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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ompelimo Lena 
aloittamassa s.  3

Pudasjärven 
Osuuspankki on 

asiakasta varten s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 10.2.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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 15.2., ke 22.2. ja ke 8.3.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Jauhesammutin 6 kg, teholuokka 
43A 233BC. Tehokas käsisammutin.
Sisältää seinäkiinnikkeen.

112-päivän kunniaksi:

Tarjoukset voimassa 17.2.2017 asti.

Tarjoamme 
lauantaina 11.2. 

pullakahvit valta-
kunnallisen 112-

päivän kunniaksi!

JAUHESAMMUTIN 
FIRE24

PALOVAROITIN 
HOUSEGARD 9V

3295
kpl 1000

2 kpl

Kisa-alueella tekemistä 
koko perheelle mm. hoijakka, 

pulkkamäki ja poroajelua. 
Pääsylippu 5€, alle 12 vuotiaat ilmaiseksi. 

Opastus Ylikiiminki-Hetekylä tieltä. 

Järjestäjä: Nuorittan Ns

NUORITTAN 
POROKISAT

II Erkki Pähtilän muistoajot/ 
Kultakelloajot 

Nuorittan Saarisuolla 
(Hetekyläntie 1797, Ylikiiminki) 
la 18.2. klo 11 alkaen.

Tervetuloa! 

KORJAUSOMPELUA 
AMMATTITAIDOLLA
-  Vetuketjuja ja 
 lakanasettejä edullisesti
-  Myös turkisten korjaukset

AVOINNA: ma 13.2. alkaen 
ma-pe 10-17

Tervetuloa!Tervetuloa!
Toritie 2, vanha postitalo

p. 041 491 4715

Myydään morsiuspukuja, 
tilaukset laajasta mallistosta, 
myös lasten prinsessapukuja.

LOMPELIMO       ENA

Innostu, opi,  
työllisty -tapahtuma

Ohjelmassa:
OSAO Pudasjärven yksikön alat esittäytyvät toiminnal-
lisesti tarjoamalla mm nähtävää, toimintaa, koettavaa, 
maisteltavaa, elämyksiä
•  Hevostalous
•  Prosessiteollisuus
•  Matkailu
•  Sosiaali- ja terveysala
•  Sähkö ja automaatio
•  Valma

Kilpailuja, hevosia, makkaranpaistoa nuotiolla,  
työnäytöksiä, aikuiskoulutus esittäytyy.

Yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa. 

Tervetuloa!
 

ke 15.2.2017 klo 11–15  
Pudasjärven torilla  

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

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

Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi jo torstai-iltana!

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 
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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

Kristillisen uskon ydin tiivistyy perustel-
lusti sanaan armo. Rippikoululaisten kans-
sa määrittelemme armon käsitettä sanan 
kirjainten merkitystä tarkastelemalla: An-
saitsematon Rakkaus Meidän Osaksem-
me. Reformaation eli uskonpuhdistuksen 
keskeisiin periaatteisiin kuului ajatus siitä, 
että Jumala pelastaa meidät syntiinlankee-
muksen perintöä kantavat ihmiset yksin 
uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen 
tähden. 

Armon vastakohta on ansio. Uskon nä-
kökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että ihmi-
sen omilla teoilla olisi merkitystä ratkai-
sevalla tavalla pelastuksen kysymyksissä. 
Tämä sopisi helposti myös ihmisen pe-
rusluonteeseen. Olisi helpompaa ajatel-
la, että hyvä saa palkkansa, samoin paha. 
Ihminen itse hoitaisi osuutensa, ja loput 
menisi Jumalan rakkauden piikkiin. Omat 
ansiot ja hyvät teot eivät kuitenkaan liity 
armoon millään tavalla. Siksi armo onkin 
täysin meidän ulkopuolelta tulevaa lahjaa, 
jonka saamme ottaa vastaan uskon kautta. 
Jumalan hyvyys ja rakkaus puolestaan vai-

kuttavat kristityssä tavalla, joita kutsum-
me apostoli Paavalin opetuksen mukaan 
Hengen hedelmiksi (Gal. 5: 22-23). Ne ei-
vät ole ansioitamme Jumalan edessä, vaan 
Pyhän Hengen vaikutusta. 

Kuka tarvitsee armoa? Ajallisesta elä-
mästä tiedämme, että tietyt vangit pääse-
vät vapauteen vain armahduksen kautta. 
Lankeemuksen perintönä koko ihmiskun-
ta tuli osalliseksi synnin orjuudesta, mei-
dät suljettiin kahleisiin, joista emme itse 
pysty vapautumaan. Paavalin mukaan Ju-
mala tuli Kristuksessa lunastamaan meidät 
vapaiksi, lapsen asemaan (Gal. 4:1-5). Kris-
tuksen seurakunnassa saamme olla osalli-
sia armon ja rakkauden sanomasta. Evan-
keliumissa meille julistetaan vapautuksen 
sanomaa. 

Tulevana sunnuntaina kirkossa puhu-
taan ansaitsemattomasta armosta. Seura-
kunnan toiminnassa katse kääntyy kohti 
muutaman viikon päästä alkavaa paaston-
aikaa ja kärsimyshistorian tapahtumia. 
Jeesuksen elämänvaiheet, puheet ja ope-
tukset saavat todellisen merkityksensä 

pääsiäisen tapahtumien valossa. Ristin ja 
ylösnousemuksen pääsiäinen merkitsi ar-
mon todellisuuden lopullista murtautu-
mista ihmisten maailmaan. 

Sunnuntain evankeliumissa Matteuk-
sen 19. luvun mukaan opetuslapsilla oli 
polttava kysymys: ”Me olemme luopuneet 
kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä 
saamme?” Oman edun ja hyödyn tavoit-
telu ei ollut kaukana Jeesuksen lähipiiris-
tä. Tämän suhteen ei liene uutta auringon 
alla. Jeesus tiivistää armon merkityksen 
vastauksessaan seuraajilleen: ”Monet en-
simmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja vii-
meiset ensimmäisiä” (Matt. 19:30). Tähän 
kiteytyy uskon salaisuus. Armo ei taivu 
ajallisen elämän mittareihin tai arvojärjes-
tyksiin. Jumalan hyvyys meitä kaikkia koh-
taan on sama. Elämämme, ajallinen ja ikui-
nen, on lopulta täysin armon varassa. 

Timo Liikanen

Armoa!

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 17.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Vapaa pääsy!
Kahvio lukion 15a/b luokkien hyväksi.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 12.2. kello 10, Timo Lii-
kanen, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola.

Ystävänpäivätapahtuma seurakuntakodissa 
ti 14.2. kello 11-17. Ruokailumahdollisuus klo 
11-16, hernekeitto, kahvit ja ystävänpäiväleivos 
(15 €/perhe), aikuinen 7 € ja lapsi 4 € (jauhelihakeitto 
lapsille). Tietoa yhteisvastuukeräyksestä päivän aika-
na. Kävijöiden kesken arvotaan 50 € arvoinen lahjakort-
ti. Leivonnaisten je yhteisvastuutuotteiden  myyntipis-
te ja arvontaa.Uusia virsiä lauletaan kirkkosalissa kello 
11.45 ja toivevirsiä kello 13.45. Muuta ohjelmaa mm. 
poppulinna, pallomeri, ongintaa, makkaranpaistoa.

Lähetyksen Kirpputori  Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville.

Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puoliso-
si kuoleman kautta. Ensimmäinen kokoontumi-
nen on Pudasjärven seurakuntakodilla ma 6.3. kel-
lo 18.00. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa n. 2 
h/kerta. Sururyhmässä voit jakaa luottamuksellises-
ti kokemuksia ja tunteita yhdessä toisten ryhmäläis-
ten kanssa. On suositeltavaa, että ryhmään tullessa-
si läheisen kuolemasta on kulunut vähintään 3kk ja 
korkeintaan kaksi vuotta. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen 27.2. mennessä 040 175 8597/Helena tai p. 
0400 866 480/Eeva.

Sauvakävely ti 14.2. 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!

Ystävänkammaria ei to 16.2. tervetuloa yhteisvas-
tuutapahtumaan ti 14.2. 

Koillismaan rovastikunnan kuulo- ja näkövammais-
ten yhteinen leiripäivä Pudasjärvellä seurakuntako-
dissa to 23.2. kello 10-15. Ilmoittautuminen  ke 15.2. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100.

Perhekerhoa viikolla 7, tervetuloa yhteisvastuuta-
pahtumaan  ti 14.2. klo 11-17.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset:  Raamattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 17.2. kello 19 ja lauluseurat Pasi 
Kummalalla su 19.2. kello 19. Vuosikokous Kurenalan 
ry:llä su 12.2. kello 13.

Kastettu: Christian Tapani Nenonen.

Haudattu: Helvi Sofia Moilanen 88 v, Eeli Toivo Moila-
nen 84 v, Pentti Aukusti Manninen 67 v.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Heipparallaa kaikki, tiedättekö mikä päivä on tulossa? No ystä-
vänpäivä ja se on hyvä asia se. Silloin kannattaa muistaa hyviä ys-
täviä joillakin kauniilla sanoilla. Se lämmittää sanojen saajan miel-
tä.

Me olemme Zorron kanssa saaneet kokea paljon ystävyyt-
tä. Emännällämme kun oli taas jalka paketissa kaksi kuukautta, 
niin ihanat ystävät jaksoivat koko sen ajan käyttää meitä joka päi-
vä lenkillä.

