Iso-Syöte SnowPar-

kin tiimissä laskeva Jukka 
Tyni pärjäsi, sijoittuen kol-
manneksi slopestylen avoi-
messa sarjassa. Myös muita 
Iso-Syötteen tiimiläisiä näh-
tiin kilpailussa. 

Lumilautakilpailusta 
osansa saivat myös Syötteen 
Talvikuvafestivaaliin osal-
listuneet valokuvaajat.  Iso-
Syötteen oma valokuvaaja 
Niko Häggman oli aamul-
la luennoimassa festivaalilla 
action-kuvauksesta ja myö-
hemmin päivällä osallistu-
jat pääsivät kuvaamaan kil-
pailua. 

-Oli hauska päästä puhu-
maan kuvaajille lajiimme liit-
tyvistä kuvauksellisista yk-
sityiskohdista, Häggman 
kertoo ja jatkaa 

-Usein valtamedioissa nä-
kee lautailukuvia, jotka ovat 
alan omiin normeihin täy-
sin sopimattomia. Valokuva-

Yli 60 osallistujaa SuomiTourissa.Upea keli koko viikonlopun. Snowparkissa odotetaan vuoroa.

Syötteen oma poika Sami Kallo edusti aluetta upeasti ja si-
joittui toiseksi slopestylessä.

us on iso osa lumilautailua ja 
kriteerit mitä kuvissa on ol-
tava, ovat hyvin tarkkoja. 

Lumilautailun kuvaami-
nen oli kaikille festivaaliin 
osallistuneille uutta, vaik-
ka action kuvaus oli muu-
ten osalle ennestään tuttua. 
Syötteen talvikuvafestivaalin 
toinen osa järjestetään maa-
liskuussa ja siihen on vapaa 
osallistuminen.

Rinteiden lisäksi ohjelmaa 
oli alueen ravintoloissa. Pär-
jänkievarilla maskottiporot 
Musti ja Lysti viihdyttivät 
lapsia ja lapsenmielisiä. Iso-
Syötteen juurella sijaitsevas-
sa Tunturi Pubissa keskityt-
tiin aikuisten palvelemiseen 
tällä kertaa Irlantilaisella ot-
teella, sillä pubissa vietettiin 
Irkku-viikonloppua. Irlanti-
lainen aamiainen oli tarjolla 
aamusta iltaan, kuten se on 
kotimaassaankin. -Irkkuaa-

miainen oli älyttömän suosit-
tu, lisäksi asiakkaat kehuivat 
irlantilaisten oluiden ja siide-
rien valikoimaa, kertoo Tun-
turi Pubin yrittäjä Sari  Ojala. 

-Myös viskiä meni vii-
konloppuna mukavasti, hän 
iloitsee. 

Tapahtumat jatkuvat 
Syötteellä koko kevään. Tu-
levana viikonloppuna Iso-
Syötteellä uusi, kaksipäiväi-
nen vapaalaskutapahtuma 
Freeride Open.  

Veinalotta Vesterinen

Ollin Oivallus -hanke paransi harrastusmahdollisuuksia
Pärjänsuolla on toteutettu 
Nuori-Leader -hanke, jonka 
seurauksena Lapio-talon tun-
tumaan saatiin nuorten toivo-
ma luistelukenttä. Hankkeen 
takana on Lapio-talon poika 
Olli ja hankkeen nimikin on 
Ollin Oivallus. Ollin tausta-
tukena ovat olleet hänen van-
hempansa Eija ja Jouni Sep-
pälä ja sisarensa Reetta Kiuru 
miehensä Veetin kanssa. 

Yli-Livon ja Pärjänsuon 
nuoret olivat jo tovin aikaa 
toivoneet kylälle omaa luis-
telukenttää, koska sivukylien 
talviset harrastusmahdolli-
suudet ovat vähäiset. 13-vuo-
tias Olli-poika kehitti hank-
keen ja sen toteuttamiseksi 
laitettiin hakemus Leaderiin.  
Hanke sai myönteisen 500 
euron rahoituspäätöksen ja 

avustuksella on hankittu jää-
kiekossa tarvittavat maalit ja 
kentän valaistus. 

Jouni Seppälä kertoi ken-
tän jäädytyksen tehdyn tal-
vet joutilaana olevaa lehmien 
juottovaunua apuna käyttä-
en. Siihen sopii kerrallaan 2 
000 litraa vettä. Lapio-talos-
ta tankatulla vaunulla vettä 
saatiin riittävästi ja vaunun 
perässä oleva laahu levitti 
veden tasaiseksi kentän pin-
naksi. 

Kentän tarvitsemat valais-
tus ja huoltotyöt on tehty La-
pio-talosta käsin ja muun tal-
kooväen voimin. Lunta on 
jouduttu traktorilla auraa-
maan kymmenisen kertaa tu-
iskuilmojen jälkeen. Nuoret 
tiedottavat toisilleen faceboo-
kissa peliajoistaan ja kentän 

kunnosta. Kenttä on kooltaan 
noin 80 metriä pitkä ja pari-
kymmentä metriä leveä.

Luistinkenttä on aivan La-
pio-talon tuntumassa. Jouni 
kertoi kentän olleen ensim-
mäisen kerran käytössä viime 
vuoden puolella tapaninpäi-
vänä. Enimmillään kentällä 
on ollut 34 henkilöä ja tavan-
omainen käyttäjämäärä on 16 
henkilön paikkeilla. Etenkin 
viikonloppuisin tulee kentäl-
le lisää nuorisoa, kun Oulun 
seudulla opiskelevat tulevat 
koteihinsa.    

- Kentällä näkee sekä tyt-
töjä että poikia ja monen ikäi-
siä luistelijoita, koska ken-
tän toisessa päässä voi pelata 
jääkiekkoa ja toisessa pääs-
sä luistella. Ikähaitari on 10 
- 16 vuoden välillä. Nuorim-

mat luistelijat ovat vasta pa-
rin vuoden ikäisiä ja ovat siel-
lä hakemassa jäätuntumaa 
vanhempiensa kanssa.       

