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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uuden 
kirkkovaltuuston 

ensimmäinen 
kokous s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 14.1.2014
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

KUTSU METSÄVEROILTAAN
Tervetuloa OP Pudasjärven ja 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään

METSÄVEROILTAAN

maanantaina 19.1.2015 klo 18.00 – 20.15
Osuuspankin alakerran kokoustilaan.

ILLAN OHJELMA 

Kahvitarjoilu klo 17.45-18.00

Tilaisuuden avaus
• Elias Rask ja Anssi Kekki, OP Pudasjärvi 
Metsän vakuuttaminen
• Mikko Ylitalo, OP Vakuutus 
Metsäverotus 2014
• Antti Härkönen, Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 16.1.2015 
kello 12.00 mennessä puh. 010 257 1906 tai 

sähköpostitse pudasjarven@op.fi. 
Tilaisuuteen mahtuu enintään 40 osallistujaa.

Tervetuloa!

MAANANTAINA 19.1.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Hotelli Kuusamo   klo  14.00 – 18.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! Paavo p. 0400 198 700

ALOITA PAINONPUDOTUS NYT!
VANHAT JA UUDET 

ASIAKKAAT 
TERVETULOA!

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Kauttamme myös 
ilmastointikanavien 

putsaukset, kysy tarjous!

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

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor-

komposiittiputkistolla.

Tule ja 
pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupan päälle!

P. 040 821 1819Varaa aika

Lääkäriajat: 
ke 21.1., ke 28.1. ja ke 4.2.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSSA
Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

KIRJASTOAUTO ISO KARHU 
PALVELEE KIRJASTON 
PYSÄKÖINTIALUEELLA

Maanantaista torstaihin kirjastoauto reitillä normaalisti.
Pääkirjasto suljettu 1.2.2015 saakka.

perjantaisin 16.1., 23.1. ja 30.1. 
klo 10.00-15.00

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

KIRPPIS
pe-la 16.-17.1. klo 10-15

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!Huom! Aika

AURINKOLASIT
voimakkuuksilla
S-Etukortilla alk.99€

AL
–80%
PALJON MERKKIKEHYKSIÄ

Tarjous voimassa 31.1.2015 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset ja aurinkolasit 
erityismallistosta. Aurinkolasitarjous voimassa S-Etukortilla. Etu koskee uusia tilauksia. 
Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske 
piilolinssinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat myymälöittäin.
* Kysy lisää henkilökunnaltamme.

AJANVARAUS silmälääkärille  
tai optikolle 08 822 416
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma-pe 9.30-17

–100%
*
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Lukion teatterikurssilaiset 
esittivät Hans Christian An-
dersenin satuun perustu-
van näytelmän Pieni Meren-
neito, tiistaina 6.1. Rimmin 
koulun juhlasalissa. Näytel-
mä keräsi yli 100 katsojaa ja 
buffetin tarjonta meni hyvin 
kaupaksi. Teatterikurssilta 
näytelmää toteuttamassa oli 
24 opiskelijaa.

Pieni Merenneito oli kä-
sikirjoitettu sadun pohjalta 
ja muokattu useille oppilail-
le sopivaksi. Perinteisestä ta-
rinasta poiketen Merenneito 
rakastui prinssin sijasta ka-
lastajapoika Mikaeliin. La-
vasteet oli pelkistetyt mutta 
toimivat, ja niiden toteutuk-
sesta vastasivat lavastus-
kurssilaiset, joista paikalla 
oli Salla Petäjäjärvi ja Hanna 

Pieni Merenneito sai yli sata katsojaa
Mosorin. Valo- ja äänityös-
kentelystä vastasi Juha Va-
sara.

Näytelmän ohjasi äidin-
kielenopettaja Elisa Ranua 
ja häntä urakassa auttoi kol-
mannen vuoden opiskelija 
Alisa Suvanne. Suvanne suo-
rittaa näytelmän ohella teat-
terin lukiodiplomia ohjaami-
sesta ja näyttelemisestä, joten 
ohjaustyön lisäksi hän näyt-
teli kavalaa merinoitaa.

Lukion taito- ja taide-
aineista voi suorittaa lukio-
diplomin, kuten esimerkik-
si musiikista, liikunnasta, 
kotitaloudesta ja teatterista. 
Alisa Suvanteen suorittama 
teatteritaiteen lukiodiplo-
mi edellyttää, että hänen on 
osallistuttava kolmena vuo-
tena teatteritaiteen kurssil-

Isoäiti Matria (Jennika Karppinen) laulaa Pienen Merenneidon (Vilja-Elina Törmä-
nen) uneen. Vieressä ystävät Iida-Lotta Pihlaja, Olli Jylhänlehto, Annika Paavola, 
Ilari Harju ja Paavo Päiväniemi.

Näytelmän lopuksi työryhmä palkittiin kukkasin.

Näytelmän ohjasivat äidinkielen opettaja Elisa Ranua 
sekä kolmannen vuoden opiskelija Alisa Suvanne, joka 
esitti myös kavalaa merinoitaa.

le näyttelijänä. Näyttelijänä 
kehittymistään hän proses-
soi oman oppimispäiväkir-
jan sekä opettajan ja ulko-
puolisen arvioijan antaman 
palautteen kautta.

Alisa on myös osallistu-
nut ohjaustyöhön opettajan 
apuna, ja hän vastasi itsenäi-
sesti lukiolaisten joulujuhlas-
sa esitetyn näytelmäversion 
ohjaamisesta. Lukiodiplomit 

täydentävät muiden lukio-
opintoihin liittyvien erillis-
ten näyttöjen tavoin lukion 
päättötodistuksen ja ylioppi-
lastutkintotodistuksen osoit-
tamaa osaamista. JK

Perhemessu seurakuntako-
dissa su 18.1. kello 12, Jaak-
ko Sääskilahti, Jukka Jaak-
kola. Kirkkokahvit ja mehut. 
Kuorot: Vox Margarita ke 
14.1. kello 18, Sarakylän 
kappelikuoro to 15.1. kello 
16.30, kirkkokuoro to 15.1. 

kello 18.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
14.1. kello 10-13. 
Sauvakävely ti 20.1. Yhteis-
lähtö seurakuntatalolta kel-
lo 17.15 Sauvakävelyä n. 1h, 
eli 3-4 km. Liepeessä kahvit ja 
hartaus kello 18.00-18.45. Kä-
vely Liepeestä takaisin srk-ta-
lolle 18.45-19.00.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot 
jatkuvat joululoman jälkeen 
viikosta 3 alkaen seuraavasti
- Ti  17-18.30 Puuhakerho Li-
von koululla  (HOX! UUSI 
KERHOPÄIVÄ!)
- Ti 16.30-18 Kokkikerho (6-9 
vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila.

- ke 17-18.30 Kokkikerho (10-
13 vuotiaat) seurakuntatalo, 
Kanttorila.
- to 16-17.30 Monitoimikerho 
(7-10 vuotiaat) seurakuntata-
lo, Rönö.
- su 16.30-18 Puuhamuksut (6-
13 vuotiaat) Hetepirtti, Hete-
kylä.
Lisätietoja kerhoista Tiinalta 
(tiina.inkeroinen@evl.fi/040 
571 4636).
Partiotoiminta: Sudenpen-
nut (7-9 vuotiaat) keskiviik-
koisin kello 17-18 seurakun-
tatalolla ja SeikkailijaTarpojat 
(10-13 vuotiaat) keskiviikkoi-
sin kello 18-19 seurakunta-
talolla. Erityisesti sudenpen-

tujen ryhmä kaipailee uusia 
innokkaita tyttöjä ja poikia. 
Lisätietoja partiotoiminnasta:  
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040 
571 46 36.
Nuorisotyö: perjantaina 16.1. 
Nuorten iltakahvila Rönö.
Perhekerho: Perhekerho seu-
rakuntakodissa  ke 14.1. ja to 
15.1. kello 10-13. Iltaperheker-
ho to 15.1. kello 16.30-18.30.  
Paukkerin perhekerhoa ei 
perjantaina 16.1. Perheker-
ho Sarakylän koululla päivä-
kerhotilassa ke 14.1. kello 11. 
Perhekerho Korpisen kyläta-
lossa ke 21.1. kello 10.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-

”Rakastakaa vihamiehiänne. Tehkää hyvää niille, jotka tei-
tä vihaavat.” Nämä ovat Jeesuksen sanoja niille, jotka 
haluavat seurata häntä. Siis nuo sanat ovat tarkoitetut 
meille jokaiselle, sinulle ja minulle. Jeesuksen kehoi-
tuksiin liittyy myös lupaus: ”Teidän palkkanne on oleva 
suuri” Tuo lupaus ei kuitenkaan sano, mikä se palkka 
on. Toisaalta sitä ei tarvitsekaan sanoa, sillä palkkion 
toivossa ei voi rakastaa oikeasti. 

