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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pyörivä 
kivi ei 

sammaloidu s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 29.5.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

SE TUNNE, 
KUN ASIAT LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN…

ONNEA
VALMIS-
TUVILLE!

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

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
Ke 3.6. ke 24.6. ja ke 1.7

Huom! Liike avoinna  
ma-ke 1.6.-3.6. klo 9-17, 
to-pe 4.6.-5.6. liike  
poikkeuksellisesti suljettu!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi 
alkaa ma 1.6. klo 17. 

Kysy kesäkuun mopokurssista! 

Onnittelumme uusille 
ylioppilaille ja opintonsa päättäville!

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

MA-PE 8-20, LA - SU 9-18

PUUTARHALLA KÄYNTI ON ELÄMYS!

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Onnea kaikille valmistuneille!

PITKÄ YO-RUUSU 3,95
 

ORVOKKI
7,-/ 10 kpl 12,-/ 20 kpl

 
KOMEAT, TUUHEAT

PELARGONIAT 18,50/ 4 kpl
  

MONIVUOTISET KUKAT
20,- / 10 kpl (kaikki jotka norm. 3,-)

KAUNIITA KESÄKUKKA-AMPPELEITA!
Biolan luonnonlannoite 25l    

14,90
 

MULTATARJOUKSIA! 
SIEMENSIPULIT, HYÖTYKASVIT, 

SIEMENET! 
MARJA- JA KORISTEPENSAAT, 

HAVUT JA OMENAPUUT!

80 v.
22.5.2015

Kurikkakymmen on loppunut
ja pyörätuolikausi on alkanut.

Tervetuloa Koskenhoville
to 4.6.2015 klo 11-15.

Mahdolliset muistamiset
Pudasjärven Sotaveteraanien tilille

FI42 5360 0450 1244 93

Pekka Nevakivi

Tervetuloa viettämään kanssamme  
“Onnikan päivää” ja juhlimaan 

90-vuotista taivaltamme  
to 4.6.2015 klo 11-15 

Pudasjärven Koskenhoville. 
Järjestämme kuljetuksen juhlapaikan ja Pudasjärven keskustan välille 

ja pyydämme käyttämään linja-autokuljetuksia saapuessanne 
juhlapaikalle, ei parkkitiloja.

Reino Nevakivi lähdössä linjalle 
yrityksen alkuaikana.

Nevakivi Oy:n uusi Setra lähdössä 
ensimmäiseen tilausajoon 9.4.2015.

Tervetuloa,
Nevakivi Oy

Menokyyti: 
Linja-autoasema - Koskenhovi
Klo 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ja 
13:00

Paluukyyti: 
Koskenhovi - Linja-autoasema
Klo 11:45, 12:15, 12:45, 14:00, 
14:30 ja 15:00

Mahdolliset muistamiset voitte ohjata MLL:n Pudasjärven yhdistyksen 
tilille FI68 5360 0440 0673 56 paikallisen nuorisotyön tukemiseksi.

Pudasjärvi, Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi p. 044 294 4345
KOILLISMAAN KUNTONEVA

Alkamassa myös, mikäli osallistujia tarpeeksi:
TI 2.6. Kahvakuula Rajamaan rannassa klo 17.15-18, 3x/20 €

KE 3.6. Juoksukoulu, klo 17.30-18.30 4x/30 €

3xPH (45 min) 100 €
Kesäkuun kuukausikortti salille 20 €

KESÄTARJOUS ITSELLE, 
VALMISTUNEELLE, KAVERILLE!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Valmistuvalle! 
Nokia Lumia 635 
-  4,5” näyttö
-  1,2 Mhz Neliydin 

prosessori
-  8GB Sisäinen muisti
-  5MP kamera
-  4G puhelin 

99,- Garmin Vivofit 
-  Näyttää askelmäärän, mat-

kan, kulutetut kalorit, kellon 
ajan

-  Liikunta palkki osoittaa, että 
on aika liikkua

- Tarkkailee untasi
-  Vesitiivis (50M) 

Vivofit sykevyöllä
Garmin Vivofit 2
-  Näyttää askelmäärän, mat-

kan, kulutetut kalorit, kellon 
ajan

-  Liikunta palkki osoittaa, että 
on aika liikkua

- Tarkkailee untasi
-  Vesitiivis (50M) 
- Hälytysääni

Vivofit sykevyöllä

Garmin Vivosmart 
-  Kosketusnäyttö
-  Ohut, miellyttävä 

ranneke
-  Älykkäät ilmoitukset 

(viestit, puhelut, yms.) 

125,-

Piccolo HR-200 
Bluetooth 
Speaker 

Lenovo G50-30 
kannettava 
tietokone 

335,-

Lenovo IdeaTab 
A7600-H 
-  10,1” Multitouch näyttö
-  3G ja WiFi-Yhteydet
-  1,3GHz Neliydin Prosessori
-  Android 4.4 
 (KitKat)
-  16GB muistia
-  5MP kamera 

Puro 
Lisävirtalaturi 
2600mAh 

29,90

29,90

143,-

129,-

95,-

85,-

-  15,6” näyttö
-  Win 8.1
-  1TB kiintolevy
-  4GB muistia 
-  Intel Celeron 
 N2830 2,16GHz prosessori

209,90

Tarjoukset voimassa 12.6.2015 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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 ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

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 voi-
da julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Leh-
den vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 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 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 31.5. kello 10, Risto Räi-
hä, Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola.

Kesänaloitushartaus Livon koululla su 31.5. kello 13, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen.

Kuorot: kirkkokuoro to 28.5. kello 18.

Lapsityön kerhot ovat päättyneet.

Kesäkerho Liepeessä 1.-30.6.  Kerhoajat ovat aamu-
päivällä 9-12 tai iltapäivällä 12-15. Kerho on tarkoitettu 
3-5-vuotiaille (3 vuotta tulee olla täyttänyt toukokuun lop-
puun mennessä). Lapsille kotoa välipala mukaan. Ker-
hoon ei ole ilmoittautumista ja ryhmään otetaan 15 lasta. 
Kerho on ilmainen.

Kesäkerhon retki ma 8.6. kello 10-13 Hirvaskoskelle 
Antti Holmströmin lampolaan. Lähtö Liepeestä kello 9.45 
ja paluu takaisin kello 13. Retkelle otetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä  24 lasta. Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon (08) 882 3100.

Lapsi- ja diakoniatyön KESÄKAHVILA kesäkuun 
ajan seurakuntakodin rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
avoinna kello 11-14. Yhdessäoloa, lapsille vapaata toi-
mintaa.Tarjolla kahvia, mehua, pullaa (vapaaehtoinen 
kahvimaksu). Tervetuloa tutustumaan kaikenikäisten ke-
säkahvilaan.

Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan toimistot suljet-
tuna pe 29.5. 

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 31.5. 
kello 17 (Jukka Lehto, Seppo Leppänen).

Kastettu: Arttu Viljami Outila, Veikka Santeri Koppelo, 
Eemi Aukusti Herukka.

Avioliittoon vihitty: Marko Juhani Ikonen ja Teija Maa-
rit Kosamo.

Haudattu: Kalle Aukusti Luokkanen  76 v, Eila Annikki 
Kariniemi 74 v, Erkki Aukusti Malinen  56 v.

Palotarkastaja

Erkki Aukusti
MALINEN

Pidetyn työntekijän  
muistoa kunnioittaen

Oulu-Koillismaan  
pelastuslaitoksen henkilökunta

s. 20.5.1958 Pudasjärvellä
k. 6.5.2015 Pudasjärvellä

Rakkaamme

Yrjö Eino
LAURILA

Lämmöllä muistaen 

Siskot ja veljet perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Hän joka antaa surun,
antaa myös lohdutuksen. 

s. 18.11.1937 
k. 11.5.2015

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 16.5.2015.  
Lämmin kiitos osaanotosta. 

Jos suomalaisuudesta täytyisi vääntää jonkinlainen kolmiyhtei-
nen nimittäjä, kolmiyhteinen suomalaisuus, niin tarjoaisin eh-
dolle sisun, saunan ja tervan. Sisulla on luotu suomalaisuuden 
alussa kivikkoisista metsistä pellot ja taisteltu karuja luonnon-
oloja vastaan. Saunassa on synnytty, peseydytty puhtaaksi arjen 
liasta ja paranneltu niin itseä kuin maailmaakin. Tervaa on käy-
tetty rohtona ja suoja-aineena.