Otimme aina lenkille hakijat iloisina vastaan. Paula+Tommi, 
Jenny+Jussi, Soile+Eero, Teija ja Seija, lämpimät kiitoksemme teil-
le!

On meillä ollut paljon huoliakin. Minä ja Zorro olemme sai-
rastaneet pitkään kaikenlaista ihovaivaa ja on pitänyt kulkea lää-
kärissä apua hakemassa.

Eikä siinä kaikki, sitten emäntämmekin alkoi sairastaa kovas-
ti. Arvatkaapa, mitä siitä seurasi... Meidän täytyi etsiä itsellemme 
uusi koti, kun siellä entisessä ei enää kukaan pysynyt terveenä.

Emme olisi millään halunneet lähteä sieltä rakkaasta kodis-
tamme joen rannalta, mutta pakko oli, ettemme sairastu siellä 
vielä pahemmin.

Niinpä sitten tammikuun viimeisinä päivinä tulimme eri ko-
tiin asumaan. Zorro ei ole meinannut millään osata edes nukkua 
täällä. Sen mielestä tämä on ihan kummallista hommaa. Ja lenkillä 
ehdottelee tutuissa risteyksissä, että eikö mentäis entiseen, tut-
tuun kotiin.

Minä kyllä nukun ja olen täällä uudessa kodissa ihan hyvillä 
mielin. Onneksi taas ystävät olivat apuna, että saimme muutto 
homman tehtyä. Lämmin kiitos siitäkin!

Ja nyt olemme parin viikon ajan päässet emäntämmekin kans-
sa lenkillä käymään, se on mukavaa se. Nauttikaa ihmiset siitä, kun 
pystytte menemään ulos raikkaaseen ilmaan kävelylle. Se kun ei 
ole aina itsestäänselvää, että sinne pystyy menemään.

Oikein hyvää talven jatkoa ja 
hyvää ystävänpäivää kaikille 
ihmis- ja koiraystävillemme  

runon myötä:

Mitä voisi lahjoittaa sille, 
joka omistaa jo kissankellon, 
vanamon, säteet kevätauringon, 
jolla on talvi ja syys

- kävisikö ystävyys?            
(Elina Karjalainen)

Kirjoitteli,
Niehka
Mukana Zorro ja Lahja

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

SYÖTETALVINENTALVINEN

Pudasjärvi-lehden 
teemanumerona
pe 17.2.2017
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Ammattiompelija Lena Gri-
gorenkon perustama yri-
tys Ompelimo Lena aloittaa 
toimintansa maanantaina 
6.2. posti- ja teletalossa To-
ritie 2:ssa. Lena on opiskel-
lut ompelijaksi Ukrainassa 
Harkovin ammattikoulus-
sa ja sen jälkeen hankkinut 
vankan ammattitaidon ko-
timaassaan. Hän on toimi-
nut siellä vuosikymmenien 
ajan maineikkaassa ompeli-
moyrityksessä, jossa tehtiin 
monipuolisesti kaikenlaisia 
ompelutöitä.  

Häitään suunnittelevien 
morsiamien kannattaa käy-
dä tutustumassa Ompeli-
mo Lenan morsiuspukuihin 
ja esitteisiin. Siellä on esil-
lä ja myynnissä uusia, uk-
rainalaisia morsiuspukuja, 
jonka voi niin halutessaan 
tilata joko mallistosta tai 
teettää puvun Lenalla asi-
akkaan hankkimista omista 
kankaista. 

Ompelimo Lenan mal-
listosta löytyy monenlaisia 
muitakin juhla-asuja niin 
naisille kuin prinsessamek-
koja tytöille. Myyntiin on 
tulossa joitakin muitakin 
ompelutarvikkeita, kuten 
lankoja ja vetoketjuja.  

Yrittäjä kertoi, että Om-
pelimo Lenan puoleen voi 
kääntyä, jos tarvitsee la-
kanasettejä tai vaatteiden 
korjauksia, kuten vetoket-
jujen vaihtamista tai mui-

Ompelimo Lena aloittamassa

ta vaatteiden korjauksia 
ja muutostöitä. Turkisten-
kin korjaukset onnistuvat. 
Lena tekee asusteiden val-
mistukset ja korjaukset am-
mattitaidolla, sillä hän on 
työskennellyt ompelijana 
kotimaassaan noin kolmen 
vuosikymmenen ajan. 

Lena Grigorenko kertoi 
tekevänsä mielellään myös 
tilaustöitä asiakkaiden 
omista kankaista ja asiak-
kaan mittojen mukaan. Kun 
kangas- ja ompelimo lopet-
ti toimintansa Pudasjärvellä 
jonkin aikaa sitten, se lisä-

si tarvetta ammattiompeli-
mon perustamiselle. 

Lena Grigorenko muutti 
Pudasjärvelle kuusi vuotta 
sitten. Hän on ollut mukana 
Pudasjärven Suomistartti 
-hankkeessa, jossa jokaisel-
le koulutukseen osallistujal-
le laaditaan henkilökohtai-
nen opiskelusuunnitelma ja 
etsitään tarvittavat palvelut 
tai jatkopolut työelämään ja 
työllistymiseen. 

Lena kertoi opiskelleen-
sa suomea, toimineensa 
harjoittelijana Karhupajal-
la ja tutustuneensa työelä-

mään muun muassa Topi-
torilla.

-Viimeisen vuoden ajan 
olen ollut kotirouvana Poi-
julan kylällä ja nyt haluan 
työllistää itseni ompelimo-
yrittäjänä. Olen huoman-
nut, että ompelimolle olisi 
täällä kysyntää, Lena kertoi 
havainnoistaan. 

Ne ovat nyt vahvistuneet 
siinä määrin, että hän halu-
aa palvella pudasjärveläisiä 
osaamisellaan ja ammatti-
taidollaan. HT

Maaseudun tuet ja ruokamatkailu 
to 16.2.2017 klo 13–16 Pudasjärvi, Karhukunnas  
(Hotelli Iijoki), alakerran kokoushuone, Karhukunnaantie 6 

Tilaisuuden aiheita:
• Tarjolla olevat yritys- ja hanketuet 
• Neuvo 2020 -palvelujen hyödyntäminen
• Ruokamatkailun verkostoyhteistyön mahdollisuudet. 
  Miten voit osallistua kehittämisyhteistyöhön? Mitä tarjottavaa  
  yritykselläsi on Pudasjärven matkailutoimijoiden verkostolle? 

Paikalla ovat ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten 
YritysAgro II ja Pohjoinen ruoka ja matkailu -hankkeiden  yritys-
asiantuntijat Olli Nurkkala, Arja Keränen ja Soila Hiltunen.

Ilmoittautumiset viimeistään ke 15.2.
arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi

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

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Ihania, Erilaisia, 
myös Valmiita 
Lahjapaketteja 

Ystävillesi ja Omalle 
Kullalle löydät meiltä!

MUISTA YSTÄVÄÄ 14.2.

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

Lena Grigorenko esittelee näyteikkunassa olevaa hääpukua. Mallina pudasjärveläinen 
Kseniia Belova, joka käytti vastaavaa hääpukua kaksi kuukautta sitten omissa häissään.

Pudasjärveltä pääsee 10.2. alkaen 
perjantai-illaksi Iso-Syötteelle 

laskettelemaan. Iltamäki on monille tuttu 
vuosien takaa, mutta menneinä kausina 

yhteiskuljetus ja järjestetyt iltalaskut ovat 
puuttuneet. Pudasjärven liikuntatoimen Ismo 
Miettinen polkaisi toiminnan Nevakivi Oy:n 

kanssa jälleen käyntiin. 

-Liikuntapalveluiden tehtävä on mahdollistaa kaupunki-
laisten liikunnan monipuolinen harrastaminen. Syötteel-
lä on todella hienot ja monipuoliset liikuntamahdollisuu-
det ja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa saamme 
tuotua Syötettä lähemmäksi pudasjärveläisiä, Miettinen 
kommentoi.

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä ollaan innoissaan tarjo-
amassa iltamäkeä pudasjärveläisille. 

-Haluamme ehdottomasti tukea paikallisten liikkumis-
ta ja vapaa-ajan toimintaa! Perjantain iltamäki on loista-
va tilaisuus saada useita tunteja hyvää laskua edulliseen 
hintaan, kertoo Hiihtokeskus Iso-Syötteen aluejohtaja Jus-
si Kiiskilä.

-Vaikka kuljetus on tarkoitettu kaikenikäisille, koemme 
sen erityisesti innostavan lapsia ja nuoria tunturiin liikku-
maan. 

Hissilippujen ja välinevuokrien hinnat on laskettu paik-
kakuntalaisille minimiin, jotta mahdollisimman moni pää-
sisi tunturiin harrastamaan.

Iso-Syötteellä on jo useamman vuoden ajan satsattu ju-
nioreiden viihtyvyyteen. Lumimaan rinteet sekä SnowPar-
kin suorituspaikat ovat heille omiaan. Lisäksi Iso-Syötteen 
laskutalli Airforce on monelle iso juttu. 

-Maksuttoman Airforcen ajatus on auttaa lapsia ja nuo-
ria löytämään laskukavereita ja viihtymään paremmin rin-
teissä, Kiiskilä kertoo. 