”Teille, jotka minua kuulette, minä sanon: 
Rakastakaa vihamiehiänne, 
tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.
Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, 

rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 
Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. 
Jos joku vie sinulta viitan, 
anna hänen ottaa paitasikin.
Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, 
äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. 
Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, 
niin tehkää te heille.”  
Luukas 6:27-31

Lähimmäisen rakastaminen ei ole aina helppoa. 
Sinun ja minun sydämessä voi tapahtua ihmeellisiä 
muutoksia, niin että kova sydämemme jotain ihmis-

tä kohtaan pehmenee. Ehkä me vähitellen opimme 
ymmärtämään miksi tuo ihminen on toiminut väärin. 
Meidän ei tarvitse hyväksyäkään hänen pahaa tekoaan. 

Erittäin hienon esimerkin anteeksiantamisesta 
meille antaa Jeesus, joka sanoi ristillä ”Isä, anna heil-
le anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Jee-
suksen antama haaste meille kristityille on suuri. Hän 
kehottaa meitä pyytämään ja antamaan 
anteeksi silloinkin, kun emme ole itse 
syyllisiä.

Helena Koivukangas 
diakoniatyöntekijä

Rakastakaa vihamiehiänne

jantaisin kello 9.30-12. Il-
moittautumiset (08) 882 
3100. 
Satumuskari Hopeatiuku  
pe 16.1. seurakuntakodis-
sa kello 10.30-11.15 molem-
mat ryhmät yhdessä.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan  ry:llä su 
18.1. kello 17 (Iivari Jurmu, 
Jaakko Sääskilahti).
Kastettu: Markus Ola-
vi Puurunen, Leevi Severi 
Haapakoski.
Haudattu:  Hilda Maria 
Karvonen  101 v, Mart-
ti Henrik Liikanen  96 v, 
Veikko Pääaho 91 v,  Lah-
ja Kaarina Ojala 78 v.

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 15.-18.1.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

400
Kariniemen  
kananpojan fileesuikaleet
250-300 g (6,67-8,00/kg)
ei pintamaustetut

-42 %

Ilman korttia tai yksittäin 3,49 rs (11,63-13,96/kg)

149069
Viennetta 
jäätelökakut
650 ml (2,29/ll) 

Appelsiini
Egypti

KG PKT

 Vinkit hyvään  
oloon ja kevyempään arkeen  

k-supermarket.fi

895
Tuore lohifilee
vakuumi, Norja  
rajoitus: 2 pkt/talous

KG

225

199

399

Valio  
marjakeitot
1 kg (2,25/kg)

HK  
amerikan pekoni
170 g (11,71/kg) original

Arla edam
500 g (7,98/kg)

245

249

519

PKT

KPL

PS

TLK

Oululainen  
jälkiuunipala
8 kpl/480 g (4,98/kg)

239
269

299
Coca-Cola  
zero tai light
2x1,5 l (0,73/l)
sis. pantit 0,80

2
PACK

2RS

ERÄ

Kevyttä ja herkullista
Tarjoukset voimassa to-su 15.-18.1.

To 15.1.
Arlan 

konsulentti 
maistattaa

 Kadett-juustoja 100
Ruisreikäleipä
400 g (2,50/kg) 

KPL

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Laajennamme 
palveluaikojamme

Palvelemme Teitä 
ajanvarauksella 

päivittäis-, sijoitus- ja 
rahoitusasioissa 
keskiviikkoisin 

kello 18 saakka.

Varaa aika neuvotteluun numerosta
 010 257 1901 tai osoitteesta op.fi.

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas 
Markku ja  

Hannaleena
P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fiROMU-UKKO OY

P. 0400 253 358
Myös rekisteristäpoistot

 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

samipikkuaho.fi 

Pudasjärvi ja pohjoinen maakuntamme tarvitsee 
puolestapuhujan eduskuntaan! Sami tavattavissa:

Tervetuloa keskustelemaan ja 
kuuntelemaan Samin ajatuksia!

Ma
ks

aja
: P

ar
em

ma
n a

rje
n p

uo
les

ta 
ry

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi tulee turvata konk-

reettisin teoin ja yhteiskuntamme tulee rakentaa kestävien arvojen 
varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 

– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

LA 17.1 PUDASJÄRVI
 klo 9–11  Ervastin kyläkauppa (kahvitarjoilu) 
 klo 12  S-market (grillimakkaratarjoilu) 
 klo 14  Kaupungintalolla vaalitilaisuus
 yli puoluerajojen kansanedustajaehdokas
 Niilo Keräsen kanssa (kahvitarjoilu) 
 klo 18  Iltatilaisuus  
 
Mukana kiertueella kunnallisneuvos
Paavo Pikkuaho

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule tekemään
löytöjä!  ALE

INVENTAARIO poisto

Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

Meiltä onnistuu
   * Lumien pudottelu katoilta
   * Polttopuiden teko

Ota yhteyttä!

Osuuskunta Puupudas
puh. 040 735 0672

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna 
ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

TAMMIALE ALKOI!

Palvelemme uusissa tiloissa, samassa talossa Puistotie 2

Myymälässä olevat kankaat

-20% -50%JOPA
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Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN,  KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Tammi-

Helmikuun aikana 

lämpökamera-

kuvaus kaupan 

tehneille 

veloituksetta! 

Nyt Kattoremontit 
lisäeristyksellä! 

Käymme arvioimassa katon ja samalla 
kuvaamme lämpövuodot lämpökameralla!

RAKENTAMIS-
PALVELUT

Nyt myös

Ammattitaitoiset LVI- ja
kirvesmiehet palveluksessasi
• PESUHUONE-/SAUNAREMONTIT
• VESIKATTOREMONTIT
• PIHAMÖKIT
• AUTOTALLIT/KATOKSET
• KESÄMÖKIT/OMAKOTITALOT

Kysy tammi-helmikuun 2015
HUIPPU

TALVITARJOUKSET!
Vaikka avaimet käteen

toimituksella
LVI-sähkö-kirvesmiespalvelu,

kaikki samasta paikasta

Lisäksi
• Kaikenlaiset LVI-palvelut  

pitkäaikaisella kokemuksella
• Nibe-maalämpöpumput
• Kiinteistönhuolto-, kaivuu- ja lumityöt 

traktorikaivurilla

meiltä!

MYYNTI - HUOLTO - ASENNUS

LVI-Taivalkoski Ky
Kauppatie 24, 93400 TAIVALKOSKI, Puh. 0400 227 858

lvi.taivalkoski.ky1@luukku.com

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Pudasjärven Optiikassa 
keskiviikkona 7.1. vietet-
tiin 5-vuotissyntymäpäi-
viä kakkukahvien merkeis-
sä. Yrittäjä Mikko Vilppola 
kertoo, että kakun menekis-
tä päätellen väkeä kävi yli 
sata, ehkä jopa 150 henkilöä. 
Koko päivän riitti kiirettä ja 

Viisivuotias optikkoliike vietti synttäreitään
kahvipannu kävi kuumana.

Vuonna 2004 optikoksi 
valmistuttuaan mies työs-
kenteli viisi vuotta Valkea-
linnan Optiikan yrittäjien 
Harri ja Mari Halosen yri-
tyksessä, joka kuului silloin 
Specsavers-ketjuun. Vuon-
na 2010 Vilppola osti toi-

Pudasjärven Optiikan Mikko Vilppola sovittaa Tarja Tomperille laseja ja konsultoi-
massa sekä itselleenkin laseja sovittamassa Marjukka Määttä. Asiakkaat ovat hyvil-
lään paikallisesta ja laadukkaasta palvelusta.

minnan Halosilta ja jatkoi 
Specsavers-ketjun yrittäjänä 
aina vuoden 2012 loppuun 
saakka.

Tammikuussa 2013 Vilp-
pola sai mahdollisuuden ir-
taantua ketjusta ja jatkaa it-
senäisenä optikkoyrittäjänä. 
Hyvässä hengessä tapahtu-

neen irtaantumisen ansiosta 
Vilppola sai panostaa enem-
män paikallismarkkinoin-
tiin ja kehittää itse omaa op-
tikkoliiketoimintaansa. 

Nykyisin hänellä on 
mahdollisuus itse valita 
kaikki liikkeessä myytävät 
kehykset, linssit ja kaikki 
oheistuotteet, sekä neuvotel-
la valmistajien kanssa suo-
raan hinnat ilman välikäsiä. 
Näin hän pystyy tarjoamaan 
asiakkaille mahdollisim-
man hyvän hinta-laatu-suh-
teen kaikille tuotteille ja pal-
veluille, Vilppola kertoo. 
Liikkeen tuotteet koostu-
vat maailmalla tunnettujen 
linssi- ja kehysvalmistaji-
en laadukkaista ja edullisis-
ta tuotteista. Keväällä 2013 
palveluvalikoimaan tuli 
myös linssien hiontapalvelu 
paikan päällä, mikä nopeut-
taa silmälasien toimittamis-
ta sekä mahdollistaa entistä 
henkilökohtaisemman pal-
velun. Silmälääkärinä jatkaa 
viikoittaista vastaanottoaan 
Markku Teiramaa. JK

Pudasjärven kaupunginkirjas-
to on suljettuna osastouudis-
tuksen vuoksi 12.1. – 1.2.2015. 
Kirjastoauto Iso Karhu palve-
lee asiakkaita normaalisti rei-
teillä maanantaista torstaihin 
sekä sulkuaikana perjantaisin 
16.1., 23.1. ja 30.1. pääkirjaston 
pysäköintialueella kello 10–15.