Entäpä sitten kristillinen kolmiyhteinen Jumala? Olet taatus-
ti kuullut papin sanovan: ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” 
Tuossa lausumassa on kristinopin ja uskon ydin. Siinä kerrotaan 
mihin me uskomme. Eikä tuota kolminaisuutta keksinyt pappi, 
vaan Jeesus sen itse sanoi, kun lähetti opetuslapsensa opetta-
maan ja kastamaan ihmisiä.

Vaikka tämä ei ole tärkeää, niin yhytetäänpäs suomalaisuu-
den ja Jumalan kolmiyhteisyys yhteen. Isältä eli Jumalalta vaa-
dittiin ehdottomasti sisua, kun Hän antoi lähtösysäyksen aiko-
jen alussa elämälle ja loi elämän edellytykset. Se ei voinut olla 
yksinkertainen homma. Sisua vaaditaan edelleenkin, kun Jumala 
taistelee niin ihmisen jääräpäisyyden kuin pahuuden viekkaut-
ta vastaan. 

Jeesus Kristus syntyi maailmaan tallissa, mutta olisi syntynyt 
taatusti saunassa, jos sellaisia olisi ollut tuolloin olemassa. Ai-
kuisena Jeesus paransi ihmisiä ja maailmaa niin kuin saunan lau-
teilla vielä tänäkin päivänä parhaimmillaan tehdään. Ennen pa-
luutaan kotiin, Jeesus pesi liat pois eli selätti pahuuden ja synnin 
pääsiäisen tapahtumien myötä. 

Pyhän Hengen kohdalla on aluksi muistutettava, että Pyhä 
Henki on Jumala itse ja siksi se kirjoitetaan isoilla alkukirjaimil-
la. Samalla tavoin kuin sinä kirjoitat oman nimesi. Pyhä Henki on 
kuin terva, joka suojaa meitä, pitää meidät kunnossa, terveenä 
ja elinvoimaisena, vaikka päälle ropisisi ties mitä.

Huomatkaa yksi asia. Kolmiyhteyttä ei kirjoiteta Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, vaan Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Pilkulla erote-
taan eri asiat toisistaan, ja-sanalla yhdistetään samat asiat toi-
siinsa. Isä ja Poika ja Pyhä Henki on yksi ja sama asia eli Jumala 
itse. Emme voi koskaan täysin ymmärtää Pyhää Kolminaisuut-
ta. Meidän täytyy hyväksyä, että Jumalan olemus on meidän ih-
misten ymmärrykseltä salassa. Tämä ei estä meitä kuitenkaan 
toivomasta ja uskomasta, että Jumala on olemassa. ”Meidät on 
pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka näkee jo nä-
kee täyttyneen, ei ole toivo. Kukapa toivoo sellais-
ta, minkä jo näkee! Jos taas toivomme jotakin mitä 
emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.” 
(Room. 8:24-25)

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Marko Väyrynen

Sisun, saunan ja 
tervan nimeen

Rakkaamme

Erkki Aukusti
MALINEN
s. 20.5.1958 Pudasjärvellä
k. 6.5.2015 Pudasjärvellä

Rakasta puolisoa, isää ja ukkia 
lämmöllä kaivaten

Jäi tyhjäksi polkusi kotimme tiellä,
voi miten toivoimme sinun toipuvan 
ja palaavan vielä.
Mutta et jaksanut enää kestää, 
sun lähtöäs emme voineet estää.
Irma
Oskari
Anna ja Lasse
veljet ja sisaret perh.
työtoverit ja ystävät

Askeleet pienet arkana käy, 
missä on ukki, ei ukkia näy.
Ukki on mennyt taivaaseen,
nukahtanut uneen hiljaiseen.
Vappu, Ruusa ja Titta

Siunaus toimitettu 23.5.2015 läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos rakkaamme muistoa kunnioittaneille. 

Omaiset

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Kiitokset yrityksille, yhteisöille ja 
yksityisille arpajaispalkinnoista 

Eläkeläisten musiikkipiirin 
Lapin retkelle.

Olin 7-vuotias, kun nämä 
naapurin isät olivat talvi-
sodassa, josta he keväise-

Kaksi naapurin isää 1940
Kolme äiditöntä lasta 
naapurin pirtissä
isää odotti vaarin kans.
Isä tuli talvisodasta

Nuori vaimo 
kahden lapsen kans
puolisoa, isää odotti.
Viesti tuli ei isää
hän kaatui talvisodassa 1940
tuotiin sankari hautaan

Nyt molemmat perheet nää
Riekin kankaassa lepää.
Muistoissani heille keväisen,
aurinkoisen kukkakimpun lähetän
kerralla kiitosten.

Naapurin tyttö

Aili-mummin 
kiitokset

nä räntä kelillä kävelivät 
kotiin sodan loputtua.  Isä 
tuli kotiin, mutta naapurin 
isä ei.  Äitienpäivänä näitä 
muistelen ja samalla kiit-
täen kukista, korteista, ka-
kuista ja kajahtavasta suvi-
virrestä. 

Kiitos teille terveisin
 
Aili-mummi, 
fammu 2015
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Tar
jou

kse
t v

oim
ass

a 

PE-SU 29.-3
1.5.

ell
ei 

toi
sin

 m
ain

ita
.

Atria 
Takuumurea  
naudan sisä- ja  
paahtopaisti
Suomi

Kariniemen 
Kananpojan 
fileepihvit
n. 500-600 g

Irtomakeiset
rajoitus: 2 kg/talous

Ilman korttia 13,89 kg

-42  %10,95 7,95 5,99kg kg kg

Nektariini  
ja persikka 
500 g (2,00/kg) 
Espanja

1€
rs

Reilun Kaupan yksittäin 
pakattu ruusu
60 cm Ecuador

4,99 kpl

Atria Perhetilan 
Broilerin 

ohut fileeleike
Lempeä Guajillo-chili 600 g (9,98/kg)

5,99 ras

Atria 
konsulentti

la 30.5.

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
pe-su 29.5.-31.5.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Pudasjärven keskustassa 
Kauppatie 5.ssä  vietettiin 
maanantaina 25.5. Saaran pu-
tiikin avajaisia. Jo eläkkeellä 
oleva pudasjärveläinen, Saa-
ra Tauriainen kertoi vanhan 
tavaran kaupan perustami-
seen olleen hänellä mieles-
sään jo kauan. Kirpputoritoi-
mintakin on hänelle tuttua 
eri muodoissaan jo noin 20 
vuoden ajalta. Tauriainen on 
pitänyt useita välivuosia yri-
tystoiminnasta, mutta kun 
eläkkeellä ollessa alkoi aika 
käymään pitkäksi, päätin to-
teuttaa haaveeni. 

Uusi myymälä sijaitsee sa-
malla paikalla aikoinaan toi-
mineen Kenkä-Ahosen ti-
loissa, josta Tauriainen on 
ensialkuun vuokrannut noin 
50 m2: n tilan. Tauriainen to-
tesi, että myymälän vanho-
jen tavaroiden tuotevalikoi-
ma lisätään pikkuhiljaa ja 
pienimuotoinen kirpputori-
toiminta aloitetaan tiistaina 
2.6. Viikkovuokraperiaatteel-
la toimivia kirpputoripaikko-
ja on ensialkuun viisi. Putii-
kissa voi käydä nauttimassa 
pientä korvausta vastaa myös 
kahvit tuoreen pullan kera, 
muistutti Taurianen.

- Toiminnan kehittämi-
sessä vanhojen tavaroiden 
myynti- ja ostotoiminta on 

Vanhan tavaran puodista löytöjä

keskeistä ja minulle on erit-
täin tärkeää, että tavarat ovat 
laadukkaita, eivätkä mitään 
rihkamaa. Uutta  myytävää 
hankin liikkumalla eri puo-
lella Suomea ja asiakkaat voi-
vat tarjota niitä ostettavaksi 
suoraan minullekin. Myymä-
lä on kesäajan avoinna tiis-
taista lauantaihin. Muut vii-
konpäivät ovat lepoa ja 
vanhan tavaran hankintareis-
suja varten, kertoilee Tauriai-
nen.

Liikkeessä vieraillut pu-

dasjärveläinen Aino Niska-
saari kiinnitti myymäläs-
sä heti huomionsa lukuisiin 
mielenkiintoisiin asioihin. 
Ensitöikseen hän huomasi 
erittäin vanhan nuken, josta 
sovittiinkin kaupat nopeas-
ti.  Vanhoja nukkeja jo vuo-
sikymmenien ajan keräillyt 
Niskasaari tiesi, että nyt os-
tamansa nuken pää on val-
mistettu erikoisesta ma-
teriaalista, guttaperkasta. 
Lempeäilmeinen nukke so-
vittiin pidettäväksi myymä-

lässä avajaisviikon ajan, jotta 
sitä saavat käydä ihailemas-
sa muutkin. Niskasaari löy-
si  hyllyiltä myös vanhaa ke-
ramiikkaa, kristallia ja muun 
muassa Iittalan ja Arabian 
valmistamia lasiesineitä. Is-
tahtipa Niskasaari hetkeksi 
myös 1800-luvulla valmistet-
tuun jykevään, puiseen kiik-
kutuoliin, jossa keinuessa ei 
kitinää eikä narinoita kuulu-
nut.  