Tällä kaudella talliin kuuluu jo yli 80 jäsentä, joista reilu 
puolet on alakouluikäisiä. 

Bussikuljetus Syötteelle lähtee Pudasjärven linja-auto-
asemalta perjantaisin kello 16 ja paluukyyti lähtee Syöt-
teeltä noin kello 21.15. Edestakaisen kuljetuksen hinta on 
11 euroa. Ilmoittautumiset kyytiin toivotaan Nevakivelle 
keskiviikkoon kello 16 mennessä. Bussilippu oikeuttaa his-
silipun alennettuun hintaan.

Ilmoittautumiset: 
nevakivi@nevakivi.fi tai 08 822 052

Iso-Syöte ja liikuntatoimi 
aloittavat perjantain iltamäet

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 16.2. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040
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Nouse, riennä, Suomen kieli, korkealle kaikumaan. Näin 
lauloi kirjallisuuden professori August Oksanen 1800-lu-
vun puolivälissä. Hän julisti suomen kielen valtaa aina Ää-
niseltä Auran rannoille. Oksanen muistetaan sittemmin 
ensimmäisen suomenkielisen romaanin, Aleksis Kiven Seit-
semän veljeksen, murskaavasta arvostelustaan. August Ok-
sanen, vaikka oli kirjallisuuden professori, ei ymmärtänyt 
Aleksis Kiven kuvaaman suomalaisen rahvaan kielenkäyt-
töä eikä elämää.

Tänään Seitsemän Veljestä arvostetaan edelleen parhaa-
na suomalaisena romaanina. Nykyään, jopa kummastellaan, 
mitkä seikat olivat tekemässä Suomesta itsenäistä valtio-
ta? Useimmat nykyiset suomalaiset pitävät itsenäistä Suo-
mea luonnollisena asiana. Suomihan on itsenäinen ja pysyy.

Historian valossa Suomen itsenäisyys on kuitenkin asi-
aan perehtyneiden mielestä lähinnä ihme. Geopoliittinen 
asemamme idän ja lännen välissä on ollut vaikea. Kummal-
takin taholta on vuosisatoja haluttu pitää meitä maakun-
tanaan. Vielä 1800-luvulla oli suomalaisia, vaikutusvaltaisia 
ajattelijoita, jotka uskoivat, että Suomi voi elää ainoastaan 
idän, tai lännen suojeluksessa.

Mikä sitten saa aikaan itsenäisen valtion? Ehkä tärkein 
tekijä on oma kieli, äidinkieli. 

Mikael Agricola, suuri Pernajan poika, joka eli 1500 lu-
vulla, on tietenkin suomen kirjakielen isä.

Hän julkaisi suomen kielellä käännöksen Uudesta Testa-
mentista ja kahdeksan muuta kirjaa aapisesta lähtien. 

Seuraava iso saavutus suomen kielen ja Suomi-Neidon 
itsenäistymisessä on KALEVALA, jonka synnyttämisessä 
Lönnrot käveli ja hiihti ja laulatti ja keräsi Suomea maa-
ilmankartalle. Kalevala on tähän mennessä käännetty yli 
kuudellekymmenelle kielelle. 

Mielestäni Kalevalan ja Elias Lönnrotin merkitys usein 
unohdetaan. Muistaakseni, kun äänestettiin kaikkien aiko-
jen suurimpia suomalaisia, Elias Lönnrot ei päässyt kovin 
korkealle. Aina muistetaan mainita suurena suomalaise-
na saavutuksena Suomen taiteen kulta-aika vuosina 1880-
1910, Akseli Gallen-Kallela, Eino Leino, Jean Sibelius, Emil 
Wikström, Eliel Saarinen ja monet muut saivat innoituk-
sensa Kalevalasta.

Sehän on lähes ainoa kansanrunokokoelma, jossa usko-
taan laulun ja hengen voimaan, eikä miekkaan.

Heilutti Väinämöinen kyllä miekkaansakin, kun piti ha-
kea Sampo takaisin Pohjolasta. ”Vei kuin naatin naurihista!”

Eino Leino taasen lauloi: ”Vapaa syntyi Suomen kansa, 
muistaa vanhaa vapauttaan, lauluissansa korven kansa valtas 
meille vapaan maan. Väinämöisen laulun laine vyöryy kautta 
maailman, taipuu aine, nousee maine maasta hengen voittoisa. 
Tääll` ei auta miekka rauta, auttaa aatos tarmo, työ.”

Eino Leino ei nähnyt sitä aikaa 1939-1944, kun Suomes-
sa tarvittiin miekkojakin, jotta itsenäisyys säilyi. Omassa 
maassammekin oli historiantutkija, joka väitti, että suomen 
kieli tulee häviämään vuosisatojen saatossa.

1800-luvulla vaikuttivat merkitsevästi suomalaisuuden 
voimistumiseen kolme suurmiestä. Heidän jokaisen kirjal-
linen tuotanto oli ruotsin kielistä, mutta he ylistivät suo-
menmaata ja kansaa. 

J.L.Runeberg Maamme-laulun ja Vänrikki Stoolin ta-
rinoiden ja Saarijärven Paavon runoilijana teki hänestä en-
simmäisen suomalaisen suurmiehen.

Sakari Topelius mittavalla kirjallisella tuotannollaan, 
joka käsitti saduista historiallisiin romaaneihin ja ennen 
kaikkea Maamme kirjaan, ylisti Suomen luontoa ja kansaa 
suuresti. Maamme kirja oli kansakoulujen historiallisena 
oppikirjana jopa seitsemällä vuosikymmenellä.

J.V. Snellman oli suomalainen filosofi, kirjailija, sano-
malehtimies ja ennen kaikkea valtiomies. Hän vaikutti mer-
kittävästi suomen kielen asemaan. Hän sai aikaiseksi, että 
Keisari Aleksanteri 2. allekirjoitti 30.heinäkuuta 1863 kieli-
asetuksen, jossa määrättiin, että suomen kieltä oli 20 vuo-
den sisällä käytettävä täydellisesti opetus-, virka ja oikeus-
laitoksissa. Samoin hän oli hankkimassa meille oman rahan.

Adolf Ivar Arwidsson kuitenkin julisti vapaasti kään-
nettynä, että ”ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme 
tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia – vapaita ja itsenäisiä 
suomalaisia”!

Onnea kauniille ja lahjakkaalle 
100-vuotiaalle Suomi-Neidolle! 

Rainer Försti, 88 v.

Nouse, riennä, 
Suomen kieli, 

korkealle kaikumaan

Pudasjärven Osuuspankki 
on asiakasta varten

Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Pe-
rätalo selosti maanantaina 
6.2. paikallislehdille Pudas-
järven Osuuspankin viime 
vuoden toimintaa ja tulosta. 
Samalla hän loi katsauksen 
myös Suomen talouden nä-
kymiin. 

Suomen talous ylsi vii-
meisimpien tietojen mukaan 
vuonna 2016 kohtalaiseen 
kasvuun. Osuuspankkien 
ekonomistit arvioivat Suo-
men talouden kasvavan lä-
hivuosina pidemmän ajan 
kasvuodotuksia nopeam-
paa vauhtia. Suhdanneky-
selyiden perusteella talous-
kasvu säilyy hyvänä tai jopa 
piristyy lähiaikoina. Brutto-
kansantuotteen arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna 1,8 
prosenttia ja ensi vuonna 
kaksi prosenttia.

Markkinakorot ovat his-
toriallisen ja poikkeukselli-
sen alhaalla. Luotonannon 
yleisin viitekorko 12 kuu-
kauden euriborkorko las-
ki vuosi sitten alle nollan. 
Markkinoilla koron odo-
tetaan olevan negatiivinen 
vielä noin vuoden, ja senkin 
jälkeen korkojen nousutahti 
näyttää hitaalta.

OPn markkinoita nope-
ampi kasvu jatkui. Pudas-
järven Osuuspankin talle-

tuskannan kasvu oli varsin 
voimakasta. Talletuskas-
vu oli peräti 7,3 prosenttia 
ja vuoden lopussa talletuk-
sia oli 139,1 miljoonaa eu-
roa. Luottokysyntä oli edel-
lisvuotta vireämpi ja uusia 
luottoja myönnettiin 29,7 
miljoonaa euroa.  Luotto-
kannan kasvuksi muodos-
tui 3,4 prosenttia ja luotto-
kanta vuoden lopussa oli 
140,8 miljoonaa euroa eli hi-
venen talletuskantaa korke-
ampi.

Alhainen korkotaso oh-
jasi säästämistä ja sijoitta-
mista rahastoihin ja sijoitus-
sidonnaisiin vakuutuksiin. 
Rahastosäästäminen kas-
voi 30,3 prosenttia ja sijoi-
tussidonnainen vakuutus-
säästäminen 14 prosenttia. 
Näissä kohteissa asiakasva-
roja oli vuoden lopussa 29,3 
miljoonaa euroa. Pankkitoi-
minnan kasvuksi muodos-
tui kokonaisuudessaan 6,5 
prosenttia.