Koko kylän  
yhteisessä käytössä
Pärjänsuon luisteluken-
tän tavoitteena on ollut saa-
da nuorten toivoma luiste-
lumahdollisuus Pärjänsuon 
ja naapurikylien väelle. Se 
on toteutettu Ollin Oivallus 
-hankkeella, joka on nuorten 
omien suunnitelmien pohjal-
ta kehitetty. Kenttä palvelee 
kaikkia kyläläisiä ja siitä ovat 
kiinnostuneet nuorten lisäk-
si koko Pärjänsuon kylänvä-
ki aina naapurikyliä myöten. 

Luistelukentän osalta on 
jo tehty lisäsuunnitelmia. 

Ensi talveksi on tarkoitus lait-
taa kaukaloon reunat ja lisätä 
pohjamaa tasaisemmaksi. 

Ollin Oivallus -hanke on 
vertaansa vailla ja se sopi-
si malliksi muillekin sivu-
kyläkulmille. Kentällä on 
saatu edistettyä nuorten viih-
tyvyyttä ja lisättyä sosiaalista 
kanssakäymistä ulkoliikun-
nan parissa ja vähennettyä 
tietokoneiden ääressä istu-
mista. 

Nuorten toiveita voi to-
teuttaa Nuoriso Leaderin 
avulla. Se on nuorten omien 
hankkeiden rahoitusväline. 
Haettavan avustuksen käyt-
tökohde voi olla tapahtuman 
järjestäminen, harrastusmah-
dollisuuksien parantaminen 
tai lähes mikä vaan asia, jos-
sa nuoret ovat itse suunnitte-

Tiistai-iltana 31.1. kentällä oli lähes parikymmentä lasta luistelemassa ja suuremmilla lap-
silla oli jääkiekkopeli käynnissä kentän toisessa päässä. Kuvan ottaja Mirka Pääkön mu-
kaan kentällä näytti olevan hieno ja kannustava yhteishenki ja olipa kentältä kuultuna yh-
den pelaajan kommentti: ”Nyt on jokainen pelaaja saanu maalin tehtyä”.

Tilaa luisteluun on varattu reilusti. Tilajärjestelyissä on otettu hienosti huomioon eri 

ikäiset luistelijat: itse pelikentän taakse on järjestetty tilaa niille, jotka joko vasta harjoit-
televat luistelua tai muutoin eivät halua pelata, vaan esimerkiksi harjoitella erilaisia tek-
niikoita tai temppuja. Myös tällä alueella on maali, johon voi harjoitella maalintekoa ja 
osumatarkkuutta. Pääkkö kertoi panneensa merkille, että jää oli todella hyvä! Kentän kun-
nossapitoon ja käyttömukavuuteen on selkeästi panostettu!

lijana, toteuttajana ja rapor-
toijana.

Nuoriso Leader -avustuk-
sia voivat hakea 11–25 -vuo-
tiaat nuoret, avustuksen edel-
lytyksenä on, että hakijana 
on vähintään kolmen nuoren 
ryhmä. Avustusta hakeval-
la ryhmällä tulee olla nimetty 
täysi-ikäinen vastuuaikuinen. 
Yhteistyö kuntien nuorisotoi-
men, koulun tai nuorisojärjes-
töjen kanssa on eduksi avus-
tuksen saannille. Toiminnan 
tulee olla päihteetöntä ja tu-
ettavien kohteiden tulee olla 
mahdollisimman laajan nuo-
risojoukon yhteisessä käy-
tössä. Seuraavan hakukierros 
päättyy 28.2.2017. Hakemuk-
sen voi jättää milloin tahansa. 
Saapuneet hakemukset käsi-
tellään neljästi vuodessa.
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ALKUVIIKKO MA 6.2.LOPPUVIIKKO PE-LA 3.-4.2.

PERJANTAINA 3.2. LAUANTAINA 4.2. MAANANTAINA 6.2.

TIISTAINA 7.2.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTA

koot: 134-164 cm

TALOUSTAVARAOSASTOLTA
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795

395

850 999

Irto tuore
NORJAN
LOHIFILEE 
2 filettä/talous

Perjantai
MAKEISSEKOITUS 
250 g

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana ja siivuina

Kariniemen
BR. FILE-
PIHVI n. 500-
600 g/pkt naturell tai 
hunajamarinoitu

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

Valio
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 
1 l

HK
SINISET LENKIT  
500-580 g

Tuore
porsaan
KYLKI

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

HK
PERHEPALVI
350 g

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Snellman
Maatiaispossu
UUNIFILEE 

n.1.4 kg/kpl
-maustettu

Uncle Bens
KASTIKKEET

450 g

Valio
JOGURTIT

200 g

Saarioinen
EVÄS

SALAATTIATERIAT
210 g, broileri, savulohi

tai naudanpaisti

Pulla Pirtin
RUNEBERGIN-

TORTTU
2 kpl

2 kg/talous

Ida Red
OMENA

Kananpojan
KOIPIREISI
n.1.2 kg/rss
-marinoitu

HK popsi
PERHE-
NAKKI
600 g

Pulla Pirtin
POSSU-
MUNKKI

Luuttomat
NAUDAN
KEITTO-
LIHAPALAT

Antell
RUIS
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Porsaan
KYL-
JYKSET

Kivetön
VIHREÄ
RYPÄLE

500 g

BS 18 LI 
AKKUPORAKONE
+ 55-osainen tarvikesarja
- Kevyt ja ergonominen 18V kone
- 13 mm istukka monipuoliseen 

käyttöön
- LED-työvalo
- Kolmen vuoden takuu akuille, 

ilman latauskertarajoituksia

199,-

KGS 216 M 1500W KATKAISUJA
JIIRISAHA LIUKUTOIMINNOLLA

- Soveltuu hyvin 
paneeleiden sa-
haukseen 305 mm 
leveyteen asti sekä 
6 cm neliöpalkkien 
katkaisuun