Pertti Kuusisto

Saaran putiikissa avajaispäivänä vieraillut Aino Niskasaari löysi myymälän hyllyiltä muun 
muassa vanhan ajan laadukkaita lasiesineitä. Putiikin avanneella pudasjärveläisellä yrittä-
jällä, Saara Tauriaisella ja keräilyä harrastavalla Niskasaarella yhteistä juttua riitti.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

La 30.5. 
Suljettu!

Tuliaiset, Lahjat, Matkamuistot, 
Askartelutarvikkeet, 

Pelit, Lelut
... ja Paljon Muuta!
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Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua 
(016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Touko-

kesäkuun aikana 

remontin 

tilanneille 300 €

lahjakortti 
Rautiaan!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Oulunkaaren kuntayhtymä 
on mukana merkittävien toi-
mijoiden joukossa hakemas-
sa rahoitusta kansainväli-
selle ikäihmisten palvelujen 
kehittämishankkeelle.

Social Links -hanke lisää 
ennaltaehkäiseviä palvelu-
ja sekä ikäihmisten ja hei-
dän läheistensä osallisuutta 
ja tukee heitä oman hyvin-
vointinsa ylläpidossa. Han-
ke hyödyntää uutta teknolo-
giaa ja aktivoi eri toimijoita 
kuten järjestöjä osaksi ikäih-
misten sosiaalisia verkosto-
ja.

- Luomme edellytyksiä 
ja kannustamme ikäihmisiä 
siihen, että heillä olisi mah-

Oulunkaari on onnistunut 
hyvin tälle vuodelle asetta-
missaan toiminnallisissa ta-
voitteissa. Kuntayhtymä on 
kehittänyt ennaltaehkäise-
viä ja matalan kynnyksen 
palveluja ja palveluraken-
teiden suunta on selkeästi 
niin sanottuihin kevyempiin 
palveluihin ja kuntalaisia 
osallistaviin toimintoihin. 
Yhtymähallitus hyväksyi 
toiminnan ja talouden osa-
vuosikatsauksen kokoukses-
saan 20. toukokuuta. 

Oulunkaaren strategiset 
painopisteet ovat tänä vuon-
na alueellinen vaikuttavuus, 
laaja-alainen hyvinvoin-
ti, kuntalaisten ja asiakkai-
den osallisuus ja asiakasläh-
töisyys, tiedolla johtaminen 
sekä sähköiset palvelut ja 
etäasiointi.

Laaja-alainen hyvinvoin-
ti tarkoittaa ennaltaehkäise-
viin ja hyvinvointia tukeviin 
palveluihin panostamista, 
palveluketjujen sujuvuutta 
ja henkilöstön hyvinvoinnin 
edistämistä.

Kehitysjohtaja Anu Vuo-
risen mukaan yhteistyö per-
he-, terveys- ja vanhuspalve-
lujen välillä on tiivistynyt. 
Esimerkiksi vastaanotto ja 
päihdepalvelut tekevät en-
tistä tiiviimpää yhteistyö-
tä. Nuorten päihteiden käy-
tön ehkäisyyn valmistellaan 
parhaillaan hanketta. Myös 
saattohoitoa sekä muistiasi-
akkaiden hoitoa on kehitet-
ty moniammatillisesti. Ke-
hitysvammaisten palvelut 
ovat aiempaa kokonaisval-
taisempia ja sujuvampia, 
kun osittain samat työnteki-
jät työskentelevät sekä työ- 
ja päivätoiminnoissa että 
asumispalveluissa.

Valtakunnallisten suosi-
tusten mukainen palvelu-
rakennetyö on edennyt, ja 
painopiste on siirtynyt ma-

Oulunkaari tiedottaa
Kansainvälistä jalansijaa  

vanhuspalvelujen kehittämistyössä
dollisimman paljon erilaisia 
vuorovaikutustilanteita ja 
muidenkin kuin vain hoito-
henkilökunnan kanssa, Ou-
lunkaaren tietohallintopääl-
likkö Matti Matero kertoo.

Osallisuuden lisäksi tär-
keää on ikäihmisten fyysi-
nen toimintakyky ja terveel-
linen ravinto.

- Fyysinen kunto ei rii-
pu pelkästään liikkumises-
ta, vaan esimerkiksi ravin-
nolla on suuri merkitys. 
Esimerkiksi omaishoitajina 
toimivilla miehillä ei tule pa-
nostettua ruuanlaittoon. Et-
simme nyt erilaisia keinoja, 
joilla kaikki ikäihmiset saa-
taisiin nauttimaan ravinto-

sisällöltään, maultaan ja ul-
konäöltään hyvää ruokaa, 
Matero toteaa.

Aalto-yliopiston hal-
linnoimassa hankkees-
sa on mukana lisäksi Lau-
rea-ammattikorkeakoulu 
sekä yliopistoja ja sosiaali- ja 
terveysalan kehittäjä- ja yrit-
täjäorganisaatioita Irlannis-
ta, Pohjois-Irlannista ja Ita-
liasta. Hankkeessa erilaisia 
kehittämisideoita testataan 
ja kehitetään edelleen koko 
ajan käytännössä, jotta löy-
detään parhaat mahdolliset 
toimintamallit. Oulunkaa-
ren kotihoidon ja asumis-
palvelujen asiakkaat sekä 
omaishoitajat ja -hoidettavat 

pääsevätkin heti ensimmäis-
ten joukossa hyötymään 
kansainvälisen yhteistyön 
hedelmistä.  

Kolmivuotiselle hank-
keelle on haettu sataprosent-
tista EU-rahoitusta. Koko 
kansainvälisen hankkeen 
kustannukset olisivat noin 
neljä miljoonaa, josta Ou-
lunkaaren osuus on noin 260 
000 euroa. Oulunkaaren yh-
tymähallitus tekee varsinai-
sen päätöksen hankkeeseen 
osallistumisesta EU-rahoi-
tuspäätöksen jälkeen.

Oulunkaari tiedotus

Hyvinvointia tukevien ja osallistavien 
palvelujen osuus kasvaa 

talan kynnyksen palvelui-
hin ja ennaltaehkäisevään 
hyvinvointityöhön. Esimer-
kiksi vanhuspalveluissa pai-
nopiste siirtyy kotiin annet-
taviin palveluihin. Tavoite 
on, että 91–92 prosenttia yli 
75-vuotiaista asuu kotona it-
senäisesti tai tarkoituksen-
mukaisten sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen turvin.

Ikäihmisten hyvinvoin-
tia tukevat kotikäynnit ovat 
käynnistyneet tai käynnisty-
mässä kaikissa kunnissa. Li-
säksi ikäihmisten perhehoito 
vakiintuu yhdeksi palvelu-
muodoksi, kotona asumisen 
ja palveluasumisen rinnalle. 
Iissä, Pudasjärvellä ja Utajär-
vellä on jo perhehoitajia, ja 
uusi perhehoitajien koulutus 
käynnistyy syksyllä. Sekä 
perhehoitajat, asiakkaat että 
omaiset ovat olleet tyytyväi-
siä uuteen palvelumuotoon.

Kuntayhtymä panostaa 
työntekijöiden hyvinvoin-
tiin, mikä vaikuttaa muun 
muassa lääkäreiden ja mui-
den asiantuntijoiden saa-
tavuuteen ja pysyvyyteen. 
Voimaa vanhuspalveluihin 
-hankkeessa vanhuspalve-
lujen työntekijöistä koottu 

pilottiryhmä on kehittänyt 
erilaisia menetelmiä henki-
lökunnan hyvinvoinnin ke-
hittämiseen, ja seuraavaksi 
kuntayhtymä työstää koko 
henkilöstöä koskevaa hyvin-
vointimallia.

- Kuntayhtymä on uudis-
tanut kuntien kanssa käy-
täviä palvelujenjärjestä-
misneuvotteluja niin, että 
luottamushenkilöt voivat 
vaikuttaa palvelujen kehit-
tämiseen aiempaa laajem-
min. Myös kuntayhtymän 
asiakas- ja kuntalaisraatitoi-
minta on laajentunut, ja asia-
kaslähtöisyys näkyy myös 
muun muassa vanhusneu-
vostotoiminnan vakiintumi-
sessa, kehitysjohtaja Vuori-
nen kertoo.