Korkotason lasku leikka-
si korkokatetta 6,1 prosent-
tia ja korkokatetta kertyi 2,4 
miljoonaa euroa. Palkkio-
tuottojen 5,1 prosentin kas-
vu nosti bruttopalkkiotuo-
tot 1,8 miljoonaan euroon. 
Sijoitusten tuottoja kertyi 
0,9 miljoonaa euroa. Henki-
löstökulut alenivat hieman 

ja olivat miljoona euroa. Ko-
konaisuutena hallintoku-
lut kasvoivat 6,7 prosenttia 
ja muiden hallintokulujen 
määrä ylitti henkilöstöku-
lujen määrän. Liikevoittoa 
kertyi 1,9 miljoonaa euroa. 
Se oli 41,3 prosenttia edel-
lisvuotta vähemmän. Syy-
nä tähän oli vertailuvuoden 
2015 OP Ryhmän sisäiset li-
säosingot ja myyntivoitot. 
Pudasjärven Osuuspankin 
vakavaraisuus säilyi vah-
valla tasolla ja vakavarai-
suussuhde oli 75,4 prosent-
tia.

Osuuspankki on asia-
kasta varten. Olemme pa-
nostaneet ja panostamme 
asiakaskokemuksen kehit-
tämiseen. Panostus näkyy 
Osuuspankin asiakaskoh-
taamisten NPS:ssä. Tämä 
nettosuositusindeksi oli Pu-
dasjärven Osuuspankissa 
80, ja OP Ryhmässä koko-
naisuutena 53. 

Teetimme joulukuus-
sa 2016 myös asiakastutki-
muksen, jonka tuloksia hyö-
dynnämme toimintaamme 
kehittäessämme. 

Omistaja-asiakkaillem-
me kertyy myös taloudel-
lista hyvää. Viime vuonna 
op-bonuksia kertyi 497 000 
euroa ja osuuspääomille esi-
tetään maksettavaksi korko-

Toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo tarjoili toimittajille kah-
via pankin toimintakatsaus 
tiedotustilaisuudessa. 

Perätalo siirtymässä Kainuun Osuuspankin toimitusjohtajaksi

ja yhteensä 250 000 euroa.
OP Ryhmä jatkaa #Suo-

minousuun-avausten sarjaa 
satavuotiaan Suomen kun-
niaksi suurella vapaaehtois-
työhankkeella. Kaikki OPn 
12 000 työntekijää saavat 
tehdä päivän vapaaehtoi-
sena työajallaan. Tämä vas-
taa noin puolta tavoitellusta 
sadasta henkilötyövuodes-
ta. Kutsumme myös jokai-
sen suomalaisen tekemään 
koko Suomea koskettavia 
tekoja, sadan vuoden edes-
tä, vetosi Perätalo. HT

Pudasjärven Osuuspan-
kin toimitusjohtaja Teuvo 
Perätalo aloittaa työt maa-
liskuun alusta Kainuun 
Osuuspankin toimitus-
johtajana Kajaanissa. Pu-
dasjärven Osuuspankis-
sa työt jatkuvat torstaihin 
23.2. saakka, jolloin pank-
ki tarjoaa Perätalon läksi-
äiskahvit. 

Pudasjärven Osuuspan-
kin hallintoneuvosto valit-
see uuden toimitusjohtajan 
17.2. kokouksessaan. Perä-
talo kertoi, että hän ei itse 
ole osallistunut uuden toi-
mitusjohtajan valintapro-
sessiin. Hän kertoi kuiten-
kin tietävänsä, että valinta 
voidaan tehdä riittävästä 
joukosta hyviä hakijoita. 

Toimitusjohtajan sijaise-
na toimii Elias Rask siihen 
saakka, kunnes uusi toimi-
tusjohtaja ottaa työn vas-
taan. 

Perätalo on tehnyt pit-
kän päivätyön Pudasjärven 
Osuuspankissa. Hän kertoi 
aloittaneensa pankissa ke-
sätöissä vuonna 1986. Kah-
den vuoden kuluttua vuon-

na 1988 hän aloitti pankin 
lakimiehenä ja ollut toi-
mitusjohtajana viimeiset 
11 vuotta. 

Perätalo sanoo odot-
tavansa innolla uuden 
alkua. Yhteys Pudas-
järvelle säilyy muun mu-
assa oman talon säilyessä 
paikkakunnalla. 

Pudasjärven torilla on kes-
kiviikkona 15.2. kello 11-15 
Innostu, opi, työllisty -ta-
pahtuma. Siellä pääsee tutus-
tumaan käytännön läheisesti 
ammatilliseen koulutukseen, 
kun Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksikkö 
kumppaneineen esittäytyy. 
Luvassa on nähtävää, toimin-
taa, koettavaa, maisteltavaa ja 
elämyksiä. 

Matkailualan opiskelijat 
järjestävät torilla selfie-kisan, 
aarresuunnistusta ja visailun. 

-Tapahtumien suunnit-
telu ja järjestäminen kuulu-
vat meillä opintoihin. Tunnit 
ovat kuluneet mukavasti to-
ritapahtuman suunnitteluun 
ja valmisteluihin, kuvaavat 
matkailualan opiskelijat Iida 

Ammatillinen koulutus esittäytyy torilla
Karppinen ja Iina Valkama 
toimiaan viime aikoina. 

Palkintona selfie-kilpai-
lussa on matkailualalle sopi-
va kahden hengen husky-aje-
lu. 

Tapahtumaa koordinoi-
va Tapio Ojala kertoo, että 
torilla nähdään ja koetaan 
Pudasjärven yksikölle tyypil-
lisesti hevosia ja elävää tul-
ta. Myös maistettavaa on tar-
jolla. Yhteistyökumppaneita 
on lupautunut tapahtumaan 
mukaan. Koulutuksiin ha-
keminen on nyt ajankohtai-
nen asia. Yhteishaku on tänä 
vuonna 21.2.-14.3. Tutkinnon 
suorittamisen mahdollisuuk-
sia kannattaa kysyä yksikös-
tä pitkin vuotta – aina kun se 
on hakijalle ajankohtaista, lu-

Sanna Loukusa ja Rinssi ajeluttivat syysmarkkinoilla vie-
raita kieseillä. Miten hevoset esittäytyvät torilla, selviää 
paikan päällä. 

ettelee Ojala. 
Torilla tavataan! Toivotta-

vat OSAO Pudasjärven yksi-
kön hevostalouden, proses-
siteollisuuden, matkailun, 

sosiaali- ja terveysalan, sähkö 
ja automaatioalan ja valman 
opiskelijat sekä henkilökunta. 

Kaisu Möttönen
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PERJANTAINA 10.2. LAUANTAINA 11.2. MAANANTAINA 13.2.

TIISTAINA 14.2.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATALOUSTAVARAOSASTOLTA
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säkki

Tuore
NORJAN
LOHI 1-2 kg
kokonainen

Valio
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Korpela
porsaan
SUOLA-
LAPA 
n. 1,5 kg/kpl

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Tuoreet
PORSAAN 
KYLJYKSET

Valio
OLTERMANNI 
250 g

Atria
HIILLOS
GRILLIMAKKARA
400 g

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

Tuore Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

HK tuore
HERNEKEITTO
450 g

HK Amerikan
PEKONI 
ORIGINAL 170 g

Hyvä
NAUTA 
JAUHE-
LIHA

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEELEIKE 

480-600 g
-naturell, hunaja tai

pehmeäpippuri
marinoituna

Olvi
LIMSAT

0,95 l

Saarioinen
HERKKU 

RÄISKÄLEET,
OHUKAISET- tai 

PINAATTI-
OHUKAISET

HILLOLLA 200 g

Atria
BALKANMAKKARA

TANKO
500 g

Atria kunnon arki
BROILERILEIKE

200 g -viipale

2 kg/talous

Vaasan
RUISREVITTY
350 g

HK
PIKNIK-
PAISTI
n. 1,5 kg/kpl

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Arla
TUORE-
JUUSTO
150 g

SAVU-
LUUT

Kananpojan
KOIPIPALAT
maustamaton tai
marinoidut
n. 1-1,5 kg/ras

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Koriniemen
BROILERIN 
KOIPIREISI 
3 kpl/ras

3 kg/talous

Oman talon
JAUHE-
LIHA 
SIKA-
NAUTA

Tuore
SILAKKA-
FILEE

PILKKIJÄT HUOM! 

KÄRPÄSENTOUKAT 

JA MADOT 

Korpela
KANANUGGETIT

200 g

VERIAPPELSIINI

Bruno
KLEMENTIINI

Airam
PALOVAROITIN

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

4990

HALKO-
KÄRRY

9990

Black&Decker 
AKKU-
PORAKONE 
SARJA
-sis. 80-os. tarvikkeet

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Airam
HÄKÄVAROITIN

Maxell
ALKALINE
PARISTOT
2 kpl 9 v Orthex

LUMILAPIO

SAMMUTUS-
PEITE
120x180 cm
sisustuksellinen

pyyntivaraus

AURINGON-
KUKANSIEMEN
20 kg

Mabelle
VERHOKAPPA

Mabelle
KAITALIINA

Novita
JAZZ-LANKA

KAUNIIT

YSTÄVÄN-

PÄIVÄKORTIT 

MELTÄ!