Perjantaisin kirjastoautossa 
on tarjolla myös tavanomais-
ta laajempi uutuuskokoelma: 

pääkirjaston uusimmat niteet 
löytyvät sulkuaikana autos-
ta. Päivän sanomalehdet ovat 
sulkuviikkoina luettavissa vir-
kistysuimala Puikkarin kahvi-
ossa.

Pääkirjasto avataan jälleen 
maanantaina 2.2. kello 12. Uu-
situn lasten ja nuorten osaston 
avajaiset alkavat 2.2. kello 14.

Eija-Liisa Kasessniemi 

Kirjastovirkailijat Hilkka Haanela ja Jaana Iinattiniemi 
starttasivat kirjaston osastouudistuksen maanantaina. 
Valmista pitäisi olla 2. helmikuuta pidettäviin avajaisiin 
mennessä.

Iso Karhu palvelee 
kirjaston pihalla
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Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. (08) 822 007

Katso vaihdokit www.pienkonehuolto.fi

HANKI KUUKAUDESSA 
UUSI AMMATTI

Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy on valtakunnallinen koulutus-
talo. Järjestämme alalla jo toimiville kuljettajille ammattipätevyyden 
jatkokoulutuspäiviä ja koulutamme uusia ammattikuljettajia. Katso 
koko koulutustarjontamme osoitteessa www.liikenneakatemia.fi

KULJETUSALAN PERUSTASON 
AMMATTIPÄTEVYYS

seuraava aloitus Oulussa 27.1.2015
Koulutuksen kesto on 140 tuntia.  

Huom! Voit ajaa samalla tarvittaessa 
myös C tai CE-ajokortin (erillinen koulutus)

 
Lisätietoja: 

Puh. 010 2790 605
taru.hallikainen@liikenneakatemia.fi

Kiilletie 1, 90630 Oulu
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Löysimme työssäoppimiseen 
soveltuvan ravintolan inter-
netin kautta. Yritykseen pi-
dimme yhteyttä sähköpostin 
avulla. Matkan järjestäminen 
sujui hyvin, eikä vastaan tul-
lut mitään yllättävää. OSA-
On yksikön kansainvälisen 
työn vastaava henkilö järjes-
ti Let’s Go -hankerahoitusha-
kemuksen ja muun runsaan 
paperityön. 

Hankimme itse asunnon 
internetin kautta ja asun-
non välittäjäyritys Ranta- 
group järjesti meille kuljetuk-
sen lentokentältä asunnolle, 
lentokentällä vastassa oli es-
panjalainen mies nimikyltin 
kanssa, matkan hinta oli 40 
euroa. Asunnon edessä meitä 
odotti Rantagroupin edustaja 
asuntomme avainten kanssa 
esitellen hotellista ja huoneis-
tosta kaiken tarvittavan.

Asuntomme oli avara ja 
valoisa yksiö, jossa oli pieni 
keittonurkkaus ja kaikki elä-
miseen tarvittava kalusto.

Työkavereiden  
kesken hyvä  
yhteistyö
Työssäoppimispaikkamme 
oli Ravintola Kukko, johon 
mahtui sata henkilöä syö-
mään aamupalaa, lounasta 
ja a la cartea. Henkilökunta 
muodostui neljästä kokista ja 
seitsemästä tarjoilijasta sekä 
parista siivoojasta.

Teimme harjoittelua kah-
dessa eri vuorossa, aamuvuo-
ro ja iltavuoro. Tyypillinen 
aamuvuoro alkoi kello kah-
deksalta. Saavuimme työpai-
kalle aina hyvissä ajoin, vaih-
doimme työvaatteet päälle ja 
aloimme auttamaan ravinto-
lan avaamisessa. Ensimmäi-
seksi piti pyyhkiä salin pöy-
dät, lakaista lattiat ja luututa 
sekä pestä wc:t. Yleensä kokit 
olivat jo tulleet seitsemän ai-
kaan työpaikalle valmistele-
maan päivää, joten tiskikone 
ja kahvikone olivat jo päällä. 
Salin pöydille laitettiin aamu-
palakyltit ja pienet pöytäko-

Työssäoppiminen Espanjassa mieliinpainuva kokemus
OSAO Pudasjärven yksikkö tukee opiskelijoitaan 

ulkomailla suoritettavissa työssäoppimisjaksoissa. 
Tuki pääsääntöisesti kattaa Euroopassa 
tapahtuvan työssäoppimisen matka- ja 

asumiskulut – toki omaa rahoitusta tarvitaan 
samalla tavalla, kuin kotimaassa tapahtuvassa 

harjoittelussakin. Tässä Ida Sillanpään ja 
Mariia Kynkään kokemuksia reilun kuukauden 
työssäoppimisesta loka-marraskuussa 2014 

Fuengirolassa Espanjassa.

risteet. Sitten vain odottelim-
me, että asiakkaita alkoi tulla. 
Ravintola aukesi yhdeksältä, 
jolloin alkoi aamupala. Kun 
se oli ohitse, kerättiin pöy-
distä kyltit pois. Lounas alkoi 
kello 12 ja sitä ennen laitoim-
me lounassalaatit valmiiksi 
salaattipöytään ja lounaskei-
ton sekä laitoimme Suomi-
kahvin tippumaan. Lounasa-
siakkaat ohjasimme pöytään 
ja otimme ruoka- ja juoma-
tilaukset, kerroimme keitti-
ölle tilaukset ja veimme juo-
mat pöytään. Lounastarjoilu 
on melkein samanlaista kuin 
a la carte -tarjoilu, mutta ruo-
kavaihtoehtoja oli vain vä-
hemmän. Lounaan loputtua 
liinoitimme salin a la carte –
pöydät ja siinä oli tunti aikaa 
kokeilla ja saada kaikki val-
miiksi iltaa varten. Työpäi-
vämme päättyi kello 16.

Tyypillinen iltavuoro al-
koi kello 16. Yleensä menim-
me työpaikalle jo puoli neljän 
aikoihin, että ehdimme syö-
dä ennen työvuoron alkua. 

Meihin suhtauduttiin tosi 
hyvin työpaikallamme. Ker-
rankin tultuamme aamu-
vuoroon kokki ja yksi tarjoi-
lijoista oli valmistanut meille 
aamiaisen.  Meidät otettiin 
heti alusta asti hyvin jouk-
koon ja tulimme hyvin toi-
meen kaikkien työnteki-
jöiden kanssa, vaikkei heti 
aluksi ymmärrettykään toi-
siamme suomi-espanja kie-
lellä. 

Asiakaspalvelutilanteet 
työpaikalla vahvistivat mo-
lempien kielitaitoa ja Mariia 
sai lisää sanastoa suomen 
kielen taitoon.

Pidimme myös työpaikal-
la kaikkien työntekijöiden 
kesken palaverin. Siinä kä-
vimme läpi yleisesti ravin-
tolan käytäntöjä ja sääntöjä 
sekä puhuttiin, mitä eri työ-
tehtäviä aamu- ja iltavuo-
roon kuuluu; erilaisia asia-
kaspalvelutilanteita ja niissä 
toimimista. Ravintolapääl-
likkö esitteli meille ravinto-
lan yhteydessä olevan Kuk-

ko Klubin, jossa näytettiin 
muun muassa jääkiekkoa ja 
jalkapalloa. Kävimme tutus-
tumassa myös Kukon sau-
natiloihin sekä varastoihin 
ja siivouskaappiin. Palave-
rin aikana annoimme toisil-
lemme palautetta työstämme 
sekä saimme Mariian kans-
sa positiivista palautetta työ-
paikkaohjaajaltamme Sarilta. 

Hintavertailu kannatti
Asunnon vuokra oli 630 eu-
roa kuukaudessa, johon sisäl-
tyi sähkö ja vesi. Asunto oli 
valmiiksi kalustettu sekä ru-
oantekovälineet, silitysrauta, 
jääkaappi ja mikro.

Meidän ei tarvinnut ava-
ta paikallista pankkitiliä, em-
mekä joutuneet kertaakaan 
käyttämään paikallisia sai-
raalapalveluja. Työpaikka 
tarjosi meille joka päivä yh-
den lämpimän aterian ja va-
paapäivinä teimme ruokaa 
omassa asunnossa tai kävim-
me ravintolassa. Espanjassa 
ruoka on paljon edullisem-
paa kuin Suomessa, joten yh-
den päivän ateria itse tehtynä 
maksoi meiltä molemmilta 
5-7 euroa. Ravintolaruoka oli 
yhdeltä henkilöltä keskimää-
rin kahdeksan euroa.

Espanjassa hinnat heitte-
livät paikasta riippuen tosi 
paljon, esimerkiksi yhdes-
sä paikassa kolme tonnika-
lapurkkia maksoi euron, toi-
sessa 3,50 ja kolmannessa 
2,50 euroa. 

Myös kaupan sijainti vai-
kutti hintoihin, eli mitä lä-
hempänä rantaa eli turisteja 
kauppa sijaitsi, sitä kalliim-
pi se oli. Eli kannatti vertailla 
kauppojen ja ruokakauppo-
jen hintoja ja vasta sitten os-
taa mitä tarvitsi!