Oulunkaari on kannusta-
nut asiakkaita osallisuuteen 
ja edistämään aktiivisesti 
omaa hyvinvointiaan. Esi-
merkiksi terveyspalvelut on 
alkanut laatia hoitosuunni-
telmia yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Vanhuspalveluis-
sa taas korostetaan ohjaus- 
ja neuvontapalveluita kuten 
Senioripisteiden toimintaa.

Vanhuspalvelut on tiivis-
tänyt yhteistyötä kolmannen 

sektorin kanssa. Esimerkik-
si Pudasjärven Kurenkarta-
non katetulle ulkoterassille 
rakennettu taikapuutarha on 
näyte koululaisten, järjestö-
jen ja seudun muiden ikäih-
misten tiiviistä yhteistyöstä 
asumispalvelujen arjen mo-
nipuolistamiseksi. Palvelu-
jen kehittäminen muotoilun 
keinoilla on levinnyt Ku-
renkartanosta myös muihin 
kuntiin.

Kuntayhtymä hyödyn-
tää teknologiaa aiempaa 
monipuolisemmin, ja tarjo-
aa mahdollisuutta osallis-
tua etänä esimerkiksi lasten-
valvojan tapaamisiin. Myös 
niin sanotun mobiilikotihoi-
don käyttöönotto on eden-
nyt suunnitelmien mukaan. 
Kotihoidon työntekijöillä 
jää enemmän aikaa olla läs-
nä asiakkaan luona, kun he 
hyödyntävät reittien suun-
nittelussa ja tietojen kirjaa-
misessa mukana kannettavia 
mobiililaitteita. Omahoito-
sivuston kävijämäärä kas-
vaa, ja huhtikuun lopussa 
palvelussa oli jo yli 5300 eri 
rekisteröitynyttä käyttäjää.

Oulunkaari tiedotus

Kurenkartanon katetulle ulkoterassille rakennettu taikapuutarha on näyte ikäihmisten asu-
mispalvelujen arjen monipuolistamiseksi. Kuva taikapuutarhan avajaisista kevättalvella.



4 5nro 22PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.5.2015 29.5.2015nro 22

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 29.-30.5. ALKUVIIKKO MA 1.6.

Tiistaina 2.6.

HK
LIHAPIIRAKKA
200 g 150

Valio
VOI
500 g normaalisuolainen
2 pkt/tal.

189
pkt

115
pkt

HK
MEETVURSTI
MINITANKO
170 g

249
kpl

149

SAVULUUT 499
kg

pss

juTekstiiliosastolta Rautaosastolta

995
kgNaudan

LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/ tal.

Kotimainen
TOMAATTI 199

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 595

kg

079
kgSuomalainen

KERÄKAALI

Atria
MARINETTI
4 kpl/400 g

Kenkäosastolta

Onnittelut 
* uusille ylioppilaille

* ammattiin 
valmistuneille

* koulunsa 
päättäneille

Lauantaina 30.5.

549
pkt

Perjantaina 29.5.

1090
kg

Old EL Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g 500

069
100 g

Candy King 
IRTOKARKIT

pkt
Atria
HIILLOSMAKARA
400 g 149

Kananpojan
ohuen ohuet
FILEEPIHVIT
400-500 g
maustamaton tai  
hunajamarinoitu 499

pkt

Ingman
GREAMY  
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT
0,85 l

399
pkt

100

Kantolan
SUKLAA-
KAURAKEKSI
225 g

pkt

595
kgGRILLI-

KYLJYKSET
naturell tai 
marinoitu

995
ras

HK grillihärän
ENTRE- 
COTEPIHVI
550 g
marinoitu

Porsaan
KYLJYK-
SET 695

kg

199
rss

Riitan Herkku
METRIPIZZAT 
750 g

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

229

NEKTARIINI
1 kg rasia

kg

Pakattu
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

100
kpl

599
kgNorjalainen

LOHI
1-3 kg, kokonainen
2 kalaa/tal. rajoitettu erä!

Kariniemen
Br. FILEE- 
SUIKALE
300 g 
hunajamarinoitu

4 pkt

Taffel
SIPSIT
megapack
325 g

195
pss

Atria
GRILLI- 
SALAATTI
350 g

179
rss

PUSSI-
LAKANASETTI

150x210, 55x60

2690

2 kpl TÄKKIÄ JA 
2 kpl TYYNYÄ 

SETTI  

2490

Markki 
KIINTEÄ  

MATTOTELINE 

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 

KOTTIKÄRRYN  
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6 1990

109,- 125,-

199,-

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI 
hww3000/20s   
RST pumppupesä

199,-

PUUN- 
HALKAISU-
KONE 6TON 
sis. jalustan ja  
ristihalkaisuterä

NESTEKAASUT
esim. 11 kg 
METALLIPULLO TÄYTTÖ

1990

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

SPRAYMAALIT
perusvärit 399

Wurth 
TERASSIRUUVI 
ruskea 55mm 250kpl 1990

Naisten
AVOKKAAT

nahkaa

5990

2450

PITSI BELLERINAT
eri värejä

Naisten
TUNIKA T-PAITA
isot koot

2590
Naisten
CAPRIT
isot koot

2350
Naisten
JOUSTOCAPRIT
eri värejä

2850
Miesten
T-PAITA
eri värejä

1890

Erilaisia lasten
FARKKUJA

Miesten
CAPRIT

2850

199
pkt

100
pss

Oululainen
REILUT 
VIIPALEET
500-550 g
täysjyvä tai vehnä

Pouttu
JAHTI tai

GOUTER
VIIPALE
250 g

100
pkt

HK LIHA- 
PYÖRYKKÄ
tai JAUHELIHA-
PIHVIT
330-360 g

100
pkt

2 pkt

Putaan Pullan 

KONSULENTTI 

pe 29.5.

 MAISTIAISIA ja 

TARJOUKSIA!

MEILTÄ MYÖS  LAHJAKORTIT!

esim. 
ORVOKKI-
AMPPELI 690

HYVÄ VALIKOIMA
KESÄKUKKIA!

Tekstiiliosastolta

7150

Naisten JUHLA 
AVOKAS  

pitsinen
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TALKKARIAPU 
Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?

Palveluitamme:

T:mi KO Talkkariapu
Kari Ojala, p. 045 612 1255

*  Pihojen siivoukset/ 
haravointi

*  Kattojen ja  
vesikourujen puhdistus

*  Nurmikonleikkuut
* Kunnostus/
 korjaustyöt

Omaishoitajien virkistyspäi-
vää vietettiin torstaina 18.5. 
Liepeen tuvalla. Ohjelmas-
sa oli laulua, visailua, hyvää 
ruokaa, hemmotteluhoitoja 
ja runonlausuntaa. Osallis-
tujat tuottivat tarinan päivän 
kulusta, jossa heidän esille-
tuomansa laatusanat sijoi-
tettiin kertomukseen siinä 
järjestyksessä, kuin ne sanot-
tiin.

Kultaisena kevätpäivä-
nä kaunis joukko herraskai-
sia omaishoitajia kokoontui 
ihanan Pudasjärven suloi-
seen Liepeen tupaan naut-
timaan hellävaraisesta vir-
kistyspäivästä. Päivä olikin 
tarpeen hopeisille omaishoi-
tajille, jotka saivat rentou-

Omaishoitajilla virkistyspäivä
tua makean hetken. Vih-
reän päivän oli järjestänyt 
Oulun seudun aurinkoinen 
omaishoitajayhdistys. Oh-
jelmassa oli villaista hem-
mottelua ja keltaista ruokaa. 
Harmaa Elina ja makoisa 
Pirjo hoitivat rumia jalkoja ja 
suloinen Margareta ja laiska 
Katri hieroivat kurttuisten 
omaishoitajien happamia 
päänahkoja. Omaishoita-
jat saivatkin hauskaa kyy-
tiä vihaisten tyttöjen kynsis-
sä. Uniset tortillat maistuivat 
totisesti.

Utelias laulu raikasi ja 
lempeä tietokilpailu hie-
roi sopivasti omaishoitaji-
en vilkkaita älynystyröitä. 
Oli taas niin ripeää yhdes-

sä. Toivottavasti tapaamme 
taas ensi vuonna yhtä ryh-
dikkäissä merkeissä.