YSTÄVÄN-

PÄIVÄ 

ARVONTAA!
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Pudasjärvellä Syötteen alu-
eella käydään helmikuun 
toisen viikonlopun aikana 
Umpihankihiihdon maail-
manmestaruusjuhlakilpai-
lu 20. kerran teemalla ”Teh-
dään yhdessä”. Pudasjärven 
Urheilijoiden järjestämäs-
sä kisassa hiihtäjät kisaavat 
sekä yksilö- että joukkuekil-
pailuissa. Tänä vuonna mu-
kaan lähtee joukkueissa noin 
270 ja yksin hiihtää kolmi-
senkymmentä hiihtäjää. Uu-
tena on vähintään 10. ker-
taa kisoihin osallistuneiden 
neuvosten kymmenen hen-
gen ryhmän lauantain hiih-
to. Viime vuosina osa jouk-
kueista lähtee jo perjantaina, 
joten metsässä on kahden 
yön yöpyminen. Sarjoissa on 
sekä miehiä että naisia sekä 

joitakin nuoria.
Kisa avataan virallises-

ti perjantaina 10.2. kello 19 
Hotelli Pikku-Syötteellä. 
Lauantaina iltajuhlassa kut-
suvieraat ja yli satapäinen 
huoltojoukko pääsee naut-
timaan tunnelmasta luon-
non helmassa. Tänä vuon-
na Suomen 100-vuotisjuhlan 
merkeissä tapahtumaan on 
kutsuttu lauantai-iltana 
kunniavieraaksi veteraaneja 
ja sunnuntaina maalialueel-
la saa 200 kisavierasta järjes-
täjien tarjoaman ruoka-an-
noksen. 

Ensimmäisenä päivänä 
hiihdetään ilman ajan ottoa 
30-50 kilometriä ja tällä mat-
kalla saa käyttää metsäsuk-
sin tehtyä reittiä. Toisena 
hiihtopäivänä matka on 8 

kilometriä. Tänäkin vuon-
na kisaajien etenemistä voi 
tarkkailla reaaliaikaisesti in-
ternetin välityksellä osoit-
teessa www.umpihankihiih-
to.pudasjarvi.fi.

Erätaidot ovat  
kisaajalle  
välttämättömyys
Kisassa ei ratkaise pelkäs-
tään kova kunto ja nope-
us, vaan matkan varrella on 
myös tehtävä- ja lisäraste-
ja, joilla käyminen ja tehtä-
vistä suoriutuminen paran-
taa mahdollisuutta voittoon 
ja epäonnistuminen puo-
lestaan vaikuttaa tuntuvas-
ti seuraavan päivän läh-
töaikaan. Tehtävärastien 
haasteet liittyvät erätaitoihin 

ja ensiavun hallintaan.
Lisäksi kisaajat yöpy-

vät kisapäivien välisen yön 
maastossa, jossa he joutu-
vat selviytymään muka-
naan kantamiensa varustei-
den avulla. Järjestäjät ovat 
varanneet yöpymispaikal-
le polttopuita rankoina, jois-
ta kilpailijat saavat itse saha-
ta ja pilkkoa tarvitsemansa 
polttopuun.

Paikallistakin väriä löy-
tyy useista joukkueista ja 
kokonaan pudasjärvisistä 
muodostuvia joukkueita on 
mukana neljä ja kun otetaan 
yksilösarja ja muissa jouk-
kueissa olevat mukaan, niin 
paikkakuntalaisia on kisaa-
massa reilut 20.  HT

Porokilpailuperinne on he-
rätetty henkiin ja jo kol-
mantena vuonna peräkkäin 
Nuorittalla järjestetään po-
rokilpailut. Tänä vuonna ki-
sat ajetaan lauantaina 18.2. 
kello 11 alkaen Saarisuol-
la (Hetekyläntie 1797). Pe-
rinteisesti Nuorittan poroki-
sat ajettiin loppiaisena. Nyt 
ajankohdaksi on vakiintu-
nut viikonloppu ennen cup-
kisojen alkamista. Kuuma-
sarja ajetaan Erkki Pähtilän 
muistoajona. Sarjan voitta-
jalle luovutetaan kiertopal-
kinto, jonka saa kolmella 
kiinnityksellä itselleen. En-
simmäinen kiinnitys pokaa-
liin on vuoden 2015 kunin-
kaalla Ote-porolla. Kisat on 
lupautunut avaamaan selos-
tajalegenda Kyösti Konola, 

Porot kisaavat 
Nuorittalla 

kultakellosta
kyläkoulun entinen opettaja.

Kisoissa porot kilpailevat 
neljässä sarjassa; karsinta-
ajo, yleinen/ tuntemattomat, 
kuuma sekä juniori-sarja, 
jossa kuskit ovat 8-14- vuo-
tiaita. Viime vuonna poroja 
oli mukana 120. Tänä vuon-
na ryhmäajojen paras poro 
saa palkinnoksi aidon kul-
taisen rannekellon, minkä 
uskotaan houkuttavan pai-
kalle edellisvuotta enemmän 
kisaajia.

Porokisat ovat mitä par-
hain koko perheen ulkoilu-
tapahtuma. Ohjelmassa on 
vauhdikkaiden porolähtöjen 
lisäksi hoijakka, pulkkamäki 
sekä poroajelutusta. Hoijak-
ka ja pulkkamäki on testat-
tuja ja vauhdikkaiksi todet-
tu.

Porokisat järjestetään tal-
koilla ja vuodenvaihteesta 
alkaen on lauantai aamuisin 
kokoonnuttu nuorisoseu-
ran talolle aamukahveille ja 
"käskynjaolle". Kisa-areena 
alkaa olla jo valmiina. Reip-
paita talkoolaisia on riittä-
nyt. Iso Kiitos talkoolaisil-
le ja yhteistyökumppaneille, 
jotka mahdollistavat kisojen 
järjestämisen.

Mari Valkola, kuvat Jouni 
Koistinen ja Pirjo Holappa

Kilvanajoa vuoden 2016 kisoista.

Kilpailunjohtaja Juha Park-
kinen, Toivo Valkola ja Erk-
ki Koskela kirnun pystytyk-
sessä. 

Metsähallitus Metsätalous 
Oy on tarkistanut metsä-
teiden käytöstä perimiään 
maksuja. Hintaperusteena 
on 0,15 euroa kuutiometriä 
kilometri.

-Päädyimme kohtuul-
listamaan kustannukset eli 
yli 20 kilometrin matkalta 
ei enää tule tienkäyttömak-
sua, Metsähallituksen met-
sienkäyttö- ja suunnittelu-
johtaja Pertti Tuomi kertoo.

Suurin osa kuljetuksista 
on alle 20 kilometriä ja siten 
teiden käytöstä kertyy pää-

osin teiden kulumista vas-
taava korvaus.

-Etenkin Pohjois-Suo-
messa ja Lapissa haluam-
me myös omalta osaltam-
me vaikuttaa siihen, että 
puuta saadaan hyvin liik-
keelle uusien biotalousteh-
dashankkeiden raaka-ai-
nehuollon turvaamiseksi”, 
Tuomi toteaa.

Metsähallitus on saanut 
runsaasti palautetta nimen-
omaan pitkien matkojen 
päässä olevien metsäpals-
tojen kuljetuskustannuksis-

ta. Tienkäyttömaksuista on 
neuvoteltu myös Maa- ja 
metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK:n kanssa.

-Tiemaksuihin on haet-
tu yhdessä keskustelemal-
la kohtuullistamista ja mie-
lestäni asiassa päästiin ihan 
järkevään ratkaisuun. Tien-
käyttömaksun kohtuullista-
minen palauttaa yksityisiä 
metsätiloja takaisin kan-
nattavuuden piiriin, sanoo 
MTK:n kenttäpäällikkö Sa-
muli Kokkoniemi.

Tienkäyttömaksuilla ka-

tetaan osaltaan laajan met-
sätieverkoston ylläpitoa: 
Metsähallituksella on 37 
000 kilometriä omia metsä-
teitä.

Maksut eivät koske hen-
kilöliikennettä ja esimer-
kiksi metsästäjille, marjas-
tajille, kalastajille ja muille 
vastaaville käyttäjille kul-
ku on edelleen maksutonta. 
Valtion metsäteillä kulki-
joista 85 prosenttia on vir-
kistyskäyttäjiä.

Metsähallitus tarkisti 
tienkäyttömaksujaan

Kaupunginvaltuusto ko-
koontui torstaina 2.2. Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:n 
3,9 miljoonan korkotukilai-
nalle myönnettiin takaus. 
Laina käytetään Ritolantie 
15 uudiskohteen rakentami-
seen vuosina 2017-2018. Li-
säksi Pudasjärven Vuokra-
talot Oy:lle myönnettiin 206 
674 euron kolmoissijaislaina 
saman uudisrahoituskoh-
teen rakentamiseen. Ensi 
vuoden maaliskuussa val-
mistuvaan rakennukseen 
tule 24 eri kokoista asuntoa. 
Rakennuksen kustannusar-
vio on 4,1 miljoonaa euroa. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen mukaan kohtuu-
hintaisia vuokra-asuntoja 
tarvitaan lisää ja nyt raken-
nettava talo tulee hyvään 
tarpeeseen. 

Asian käsittelyn yhtey-
dessä Pudasjärven Vuokra-
talot Oy.n toimitusjohtaja 
Suvi Stenberg esitteli yhti-
ön toimintaa kertoen yhti-
ön omistavan Pudasjärvellä 

Kaupungille lisää kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja

25 kiinteistöä, joissa on 305 
asuntoa. Käyttöaste on var-
sin hyvä 99 prosenttia. 

-Viime aikoina yhtiössä 
on panostettu asukasviihty-
vyyteen hyvään palveluun. 
Vuokrataloille on avattu 
nettisivut ja sähköistä asi-
ointia on kehitetty. Yhti-
ön toiminnassa ei tavoitella 
voittoa, mutta muun muas-
sa korjausrakentamiseen on 
varauduttu, kertoi Stenberg. 