Ystävällisiä ja  
avoimia ihmisiä
Vapaa-aikaa vietimme yleen-
sä kävellen rantakatuja pitkin 
katsellen ravintoloita sekä 

erilaisia kauppoja. Kävimme 
myös muutaman kerran isos-
sa Miramar -ostoskeskuk-
sessa. Työharjoitteluajan lo-
pussa pistäydyimme myös 
Malagassa katselemassa näh-
tävyyksiä. Kävimme rannal-
la sekä hotellin altaalla otta-
massa aurinkoa.

Kulttuurista opimme, että 
espanjalaiset ovat ystävälli-
siä ja avoimia ihmisiä, mutta 
myös kovin äänekkäitä. 

Työssäoppimispaikkam-
me ei järjestänyt kovinkaan 
paljon vapaa-ajanvietto mah-
dollisuuksia, olisimme kui-
tenkin saaneet käyttää työ-
paikkamme saunatiloja, 
mutta ajattelimme, että on jo 
tarpeeksi kuuma ilman sau-
naakin.

Rahoitus tuli pääosin 
Let’s go -hankkeesta ja osin 
yksikön omarahoitusosuu-
desta. Se ei aivan riittänyt 
kattamaan matkoja ja asu-
mista. Lentolippujen varaa-
minen jäi aika myöhäiseksi, 
koska odottelimme hankera-
haa tilille ennen lähtöä ja lip-
pu kallistui sitä mukaa, kun 
aika kului.  Lisäksi harjoitte-
lua varten piti ottaa hinnal-
taan yllättävänkin kalliit ro-
kotukset. Puhelinliittymä oli 
aivan pakollinen ja erityisen 
tärkeä, sillä nettiyhteydet ei-
vät todellakaan olleet samaa 
luokkaa kuin Suomessa. Yh-
teydenpito kotiin ja ohjaa-
vaan opettajaan oli aika työ-
lästä.

Itseluottamusta lisää
Ammatillinen kielitaito pa-
rantui harjoittelujakson ai-
kana meillä molemmilla. Us-
kallamme käyttää englannin 
kieltä sekä ymmärrämme 
kuulemaamme. Molemmil-
la varmasti kasvoi myös itse-
luottamus, koska lähdimme 
vähän peloissamme paik-
kaan, josta ei tiedetty pal-
joakaan ja joka on kaukana 
omasta tutusta ympäristös-

tä. Kun meillä oli enää viik-
ko aikaa olla Espanjassa, tun-
tui kuin olisimme vasta eilen 
tulleet tänne. Mielestämme 
työssäoppimisjaksomme on-
nistui hyvin ja saimme mo-
nesti myös työkavereiltamme 
hyvää palautetta työstäm-
me, sekin kohentaa itse-
luottamusta. Me molemmat 

Mariia Kyngäs. Ida Sillanpää.

Näkymä huoneen terassilta.

Hotellin uima-allas oli päivisin käytössämme.

Espanjalaisten näkemys toimivasta olkkarista – aivan 
bueno!

opimme paljon matkailu ja - 
ravintola-alaan liittyviä käy-
täntöjä, tapoja ja asiakaspal-
velutaitoa sekä opimme työn 
ulkopuolella vähän Espanjan 
kulttuurista. 

Ida Sillanpää, opettaja 
J-P Sillanpään kanssa 
yhteistyössä

A-Katsastus Group Oy on 
allekirjoittanut sopimuk-
sen Suomen Vahinkotar-
kastus SVT Oy:n osake-
kannan ostosta Fennialta. 
Suomen Vahinkotarkas-
tus SVT tulee jatkamaan 
toimintaansa A-Katsas-
tus-konserniin kuuluva-
na itsenäisenä tytäryhtiönä 
1.1.2015 alkaen.

- Pudasjärvellä toimivan 

Katsastustoiminta jatkuu normaalisti yrityskaupoista huolimatta

Syötteellä Uuden vuoden 
vastaanotto jutussa mainit-
tiin, että Jenni Jaakkola esiin-
tyi Pärjänkievarissa. Tar-
kennuksena, että Jaakkolan 
esiintyminen bändeineen on 
kuitenkin vasta lauantaina 
31.1. Pärjänkievarissa.

Toimitus

A-Katsastuksen konttorin 
toiminta tulee pysymään en-
nallaan. Käytännön toimen-
piteet ovat vielä hyvin vä-
häiset. Yrityskauppa ei näillä 
näkymin vaikuta Pudasjär-
vellä tarjottaviin palveluihin, 
sillä Pudasjärvellä ei ollut ai-
kaisemminkaan Suomen Va-
hinkotarkastuksen toimipis-
tettä, kertoo aluepäällikkö 
Kyösti Tervo.

80-luvulta saakka Pudas-
järvellä toiminut A-Katsas-
tus konttori on auki kahtena 
päivänä viikossa, pääsään-
töisesti torstaisin ja keski-
viikkoisin. Pudasjärvelle 
henkilökunta saapuu Oulun 
Ruskon A-katsastuskontto-
rista: kaksi katsastajaa, yksi 
kuljettajatutkinnon vastaan-
ottaja sekä palveluneuvoja.

Suomen katsastuslain-

säädäntö uudistui 1.7.2014, 
jonka jälkeen tiukka riippu-
mattomuusvaatimus pois-
tui katsastusalan toimijoil-
ta. Lakimuutoksen myötä 
A-Katsastus näkee toimin-
taympäristössä selkeitä mah-
dollisuuksia laajentaa yhtiön 
palveluvalikoimaa sekä kas-
vattaa liiketoimintaa. Myös 
nyt syntynyt yrityskauppa 
antaa jatkossa mahdollisuu-

den kehittää konsernin pal-
veluita. Esimerkiksi A-Kat-
sastus Group voi tarjota 
katsastusten ohella myös 
vahinkotarkastuksia valta-
kunnallisesti. Asiakassopi-
mukset jatkuvat kuitenkin 
muuttumattomina ja hen-
kilöstö jatkaa tehtävissään, 
kertoo A-Katsastus Grou-
pin toimitusjohtaja Kari 
Kivikoski. JK

Tarkennus  
Jenni Jaakkolan 
esiintymiseen
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 1,69
pss

kAurA-
tyynyt

360 g

1,99
kg

broilerin 
reisikoipi

marinoitu, 
n. 1,2 kg

suomAlAinen
pekoni

140 g

2,69
pkt

gouter 
mAkkArAsiivu
tuplApAkkAus

400 g

2,39
tanko

lihAtukkurin
jAhti-

mAkkArAtAnko
750 g

1,29
pkt

bAlconi
käärretorttu

- hasselpähkinä
- kaakao, 250 g

1,49
pkt

the shires bAkery 
keksit

- tumma- ja valkosuklaa
- suklaa  - vadelma

300 g

1,59
pkt

sipsit
235 g

5,00
2 pss

nAisten
joustofArkut

tAloustAvArA-
puolellA!

INVENTARIO
ALEA

TEKSTIILISSÄ ALE ALE...

38,50

29,-

toppA-
tAkkejA

-30%
nAisten
toppApuku

59,00

45,-

koriste-
tyynyjä
musta/valkea

15,60

13,20

-20%
tunikA

23,50

KEVÄT uuTTA!

neulepusero
100% puuvilla

17,90

ALE

ALE

nAisten
tunikoitA

29,-
35,-

0,99
tlk

kÖnigsbAcher
olut

4,2 %, 0,33 l

sis. pantin 0,15

1,49
pkt

elovenA
kAurAhiutAle

1 kg

1,99
satsi

myllyn pArAs
mAkAroni 

400 g
6 pss

10,-

comfort 
huuhteluAine 

2 l

3 plo

VAIHTOKELKAT:
polAris iq efi 600 cc vm. 2010   4290,-
polAris trAil touring 550 cc vm. 2005   3950,-
polAris sport touring 550 cc vm. 2001   2490,-
polAris xc 500 cc vm. 2001   1990,-
polAris indy 500 cc vm. 1991   1990,-
polAris clAssic 600 cc vm. 2002   2490,-
polAris edge touring 340 cc vm. 2004   2990,-
polAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
polAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8790,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4290,-
yAmAhA rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
skidoo legend 800 cc vm. 2008   4790,-
Artic cAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2790,-

espinA lumilinko
11 hp, xtp122
telaveto, startti

1190,-

espinA lumilinko/
hArjAkone
xtp123

790,-

meister 
lumilinko
5,5 hp

549,-

meister 
lumilinko
6,5 hp, startilla

795,-

meister 
lumilinko
13 hp
startilla

1190,-

hondA 
lumilinko
hss760 ets, 
telaveto, startti

4280,-

LuMILINGOLLA 
LÄPI HANKIEN

espinA 
lumilinko
4 hp, xtp114

399,-

espinA 
lumilinko
6,5 hp, xtp109

499,-

INVENTAARIOPOISTOT
NunnaUuneista

NunnaUuni. Se kestävä vuolukiviuuni.