Lahjakasta kesää toivotta-
vat harmillinen Marja, her-
kullinen Elina, virkeä Katri 
ja toimelias Leena. Tapaam-

me taas ensi syksynä pörröi-
sessä Ommaiskahvilassa.

Leena Welling
vapaaehtoistoiminnan 
kehittäjä

Sain idean lähteä kouluun 
kun tein vapaaehtoistyö-
tä Pudasjärven kaupun-
gin nuorisotoimella ja sitten 
pääsin puoleksi vuodek-
si palkkatuelliseksi työnte-
kijäksi. Kun työt loppuivat, 
jäin vapaaehtoistyöntekijäk-
si vielä, koska pidin niin pal-
jon työstäni ja sain mielekäs-
tä tekemistä. Mitä enemmän 
tein nuorisotoimen kanssa 
töitä, sitä enemmän vahvis-
tui ajatus kouluun lähdöstä. 
Samalla etsin minulle sopi-
vaa koulutuspaikkaa ja löy-
sin tietoa Haapaveden opis-
ton Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaaja linjasta. Tänne mi-
nun on haettava!

Ei mennyt kuin pari päi-
vää hakuajan päättymi-
sen jälkeen, niin tuli pyyn-
tö pääsykokeisiin. Olin ihan 
innoissani ja samalla todel-
la kauhuissani, sillä kysees-
sä oli elämäni ensimmäiset 
pääsykokeet. 

Pääsykoepäivä tuli. Aa-
muyöstä viiden aikaan läh-
dimme poikaystäväni kanssa 
ajamaan kohti Haapaveden 
opistoa. Matkaa varjosti seu-
raavan päivän isoisän hau-
tajaiset, ja jännitin pystynkö 
pitämään ajatukseni kasas-
sa. Päivä oli todella vaikea 
ja meni ikään kuin sumussa, 
joten en muista paljoakaan 
itse kokeista. Sain tehtyä 
psykologiset testit, opettaji-

Monimuoto-opiskelu vie mukanaan
en haastattelun ja psykolo-
gin haastattelun niin hyvin 
kuin vain pystyin.

Sitten koitti päivä kun 
opistolta tuli kirje. Kädet va-
pisten aukaisin sen ja tuli 
erittäin huojentunut olo, kun 
kirjeessä luki ”Teidät on va-
littu”. Siinä vaiheessa ajatte-
lin, etteivät ne pääsykokeet 
menneetkään täysin huonos-
ti. Olin erittäin tyytyväinen. 
Olin silloin Pudasjärven seu-
rakunnalla palkkatukitöissä 
ja sopimukseni loppui päi-
vää ennen kuin koulu alkoi.

Nyt olen vuoden opis-
kellut monimuoto-opiskelija 
ja koulu on unelmaa. Opis-
keluni on pääsääntöisesti 
työssä oppimista, kuukau-
dessa on kolme lähipäivää, 
jotka tapahtuvat opistolla. 
Haapavedeltä löytyy moni-
muoto-opiskelijoille ilmai-
nen asuntola, jossa voi yö-
pyä lähipäivien ajan ja siihen 
kuuluu myös kolme ruokai-
lua. Nuoriso- ja Vapaa-ajan-
ohjaaja linja on näyttötutkin-
tolinja, joka koostuu viidestä 
eri näytöstä. Jos on alla aikai-
sempaa koulutusta, voidaan 
yksi näyttö tunnustaa joten 
jää vain neljä. Olen itse käy-
nyt matkailualojen perustut-
kinnon, josta sain tunnustet-
tua palveluiden tuottamisen. 
Koulutus kestää korkein-
taan 2,5 vuotta, mutta sen 
voi suorittaa lyhemmässä-

kin ajassa, itse käyn kahdes-
sa vuodessa.

Monimuoto-opiskelu 
eroaa oppisopimusopiske-
lusta sillä tavoin, etteivät 
monimuoto-opiskelijat saa 
palkkaa työnantajalta vain 
he opiskelevat joko kelan 
päivärahalla, opintorahalla, 
vakuutuksen kautta tai niin 
kuin minä, Liiton päivära-
halla. Työssä oppiminen on 
työnantajalle kokonaan il-
mainen. 

Olen ollut Pudasjärven 
kaupungin nuorisotoimel-
la työssä oppimassa syys-
kuusta asti ja juhannukselta 
jään sitten lomalle, ja elo-
kuussa siirryn sitten Pudas-
järven seurakunnan puolelle 
nuorisotyöhön. Olen koulu-

Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja opiskelija Hanne Romakka-
niemi on päässyt tekemään töitä monen ikäisten kanssa.

tuksen ohella tehnyt myös 
töitä viikonloppuisin seura-
kunnalla ja kesäloma kou-
lustakin menee töissä. Mut-
ta tämä on sitä mitä haluan 
tehdä, opiskella ja tehdä töi-
tä siinä sivussa.

Vuoden päästä touko-
kuussa olisi tarkoitus val-
mistua ja toivon mukaan 
saan jatkaa näissä töissä, sil-
lä niistä on tullut minulle to-
della tärkeitä. Jos koulun-
käynti kiinnostaa, mutta et 
halua istua kokoajan koulus-
sa, ota ihmeessä selvää mo-
nimuoto-opiskelusta. Minä 
olen pitänyt ja suosittelen 
kaikille.

Hanne Romakkaniemi

Sinä joka haluat, että 
oman kyläsi hyvinvoin-
ti säilyy tai lisääntyy, tule 
mukaan oman kyläyhdis-
tyksesi toimintaan. Yhdis-
tyksessä toimiminen ei ole 
”tähtitiedettä” eikä ainais-
ta raatamista. Yhdistystoi-
minta on yhdessä tekemis-
tä, mukavaa yhdessäoloa, 
iloa ja uusia ystävyys-
suhteita. Tule sellaisena 
kuin olet. Omalla muka-
naololla vaikutat asioiden 
eteenpäinviemisessä. Nyt 

Kyläyhdistysten taika
kun tulvat koittelivat mo-
nen kylän toimivuutta ja en-
nen kaikkea meille monille 
maanteillä kulkumahdolli-
suutta. Jotain pitäisi tehdä? 
Kyläyhdistyksen jäsenenä, 
olitpa mökkiläinen tai va-
kiasukas, voit suoraan olla 
aloitteellinen. Yhdessä olem-
me enemmän, asian kuin 
asian eteenpäin viemisessä. 
Näin nykyaikana kannattaa 
käydä kurkkaamassa kylän 
nettisivuja tai seurata alu-
een facebookkia, sieltä löy-

tyy uusin tieto.
Elämä jatkuu myrskyssä ja 

tuulessa. Tehdään siitä mat-
kasta nautinto, sillä elämähän 
on yhtä ”auringonpaistetta” 

jos me haluamme niin.

Onerva Ronkainen
Jongun alueen  
kyläyhdistys ry

Kuva Jongun kyläyhdistyksen  
viime kesän kesäpäiviltä.

Jyri Jacobson kehuu sähkö-
alan opintoja OSAOn Pudas-
järven yksikössä. Hän onnis-
tui nappaamaan työpaikan 
omalta työssäoppimisjaksol-
taan. Juuri sähköasentajaksi 
valmistuva Jyri Jacobson, 24 
v, on syystäkin tyytyväinen. 
Hän työllistyi omalle alalle 
jo ennen lukukauden päätty-
mistä. Rovaniemeltä kotoisin 
oleva Jacobson opiskeli säh-
köalan perustutkinnon Pu-
dasjärven yksikössä. Opiske-
lupaikkaansa hän kuvailee 
pieneksi ja rauhalliseksi.

– Siellä oli helppo keskit-
tyä opintoihin. Koska yksik-
kö on pieni, saimme runsaas-
ti henkilökohtaista opetusta. 
Sähköalalla opiskelu on mie-
lenkiintoista ja vaihtelevaa, 
Jacobson kertoo.

Tie opintojen pariin 
vei isoveljen viitoittama-
na. Koska lukio-opinnot ei-
vät sujuneet, Jacobson miet-

Toukokuussa sähköasenta-
jaksi valmistuva Jyri Jacob-
son tekee kaapelointitöitä 
kerrostalotyömaalla. 

Sähköasentaja  
pääsi heti töihin

ti mistä hän haluaisi itselleen 
ammatin. Sähköala houkut-
teli myös jatko-opintoja aja-
tellen. Tulevaisuudessa siin-
tää ajatus sähköinsinöörin tai 
tieto- ja viestintätekniikanin-
sinöörin opinnoista.