Unelmatehdas Oy:lle 
myönnettiin äänin 18-12, 
kaksi tyhjää, 50 000 eu-
ron pääomalaina. Kukaan 
ei vastustanut kaupungin 
panostusta Unelmatehdas 
Oy:lle, mutta osa valtuu-
tetuista olisi mieluummin 
laittanut kyseessä olevan 
summan osakepääoman ko-
rotuksena. 

Kaupungin ilmoitukset 
julkaistaan aikaisempien 
vuosien tapaan muun mu-
assa Iijokiseudussa ja Pu-
dasjärvi-lehdessä. 

Keskusvaalilautakun-

taan jouduttiin vaihtamaan 
jäseniä, kun osa jäsenistä tai 
heidän lähiomaisistaan oli 
suostunut ehdokkaiksi tu-
levissa kuntavaaleissa. Mar-
ja-Leena Tykkyläisen tilalle 
valittiin Eija Kantoniemi ja 
hän toimii myös lautakun-
nan varapuheenjohtajana. 
Antero Kokon tilalle valit-
tiin Sari Ojala, Esa ikosen ti-
lalle Jukka Särkelä ja vara-
jäsenenä toimineen Pertti 
Mannisen tilalle Kalevi Sär-
kelä. 

Kaupunginhallitukseen 
varajäseneksi Eero Oinas-
Panuman paikalle valit-
tiin Kaisa Nivala ja saman 
miehen tilalle Oulunkaaren 
yhtymävaltuuston varajä-
seneksi valittiin Juha Heik-
kilä. Tarkastuslautakunnan 
varajäseneksi Alpo Ollilan 
tilalle valittiikn Olavi Kär-
ki. Paavo Kortetjärven tilal-
le elinympäristövaliokun-
taan valittiin Aarno Pääaho. 

Kokouksen alussa val-
tuutettu Toivo Miettinen 

ilmoitti eronneensa Pe-
russuomalaisten valtuusto-
ryhmästä ja perustaneensa 
Liberaalipuolueen valtuus-
toryhmän. Ehdokkuuttaan 
tuleviin kuntavaaleihin hän 
oli vielä miettimässä. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Suvi 
Stenberg kertoi valtuutetuil-
le yhtiön toiminnasta.

Pudasjärven Vasemmistolii-
ton kuntavaaliavaus on tiis-
taina 21.2. klo 11 alkaen to-
rilla. Mukaan on lupautunut 
europarlamentaarikko Mer-
ja Kyllönen Suomussalmelta. 
Mukana on myös kuntavaa-
liehdokkaita keskustelemas-
sa ja vaihtamassa ajatuk-
sia ajankohtaisista ja päivän 
polttavista asioista. 

Kaikille on hernekeittotar-
joilu. 

Mukaan toivotaan kun-
nan asioista ja kuntavaalieh-
dokkuudesta kiinnostuneita 
henkilöitä. Osa 
ehdokkaista on 
nimetty, mutta 
vielä mahtuu 
mukaan!

Paavo  
Tihinen

Merja Kyllönen 
Vasemmistoliiton 

kuntavaali-
avaukseen

Umpihankihiihdon MM-kisa starttaa 20. kerran
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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                                                                              

HUIPPUHALVAT TASARAHAPÄIVÄT

KOTIMAISIA MAKEISIA

graham ja 
kaurasämpylä 

10 kpl/470 g

1,69

pkt

broilerin fileesuikale 
hunajamarinoitu 

300 g

2,49

ras

kaalikääryle
2 kg

14,90

pkt

saunapalvi-
kinkku 300 g

1,99

pkt

hiillos
grillimakkara 

400 g

1,79
kinkku-, lohi- ja 

broilerikiusaus 
300 g

3,00

pss

mökkipulla 
6 kpl/390 g

2,99
pss

2 KPL

Hyvää 
Ystävänpäivää 

kaikille!
muista ystävää 14.2.!

esim. 
suklaasydän

0,20 kpl

orthex
lumilapio

10,-
orthex
lumen-
työnnin

kelkka-
hanskat

eigar
talvihattu
valkoinen

kuljetuslaatikko 
musta muovinen, 
50 l, vahva pinottava

savustus-
laatikko

severin
iso 
kahvinkeitin

kaasutoho
piezolla

otsalamppu
t6 10 W

axel
tv-antenni uhf 26lte

finnman
lumikola

2 KPL

10,-

10,-

10,-

10,-

10,-

20,-

20,-

20,-

30,-

30,-

50,-

pulkkila
seinälaatta
valkoinen, 20x40 cm

5,-m2

thermo
talvisaappaat

kuva viitteellinen

kotimainen orthex
kukkaruukut
pamela ruukku 
alusella 
halk. 11,5 cm

alkaen

2,80

biolan
kylvö- ja 
taimimulta 
12 l

4,95
pss

biolan
altakastelu-
multa 12 l

4,95
pss

biolan
mustamulta
12 l

3,60
pss

linnuille
vilja-
rasvapallot

1,50
pss

linnuille
talimakkara 
1 kg

10,-
5 KPLmustamulta

24 l

6,95
pss

saviruukut
halk. 15 cm

alkaen

2,00
kevytsora 5 l

3,90
psspauliina 

kestokastelu-
ruukut
halk. 14 cm
alkaen

4,40

halvan
vanhan ajan 

laku 350 g

halvan
täytelaku 

375 g

1,95 pss

finlandia Candyn
maitosukaa & minttu, 
maitosukaa & toffee, 

maitosuklaa & laku 180 g

1,95 pss

0,95 pss

finlandia Candyn nappikarkit 
salmiakki ja hedelmä 120 g

1,95 pss



8 9nro 6PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.2.2017 10.2.2017nro 6Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUAKIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

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 

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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 yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  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@pudasjar-
vi-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).

OSTETAAN

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 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

Pudasjärven Urheilijoiden 
vuoden ensimmäisessä joh-
tokunnan kokouksessa tiis-
taina 24.1. tehtiin uuden 
puheenjohtajan Paavo Er-
vastin johdolla henkilöva-
lintoja. 

Varapuheenjohtajana 
jatkaa Kirsi Kipinä ja sihtee-
rinä toiminnanjohtaja Mar-
ko Koivula. 

Johto- /talousryhmä: 
Paavo Ervasti puheenjoh-
taja, Kirsi Kipinä varapu-
heenjohtaja ja Marko Koi-
vula toiminnanjohtaja.                       

Jyrkkäkoskiryhmä: Paa-
vo Ervasti puheenjohta-
ja, Marko Koivula sihteeri, 
Vesa Pesälä, Kauko Tervo-
nen (kalustovastaava), Lau-
ri Hemmilä, Sauli Harju, 

Ohjelmaryhmä Kirsi Ki-
pinä vetäjä, kutsuu tarvitta-
vat henkilöt koolle kunkin 
asian tiimoilta.

PR-ryhmä Kirsi Kipinä 
puheenjohtaja, Marko Koi-
vula sihteeri, Mika Kuusi-
järvi, Mervi Matero, Riitta 
Jaakola ja Antti Kokko. 

Umpihankihiihtotapah-

Kipinä jatkaa urheiluseuran 
varapuheenjohtajana

tuma Heino Ruuskanen 
kilpailunjohtaja/ratavalio-
kunta//talous- ja mark-
kinointi, Heikki Haavik-
ko kilpailunjohtaja, Marko 
Koivula pääsihteeri, Pent-
ti Riekki tehtävärastit, Arto 
Ylilehto ratatoimikunta, 
Paavo Ervasti huolto, Sep-
po Sammelvuo pr- ja kutsu-
vieraat. 

Syötehiihto Heino 
Ruuskanen kilpailunjohtaja 
ja vastuuhenkilö. 

Kesäpilikkitapahtuma 
Paavo Ervasti puheenjoh-
taja sekä huoltopäällikkö 
ja kalustovastaava, Marko 
Koivula pääsihteeri, Vesa 
Teivaanmäki säännöt, Lauri 
Hemmilä pilikkijätkä, Sau-
li Harju talkooväen hankki-

Pudasjärven Urheilijoiden johtokunnan kokouksiin kutsutaan mukaan myös jaostojen 
puheenjohtajat ja jokaisella jäsenellä on myös henkilökohtainen varajäsen. Mukana en-
simmäisessä kokouksessa olivat Marko Koivula sihteeri, Kauko Tervonen, Tarja Tolonen, 
Mika Kuusijärvi, Paavo Ervasti puheenjohtaja, Heino Ruuskanen, Vesa Pesälä, Sauli Har-
ju, Kirsi Kipinä, Riitta Jaakola ja Mervi Matero. Kuva Antti Härkönen. 

minen. 
SyöteMTB kesä ja talvi 

Heino Ruuskanen vastuu-
henkilö seuran puolesta. 

Kokouksessa käytiin 
myös läpi Umpihankihiih-
don MM-kisojen, Talvi Syö-
te MTB:n ja Kurentanssi-
tapahtuman järjestelyjä. 
Kultakin jaostolta oli oma 
toimintakatsaus. HT

Eppu Normaali saapuu Pu-
dasjärvelle elokuussa, kun 
bilebändi Woyzeck viettää 
näyttävästi 20-vuotisjuh-
laansa.