- Kompakti ja kevyt, 
sopii myös kuljetuk-
seen yhdellä kädellä

- Kirkas kolmen LEDin 
työvalo

verkkovirralla

- Kestävä ja laadu-
kas peruskulmuri 
kevyeen katkaisuun 
ja hiontaan

- Kevyt ja ergonomi-
nen 18V kone

- 13 mm istukka 
monipuoliseen 
käyttöön

- LED-työvalo
- Kolmen vuoden 

takuu akuille, ilman 
latauskertarajoi-
tuksia

- 40-hampainen 
listaterä vakiona

- Purupussi vakiona

750 W KULMAHIOMAKONE W 750-125
- Kestävä ja laadukas peruskul-

muri kevyeen katkaisuun ja 
hiontaan

- Erittäin kapea runko helpottaa 
koneen käsittelyä

- Laadukas kuminen, pitkä 
virtajohto

3 kg/talous

Eldorado
syöntikypsä
MANGO
2 kpl/700 g

Suoma-
lainen
KERÄ-
KAALI

Saarioinen
PIZZAT

200 g
kinkku, jauheliha, 

meetwursti tai tonnikala

3 kpl

Lasten
ALUSHOUSUT 3 kpl/pkt
koot: 86-128 cm

Lasten 
SUKAT
5 paria/pkt, 
koot: 17-42

Poikien
BOKSERIT
3 kpl/pkt
koot: 86-164 cm

Biolan Luomu
MUSTA-
MULTA 24 l

THERMO 
SUKKA
5 paria/pkt
koot: 35/39 ja 
40/45

COOLMAX
TYÖSUKKA
2 paria/pkt. Koot: 37/39, 
40/42 ja 43/45

URHEILUSUKAT
5 paria/pkt

Kekkilä
KUKKA-
MULTA
10 l

1195

Orthex
KUKKARUUKUT
alkaen

Candela 
RUUKKU 
17,5 cm

RUUKKU 
21 cm

PILKKIJÄT 

HUOM! MADOT 

JA TOUKAT!
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Talvikalastusta harrastetaan 
jään alta verkoilla, katiskoil-
la ja kylätalolla itse tehdyillä 
pöhnillä. Tähän aikaan moni 
kalamies toivoo pyydyksiin-
sä mateita, koska ne ovat 
maukkaimmillaan talvella. 

Made on siitä erikoinen 
kala, että se kutee ja kasvaa 
talvella. Made on pitkulai-
nen ja limaisen liukas kala, 
joka ei kauneudellaan hur-
maa ketään, mutta maku on 
sitäkin parempaa. 

Korpisella muutaman 
miehen kalastusporukal-
la on jo mateenpyynti ollut 
mielessään, sillä se on virit-
tänyt pöhnänsä Holapan-
virtaan perinteiselle matik-

kapaikalle. Ennen aikaan 
siitä saatiin edesmenneiden 
kalamiesten mukaan mati-
koita parhaiten. Toistaisek-
si miesporukka on päässyt 
mateen makuun Akonjär-
vestä verkkopyynnillä.  

Made on joidenkin mie-
lestä jopa paras talvikala. 
Ammattikalastajat saavat 
siitä parhaan kilohinnan ja 
etenkin sen mäti on arvos-
tettua herkkua. 

Matikka on aika erikoi-
nen kala tavoiltaan. Se asus-
taa alkutalvesta melko sy-
vissä vesissä, mutta nousee 
tammikuun lopussa ja hel-
mikuun alussa kutemaan 
muutaman metrin syvyy-

teen. Kutupaikoilta voi saa 
varsin huomattaviakin ma-
desaaliita.

Mateen eli matikan pyy-
tämisessä auttavat vanhan 
kansan viisaudet. Kaikilla il-
moilla made ei liiku eikä käy 
pyydykseen. Vanha kansa 
puhuu matikkapyrystä. Jos 
on pilvinen ilma ja matala-
paine, silloin kannattaa lait-
taa pyydykset pyytämään.  

Joidenkin mukaan made 
liikkuu omia teitään pitkin, 
ja sen vuoksi vanhojen kala-
miesten mainitsemat kalatiet 
ovat arvokasta perimätietoa. 
Kala viihtyy lahdenpohju-
koissa ja paikoissa, joissa on 
pikkuisen virtausta. Pyydys-

tä ei tarvitse käydä tarkista-
massa jokaisena päivänä, 
kala pysyy elossa jopa reilun 
viikon ajan. 

Madepöhnä  
minkkiverkosta
Korpisen kalamiehet ovat el-
vyttäneet korpelaisten van-
haa mateenpyyntitapaa, jos-
sa minkkiverkosta tehty 
pöhnä laitetaan Holapanvir-
rassa olevan vanhan kivipa-
don viereen. Pöhnä on kanti-
kas, sen mitat ovat 60 senttiä 
korkea ja leveä ja 80 senttiä 
pitkä. Nielu on vaakatasossa 
koko pituudella ja on noin 
10 senttiä pohjasta. Nielu on 
noin 7 senttiä korkea. RR

Mateen pyyntiä vanhan kansan nikseillä

Päivi Ylitalon ottamassa valokuvassa Raimo Alatalo on 
kahlannut katsomaan Holapanvirtaan laitettua pöhnää. 
Tällä kertaa madesaalista ei tullut, mutta saalista kuitenkin 
odotellaan. Kalamiesten kannalta pahin uhka saattaa olla 
virrassa nähdyt saukot, joille matikatkin kelpaavat. 

Tallikissa Kisse istuu OSAO 
Pudasjärven yksikön tallin 
ikkunalaudalla ja odottaa. 
Kello on kohta kuusi aamul-
la, ja ensimmäiset opiskelijat 
saapuvat pian ruokkimaan 
tallin yli 30 hevosta ja Kisseä. 
Ruokintavuorossa olevat 
opiskelijat saavat tervetulo-
toivotukseksi hevosten höri-
nää ja kissen pörinää. Voisi-
ko paremmin päivä alkaa?

Pian saapuu paikalle lisää 
opiskelijoita Kisseä rapsutta-
maan. Opiskelijat aloittavat 
myös tallin aamurutiinit, he-
vosten taluttamisen ulos, tal-
lien siivoamisen ja yönsä ul-
kona viettäneiden hevosten 
tuonnin sisälle heiniä syö-
mään. Hevoset tarvitsevat 
päivittäisen ulkoilunsa, Kis-
se tietää, vaikka itse se mie-
luummin näin talvisaikaan 
viettää suurimman osan päi-
västään sisällä. Tallissa toi-
mivan lantakoneen ansi-
osta karsinat ovat nopeasti 
siivottuna ja talli on taas siis-
ti. Seuraa pieni tauko, kun 
aamutallissa olleet opiskeli-
jat lähtevät syömään aami-
aistaan koulun ruokalaan. 