Työn vaihtelevuus 
miellyttää
Aiemmin tänä vuonna Jacob-
son teki työssäoppimisjakson 
oululaisessa Sähkö-Arktia 
Oy:ssä. Sitä kautta hän pääsi 
heille myös töihin.

– Onhan se ihan mahtavaa 
saada työpaikka pidemmäk-
si aikaa, Jacobson riemuitsee.

Tällä hetkellä hän työs-
kentelee kerrostaloasuntojen 
kaapeloinnissa. Niiden val-
mistuttua hän siirtyy seu-
raavaan kohteeseen. Parasta 
työssä on nähdä työnsä jäl-
ki. Jacobson suositteleekin 
alaa kaikille heille, jotka pitä-
vät fyysisistä hommista ja ha-
luavat nähdä työnsä tulokset 
nopeasti.

– Opiskellessa ei tarvitse 
myöskään lukea ihan liikaa. 
Se sopi minulle hyvin, hän 
naurahtaa.

Työelämä on vakuuttanut 
Jacobsonin siitä, että hän on 
omalla alallaan. Työn teke-
minen on mukavaa, ja vaikka 
joskus olisi huonompia päi-
viä, lähtee hän aina mielel-
lään töihin. Se, jos mikä, on 
varma merkki.

Saara Kärki,  
kuva Jouni Ylisuutari
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Osuuskaupan tarkoitus on... 
       ...tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen!

RUOKAKORISI NYT ENTISTÄKIN 
EDULLISEMMIN. TUTUSTU HINTOIHIN 
JA VALIKOIMIIN: 

Atria
Naudan takuumurea 
sisäpaisti
n. 1 kg

Pulla-Pirtti
Ohrarieska
450 g (4,42/kg)199pss

159pkt

Pingviini
Vanilja
kermajäätelö 
1 l

299
sis. pantit

CocaCola  
1,5 l 2pack 
(0,73/l)

Atria
XXXL Texas  
grillipihvit
900 g (8,88/kg)

799

895

pkt

kg

ERÄ!

Hätälä
Norjan lohifile
vakuumipakattu

Hollanti/Belgia
Mansikkarasia 
1. lk, 500 g (5,50/kg)275

ras

185kg

Espanja
Vihreä kesäkurpitsa 
1. lk 895

kg

Osuuskauppasi.

@OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

OSALLISTU #ARINA365

PUDASJÄRVI, KAUPPATIE 8
Aukioloajat: arina.fi

Pudasjärven Osuuspankki 
lahjoitti perjantaina 22.5. Ku-
renalan koulun 1B-luokan 
oppilaiden käyttöön niin sa-
notusti Hippo-välituntisä-
kin . Lahjoitus ei tullut 1B-
luokalle aivan sattumalta, 
vaan se saatiin arvonnas-
sa voittona osallistumisesta 
valtakunnalliseen, Suomen 
suurimpaan alakouluikäis-
ten Muuvit Liikuntaseikkai-

Liikuntaseikkailusta potkua koulupäivään ja vapaa-ajalle
lu- tempaukseen.  Vuosittain 
järjestettävän Liikuntaseik-
kailun tavoitteena on innos-
taa 0-6- luokkien koululai-
sia opettajineen liikkumaan 
tunti koulupäivän aikana ja 
vähintään toinen tunti va-
paa-ajalla. Valtakunnallisen 
tempauksen järjestävät yh-
dessä liikunta- ja urheiluor-
ganisaatio Valo sekä Osuus-
pankit.

Osuuspankit lahjoittavat 
paikallisesti 200 euron ar-
voisia Hippo-liikuntaväline-
säkkejä osalle alakouluista. 
Säkin tavoitteena on kan-
nustaa lapsia liikkumaan 
yhdessä välitunneilla ja ide-
oimaan yhdessä liikkumis-
ta vaikka välituntiohjaajak-
si kouluttautuneen oppilaan 
kannustamana. Kouluissa 
tempaukseen liittyy myös 

viihdyttävä ja terveellisiin 
elämäntapoihin ohjaava lii-
kunnallinen oppimisympä-
ristö. Osuuspankkien nä-
kökulmasta tempaus liittyy 
myös yhteiskuntavastuulli-
seen toimintaan edistämällä 
lasten ja nuorten sekä lapsi-
perheiden hyvinvointia.

Opettaja Eeva Tyni tote-
si, että 1B-luokan luokan op-
pilaiden käyttöön lahjoite-
tut liikuntavälineet otetaan 
ilolla vastaan ja niitä tullaan 
käyttämään ulkona välitun-
neilla ahkerasti. Pikaisen tar-
kastelun jälkeen isosta säkis-
tä todettiin löytyvän muun 
muassa jalka-, kori- ja len-

topalloja, merkkikartioita ja 
hyppynaruja unohtamatta 
sirkusvälineitäkään. 

Tyni kertoi, että 1 B-luok-
ka osallistui Liikuntaseikkai-
luun tänä keväänä kolmen 
viikon ajan. Tempauksen 
kuluessa oppilaille jaettui-
hin liikuntakortteihin tulikin 
suoritusmerkintöjä runsaas-
ti. 10 minuutin liikuntasuo-
rituksesta oppilas sai kort-
tiin yhden rastin ja se vastasi 
yhtä kilometriä. Seikkailun 
lopuksi koko luokan yhteen-
lasketuksi liikuntasuorituk-
seksi saatiin kaikkiaan 3045 
kilometriä, totesi Tyni hy-
villään. Liikuntaseikkailuun 

kouluissa liittyy myös mat-
kaaminen eri tehtävineen 
nettiseikkailuna, luokka-
asteesta riippuen Suomes-
sa, Euroopassa tai Aasiassa. 
Nettiseikkailu kartalla ete-
ni liikuntakortteihin kerty-
neiden kilometrien mukaan. 
1 B-luokan seikkailu ulottui 
näin Suomen rajojen ulko-
puolelle, Ruotsiin saakka. 

Pertti Kuusisto

Opettaja Eeva Tyni ja Kurenalan koulun 1B-luokan oppilaat totesivat tyytyväisinä, että Pu-
dasjärven Osuuspankin lahjoittamasta Hippo- liikuntavälinesäkistä löytyi monenlaisia 
välituntien liikuntaharrastuksiin sopivia välineitä. Taustalla tilannetta seuraamassa lah-
joituksen luovuttaneet Osuuspankin myyntipäällikkö Mikko Kähkönen ja toimitusjohtaja 
Teuvo Perätalo.

Opettaja Eeva Tynin kanssa ryhmäkuvassa Kurenalan koulun 1B-luokan oppilaat, jotka 
odottavat suurella mielenkiinnolla, mitä Teuvo Perätalon tuomasta, Pudasjärven Osuus-
pankin lahjoittamasta Hippo-liikuntavälinesäkistä löytyy.
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Pyörivä kivi ei sammaloidu
Nevakivi Oy linja-autolii-
ke on toiminut Pudasjärvel-
lä 90 vuotta. Ensimmäinen 
ilmoitus toiminnan aloitta-
misesta julkaistiin Kalevas-
sa 3.5.1925. Samoin nyt tänä 
vuonna julkaistiin sama-
na päivänä Kalevassa ilmoi-
tus 90 vuotta kestäneestä yh-
täjaksoisesta toiminnasta. 
Yhtiön tunnuslauseeksi on 
muodostunut ”Pyörivä kivi 
ei sammaloidu”.

Varsinaista 90-vuotisjuh-
lapäivää vietetään Nuoriso-
seurantalo Koskenhovilla 
torstaina 4.6. kello 11 alka-
en. Linja-autoliikenteen ke-
hittymisestä Koillismaalla 
esitelmöi filosofian tohtori 
Reija Satokangas Oulun yli-
opistosta. Toimitusjohtaja 
Mikko Nevakivi pitää juh-
lapuheen ja yli 50-vuotta 
linja-autoa ajanut sekä juu-
ri 80 vuotta täyttänyt Pek-
ka Nevakivi muistelee yhti-
ön monivaiheista toimintaa. 
Yhtiön historiasta nykypäi-
vään diaesitys näkyy jat-
kuvana esityksenä. Kaikille 
tarjotaan lohisoppaa ja muu-
rinpohjalättykahvit Timo 

Pesiön esittämän haitarimu-
siikin säestyksellä. Pihalla 
on näytteillä yhtiön ensim-
mäinen T-Ford museoauto, 
uusin huhtikuussa hankittu 
49-paikkainen Setra sekä yh-
tiön muuta kalustoa. Yleisön 
toivotaan tulevan paikalle il-
maisella linja-autokuljetuk-
sella, joka on edestakaisin 
linja-autoaseman ja Kosken-
hovin välillä. Juhlapaikalla 
ei ole omille autoille parkki-
tilaa, joten myös sen vuok-
si juhlan järjestäjät toivovat 
käytettävän linja-autoa. Yri-
tyksen 90-vuotisjuhlan ohel-
la juhlitaan Pekka Nevaki-
ven 80-vuotismerkkipäivää, 
joka rajapyykki ohittui 22.5.