Woyzeck juhlii merkki-
paaluaan synnyinseudul-
laan Pudasjärvellä. Bändi 
järjestää ikimuistoiset juh-
lat yhteistyössä Pudasjär-
ven kaupungin ja yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa 

lauantaina 19.8.2017.
Woyzeck myi joulu-

myynnissä lippuja huike-
at 1500 kappaletta. Joulun 
jälkeen ennakkolippuja on 
myyty tasaiseen tahtiin.

- Nyt tehdään historiaa. 
Pudasjärven keskustassa ei 
ole ikinä nähty yhtä massii-
vista tapahtumaa, tapahtu-
man tuottaja  Janne So-
ronen kertoo.

Päivällä ennen konsert-
teja järjestetään koko per-
heen tapahtumapäivä Pu-
dasjärven keskustassa. 
Woyzeck tarjoaa syntymä-
päiväkakkukahvit ja Joni 
Pakanen esiintyy päiväl-
lä yleisön joukossa sekä ta-
pahtumapuiston pienel-
lä lavalla lähitaikuutta 
tehden. Päivällä ohjelmassa 
on myös musiikki- ja tanssi-

esityksiä.
Illalla suuressa show´ssa 

esiintyvät synttärisankari 
Woyzec, taikuri Joni Paka-
nen ja Eppu Normaali.

Soronen vihjailee, että la-
valla saatetaan nähdä myös 
yllätysvetokin.

- Aina pitää olla ässiä hi-
hassa.

Eppu Normaalin keikalle 
myyty jo lähes 2000 lippua

TV-taso 135x45x61 cm tasossa 
lasiovet lukolla varustettuna, h. 
20€. Ovaali sohvapöytä vaalea 
h. 8€, TV-taso 2€, yöpöytä 10€, 
Kurenalla. P. 0400 324 037.

Uudenveroiset Atomicin va-
paan ja perinteisen hiihtoken-
gät (SNS), koko 38. 80 €/pari. 
Myytävänä myös perinteisen 
tyylin suksia 55-65 kg hiihtäjäl-
le. 200 €/pari. P 0400 244 214.

Myytävänä rivitalo, päätyhuo-
neisto 3 h+keittiö+sauna, 69 
m2, rakennusvuosi 1990. Ollut 
yhdellä omistajalla uudesta 
asti. P. 040 724 6248.

Mitsubishi Karisma, 1,6, vm 
2003, katsastettu, hyvä kunt, 
2-renkaat. P. 040 354 2616.

VUOKRATTAVANA

Vuokrataan 2 h+k+s+parv., 61 
neliötä. Vuokra 540 €. Vapaa 
1.3. Myös myynti mahdollinen. 
P. 040 820 3241.

Jääkaira, polttomoottori-käyt-
töinen p. 040 722 6101. 

Viime Pudasjärvi-lehden 
tanssijärjestäjien jutun kuva-
tekstin alku oikaistuna: Sa-
rakylän Nuorisoseuran Sa-
rapirtin tanssien järjestäjistä 
olivat Pintamolla vieraile-

Oikaisu
massa Urpo Puolakanaho, 
Juhani Falck ja Pirkko Kor-
tesalmi.

Toimitus

Karaoketanssit Pintamolla
Viikonloppuna pääsee lau-
lamaan ja tanssimaan, kun 
Pintamon kyläseura järjes-
tää Pintamolla karaoketans-

sit lauantaina 11. helmikuuta. 
Tanssit aloitetaan kello 21. ja 
ne jatkuvat aina yhteen saak-
ka.

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

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 10.-12.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 13.2. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Sarakylän koululla ti 14.2. klo 10.30. Paikalla vapaa-aika ohjaaja Tarja Väisänen.
Puikkarin ystävänpäivä ti 14.2. klo 6.15-20. Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 15.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 15.2. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Haastavat vuorovaikutustilanteet -koulutus ke 15.2. klo 17-19. Koulutus on suun-
nattu ennen kaikkea järjestöissä toimiville. Kaupungintalo, Varsitie 7.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta to 16.2. klo 18.  Vähäkuopuksella.
Maaseudun tuet ja ruokamatkailu to 16.2. klo 13-16 Karhukunnaantie 6.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 12.2.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Aittojärven kyläseura ry:n 
VUOSIKOKOUS

Kyläkolossa ke 15.2.2017 klo 18.00
Sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Yli-Siuruan 
Metsästysseura Ry:n 
VUOSIKOKOUS

Su 19.2.2017 klo 11.00 Hirvipirtillä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

KaraoKeTanssiT 
PinTamolla 

Pintamontie 321

lauantaina 11.2. 
klo 21.00–01.00. 

Lippu 5 €
HUOM! Käteismaksu

C-oikeudet (olut, siideri). 

Pintamon kyläseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
lauantaina 18.2. klo 12.00 

kyläseuran talolla (Pintamontie 321). 
Hallitus kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!

Kuulutus ympäristölupahakemuksen 
vireillä olosta
Pudasjärvellä on vireillä seuraava ympäristölupahakemus:
Hakija ja osoite 
Turveruukki Oy, PL 116, 90101 Oulu
Toiminta ja sijainti
Energiapuun ja puistorisun vastaanotto, haketus ja välivarastointi 
Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä sijaitsevalla tilalla 
Pappila 615-409-5-62. Toiminta sijoittuu Heteharjun teollisuusalu-
eelle, noin 3,0 km Pudasjärven keskustasta etelään. Suunniteltu 
alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kyseessä on uusi 
toiminta.
Hakemuksen mukaan alueella otetaan vastaan ja varastoidaan 
energiapuuta enimmillään noin 15 000 k-m³ vuodessa sekä pieniä 
määriä puistorisua. Varastointiaika on korkeintaan kaksi vuotta. 
Haketta valmistetaan maksimissaan 8200 tonnia vuodessa.
Haketusta tehdään jaksoittain ympäri vuoden. Haketuspäiviä on 
vuodessa noin 12-20 kpl, haketusjaksoja 4-5 kpl, jolloin hakete-
taan kerrallaan 3-4 pv. Haketusta tehdään ma-la klo 7.00-22.00. 
Toiminnassa käytetään puutavara- ja hakerekkoja, pyöräkuor-
maajaa ja mobiilihakkuria. Hake varastoidaan asfalttikentälle ha-
keaumoihin muutamiksi kuukausiksi. Energiapuuta toimitetaan 
alueelle ympäri vuoden. Lämmityskaudella terminaalista lähtee 
haketta 2-8 kuormaa vuorokaudessa. Vuosittain toimitettavien 
hakekuormien lukumäärä vaihtelee 100-300. Alueella liikennöinti 
painottuu loka-toukokuun väliseen aikaan, kesäisin toiminta on 
satunnaista.  
Nähtävänä pito ja muistutusten teko
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Pudasjärven kaupun-
gintalolla, os. Varsitie 7, 9.2.2017–10.3.2017. Mahdolliset asiaa 
koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 
10.3.2017 mennessä osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki 
Oulunkaaren ympäristölautakunta 
PL 10, 93101 Pudasjärvi
Lisätiedot 
Ympäristötarkastaja Kati Juurikka,  
p. 0500 282 946, kati.juurikka@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 6.2.2017 
Oulunkaaren ympäristölautakunta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  
2 hlö 85€ 

Lauantaina 11.2.
Karaoke ja  wintti 

lippu 2 € klo 23.59 saakka, klo 24.00 alkaen 5 €

Perjantaina 10.2.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

TU
LO

SS
A: Lauantaina 4.3.

ARTTU WISKARI 
Tervetuloa!

Myytävänä rakennuksia
Teollisuusrakennukset
Pudasjärven kaupunki myy tarjousten perusteella teollisuusra-
kennukset (Teknisten toimintojen keskus) Teollisuuskylässä osoit-
teessa Teollisuustie 10, 93100 Pudasjärvi. 
Päärakennuksen pinta-ala on 1 693,0 k-m2, ja autotallirakennuk-
sen pinta-ala on 616,0 k-m2. Rakennuksissa on vuokralaisia, käyt-
töaste on n. 80 %. Vuokrasopimukset siirretään uudelle omistajal-
le. 
v. 1984 rakennetussa hallirakennuksessa on toimisto-, sosiaali- ja 
hallitiloja. Rakennus on peltiverhottu, rakennuksessa on loiva har-
jakatto, kateaineena huopa. Yleiskunto on tyydyttävä.
v. 1984 rakennetussa autotallirakennuksessa on lämmin autotal-
liosa, puolilämmin varasto ja kylmä varasto. Rakennus on pelti-
verhottu, rakennuksessa on loiva harjakatto, kateaineena huopa. 
Yleiskunto on tyydyttävä.
Rakennuksilla on yhteinen lämmönjakohuone ja energiakulutuk-
sen mittarointi. Kiinteistö on liitetty alueella toimivaan alueläm-
pöverkostoon.