Hieman ennen yhdeksää 
alkaa taas tapahtua. Opis-
kelijoita alkaa kertyä klinik-
katilaan, puheensorina voi-
mistuu. Kuka saa minkäkin 
hevosen tunnille, ja onko va-
paita ratsastettavia koulun 
jälkeen itsenäiseen ratsastuk-
seen? Kisse saa osansa, aina 
on joku joka jaksaa leikit-
tää ratsuraipan päällä tai ot-
taa syliin ja rapsuttaa. Kello 
9 opettajat saapuvat ja kerää-
vät omat ryhmänsä aamupäi-
vän tunneille. Ravihevosiin 
suuntautuvat hevostenhoi-
tajat lähtevät ravipuolel-
le ajamaan ravihevosia, Rat-
sastuksenohjaajaopiskelijat 
ratsastamaan, näyttötutkin-
toon valmistavassa koulu-
tuksessa opiskelevat harjoit-
televat kengittämistä. Kisse 
seurailee opetusta tärkeänä. 

Tallien siistimistä ja 
heinien jakamista
Puoli kahdeltatoista oppi-
tunnit loppuvat ja osa opis-
kelijoista kertyy klinikka-
tilaan päivätallivuoroon, 

Kissellä on hyvä olla, täällä jokainen on tärkeä
loput lähtevät syömään. Päi-
vätallissa opiskelijat jaka-
vat taas heiniä, Kisse kul-
kee mukana tarkistamassa 
uuden heinäpaalin laadun. 
Kun heinät ja vedet on jaet-
tu, talli siistitään ja loputkin 
pääsevät syömään. Kissekin 
saattaa saada taas pienen an-
noksen ennen päiväunia.

Syönnin jälkeen opiske-
lijat kokoontuvat iltapäivän 
tunneille ja taas on Kisselle 
hyvää seuraa tarjolla. Valo-
kuviakin otetaan, Kisse osaa 
poseerata hassusti. Opettajat 
hoputtavat opiskelijoita tun-
neille, vaikka hyvä leikki on 
kesken. Nyt yksi ryhmä läh-
tee harjoittelemaan trakto-
rilla ajoa ja kunnostamaan 
hevosreittejä, toinen ryhmä 
suuntaa esteratsastusharjoi-
tuksiin ja kolmas valjastöi-
hin. Valjastyöt ovat Kissen 
lempiaihe, se livahtaa mie-
lellään tunnille mukaan. Rat-
sastussimulaattoriluokasta-
kin kuuluu tasaista koneen 
surinaa, joku siellä harjoit-
telee ratsastusta simulaatto-
rin avulla.

Tuntien loppupuolel-
la klinikkatilassa kaiva-
taan Kissen lohdutusta. Yksi 
opiskelija ei ollut onnistunut 
pääsemään tavoitteeseen-
sa ratsastuksessa ja on alla-
päin. Kisse osaa lohduttaa 
ja kannustaa, se tietää juuri 
oikean hetken tulla paikal-
le ja vähän kiehnätä, kehrätä 
ja tulla syliin. Lopulta kaik-
ki on hyvin, ja opiskelijat 
lähtevät päivälliselle ruoka-
laan. Kissekin lähtee ulkoile-
maan hetkeksi. Kuuluuhan 
sen tehtäviin myös hiirten 
metsästys tallista ja ympä-
ristöstä.

Oman hevosen  
hyvinvointi tärkeä
Ruokailun jälkeen koulu on 
loppu, mutta osa opiskeli-
joista tulee kuitenkin hoi-
tamaan passihevosiaan, 
ratsastamaan tai ajamaan it-
senäisesti. Jokaisella opiske-
lijalla on oma passihevonen, 
jonka hyvinvoinnista hänen 
kuuluu huolehtia. Sen he te-
kevätkin huolella, Kisse on 
välillä kateellinen ja osoittaa 

mieltään repimällä loimia 
alas loimitelineestä. Mutta 
kuitenkin hevosetkin ovat 
sen kavereita, jotkut niistä 
osaavat rapsuttaa ylähuulel-
la mukavasti Kissen selkää. 
Etenkin keväällä syntyvät 
varsat ovat kivoja, niistä Kis-
se voi itse kouluttaa kaverei-
ta heti syntymästä lähtien.

Iltatalliin tulee paikal-
le vuorossa oleva opiskelija-
ryhmä. Heidän tehtävänään 
on tallityöohjaajan avustuk-
sella huolehtia tallista ja he-
vosista niin, että niillä on 
hyvä olla, kunnes aamu-
ruokkijat taas seuraavana 
aamuna tulevat paikalle.

Ratsastuksen  
opetusta
Tänään koulun tallilla on 
kuitenkin tapahtumia taval-
lista pidempään. Illalla on 
opiskelijoiden oman NY-yri-
tyksen iltatunnit. Silloin tal-
lilla näkee lapsiakin, niistä 
Kisse tykkää. Lapset tule-
vat ratsastamaan opiskeli-
joiden pitämille ratsastus- 
ja kerhotoimintatunneille. 
Tuntitoimintaa järjestämäl-
lä opiskelijat harjoittelevat 
yritystoimintaa ja keräävät 
myös tuottoja opintojen ra-
hoittamisen tueksi.

Illalla palaavat myös ra-
vipuolen opiskelijat ravi-
reissultaan, jossa he olivat 
koulun hevosen mukana. 
Hevonen oli pärjännyt hyvin 
ja ansaitsee parhaan mah-
dollisen hoidon, vaikka kello 
on jo paljon. Opiskelijat ker-
taavat jännittävän lähdön ta-
pahtumia, taas on yksi hieno 
ravipäivä takana.

Tallin rauhoittuessa Kis-
se käpertyy nukkumaan 
lempipaikkaansa, puhtai-
den pyyhkeiden koriin. Ku-
kaan ei raaski suuttua, vaik-
ka pyyhkeisiin jää vähän 
karvoja. Kisse nukahtaa tyy-
tyväisenä. Se ei paljon men-
neitä murehdi, vaikka kaikki 
tietävätkin sen tulleen talliin 
löytöeläinkodista. Sen enem-
pää ei sen menneisyydestä 
tiedetä, eikä sillä niin väliä. 
Pudasjärven koululla Kissel-
lä on hyvä olla, täällä jokai-
nen on tärkeä. 