Nevakivi yhtiön perus-
ti Reino Nevakivi. Yhtiöllä 
oli Pudasjärven keskustassa 
myös Kötölän kievari ja kar-
jatila aina -50 luvulle saakka. 
Liikenteen harjoittamiseen 
kuului alkuaikana myös ta-
varan- sekä maa-ainesten ja 
puutavaran kuljetusta, kun-
nes keskityttiin linja-auto-
liikenteeseen, jonka harjoit-
tamisessa Nevakivi Oy on 
Suomen vanhimpia toimi-

joita.
Erityisesti sota-ajan jäl-

keen yhtiön toiminta vilkas-
tui ja laajeni. Matkustajia oli 
välillä niin runsaasti, että va-
rauksia kyydistä oli tehtävä 
viikkoja aikaisemmin. Kou-
lulaiskuljetukset 60-luvulta 
ja tilausajot viime vuosikym-
meninä ovat olleet tärkeä 
osa toimintaa.

Reinon kuoleman jälkeen 
yhtiö siirtyi vuonna 1945 
vaimolle Hilja Nevakivelle 
ja joka veti yhtiötä vuoteen 
1969 saakka. Sen jälkeen yh-
tiö siirtyi Pekka Nevakivel-
le, joka oli ollut yhtiöllä työs-
sä nuoresta pitäen. Pekka on 
nykyisin 80-vuotiaana edel-
leen toiminnassa mukana 
yhdessä poikiensa Mikon ja 
Ollin kanssa. Mikko toimii 
yrityksen toimitusjohtajana 
ja Olli korjaamopäällikkönä.

Pekka Nevakivi muis-
taa tarkasti yhtiön historian 
ja samalla Pudasjärven his-
toriaa vuosisadan alkupuo-
lelta saakka. Hän korostaa, 
että yritys on sitoutunut sy-
välle paikkakuntaan. Au-
tojen kuljettajat sekä muu 

henkilökunta ovat olleet pe-
rinteisesti paikkakuntalai-
sia. Kalusto on pidetty ny-
kyaikaisena ja seurattu siinä 
tiiviisti aikaansa. Yhtiön toi-
minnasta on kirjoitettu kirjo-
ja ja koottu merkittävä valo-
kuvakokoelma.

Nykyisin yritystä pyöri-
tetään 12 henkilön voimin 
ja liikenteessä on 17 autoa. 
Vuodesta 2007 lähtien Neva-
kiven tytäryhtiönä on toimi-
nut Ruka Charter Oy kuusi 
autoa käsittävä linja-autoyh-
tiö Kuusamossa. 

Heimo Turunen

Pekka Nevakiven Tuulijärven rannalla sijaitsevan kodin seinällä on monipuolien kuvakokoelma yhtiön historiasta aina alkuajoista lähtien. Pekalla on hyvämuistisena kerrottavana pit-
kä tarina jokaisesta yhtiön historiaa valottavasta kuvasta. 

Nevakiven uusin auto Setra on hankittu reilu kuukausi sit-
ten.

Nykyisin museoautona 
Oulun Automuseossa oleva 

yhtiön ensimmäinen auto 
T-Ford on näytteillä 

torstaina 4.6. juhlapäivänä 
Koskenhovin pihalla. 



8 9nro 22PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti29.5.2015 29.5.2015nro 22

Pudasjärveläislähtöinen dip-
lomi-insinööri Esa Piri väit-
teli keskiviikkona 27.5. Ou-
lun yliopistolla tekniikan 
tohtoriksi aiheesta protokol-
lakerrosten välisen tiedon 
hyödyntäminen heterogee-
nisissä langattomissa tieto-
verkoissa.

Pirin väitöskirjassa pe-
rehdytään verkkoyhteyksis-
tä ja sovelluksilta kerätyn 
tiedon hyödyntämiseen lan-
gattomissa tietoverkkojen 
palvelulaadun tehostami-
sessa. Voimakkaasti kasvava 
langattomien tietoverkkojen 
dataliikenne aiheuttaa verk-
ko-operaattoreille lisäänty-

Esa Piri väitteli tohtoriksi
viä haasteita tarjota riittä-
viä verkkoresursseita sekä 
hallita käyttäjien verkkoyh-
teyksien liikkuvuutta.  Piri 
tarjoaa väitöskirjassaan usei-
ta tapoja verkko-operaatto-
reille tehostaa langattomien 
verkkojen käyttöä, sovellus-
ten vaihtelevien palveluvaa-
timusten perusteella.

Vastaväittelijöinä olivat 
professori Timo Hämäläinen 
Jyväskylän yliopistosta sekä 
professori Mika Ylianttila 
Oulun yliopistosta. Väitösti-
laisuuden jälkeen oli juhla-
karonkka Oulun yliopiston 
tiloissa. JP

Väitöstilaisuuden jälkeen kahvihetkessä Esan vaimo Kris-
tiina Tikkinen-Piri, Esa Piri, Timo Hämäläinen ja Mika Yli-
anttila.

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjä professori Timo Hämäläi-
nen, kustos professori Mika Ylianttila ja tohtoriksi väitel-
lyt Esa Piri.

FC Kurenpojat oli haasta-
nut Pudasjärven kaupun-
gin päättäjiä ja johtajistoa 
Kurenpoikien johtokuntaa 
vastaan pelattavaan ystä-
vyysotteluun, joka pelattiin 
keskiviikkona 27.5. Rimmin 
koulun hiekkakentällä. Ta-
voitteena on ollut aloittaa 
yhteistyöneuvottelut pa-
rempien harjoitusolosuh-
teiden saavuttamiseksi, eri-
tyisesti tekonurmikentän 
rakentamiseksi, joka lisäi-
si huomattavasti kaikki-
en pudasjärveläisten liikun-
tamahdollisuuksia. Kutsua 
olivat noudattaneet kau-
punginjohtaja, valtuuston 
ja hallituksen puheenjohta-
ja, varapuheenjohtajia sekä 
kaupunginhallituksen jäse-
niä, viranhaltijoita ja luotta-
mushenkilöitä. Ottelun ku-
luessa alkanut sadekaan ei 
haitannut ottelua, paitsi ken-
tälle ilmestyivät aikamoiset 
vesilammikot. Ottelu päättyi 
tasan 1-1. FC Kurenpojilta oli 
joukkueena johtokunnan jä-
senet ja kaupungin joukku-
etta oli vahvistamassa pari 
junioria sekä Kurenpojista 
maajoukkepelaaja Jani Sara-
järvi. 

Kenttähankkeen toteut-
tamiseksi FC Kurenpojat on 
avannut varainkeruukana-
via, joista ensimmäisenä to-
teutui kioskimyynti ystä-
vyysottelun aikana. 

FC Kurenpoikien pu-
heenjohtaja Toni Niemelä 
selvitti kenttätilannetta jal-
kapallon harrastajien kan-
nalta. 

-Rimminkankaan hiekka-
kenttä ei täytä nykyaikaisia 
vaatimuksia kovan ja kivi-
sen alustansa vuoksi. Suoja-
linnan nurmikentän käyttö-
tunnit ovat rajattuja, jolloin 
liikunnan harrastaminen 
nurmella on vaikeaa. Teko-
nurmikentän rakentaminen 
auttaisi koko yhteisön liikun-
tamahdollisuuksien lisäämi-
sessä, sillä tekonurmella voi-
si harrastaa lukemattomia 
eri liikuntalajeja, ja samal-
la Suojalinnan nurmikentän 
käyttö vapaa-ajan harrastuk-
siin olisi nykyistä helpom-
paa. Tekonurmen tarvitsi-
joista jalkapallon harrastajia 

Tekonurmen rakentamista vauhditettiin ystävyysottelulla

on useita satoja. Lajin harras-
taminen on hankalaa eten-
kin keväisin ja syksyisin, jol-
loin Suojalinnan nurmelle ei 
pääse. Puheensa lopuksi hän 
esitti toivomuksen, että Pu-
dasjärvelle rakennetaan te-
konurmi lisäämään ihmisten 
liikuntamahdollisuuksia. 