Ammattikoulun vanha navettarakennus
Pudasjärven kaupunki myy tarjousten perusteella ammattikoulun 
vanhan navettarakennuksen (Toimii osaksi hevostallina) osoit-
teessa Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi. 
Rakennuksen pinta-ala on 1367,0 k-m2. Rakennus sijaitsee am-
mattikoulun pihapiirissä. Rakennus myydään vuokratontilla. 
v. 1964 rakennetussa rakennuksessa on kylmä varasto-osa, tal-
liosa, sosiaali- ja varastotiloja. Rakennus on puuverhottu, raken-
nuksessa on harjakatto, kateaineena varttilevy. Rakennuksen 
kunto on huono, laaja peruskorjaus on välttämätön. Rakennus 
myydään kunnostettavaksi/purkukuntoisena.
Ostaja sitoutuu hankkimaan kaukolämpö- sähkö- ja vesiliittymän 
kustannuksellaan. Kaukolämpöliittymän sijasta ostajalla on mah-
dollisuus asennuttaa maalämmitys.

Tarjoukset
3.3.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen:
Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta 
PL 10, 93101 Pudasjärvi
Kuoreen tunnus ”Ostotarjous, Teollisuustie 10” tai  
”Ostotarjous, Ammattikoulun navettarakennus”.
Tarjoukset voi jättää myös sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä tai neuvotella tarjous-
ten sisällöistä.

Lisätietoja
Eero Talala, tekninenjohtaja, p. 040 587 2275 
Kari Rissanen, kiinteistöpäällikkö, p. 0400 389 973 
etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet lämpimästi tervetullut! 

Jumalanpalvelukset
Su  12.2.  Aila Pyörälä
Su  19.2.  Jouni Vikström 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen 
VUOSIKOKOUS

ke 22.2. klo 18 
Rimminkankaan juhlasalissa.

 Esillä sääntömääräiset asiat. 
Valtakirjojen tarkastus alk. klo 17.

Vuoden 2016 Pienpetokilpailuun ilmoittautumiset 
toiminnanohjaajalle mahd. pian p. 044 238 3257. 

Toiminnanohjaaja

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.  

Astma-, diabetes-, reuma-  ja sydänhoitajan vastaan-
otoille voi varata ajan sähköisesti. Uutena palveluna 
tarjoamme mahdollisuutta tulla sairaanhoitajien vas-
taanotolle virka-ajan jälkeen. Näin työssä käyvien kau-
punkilaisten ja opiskelijoiden on helpompi järjestää pit-
käaikaissairauksien vastaanottokäynnit. 

Oulunkaaren Omahoito –sivuston kautta (www. 
oulunkaarenomahoito.com) voi varata sairaanhoitajien 
vastaanotolle aikoja. Vastaanottoaikoja on joka toinen 
keskiviikko klo 16-18.  Parillisen viikon keskiviikkona 
on astma- ja sydänhoitajan vastaanotto ja parittoman 
viikon keskiviikkona on diabetes- ja reumahoitajan vas-
taanotto. 

Asiantuntijahoitajien 
vastaanotot Pudasjärven 
terveysasemalla

KONGASJÄRVEN KISA-POIKIEN 
YLEINEN KOKOUS

su 19.2.2017 klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa!

KIVARIN ERÄ RY:n metsästusseuran 
VUOSIKOKOUS
lauantaina 18.2. klo 18.00 alkaen 

Ravintola Kurenkosken saunakabinetissa. 
Asia: Sääntömääräiset.

Hirvimiesten kokous heti perään.
Puheenjohtaja

Klo 17-18 kahvio 
(Kampuksen 9D-luokka)

Klo 17.30 Jenni Jaakkola ja Lakarin 
koulun kuoro 

Klo 18.00 Herra Hakkarainen 
harrastaa (Turun Linnateatteri) 

Pudasjärven yhdistys Liput: 5€, jäsenkortilla 3€, alle 2v. ilmaiseksi

Tervetuloa!

TERVETULOA MA 13.2. LAKARIN KOULULLE 
LASTEN KULTTUURI-ILTAAN!
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Taekwon-Don SM-kilpai-
luista 4.-5. helmikuuta Pirk-
kalassa pudasjärveläisistä 
menestystä niitti Ninna Kor-
teslahti sekä Taipaleenhar-
julta kotoisin oleva, nykyisin 
Kuusamossa työskentelevä 
Julia Pätsi. Lisäksi Helmi-
Cupissa menestyi hienosti 
Niko Korteslahti.

Tämän vuoden SM- ja 
Helmi Cup -kilpailut olivat 
koko liiton historian suurim-
mat, sillä mukana oli lähes 
300 kilpailijaa.

Ninna Korteslahti kilpai-
li ensimmäistä kertaa viralli-
sista SM-mitaleista aikuisten 
sarjassa saavutettuaan tähän 
vaadittavan lajin mustan 
vyön joulun alla. Ensikerta-
laisena hän saavutti hienosti 

Korteslahti ja Pätsi menestyivät Taekwon-Don SM-kilpailuissa

pronssia naisten 1.dan liike-
sarjassa sekä hopeaa -62 kg 
ottelussa.  Hyvä menestys 
oli odotettavissa, koska loka-
kuun puolenvälin tienoilla 
Korteslahti osallistui World 
Cupiin Unkarin Budapestis-
sa, tuolloin vielä ylemmäl-
lä punaisella vyöllä, 1 gup.  
Ympäri maailmaa tulleiden 
kilpailijoiden keskuudessa 
Korteslahti menestyi loista-
vasti voittaen kultaa nais-
ten liikesarjoissa (4-1gup) ja 
hopeaa naisten -56 kg otte-
luista (4-1gup). Hänen me-
nestystään täydensi vie-

Julia Pätsi (oikealla) osallistui tänä vuonna harjoitustaukon-
sa vuoksi ainoastaan liikesarjoihin ja erikoistekniikkakilpai-
luun voittaen molemmista SM-kultaa. Kuvat Ari Kairala.

Niko Korteslahti saavutti A-junioreiden sarjassa hienosti 
kultamitalit molemmissa lajeissaan erikoistekniikoissa ja 
voimamurskauksessa. 

Ninna Korteslahti (oikealla) SM-kisojen ensikertalaisena saavutti hienosti hopeaa -62 kg 
ottelussa ja pronssia naisten 1.dan liikesarjassa, josta kuva.  

lä Taekwon-Do Akatemian 
naisten joukkueottelun kul-
tamitali.

Aikaisempina vuosina 
SM-kisoista 4-5 kultamita-
lia kahminut Pätsi osallis-
tui tänä vuonna harjoitus-
taukonsa vuoksi ainoastaan 
liikesarjoihin ja erikoistek-
niikkakilpailuun voittaen 
molemmista SM-kultaa. Li-
säksi kaikille vyöarvoille 
avoimesta liikesarjakilpai-
lusta hän sai hopeaa. 

Harrastajat, jotka eivät 
ole vielä saavuttaneet la-
jissa mustaa vyötä kilpai-

levat värivöille järjestettä-
vässä Helmi-Cupissa. Yhtä 
vyöarvoaskelta vailla musta-
vyö (ylempi punainen, 1gup) 
Niko Korteslahti saavutti A-
junioreiden sarjassa hienos-
ti kultamitalit molemmissa 
lajeissaan erikoistekniikois-
sa (10-1gup) ja voimamurs-
kauksessa (5-1gup).  Hyvä 
menestys ja lähiaikoina ta-
voitteena oleva musta vyö 
toteutuessaan avaa mahdol-
lisuuden vaikka hakea jat-
kossa nuorten maajoukkue-
paikkaa. JP

Pudasjärven hiihtäjät hyvässä vireessä

Piirinmestaruuskisoissa menestyneet vas. Santtu Outila, 
Jaakko Parkkila ja Essi Parkkila.

Pudasjärven minimaakuntaviestin 2. joukkue vas. Mette 
Moilanen, Silja Alahäivälä ja Iina Illikainen, loppusijoitus 11.

Tomi Illikainen ankkuroi Pudasjärven kuntosarjajoukkueen kolmantena maaliin. 

Minimaakuntajoukkueet: Vas. Jaakko Parkkila, Essi Parkki-
la ja Ronja Kokko, loppusijoitus 6.

Maakuntaviestit hiihdettiin 
29.1. Kuusamossa. Pudas-
järveltä mukana oli kaksi 
minimaakuntajoukkuetta ja 
yksi kuntosarjajoukkuetta.

Minimaakuntaviestin 
toisessa joukkueessa hiih-
tivät Jaakko Parkkila, Essi 
Parkkila ja Ronja Kokko. 
Heidän loppusijoituksensa 
oli kuudes.

Toisessa joukkueessa oli-
vat Mette Moilanen, Silja 
Alahäivälä ja Iina Illikainen. 
Tämän joukkueen loppusi-
joitus oli 11.

Hiihdon piirinmesta-
ruuskisat käytiin Kuusa-

mon Petäjälammella 28.1. 
Siellä Essi Parkkila hiihti 
kultaa N12-sarjassa, Jaak-
ko Parkkila sai pronssia 
M10-sarjassa ja Santtu Ou-
tila hiihti pronssia M13-sar-
jassa.

Mikko Raappana
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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!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

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

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

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18 kk / 30000 km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjous voimassa 28.2.2017 asti.

AKTIIVISEEN ARKEEN

PITKÄVAIKUTTEINEN MONIVITAMIINI
P 13 vitamiinia ja 13 hivenainetta

P Ainesosat vapautuvat tasaisemmin pitkin päivää

P Yksi kapseli päivässä riittää

Apteekistasi
Ravintolisä.
Markkinoija ratiopharm Oy

Muista ystävää 14.2.! 
Apteekista ihanat 

pienet lahjat!

16,00€
(norm. 18,00)

 60 kapselia

24,90€
(norm. 28,01)

120 kapselia