Vanessa 6 Wilma 6

4990,- 3990,- 4990,-
Sis. asennus Sis. asennus Sis. asennus

Genius
valkoinen

hox! meillä myÖs 
moottorikelkkojen vuokrAus!
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59,00

45,-

koriste-
tyynyjä
musta/valkea

15,60

13,20

-20%
tunikA

23,50

KEVÄT uuTTA!

neulepusero
100% puuvilla

17,90

ALE

ALE

nAisten
tunikoitA

29,-
35,-

0,99
tlk

kÖnigsbAcher
olut

4,2 %, 0,33 l

sis. pantin 0,15

1,49
pkt

elovenA
kAurAhiutAle

1 kg

1,99
satsi

myllyn pArAs
mAkAroni 

400 g
6 pss

10,-

comfort 
huuhteluAine 

2 l

3 plo

VAIHTOKELKAT:
polAris iq efi 600 cc vm. 2010   4290,-
polAris trAil touring 550 cc vm. 2005   3950,-
polAris sport touring 550 cc vm. 2001   2490,-
polAris xc 500 cc vm. 2001   1990,-
polAris indy 500 cc vm. 1991   1990,-
polAris clAssic 600 cc vm. 2002   2490,-
polAris edge touring 340 cc vm. 2004   2990,-
polAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
polAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8790,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4290,-
yAmAhA rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
skidoo legend 800 cc vm. 2008   4790,-
Artic cAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2790,-

espinA lumilinko
11 hp, xtp122
telaveto, startti

1190,-

espinA lumilinko/
hArjAkone
xtp123

790,-

meister 
lumilinko
5,5 hp

549,-

meister 
lumilinko
6,5 hp, startilla

795,-

meister 
lumilinko
13 hp
startilla

1190,-

hondA 
lumilinko
hss760 ets, 
telaveto, startti

4280,-

LuMILINGOLLA 
LÄPI HANKIEN

espinA 
lumilinko
4 hp, xtp114

399,-

espinA 
lumilinko
6,5 hp, xtp109

499,-

INVENTAARIOPOISTOT
NunnaUuneista

NunnaUuni. Se kestävä vuolukiviuuni.

Vanessa 6 Wilma 6

4990,- 3990,- 4990,-
Sis. asennus Sis. asennus Sis. asennus

Genius
valkoinen

hox! meillä myÖs 
moottorikelkkojen vuokrAus!
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUTRAKENTAMINEN, REMONTIT TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Pyöreä valkea pöytä halkaisija 
105 cm 10 €. Pöytä puun vä-
rinen 70x110 cm 20 €. Potku-
pyörä rollaattori 100 €. P. 040 
191 0684.

2 nahkatuolia koivurungolla, 
kuin uudet, 60 €. P. 0400 671 
937.

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata Pudasjär-
ven keskustasta yksiö tai kak-
sio. P. 0400 193 992.

OSTETAAN

Pudasjärven Keskus-
tan kunnallisjärjestön piti 
yleisen kokouksen kes-
kiviikkona 7.1.  Noin 30 
kokousedustajaa eri pai-
kallisosastoista keskusteli 
ajankohtaisista asioista, ku-
ten torstaina 15.1. kaupun-

ginvaltuuston kokouksen 
luottamushenkilövalinnois-
ta 2-vuotisiin paikkoihin. 
Kokousedustajat esittävät, 
että Keskustan osalta enti-
nen puheenjohtajisto, kau-
punginhallituksen jäsenet 
sekä valiokuntien jäsenet 

jatkavat myös seuraavan 
2-vuotiskauden. 

Kunnallisjärjestön sih-
teeriksi vuodelle 2015 valit-
tiin Mirja Luusua.

Erja Komulainen

Keskusta esittämässä 
luottamushenkilöjohdon jatkamista

SEKALAISTA
Mielitkö hirvimetsälle? Metsäs-
tämme Pudasjärvellä valtion 
mailla. Soita ja kysy lisää! P. 
040 703 1345.

Henkilöiden tehtävänä on toimia työmaiden johto- ja 
valvontatehtävän lisäksi rakennuttaja-yhtiöiden turvalli-
suuskoordinaattoreina. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää alan koulutusta ja 
riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä. Tehtävästä 
kiinnostuneet voivat pyytää tarkemman tehtäväkuvauk-
sen sähköpostitse osoitteella; info@kairankuitu.fi.

Kirjalliset hakemukset palkkatoivomuksineen pyy-
detään lähettämään sähköpostitse 30.1.2015 klo 12.00 
mennessä osoitteella: mikko.kalkaja@kairankuitu.fi. 

Lisätietoja antaa 20.1.2015 klo 12.00-15.00 välisenä 
aikana: Kairan Kuitu Oy/Mikko Kälkäjä 040 739 9797. 
Lisätietoja voi pyytää myös sähköpostitse osoitteella 
info@kairankuitu.fi.

TYÖMAAN JOHTO- JA VALVONTATEHTÄVIIN

Kairan Kuitu Oy rakennuttaa Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan alueelle valokaapelipohjaisen 
laajakaistaverkon. Yhtiö on em. kuntien omistama. Rakennuttaminen toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven Ky-
läverkot Oy:n ja Taivalkosken Kyläverkot Oy:n kanssa. Suunnitellun valokuituverkon pituus on yhteensä noin 
2000 km, josta vuonna 2014 on rakennettu noin 1000 km. Loput rakentamisesta toteutetaan vuosien 2015-
2016 aikana. Rakentamiseen on saatu sekä Viestintäviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avustusta.

Rakentamishankkeelle haetaan kahta henkilöä 

Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa 13.1. päätettävä-
nä oli Caruna Oy:n lausun-
topyyntö Kurki-Tolpanvaara 
voimajohtohankkeesta. Yh-
tiö suunnittelee alueelle liit-
tymäjohdon rakentamis-
ta uuden tuulivoimapuiston 
tarpeeseen. Rakennettava 
johtolinja kulkisi Tolpanvaa-
ra-Jylhävaaran tuulivoima-
puiston alueelta Kurkeen, 
liittyen Pudasjärvi-Taival-
vaara johtolinjaan Kurjen-
niskan kohdalla. Johtolinjan 
pituus olisi noin 12 kilomet-
riä ja raivattava leveys on 36 
metriä.

Linjaus kulkisi maakun-
takaavassa Iijokilaaksoon 
osoitetun maaseudun kehit-
tämisen kohdealueen ja Ii-
joen keskijuoksun kulttuu-
riympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta valta-
kunnallisesti merkittävän 
kulttuurimaisema-alueen 
läpi. Muilta osin johtoalueel-
la ei ole suunniteltua maan-
käyttöä.

Johtoalueelle on laadit-
tu ympäristöselvitys, jonka 
mukaan voimajohto rajoit-

Lausunto tuulipuiston 
voimajohtohankkeesta

taisi rakentamista ja maan-
käyttöä 56 metrin levyisellä 
johtoalueella. Maisemavai-
kutukset rajoittuvat pääosin 
avoimelle linjalle ja avoimil-
le lähialueille. Linjalla on 
merkittävämpiä maisemal-
lisia vaikutuksia Iijoen yli-
tyskohdassa. Hankkeen vai-
kutus Ihmisten elinoloihin, 
viihtyvyyteen, virkistykseen, 
muinaismuistoihin, kasvil-
lisuuteen, eläimistöön, lin-
nustoon, muihin luontokoh-
teisiin, vesistöön maa- ja 
kallioperään, pohjaveteen tai 
poroelinkeinoon arvioidaan 
selvityksessä olevan vähäi-
nen tai vaikutuksia ei ole.

Toiminta-alueiden 
sijaiset
Kaupunginhallitus päätti ni-
metä toiminta-alueiden joh-
tajien sijaiset niitä tilanteita 
varten, kun viranhaltija on 
estynyt tehtävän hoitamises-
ta tai on tehtävästä tilapäises-
ti poissa. Esityksen mukaan 
hallintojohtajan sijaisena toi-
misi kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen, kehittämisjohta-

jan sijaisena toimisi palve-
lusuunnittelija Ritva Kin-
nula tai hänen estyneenä 
ollessaan kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen. Opetus- 
ja sivistysjohtajan sijaisena 
toimisi osastosihteeri Irja Ti-
monen siihen saakka kunnes 
talous- ja hallintopäällikkö 
ottaa viran vastaan. Tekni-
sen johtajan sijaisena toimisi 
kiinteistöpäällikkö Kari Ris-
sanen tai hänen estyneenä ol-
lessaan kaupunginjohtaja.

Lisäksi esityslistalla kä-
siteltävänä oli Kairan Kuitu 
Oy:n ja Pudasjärven Kyläver-
kot Oy:n lainoille myönne-
tyn Pudasjärven kaupungin 
omavelkaisen takauksen ta-
kausmaksun laskentatapa ja 
laskuttaminen. Yhteensä yli 
7 miljoonan euron takauksis-
ta Pudasjärven kaupunki pe-
rii vuotuista 3,8 prosentin ta-
kausmaksua, joka alenee 
yrityksen luottoluokituksen 
myötä. Tarkemmat sopimus-
luonnokset takaisinmaksusta 
ja takausmaksuista oli valmis-
tellut kaupungin hallintotoi-
mi. JK

Rivitalon päätykolmio lähellä 
keskustaa, 3h+k+s, 77,5 m2. 
Huoneisto on paritalossa. P. 
045 634 7657.