Tutkintonimikkeet: 
Hevostenhoitaja
Opinnoissa perehdytään he-
vosen hyvinvoinnin biologi-
siin perusteisiin ja kestävän 
kehityksen periaatteisiin. 
Hevostenhoitaja hallitsee 

hyvän kielitaidon, jotta pär-
jää kansainvälisellä hevos-
talousalalla. Ammattitaito 
syntyy hevostaidoista, alan 
uusimman tiedon seuraami-
sesta sekä säädösten tunte-
misesta.

Hevostenhoitaja voi työs-
kennellä itsenäisenä talliyrit-
täjänä tai talliyrityksen pal-
veluksessa tai ravi-, ratsu- ja 
matkailupalveluja tuottavis-
sa talliyrityksissä. Myös siit-
tolat ja asiakaspalvelutehtä-
vät voivat työllistää.

Ratsastuksenohjaaja
Ratsastuksenohjaaja osaa 
ohjata ratsastajia ja vasta-
ta ratsastuskoulu- ja talli-
toiminnasta. Opinnoissa 
perehdytään hevosen hyvin-
voinnin biologisiin perustei-
siin ja niistä huolehtimiseen 

erilaisissa olosuhteissa ja 
käyttötarkoituksissa. Opin-
not painottuvat myös opis-
kelijan omaan ratsastukseen 
sekä muiden ohjaamiseen 
sekä käytännössä että teori-
assa.

Ratsastuksenohjaaja osaa 
työskennellä niin yrittäjä-
nä kuin asiakaspalvelija-
na. Ammattitaito syntyy 
hevostaidoista, alan uusim-
man tiedon seuraamisesta 
sekä säädösten tuntemises-
ta. Ratsastuksenohjaaja voi 
työskennellä ratsastuksen 
ohjaajana, ratsujen koulutta-
mistehtävissä tai asiakaspal-
velutehtävissä.

Anna-Kaisa Airaksinen, 
kuvat Niina Mikkonen ja 
Jouni Ylisuutari 

Kirjoitelman päätähti Kisse lempipaikassaan. Opiskelijat Sara Hirvonsalo ja Saana Kiuru. 

Ravipuolen opiskelijat osallistuvat lähiseudun raveihin koulun hevosilla. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

herkku-
siivu

340 g

1,29

kpl

pääsiäis-
pitko

430 g

2,99

ras

wilhelm
makkarapihvi 

320 g

1,99

pkt

liha-
pyörykät

360 g

0,99

pss

palvirouhe
250 g

0,99
kpl

pkt

anna tädin
vohvelit

325 g
kuningatar ja sitruuna

1,99

ras

aino 
jäätelö

900 g

4,99

ras

aino 
jäätelö

900 g
laktoositon

5,99
UUTUUS!

pss

lapin 
jääkäri 500 g

täysjyväruisleipä siivu

1,69
burgeri

100 g

3,99
10 KPL

pss

UUTTA NOVITALTA:monster mix
karkkisekoitus

1 kg

4,49

vahaliitu
värityssetti

Cars, Frozen, minni, prinsessa

10,00
norm. 8,90 pkt

2 PKT
vauvan
housut

6,90

vauvan
body

8,90

vauvan
yöpuku

9,80

UUTTA! UUTTA!

1295,-

duro
aggregaatti
3,0 kw

449,-

duro
korkeapaine-
pesuri
kpp-87

399,-

patron
lämpötakki
näkyvä
sis. akku, laturi

199,-

29,50

awd 125 u
kulma-
hiomakone

29,90

axa
sähkösaha
2000 w

99,-
einhell
ketjun-
teroitin 
bg-Cs 85e

39,50

einhell
akku-
ketjusaha 
ge-lC 18

179,-

jonköping
moottori-
saha
2,2 kw

95,-

sähkö-
savustin
1100 w

49,95

sähkö-
savustin
1250 w
2-kerrosta

79,95

savustus-
laatikko

14,90

ERÄ! aeg
sähkö-

työkaluja

-20%
duro
diesel
aggregaatti
5,7 kw, 400 v, startilla

ERÄ! 

ERÄ! 
axa
sähkösaha
1600 w

89,-
einhell 
tC-rh 900
poravasara

99,-

hallitunkki
2 tonnia

pss
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Joonas Hannuksela
yritykset

p. 044 555 0568

Toimistomme
Pudasjärvellä

on avoinna ma-pe
9.30-16.30

Tervetuloa,
me palvelemme Sinua!

Sari Pähtilä
  palveluneuvoja

Leena Kipinä
  palveluneuvoja

LÄHITAPIOLA PALVELEE

SINUA
PUDASJÄRVELLÄ
Meiltä saat kaikki vakuuttamisen,  sijoittamisen ja säästämisen palvelut. 

Puhelinpalvelumme palvelee ma-pe klo 8-18, puh. 08 814 2500. 
Ajanvarauksella palvelemme myös iltaisin. 

Ma-pe 9.30-16.30 | Toritie 1 | lahitapiola.fi | etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

Teemu Nurkkala
maatilat

p. 0400 985 703

Veli-Heikki Mikkonen
maatilat

p. 0400 885 266

Jarmo Vainionpää
kotitaloudet

p. 040 701 7213
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 
€ sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

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

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

PALVELEMME: 
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

LOUNAS- JA RAVINTOLAPALVELUT

MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

VUOKRATTAVANA

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Korentojärven rannalla rivita-
lossa 3 h+ keittiö+ sauna, 76 
m2. P. 0400 512 997.

Keskustassa rivitaloasunto 67 
m2, oma sauna ja autopaikka. 
Vasta remontoitu, esteetön ja 
siisti. P. 045 162 2454.

Polttopuurunkoa Kurenalle toi-
mitettuna tai tienvarresta nou-
dettuna. Maksutapa käteinen. 
Tarjoa linjanraivauskoivut yms. 
P. klo 17 jälk. 050 542 9383.

Halutaan ostaa koivurankaa, p 
0400 259 856.

3-4 metrin pituista sekarankaa 
Kurenalan lähistöltä. P. 040 
537 5427.

Pyöröpaaleja n. 60 Puhosky-
lässä, 25€/kpl veroineen. P. 
0400 202 645. 

Pyöröpaaliheinää 25 €/kpl Kel-
lokangas P. 040 502 0176.

Myydään Pohjois-Pohjanmaan 
kansallispuku, pukuun kuuluu 
sukat ja esiliina, koko 38-40 
puku on uudenveroinen. Hp 
500€, soita 044 515 7841.

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

KOTIELÄIMIÄ

Otetaan pieni, alle 10 kg, leikat-
tu, sekarotuinen koira. Sisäsiis-
ti, p. 0400 166 655.

Talven ukko, lumiukko, 
lunta säkistä heittää.

Jäätä suihin, 
kylmää luihin; 
tienoot lumella peittää.

Talvi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy
”Tykkyä Syötteellä ja muita maisemia” Eero Österbergin maalauksia Syötteen 
luontokeskuksella 2.2.-31.3. klo 10.00-16.00.
Maalauksia - Maria Ronkainen 2.-28.2. Näyttely avoinna ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kuntotanssit Koskenhovilla pe 3.2. klo 18. alkaen. Järjestää Pudasjärven Nuoriso-
seura ry./Iijoen Tanssijat.
Hankihulinat Syötteen luontokeskuksella la 4.2. klo 10-16.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 6.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 8.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Diakoniapäivät Sarakylän koululla ke 8.2. klo 11-13.
Elokuvakerho ke 8.2. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 10.-12.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 5.2.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Kutsumme eläkeläiset ja järjestöt viettämään  
YHTEISTÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ 

tiistaina 14.2.2017 kello 14.30 alkaen 
palvelukeskukseen

soiton, laulun ja sketsien merkeissä ja 
tietenkin pullakahvien kera.

Tervetuloa!

Kehittämis- ja toimintatukien  
hakuaikaa on jatkettu
Asiointitiliin liittyvien toimintahäiriöiden vuoksi jatkamme 
kehittämis- ja toimintatukien 2017 hakuaikaa 8.2.2017 klo 
16:00 saakka.

Mikäli olette lähettäneet  kehittämis- ja/tai toimintatukihake-
muksen vuodelle 2017 sähköisen asiointitilin kautta, tarkis-
takaa sen tila menemällä lähetettyihin viesteihin. Mikäli tila 
on kesken, hakemus ei ole lähtenyt eteenpäin. Lähettäkää se 
varmuuden vuoksi uudelleen osoitteeseen kirjaamo@pudas-
jarvi.fi. Ohjelman toimittaja Innofactor Oy selvittää asiaa.  

Lisätiedot 
Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861 tai  
Ritva Kinnula, puh. 0400 324 013 (ma-ke)

 www.pudasjarvi.fi
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Tervetuloa tutustumaan  
Tuotekehittämöön!
Oletko kiinnostunut paikallisten elintarvikkeiden kehittämi-
sestä ja valmistuksesta? Tarvitsetko keittiötiloja ja -laitteita 
yritystoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen tai laa-
jentamiseen? Haluaisitko järjestää ruokakursseja tai -tapah-
tumia sopivissa tiloissa?

Pudasjärven kaupungin Tuotekehittämö –hankkeen aikana 
kartoitetaan ja etsitään Rimminkankaan koulun entiselle kes-
kuskeittiölle ja kotitalousluokkiin käyttäjiä. Voit olla yrittäjä, 
yrittäjäksi aikova, yhdistys tai muu tilojen käyttömahdolli-
suuksista kiinnostunut taho. Hankkeen alkuvaiheessa sinulla 
on mahdollisuus myös vaikuttaa Tuotekehittämön tilojen ja 
toiminnan muotoutumiseen tulevaisuudessa.

Järjestämme kaikille avoimen Tuotekehittämön esittelytilai-
suuden torstaina 9.2.2017 klo 15 alkaen Tuotekehittämön 
tiloissa (entinen Rimminkankaan koulu, Rimmintie 15, 3. ja 
4. rakennukset).
Aloitamme kahvitarjoilulla kotitalousluokassa, joka sijaitsee 
3. rakennuksessa nykyisen Unelmatehtaan tiloissa.

Tervetuloa!

Lisätiedot 
Sonja Kinnunen, projektipäällikkö 
p. 040 621 0232, sonja.kinnunen@pudasjarvi.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto  
(Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoitus)

 www.pudasjarvi.fi
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Koskenhovilla su 5.2.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS
Su 19.2.2017 klo 12.00 

Siuruan Työväentalolla. 

Vasemmistoliiton 
Siuruan osasto ry:n

Tervetuloa!                   Johtokunta

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 5.2. 15-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Lauantaina 4.2.

Perjantaina 3.2.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

Tervetuloa!
Karaoke ja  wintti 

Lippu 12 € koko talo klo 21.00 alkaen

BABLO

Iltatapahtumat 
ja huvitPudasjärvellä

Bablo lauantaina Kurenkoskessa
Pitkän linjan iskelmä- ja rock-
laulaja Bablo saapuu Pudas-
järvelle lauantaina 4.2. Ho-
telli-ravintola Kurenkoskessa 
kuullaan karhealla raspikurk-
kusoundilla tulkittuja tuttuja 
kappaleita.

Jo yli 25 vuotta keikkailleen 

Bablon tunnetuimpia kappalei-
ta ovat muun muassa Reissu-
mies, Paikka auringossa, Kai-
paan ja Kauas vuorten 
taa. Alkuvuonna 2017 
artisti julkaisi uuden 
Puoliksi täysi -sing-
len.

Kokoomuksen kansanedustajat kuntavaalikierroksella
Kokoomuksen kansanedus-
tajat oululainen Mari-Lee-
na Talvitie ja Eduskunnan 
varapuhemies, sastamalai-
nen Arto Satonen vierailivat 
Pudasjärvellä maanantaina 
30.1. Pudasjärvellä. Kaupun-
ginjohtajan-ja luottamushen-
kilöjohdon kanssa vieraat 
tutustuivat Tuomas Sam-
melvuo -saliin, virkistysui-

mala Puikkariin ja viimeksi 
Hirsikampukseen, jossa tu-
tustumiskierrosta johti reh-
tori Mikko Lumme. Hän pai-
notti kansanedustajille, että 
”älkää leikatko opettajien 
täydennyskoulutuksen mää-
rärahoja”. 

-Pudasjärveltä kannattaa 
ottaa mallia julkisessa puu-
rakentamisessa, todettiin 

kierroksen päätteeksi yhtei-
sesti. 