Vuokrataan tai myydään oma-
kotitalo keskustan lähellä. 
4mh,oh,k,s ja autot. Kallioläm-
pö. Rv -79 vuokra 950 €/kk. P. 
040 419 0497.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
15 € + alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 
8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenot-
toa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuis-
ta ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos 
haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu, 
saunan pesu, kaappien pesu ja 

järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen. 

Teemme myös pieniä lumitöitä.

Soita klo 18 jälkeen 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

Halutaan ostaa toimiva rukki. P. 
0400 166 655.
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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!

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 18.1.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 
Palloraja 54.
Tervetuloa! Järj. Taku

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Erkki Salmela - Pronssi- ja haapaveistoksia 8.1.-29.1. ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Kepinkiertäjien Kunkku- Cup Iso-Syötteellä la 17.1. Tässä hyväntuulisessa pu-
jottelukilpailussa mitellään tunturin Kepinkiertäjien Kunkku-tittelistä! Tasoitukset iän 
mukaan. Formaattina paras aika kahdesta laskusta.  Alppi, lumilauta ja telemark-sarjat. 
Startti klo 12. Ilmoittautuminen hiihtokoululle klo 10-11.30.
IS Tour Iso-Syötteellä la 17. 1.  pidetään hauskaa ympäri tunturia! Tänä vuonna ei 
riitä taito vetää isoimmista obstaakkeleista, tuomarit haluavat nähdä myös teknistä 
taitoa ja ennen kaikkea luovaa ja tyylikästä laskua.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 19.1. klo 17.00 Madagascarin  pingviinit. Klo 
18.30 Eila, Rampe ja Likka. klo 20.00 Päin seinää. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Saini Konttilalla to 22.1. klo 19.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä la 24.1. Kilpailu alkaa klo 12, ilmot-
tautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle. Suomi Slalom -kilpailu 
lasketaan helpohkolla, suurpujottelutyyppisellä radalla, Iso-Syötteen 2. rinteessä.  
Jokaisella lajilla (pujottelu, lumilautailu ja telemark) on oma sarjansa, mutta kaikki 
laskevat saman radan.

TEHOKÄVELY su 18.1. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Tervetuloa!
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Pudasjärven Urheilijat voimistelujaosto:

P
U

U

1945

Jumpat ovat taas käynnissä 12.1. alkaen.
4-6 –vuotiaiden jumppakoulu ma 17.30-18.15 Tuomas Sam-
melvuo –salissa.
7-8 –vuotiaiden jumppakoulu ma 18.30-19.30. Tuomas 
Sammelvuo –salissa.
Kuntojumppa ma 19.30-20.30 Tuomas Sammelvuo -salissa.
9-13 –vuotiaiden jumppakoulu to 17.30-18.30 Lakarin 
koululla.
MixDance to 18.30-19.30 Lakarin koululla.
Circuit to 19.00-20.00 Tuomas Sammelvuo –salissa.
3.2. alkavat gymnaestradan kenttänäytösten harjoitukset klo 19. 
Lakarin koulun salissa.
Myös uudet jumpparit ovat tervetulleita ryhmiin! 
Ei muuta kuin jumppailemisiin!

Vaalitilaisuus yli puoluerajojen 
Kansanedustajaehdokkaat

Niilo Keränen ja 
Sami Pikkuaho 

tavattavissa la 17.1. klo 14-16
Pudasjärven kaupungintalossa 

Niilo Keränen Eduskuntaan!
www.niilokeranen.com

Tervetuloa!

Tervetuloa kuuntelemaan ja 
keskustelemaan 

Eduskuntavaalien merkeissä!

Kaikissa tilaisuuksissa 
kahvitarjoilu ja arvontaa.

Niilo Keränen tavattavissa  
Riitta ja Hannu Hiltulan vieraana 

la 17.1. klo 17-19
Osoite: Siuruantie 1645 Pudasjärvi

Kansanedustajaehdokas 
Niilo Keränen tavattavissa

Jongun alueen kyläyhdistyksen vieraana
la 17.1. klo 11-13 Paukkerinharjun kylätalolla 

Osoite: Niskalantie 9 Pudasjärvi

Sami Pikkuaho

LASTEN KUVATAIDEKERHOT
torstaina 15.1.2015 alkaen

Lukiontie 4 (entinen kerhotila)

Järj. Pudasjärven kaupunki/ 
kulttuuripalvelut

 2-4 vuotiaat  klo 17.00-18.00
 5-7 vuotiaat klo 18.15-19.15 

Ohjaajana Kari Tykkyläinen. 
Uusia kerholaisia mahtuu mukaan!

Kerhomaksu keväällä ilmoittautuneille 15€
Ilmoittautumiset paikan päällä!

Viime vuoden marraskuus-
sa seurakuntavaaleissa va-
littu uusi kirkkovaltuusto 
kokoontui 8.1. neljä vuot-
ta kestävän kautensa en-
simmäiseen kokoukseensa. 
Kirkkovaltuustoon kuuluu 
23 jäsentä, joista yhdeksän 
oli uutena valtuutettuna en-
simmäisessä kokouksessaan. 
Puheenjohtajien valinnas-
sa luotettiin kokemukseen. 
Valtuuston puheenjohtaja-
na jatkaa Arvo Niskasaari ja 
varapuheenjohtajana Terttu 
Puurunen. Sihteerinä jatkaa 
talouspäällikkö Maire Pu-
hakka. 

Kokouksen avasi iältään 
vanhin valtuutettu Arvo 
Niskasaari, joka johti ko-
kousta näin alusta alkaen. 
Hän mainitsi, että seurakun-
nan luottamushenkilöinä 
olemme seurakunnan käyn-
tikortteja ja viemässä seu-
rakunnan viestiä omalla 
olemuksellamme. Kirkko-
valtuuston puheenjohtajana 
Niskasaari on toiminut vuo-
desta 2002 lähtien. 

Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous:
Niskasaari ja Puurunen jatkavat puheenjohtajina

Alkuhartauden piti kap-
palainen Juha Kukkurainen 
ja lopuksi kokoonnuttiin vie-
lä seurakuntasalin puolelle 
yhteiseen valokuvaan.  

Kirkkoneuvoston pu-
heenjohtajana toimii virkan-
sa puolesta kirkkoherra. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Tuulikki Tihinen 
(neuvostossa varajäsenenä 
Tuulikki Timonen). Jäseniksi 
valittiin Veli Nikula (Juhani 
Mattila), Anna-Maaria Jaak-
kola (Katriina Pikkuaho), Ii-
vari Jurmu (Seija Perttu), 
Sointu Veivo (Katja Särkelä), 
Esko Ahonen (Jouni Piri), 
Eija Ikonen (Marja-Leena 
Tykkyläinen), Mauno Ruo-
kangas (Tapio Pohjanvesi). 

Julistustyön johtokun-
taan valittiin puheenjohta-
jaksi Sirkku Fali (Paula So-
ronen). Jäseninä ovat Alpo 
Ollila (Tapani Ollila), Kim-
mo Juusola (Jouni Vengas-
aho), Hannele Puhakka (Oili 
Puurunen), Tuulikki Timo-
nen (Taina Vainio). 

Kasvatusasiain johtokun-

nan puheenjohtajaksi valit-
tiin Marja Lantto (Tarja Väi-
sänen). Jäseninä ovat Heikki 
Turves (Mika Timonen), Ju-
hani Mattila (Timo Lyyti-
käinen), Katriina Pikkuaho 
(Jaana Tuohimaa), Tuomas 
Kemppanen (Annika Juurik-
ka). 

Diakoniatyön johtokun-
nan puheenjohtajaksi valit-
tiin Seija Perttu (Taimi Karp-
pinen). Jäseninä ovat Ari 
Koivukangas (Ilmari Lo-
hilahti), Kari Tykkyläinen 
(Juho Kellolampi), Aune Ek-
dahl (Ritva Kujansuu), Katja 
Särkelä (Eija Ahonen). 

Lähetystyön johtokun-
nan puheenjohtajaksi valit-
tiin Vuokko Loukusa (Inke-
ri Tuominen). Jäseninä ovat 
Martta Koskela (Irma Inget), 
Kari Stenius (Antero Kok-
ko), Fanni Hemmilä (Rai-
li Vengasaho), Esa Ikonen 
(Jaakko Sahuri). 

Suhteellisten vaalien 
vaalilautakunnassa toimi-
vat Suvi Puhakka (Oili Puu-
runen), Esko Ahonen (Jouni 

Piri), Sirkku Fali (Kari Tyk-
kyläinen). 

Kirkkoväärtitoiminta 
jatkuu
Luottamushenkilöiden kou-
lutustilaisuus järjestetään 
keskiviikkona 21.1., jonne 
puheenjohtaja Niskasaari 
toivoi mahdollisimman mo-
nen voivan osallistua. Luot-
tamushenkilöiden tehtävään 
siunaaminen toimitetaan 
kynttilänpäivän sunnuntain 

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui kokouksen päätteeksi yhteiskuvaan.

messussa 8.2.
Kappalainen Juha Kuk-

kurainen toivoi valtuutet-
tujen olevan esimerkkinä 
seurakuntalaisiin päin aktii-
visella osallistumisella seu-
rakunnan jumalanpalve-
luksiin. Valtuutetuille on 
laadittu vuorolista, jonka 
mukaan valtuutetut avusta-
vat kirkkoväärteinä kirkko-
vieraiden vastaanottajina, 
raamatun tekstien lukijoina 
ja kolehdin kannon avusta-
jina. Kirkkoväärtinä toimi-

minen otettiin käyttöön nel-
jä vuotta sitten. Kirkkoväärti 
oli 1800-luvulla merkittävä 
henkilö, joka vastasi muun 
muassa seurakunnan talou-
desta. 

Kukkurainen jakoi val-
tuutetuille virsikirjat sekä 
seurakunnan puolesta luo-
vutettiin opiskelua varten 
Era Kurrosen luottamushen-
kilönä seurakunnassa kirjan 
”Entäs nyt”. 

Heimo Turunen 

Päätalo-keskuksen seinillä 
on tammikuun ajan Taival-
kosken seurakunnan rip-
pikoululaisten yhteiskuvia 
vuosilta 1991-2008. Kuvis-

ta voi tarkkaan katsoen tun-
nistaa monta tuttua, jos 
osaa katsoa sillä silmällä.

Kuvissa näkyy hyvin 
hius- ja kenkämuodin vaih-

telut. Yksi on kuitenkin 
sama, valkoiset albat, jotka 
aikaisempi apteekkari aika-
naan lahjoitti seurakunnal-
le. Kuvissa näkyy myös se, 

milloin rippilapsille on tul-
lut tinaristit kaulaan. Ris-
tinhän rippikoululaiset te-
kevät itse tinasta valamalla 
rippikoulun loppupuolel-

la.  Rippikuviin liittyen on 
yhdestä rippikuvasta arva-
uskilpailu, jossa osalta ku-
vassa olevilta on kasvot pei-
tetty. Näiden nimet oikein 

tietäneiden kesken arvo-
taan palkinto.

Merja Vihinen

Rippikuvia Päätalo-keskuksessa

Infotilaisuus la 17.1.2015 klo 13 
Liepeen väentuvalla Liepeentie Pudasjärvi.

Tilaisuudessa tietoa kilpirauhassairaudesta sekä tarkoitus 
aloittaa vertaistukitoiminta Pudasjärvellä. Paikalla Oulun seudun 

kilpirauhasyhdistyksestä Timo Huttu ja Marjo Väisänen.
Tervetuloa! 

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

Timo Huttu, p. 040 595 1329 tihuttu@gmail.com
Marjo Väisänen p. 044 343 2055 marjo.vaisanen@pp.inet.fi

www.oulunseudunkilpi.com

on käynnistämässä 
KILPIRAUHASSAIRAIDEN TUKITOIMINTAA 

Pudasjärvelle.
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Kehittämis- ja toimintatukien  
hakeminen
Pudasjärven kaupunki jakaa kehittämis- ja toimintatukia kyläseuroil-
le, yhdistyksille ja yksittäisille toimijoille ja toimintaryhmille lähes 80 
000 euroa vuoden 2015 aikana. Myöhemmin ilmenneitä tarpeita aja-
tellen osa avustussummasta jätetään jaettavaksi alkusyksystä 2015. 

Kehittämistuki
Kehittämistukea myönnetään asuinalueiden kehittämiseen, kylien ja 
taajaman yhdessä tekemiseen sekä toimintatapojen uudistamiseen, 
alueen asukkaiden yhteisessä käytössä oleviin kylätaloihin ja – tiloi-
hin sekä kyläläisten yhteisen laajakaistan käyttöpisteen perustami-
seen (mm. kylätalolla tms. sellaisessa tilassa oleva kyläläisten käytössä 
oleva nettiasiointipiste). Kehittämistukea voivat hakea Pudasjärven 
kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas-, kylä- ja muut yh-
distykset.

Toimintatuki
Toimintatukea myönnetään alueen asukkaiden yhteisessä käytössä 
olevien kylätalojen / -tilojen ylläpitoon ja vuokraukseen, laajakais-
tan hyödyntämiseen tarvittavien laitteiden hankintaan ja kuukausi-
maksuun, liikunnan järjestämiseen ja liikuntapaikkojen kunnossa - ja 
ylläpitoon, kulttuuritoimintaan ja erilaisiin tapahtumiin sekä eri ikä-
ryhmien viriketoimintaan. Harkinnan mukaan toimintatukea voidaan 
myöntää muuhunkin kuin edellä mainittuun toimintaan. Toimintatu-
kea voivat hakea Pudasjärven kaupungin alueella toimivat rekiste-
röidyt asukas-, kylä- ja muut yhdistykset ja seurat tai muut ryhmät.
Lisäksi toimintatukea voi hakea yksittäinen toimija tai toiminta- ja 
harrasteryhmä. Avustusta voidaan myöntää mm. työnäytökseen, tai-
detoimintaan ja stipendeihin.
Kehittämistoimi toivoo kyläläisiltä, yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta 
uusia toimintamalleja mm. perheiden tukemiseen, työpaikkojen ja 
työmahdollisuuksien lisäämiseen sekä nuorten toimintaan osallistu-
minen yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai omillaan ovat seikkoja, 
joita huomioidaan avustusta myönnettäessä.
Pudasjärven kaupungin toiminta- ja kehittämistukihake-
mukset vuodelle 2015 tulee toimittaa kirjallisena 2.2.2015 
klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, 
Kirjaamo, Avustukset 2015, PL 10, 93101 Pudasjärvi
Hakemuslomakkeita on saatavilla internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi/lomakkeet tai kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teessä sen aukioloaikoina,  os. Varsitie 7.
Lisätiedot: Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861 tai  
Sampo Laakkonen, puh. 040 585 6227

Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Myytävänä hirsikehikko
Pudasjärven kaupunki myy Kurenalan koulun läheisyydestä puretta-
van ns. Karvosen talon hirsikehikon. 
Tarjouskilpailun voittaja järjestää omalla kustannuksellaan kehikon 
purkamisen ja pois viennin helmikuun loppuun mennessä. Myyjä 
huolehtii perustusten purkamisen ja tontin loppusiivouksen.
Kaupunki varaa oikeuden hyväksyä, hylätä, tai neuvotella tarjouksen 
sisällöstä.
Tarjoukset 26.1. 2015 klo 15.00 mennessä os.  
Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta,  
PL 10, 93101 Pudasjärvi. Kuoreen tunnus ”Hirsikehikko”. 
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Rissanen, p. 0400 389 
973. Kuvia internetissä os. www.pudasjarvi.fi/hirsikehikko.

Pudasjärvi 8.1.2015 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

1) Lastentarhanopettajaa  ajalle 23.2.2014-30.6.2015.  Toimi jatkuu 
1.7.2015 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.  Kelpoisuusehdot 
määräytyvät (L272/2005 § 7) mukaisena.  Lisäksi edellytämme 
kelpoisuutta esiopetuksen antamiseen (A865/2005 §7). 

2) Päivähoitajaa  ajalle 10.3.2015-21.1.2016.  Työ on vuorotyötä.
3) Päivähoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 

1.4.2015 alkaen.  Työ on vuorotyötä.

Päivähoitajan kelpoisuusehdot määräytyvät (L 272/2005, § 8) mukai-
sena. Edellytämme lähihoitajatutkinnon suorittaneilta suuntautumista 
lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatustyöhön.

Hakuaika päättyy 30.1.2015 klo 15.

Hakemukset  tulee toimittaa internetin kautta osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi /kuntarekry  tai osoitteella: 
Pudasjärven kaupunki/päivähoitotoimisto, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI.  

Lisätietoja antavat päivähoidon ohjaajat, 
Jaana Rajala, p. 040 504 3241/Merja Kemppainen, p. 0400 626 513.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI  
hakee Pikku-Paavalin päiväkotiin

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi
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Lukijan kynästä

Lehtikirjoituksen mukaan kannatatte Kollaja-altaan rakentamis-
ta. Olette tottuneet pyytämään isoja lahnoja ja haukia. Minun 
käsitykseni mukaan hauki ja lahna eivät kude virtaavaan veteen. 
Mistä teidän lapset ja lapsenlapset tulevat jatkossa kalastamaan 
kaloja? Olenko väärässä vai oikeassa, kalastus ja tuore kala ovat 
iso asia myös tuleville jälkipolville. Mutakalat maistuvat pahalta. 
Jos tai kun Kollajan-allas rakennetaan, niin mistä sen jälkeen saa-
daan töitä rakentajille?

Oheisen kartan mukaan Aittojärvi ruopataan ja etelärannal-
le jää seisova vesi ja seisova vesi alkaa haista. Mikä hyöty loppu-
jen lopuksi on koko altaasta?

Teollisuutta ei ole näillä leveysasteilla ja mitä on, niin kohta 
ajetaan alas se vähäinenkin. Päivänvalo, nuotio ja kynttilät eivät 
tarvitse sähköä; köyhäkin pärjää niillä.

Ps. Onko Aittojärven ruoppauksen yhteydessä otettu huo-
mioon saksalaisten räjähtämättömät ammusvaraston upotuk-
set?

Nimerkki Luonto vapaa

Arvoisat 
aittojärveläiset!