Yleisötilaisuudessa Talvi-
tie kertoi puurakentamisen 
olevan hänellä lähellä sydän-
tä. Kuntavaaleissa hän kertoi 
Kokoomuksen pitävän esillä 
sujuvaa arkea ja ihmisten hy-
vinvoinnin edistämistä. 

-Kun on satsattu ihmisten 
hyvinvointiin, niin vastaa-
vasti kunnille tulee säästöjä, 
ihmisten voidessa hyvin. 

Talvitie kertoi Kokoo-

Yleisötilaisuudessa oli keskustelun pääaiheena tulevat kuntavaalit, johon Kokoomuksella on tavoitteena saada kymmen-
kunta ehdokasta Pudasjärvellä. 

Kansanedustajat Arto Satonen ja Mari-Leena Talvitie kuun-
telivat kiinnostuneita rehtori Mikko Lumpeen Hirsikampuk-
sen toimintaesittelyä. 

muksen suosittavan vähä-
varaisille lapsille ja nuorille 
harrastetakuuta, jolloin kai-
killa on mahdollisuus mo-
nipuolisiin harrastuksiin. 
Se vähentäisi myös nuorten 
syrjäytymismahdollisuutta. 

Kansanedustaja ja Edus-
kunnan 2. varapuhemies 
Arto Satonen Sastamalas-
ta, kertoi olevansa yrittä-
jä-ja taustaltaan opettaja. 
Hänet tunnetaan myös in-
tohimoisena shakki- ja ur-

heilumiehenä. Satomaa sa-
noi kiertäneensä maakuntien 
kakkos- ja kolmoskaupun-
keja, johon joukkoon myös 
Pudasjärvi kuuluu. Haas-
teiksi on noussut muun mu-
assa työvoiman saatavuus. 
Satomaa toi myös Ameri-
kan terveiset sinne suuntau-
tuneiden matkojensa ja kor-
kea-arvoisten poliitikkojen 
ja virkamiesten tapaamisten 
perusteella. 

Yleisön joukossa kun-

tavaaliehdokkaiksi olivat 
suostuneet nykyinen valtuu-
tettu Aune Ekdahl ja uute-
na ehdokkaana Pekka Kin-
nunen. Paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Antero Kok-
ko on myös jo ehdokkaana. 
Tilaisuudessa teki päätök-
sen ehdokkaaksi lähtemises-
tä yli-livolainen Sirkka Pan-
kinaho, joka on aiemminkin 
muutama vaalikausi sitten 
ollut mukana kuntavaaleis-
sa. HT
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KAIKILLE AVOIN TEATTERIRETKI 
HAUKIPUTAALLE MUSIIKKINÄYTELMÄÄN 

Kaunis Veera ja Kipparikvartetti. 
Lähtö to 2.3. klo 16.30 Kurenalta linja-autoasemalta. 

Paluu Kurenalle n. klo 21.30. Retken hinta 35 €/hlö, 
sis. matkan ja liput. Sitova ilmoittautuminen 

ti 14.2. mennessä. P. 040 530 6839. 
Pudasjärven Reumayhdistys ry



10 11nro 5PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.2.2017 3.2.2017nro 5

Kuntavaalit 2017 
Kuntavaalien ehdokasasettelu
Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa va-
litaan Pudasjärven kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua ja 
heidän varavaltuutettunsa.

Yhteislistan, vaaliliiton tai vaaliliittoon kuulumattoman puo-
lueen ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 
puolitoistakertainen määrä eli Pudasjärvellä 40.

Ehdokkaiden asettamista koskevia ja muita vaalilain mukaan 
keskusvaalilautakunnalle annettavia asiakirjoja ottaa vastaan 
helmikuun 28. päivänä 2017 klo 8.00-16.00 sekä tätä ennen 
muulloinkin keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-
Nissi (puh. 040-545 5831) tai hänen estyneenä ollessa palvelu-
sihteeri Mirja Moilanen (puh. 040-740 2550), molemmat Pudas-
järven kaupungintalolla (Varsitie 7).

Vaalilain mukaisesti puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdis-
tyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina helmikuun 28. 
päivänä 2017 ennen klo 16.00.  Vaaliliittoon yhtyneen puoleen 
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaaliliittoon yhtymi-
sestä samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa 
ja yhteislistan asiamiehen annettava ilmoitus yhteislistasta ja 
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä samanaikaisesti valit-
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa edellä sanottuun 
määräaikaan mennessä.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puoluei-
den vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaista-
va keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keski-
viikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00.

Vaaliasiamiehen on viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen klo 
12.00 tehtävä ehdokashakemuksen peruutus sellaisen puo-
lueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliit-
toon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.

Asiakirjat voi lähettää myös postitse, osoitteella Pudasjärven 
kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 10,  93101  Pudasjärvi, jol-
loin niiden tulee olla perillä edellä mainittuihin määräaikoihin 
mennessä.

Äänioikeusrekisterin nähtävillä olo ja  
ilmoituskortti
Vaaleja varten perustettu äänioikeusrekisteri on 27.2.2017 al-
kaen tarkastusta varten nähtävänä maistraateissa.

Ennen vaaleja, viimeistään torstaina 16.3.2017 lähetetään kai-
kille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, ilmoituskortti, 
johon liitetään luettelo äänestäjän kotikunnassa ja sen lähialu-
eella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden 
osoitteista ja aukioloajoista.

Kotiäänestys
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen keskusvaalilautakunnalle 
päättyy 28.3.2017 klo 16.00.

Pudasjärvi 26.1.2017 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuntavaalit 2017
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017.  
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.-1.4.2017.