Helmikuun alussa käynnis-
tyvät Pudasjärvellä Lasten ja 
nuorten erityisohjauksen am-
mattitutkintoon valmistavat 
opinnot. Kouluttajana on Ou-
lun seudun ammattiopiston 
Pudasjärven yksikkö. Opin-
toihin on hakenut opiskelijoi-
ta mukava määrä, mutta vielä 
mahtuisi mukaan muutama 
innokas opiskelija. Hakuaika 
päättyy tammikuun 15. päi-
vä. Lasten ja nuorten erityis-
ohjaajan työpaikka voi olla 
päivähoidossa, lapsi- ja per-
hetyössä, erityisnuorisotyös-

sä, lastensuojelutyössä tai 
jossakin muussa esimerkik-
si monikulttuurisessa ympä-
ristössä. Erityisohjaaja kohtaa 
lasten, nuorten, erityiskasva-
tuksen sekä perheiden hyvin-
voinnin ja elinolojen asioita.

Lasten ja nuorten eri-
tyisohjauksen ammattitut-
kintoon on haku päällä. Ai-
kaisempi alalta hankittu 
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Kaisu Möttönen

Lasten ja nuorten erityisohjauksen 
ammattitutkintoon haku päällä

Tervetuloa 
keskustelemaan!

Oulun piirin SDP 
eduskuntavaaliehdokkaat 

Tytti Tuppurainen ja Pirkko Valtanen 
tulevat Pudasjärvelle 

su 18.1.2015 klo 17 alkaen 
kaupungintalolle

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys 

Pudasjärveläisen 
kansanedustajaehdokkaan

Sanna Steniuksen 
VAALITYÖN 

AVAUSTILAISUUS
Paavon päivänä su 25.1. klo 13 
Pudasjärven kaupungintalossa.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Sanna Stenius tavattavissa 

Keskustan kansanedustajaehdokas 
Niilo Keräsen kanssa

vaalitilaisuudessa yli puoluerajojen
la 17.1. klo 11-13 

Paukkerinharjun kylätalolla 
os. Niskalantie 9.

Tervetuloa!
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T u h a n s i T Ta i n  Tava r a a
Miesten 
THERMO- 
ALUSHOUSUT 
50% pv / 50% pe

TOPPATAKIT
alk.

5€
Kotimaiset
VILLASUKAT 
2 pr

NURMEKSESSA, Nordean kulma, Kirkkokatu 20
tiistai-perjantai klo 9-18

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

vain 4 päivää!

• kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset   
 joulukortit 8 kpl
• Isänpäiväkortit ja erä 2-os. kortteja
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Carino suihkugeeli 300 ml/2 pll
• Partakoneet 5 kpl alkaen 1

€
kpl / pkt

/erä

25€

Meiltä
TV:stä tutut tuotteet ovh:sta

PEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2

KPL

2
KPL

YHTEISHINTAAN

AS SEEN ON 

TV -50%

SISUSTUSTYYNYT 
40 x 40 cm ja
50 x 50 cm

TYYNYT 3 KPL 
50–60 cm
kangas: pv/pe
täyte:pallokuitu

PETAUSPATJAT 
Leveys 75–180 cm

REISITASKUHOUSUT
naisille ja
tytöille
koot S-XXL

2
€

10 
€

15 
€

5
€

kpl

kpl kpl

kplalkaen

alkaen

LÖYTÖTORI

LAMPAAnVILLA-
PEITTEET
eri kokoja

PETAUSPATJAT
Leveys 75–180 cm

SAUMURIN
LANGAT
4500 m/rl, 
musta ja valkea

SHOKKI-

TARJOUS!

10€

REISITASKU-
HOUSUT

5€25€

Miehille Ohuita
eri malleja

alk.

• Kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset joulukortit 6 kpl
• Joulupaperi 5x0,7 m, 2 rl
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Pipot ja käsineet alkaen
• Villapohjalliset koot 36-45 pari
• Sisustustaulut 3 kpl/pkt
• Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rl
• Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm1€kpl/pkt/

erä

-70% 15€kpl

HUOMIOTAKKI
talvilaatu, keltainen, 
heijastimilla

25€

10€

Kevyt puurunkoinen cap 

eräsuksi erittäin notkeal-

la kärjellä, pituudet 230-

270 cm sekä 160 cm, 

     leveys 10 cm

ERÄSUKSET

85 €(199€)

POisTOMYYnTi

alkaen

25€TALVIPEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu: 900 g

TYYnYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2kpl

2kpl

YHTEISHINTAAN

10€
4 rl

PUUHA- JA 
VÄRITYSKIRJAT
alk. 4 kpl

Vuorelliset

ÄMMÄnsaarEssa YlEisön PYYnnösTÄ viElÄ 5 Pv
ti 11.– la 15.11. Keskuskatu 3 (ent. Spar) 

ark. 9 – 17, la 9 – 13

T u h a n s i T Ta i n  Tava r a a
Miesten 
THERMO- 
ALUSHOUSUT 
50% pv / 50% pe

TOPPATAKIT
alk.

5€
Kotimaiset
VILLASUKAT 
2 pr

NURMEKSESSA, Nordean kulma, Kirkkokatu 20
tiistai-perjantai klo 9-18

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

vain 4 päivää!
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-70% 15€
kpl
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25€

10€
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eräsuksi erittäin notkeal-
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270 cm sekä 160 cm, 

     leveys 10 cm
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2kpl

YHTEISHINTAAN

10€
4 rl
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VÄRITYSKIRJAT
alk. 4 kpl

Vuorelliset

ÄMMÄnsaarEssa YlEisön PYYnnösTÄ viElÄ 5 Pv
ti 11.– la 15.11. Keskuskatu 3 (ent. Spar) 

ark. 9 – 17, la 9 – 13

IIVARIN 
PUUKKOTEHTAAN 
PUUKOT
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tytöille ja pojille

PUDASJÄRVELLÄ ENÄÄN 6 PÄIVÄÄ ke-ti 14.-20.1. 
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Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rll

Pakkausteipit alkaen 3 rll

Suodatinpussit

1-os pääsiäis- ja ystävänpäiväkortit 6 kpl

Pipot ja käsineet alkaen
Kahvimukit 4 kpl
Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm

1€
kpl/pkt/
erä

POISTOMYYNTI

UUSI MATTO ERÄ SAAPUU MA 19.1.

45€
AIKUISILLE

35€
LAPSILLE

HAALARIT

5€
TOPPATAKIT 
lapsille ja 
aikuisille

FLEECE-
PAIDAT
naisille ja miehille
● vetoketjulla
● eri värejä

750
Alkaen
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2 pr

NURMEKSESSA, Nordean kulma, Kirkkokatu 20
tiistai-perjantai klo 9-18

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

vain 4 päivää!

• kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset   
 joulukortit 8 kpl
• Isänpäiväkortit ja erä 2-os. kortteja
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Carino suihkugeeli 300 ml/2 pll
• Partakoneet 5 kpl alkaen 1€

kpl / pkt
/erä

25€

Meiltä
TV:stä tutut tuotteet ovh:sta

PEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2KPL

2KPL

YHTEISHINTAAN

AS SEEN ON 

TV -50%

SISUSTUSTYYNYT 
40 x 40 cm ja
50 x 50 cm

TYYNYT 3 KPL 
50–60 cm
kangas: pv/pe
täyte:pallokuitu

PETAUSPATJAT 
Leveys 75–180 cm

REISITASKUHOUSUT
naisille ja
tytöille
koot S-XXL2€

10 € 15 €
5€

kpl

kpl kpl

kplalkaen

alkaen

LÖYTÖTORI

LAMPAAnVILLA-
PEITTEET
eri kokoja

PETAUSPATJAT
Leveys 75–180 cm

SAUMURIN
LANGAT
4500 m/rl, 
musta ja valkea

SHOKKI-
TARJOUS!

10€

REISITASKU-
HOUSUT

5€25€

Miehille Ohuita
eri malleja

alk.

• Kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset joulukortit 6 kpl
• Joulupaperi 5x0,7 m, 2 rl
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Pipot ja käsineet alkaen
• Villapohjalliset koot 36-45 pari
• Sisustustaulut 3 kpl/pkt
• Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rl
• Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm

1€
kpl/pkt/
erä

-70% 15€
kpl

HUOMIOTAKKI
talvilaatu, keltainen, 
heijastimilla

25€

10€

Kevyt puurunkoinen cap 

eräsuksi erittäin notkeal-

la kärjellä, pituudet 230-

270 cm sekä 160 cm, 

     leveys 10 cm

ERÄSUKS
ET

85 €
(199€)

POisTOMYYnTi

alkaen

25€TALVIPEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu: 900 g

TYYnYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2kpl

2kpl

YHTEISHINTAAN

10€
4 rl

PUUHA- JA 
VÄRITYSKIRJAT
alk. 4 kpl

Vuorelliset
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HÖYRYPESURI 39€
(norm. 129,-)

Carino suihkugeeli 300 ml 2 pll
Partakoneet 5 kpl/pkt

   Alkaen
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POLAR BOOTS
THERMO-SAAPPAAT
lapsille ja 
aikuisille

     Alkaen
39€

SANKA-
MUOVIKASSIT
800 kpl/ltk
valkoinen
30 l 35€

SAUMURIN
LANGAT
4500 m/rll
musta 
ja
valkea

4 rll

990
   Alkaen

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista matkailija löytää 
tarvitsemansa mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.