Äänioikeus vuoden 2017 kuntavaaleissa on 

1) Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeis-
tään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta 
on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan; sekä
2) muun maan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, jonka kotikuntalaissa 
tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä 
olevien tietojen mukaan ja jolla on väestötietojärjestelmässä 17.2.2017 päivän päättyessä olevien 
tietojen mukaan ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan.
Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen äänes-
täjän kotikunnassa ja sen lähialueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoit-
teista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa koti-
maassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on 
merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja 
äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu 

(Ervastin entinen koulu)
Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3.-4.4.2017.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 29.11.2016 § 373 perusteella  
ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Kaupungintalo, Varsitie 7, Pudasjärvi
29.3.2017 – 31.3.2017 klo 10:00 - 18:00 
1.4.2017 – 2.4.2017 klo 10:00 - 14:00 
3.4.2017 – 4.4.2017 klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
29.3.2017 – 29.3.2017 klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
30.3.2017 – 30.3.2017 klo 9:30 - 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
30.3.2017 – 30.3.2017 klo 13:00 - 15:00
Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
31.3.2017 – 31.3.2017 klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
3.4.2017 – 3.4.2017 klo 10:00 - 12:30

Laitos- ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaika-
na. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Koivukoti, Rimmin palvelukoti, Lak-
kari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa 
laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat 
äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestä-
misestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänes-
tykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 29.3. – 4.4.2017 sattuvana päivänä 
kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven kaupungin keskusvaali-
lautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeis-
tään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voi-
daan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista 
kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia 
ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palve-
lusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu 
kotiäänestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta 
äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa 
missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodis-
tusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 
22.3.2017.

Pudasjärvi 26.1.2017, Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta
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Reseptinuusiminen 
vastaanotolla muuttuu 
24.10.2016 alkaen

oulunkaari.com

Ensisijaisesti reseptinuusimiset hoidetaan 
sähköisten palveluportaalien eli Omakannan tai 
Omahoitopalvelun kautta.

Puhelimitse reseptejä voi uusia numerosta
08 58756602 arkisin klo 8-10 ja 14-15. Muutoin 
reseptiuusimiset hoidetaan 24.10.2016 alkaen 
terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla 
arkisin klo 9-15. Käytössä on numerojonotusjär-
jestelmä.  

Reseptinuusiminen 
vastaanotolla muuttuu 
24.10.2016 alkaen

oulunkaari.com

Ensisijaisesti reseptinuusimiset hoidetaan 
sähköisten palveluportaalien eli Omakannan tai 
Omahoitopalvelun kautta.

Puhelimitse reseptejä voi uusia numerosta
08 58756602 arkisin klo 8-10 ja 14-15. Muutoin 
reseptiuusimiset hoidetaan 24.10.2016 alkaen 
terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla 
arkisin klo 9-15. Käytössä on numerojonotusjär-
jestelmä.  

Numerojonolippuautomaatti on poistunut käytöstä.

Laboratorio aikoja voi varata tai perua ensisijaisesti 
Oulunkaaren Omahoito –sivuston kautta 
(www.oulunkaarenomahoito.com). 
Lähete tulee olla valmiiksi tehtynä.

Ajan voi varata tai perua myös soittamalla arkisin klo 10-
15 hoidontarpeenarvio/ajanvarausnumeroon  08 5875 
6600. Jos linja on ruuhkaantunut, voitte jättää takaisin-
soittopyynnön painamalla numeroa 1 ja odottaa, että 
se on vastaanotettu ja saatte ohjeen sulkea puhelimen. 
Ajan voi varata tai perua myös suoraan laboratoriosta 
arkisin klo 13-14 puh. 08 5875 6617. Jos teillä on OYS 
tarrat soittakaa aina suoraan laboratorioon.

Pudasjärven terveys-
aseman laboratoriossa 
toimii ajanvarauksellinen 
vastaanotto

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!

Uusi  
vapaalasku-
tapahtuma 
valloittaa  

Iso- 
Syötteen

Ensi viikonloppuna Suomen 
eteläisimmän tunturin val-
loittaa aivan uudenlainen 
vapaalaskutapahtuma. Va-
paalasku, eli laskettelu tai lu-
milautailu hoitamattomien 
rinteiden ulkopuolella, kas-
vattaa jatkuvasti suosiotaan. 
Lajia maailmallakin harjoitta-
vat suomalaiset Jussi Hynni-
nen ja Tuomas Immonen ovat 
Iso-Syötteen tapahtuman ta-
kana.

 - Halusimme järjestää uu-
denlaisen vapaalaskutapah-
tuman, jossa tärkeintä on 
hauskanpito meille rakkaan 
lajin parissa. Tämä ei ole to-
tista hommaa, eikä sitä teh-
däkseen tarvitse olla eks-
pertti, kertoo lumilaudalla 
laskeva Tuomas Immonen.

- Iso-Syöte sopii loistavas-
ti paikaksi profiilinsa ja lumi-
varmuutensa takia. Keskus 
tekee myös yhteistyötä Ystä-
vällisen Kaunohiihtoseuran 
kanssa, joka on tässäkin ta-
pahtumassa vahvasti muka-
na, Immonen jatkaa.

 Tapahtumaan kuuluu 
Iso-Syötteelle jo perinteeksi 
muodostunut kilpailu, mut-
ta lisäksi luvassa on työpajo-
ja, joissa perehdytään esimer-
kiksi lumiturvallisuuteen  ja 
vapaalaskemisen mahdolli-
suuksiin hiihtokeskuksissa.

- Haluamme levittää op-
pia ja tietoutta erityisesti sii-
tä, ettei lajin harrastamiseen 
tarvita huipputason laskutai-
toa ja lumiturvallisuusasiois-
takin pääsee helposti jyväl-
le laadukkaiden koulutusten 
kautta. Hauskuuteen pääsee 
siis kiinni helpolla! Immonen 
kertoo.

Sokerina pohjalla Iso-Syöt-
teen tapahtumaan on tuotu 
Itävallan Pitztalista löytynyt 
idea joka on jalostunut Iso-
Syöte Wild Race-kilpailuksi.

- Tälläistä emme tiedä, 
että olisi aiemmin Suomes-
sa järjestetty. Hauskaa tulee 
olemaan takuuvarmasti, Im-
monen hehkuttaa ja selvittää 
Wild Race-käsitettä: Rata läh-
tee Iso-Syötteen huipulta ja 
kiertää rinteiden, metsän ja 
hissilinjankin poikki. Oman 
reitin saa valita, mutta radalle 
asetettujen muutamien port-
tien läpi on laskettava.

Kilpailun rataa on valaistu 
soihduin ja jätkänkynttilöin, 
joten tapahtuma on myös kat-
sojaystävällinen. Voiton nap-
paa nopein aika. Iso-Syöte 
Freeride Openiin on ennak-
koilmoittautuminen, osal-
listua voi joko lauantain kil-
pailuihin tai sunnuntain 
työpajoihin, tai molempiin.

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Helmi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!