Keskustelussa todettiin, 
että mahdollisen tekonur-
mikentän tulisi olla tulevan 
hirsikoulun läheisyydessä, 
jolloin se lisäisi koululais-
ten huomattavasti ulkona 
liikkumismahdollisuuksia. 
Yhtenä paikkana esitettiin 
paikkaa vanhan lukion lä-

heisyydessä. Kustannukset 
tulisivat olemaan 150 000 – 
500 000 euron välillä riippu-
en, kuinka paljon joudutaan 
tekemään pohjatöitä. 

Kurenpojilla oli ken-
tän puolesta oleva vetoo-
muskaavake, johon laittoi-
vat nimensä ensimmäisenä 

kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja sen jälkeen kaikki 
paikallaolleet henkilöt. 

Tekonurmikenttähanke 

sai siis tempauksesta hyvää 
vauhtia toteutumiseen.

Heimo Turunen

Kaupunginjohtaja allekirjoitti ensimmäisenä vetoomuksen 
tekonurmikentän rakentamisen puolesta.

Ystävyysottelun tuomareina toimivat Martti Lehmikangas ja tyttären tytär Pieta Niemelä. 
Ottelun aloitussyötön antoi kaupunginjohtajalle aktiivises-
ti jalkapalloa harrastava kaupunginvaltuutettu Sari Honka-
nen-Rönkkö. Mainittakoon, että kaupungin maalivahti Eero 
Talala torjui taitavasti ja vaikutti osaltaan ottelun tasatulok-
seen. 
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

pihAruukut
Alkaen

18,90

suihkulähteet
Alkaen

26,50
puutArhApAtsAAt
Alkaen

5,80

pensAskehikot

11,90
hAllAhArso
4x6 m

ruohon 
rAjAusrAitA
15 cmx9 m

11,90

nurmikon 
ilmAstointi- 
kengät

12,30

puutArhA 
mustA multA
45 l

3,90
säkki

5 säkkiä

15,90
mAnsikkA-
kAngAs
1,5x8 m

13,90
nurmikko-
lAnnoite
10 l

19,95

perunA- jA 
juures-
lAnnoite
10 l

13,90

silkkikukkA-Amppelit
Alkaen

lintuhäkki

15,90
19,90

pArveke-
lAAtikot
Alkaen

2,60

iso

pieni

29,00

7,90

KEVÄÄN JA KESÄN JUHLIIN:

voileipäkAkkukupu

5,90
kAkkukupu Alkaen

4,95
tArjoitin muovi

6,50
tArjoitin 25 cm, lasi

3,90
kerrostArjoitin Alkaen

15,50
kAkkupAperit Alkaen

1,95

ohrArieskA
3 kpl/450 g

1,69
pss

Atrilli grillimAkkArA 
400 g

0,99
pkt

rAikAs mehu
viisi hedelmää, 1 l

0,99
prk

putAAn pullA  
voi-vAniljApitko

370 g

2,85
kpl

kytösAvu meetwursti 
100 g

1,25
pkt

jAuhelihApihvi  
muusillA 300 g

1,59
ras

wilhelm fetA-mustA-
pippuri grillimAkkArA 

400 g

2,35
pkt

fAmiljens mAnsikkA- 
jA vAdelmAhillo 1,5 kg

4,59
prk

viljAporsAAn kAhden 
pippurin fileepihvi 1 kg

6,99
ras
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Ruohon- 
leikkuri 3,5 hp
•  leikkuukorkeuden  

säätö yhdellä vivulla
•  teräsrunko
•  4-tahti, 118 cm³
•  keräävä ja työnnettävä 
•  paino 27 kg

XTP100A 169,-

Puutarhaan!

TI 2.6. 
klo 10-15!

Kunnon pörinää! Koneet käynnissä paikan päällä! Tule ja kokeile!
Nämä huipputarjoukset vain esittelypäivänä!

PÖRINÄ PÄIVÄT! 

Puunhalkaisuun!

XW101 599,-

Klapisirkkeli  
3000 W / 400 V
•  moottorin pyörimisnopeus 1400 rpm
•  sahauskapasiteetti Ø 70 - 240 mm
•  terä 700 x 30 x 3,0 mm, Z42
•  IP54

SH107 990

Visiiri / kuulon- 
suojainsetti
•  pehmustettu,  

säädettävä  
pääpanta

•  kuulonsuojaimen  
SNR 25 dB

17,90

HI60102782 49,-

Kulmahiomakone  
730 W G13SRS
•  laikka Ø 125 mm
•  rpm 10000
•  kara M14

Esittelemme 
laajasti mm. 
WOODTEC puun-

halkaisukoneita,  

ESPINA ja  
GREENWORKS 

TOOLS puutarha-

työkaluja sekä 

HITACHI akku- 

koneita!
273,-

HI60010318149,-

Akkuporakone  
18 V  DS18DSFL
•  max. 41 Nm
•  0 - 450 / 0 - 1250 rpm
•  2-nopeuksinen (Hi/Low)
•  porauskapasiteetti  

(puu/metalli): 38 mm / 13 mm
•  akut 2 kpl 18 V 1,5 Ah Li-Ion,  

latauslaite ja laukku

XW102 599,-
Polttomoottorikäyttöinen  
puunhalkaisukone 10 tn,  
vaakamalli
•  moottori 4-tahti / 196 cm³ / 6,5 hv /  

4,8 kW / 3600 rpm
•  halkaisuvoima 10 tn
•  puun Ø 7 - 35 cm, pituus max. 52 cm
•  2-nopeuksinen (nopea / hidas)
•  polttoaine lyijytön bensiini  

(vähintään 98-oktaaninen)
•  IP54

239,-

Puunhalkaisukone jalustalla, 5 tn
•  2200 W / 230 V
•  puun max. Ø 25 cm, max. pituus 52 cm
•  P940 x L720 x K1055 mm (jalustan kanssa)
•  IP54

Takuu 
2 v.!

Takuu 
2 v.!

Moottori- 
saha 12” CS33EB
•  sylinteritilavuus  

32,3 cm³, 2-tahti
•  teho 1,25 kW
•  laippa 12”
•  ketju 3/8” / .050”
•  vähäpäästöinen PureFire-

moottori

HI62010827169,- 319,-

AWD052D189,-

SH00208M/S-12M/S990

Työkäsine
•  40 % polyuretaania,  

60 % polyesteriä
•  CE CAT 1 EN420
•  koot 8-12
•  värit musta ja  

sininen

6 paria

GW046299,-

Akkukäyttöinen  
Ruohonleikkuri  

40 V / 4 Ah
•  leikkuuleveys 40 cm

•  terä 3500 rpm
•  keräyssäiliö 50 l

•  5-asentoinen leikkuu- 
korkeuden säätö
•  keruu / bioleikkuu

•  sis. 1 x 40 V 4 Ah Li-Ion  
akku, laturi, keräyssäiliö  

ja biomurskaustulppa

GW020 99,-

Akkukäyttöinen 
trimmeri  
24 V / 2 Ah
•  leikkuupää 9000 - 

10000 rpm
•  siima Ø 1,65 mm
•  kääntyvä leikkuupää 

 ja nopeudensäätö
•  sis. 1 x 24 V 2 Ah Li-Ion 

akku, laturi, siimapää, 
etukahva, ruohonoh-
jain ja kasvinsuojain

XTP102 89,-

Trimmeri 26 cm³
•  2-tahti
•  0,8 kW / max. 7800 rpm
•  siiman paksuus 2 mm
•  paino 5,2 kg

Koottuna ja  
koekäytettynä!

109,-

TERVETULOA ENSI VIIKON TIISTAINA!

Pyttipannu-
tarjoilu!
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Seurakunnan pihalla oli tiis-
taiaamuna 26.5. vilskettä; elä-
keläisten musiikkipiiri val-
mistautui lähtemään joka 
keväiselle retkelle. Tällä ker-
taa matka suuntautui kohti 
pohjoista, päämääränä Iva-
lo. Mukana muiden matka-
tavaroiden lisäksi oli virsi-
kirja ja Iloisen laulajan kirja. 
Näistä oli talven aikana joka 
toinen keskiviikko kokoon-
nuttu seurakuntakodille lau-
lamaan.

Turvallisen Juha-kuljetta-
jan hoitaessa ajopuolen lau-
loimme aamuvirren ja Juk-
ka-kanttori kertoili meille 
päivän ohjelmasta. Sodanky-
lässä pysähdyimme ruokai-
lemaan. Kiersimme katsele-
massa Saariselän maisemia. 
Kaunispäällä nousimme au-
tosta ihailemaan maisemia, 
luntakin siellä vielä näkyi.  
Matka sujui mukavasti vä-
lillä laulellen ja vierustove-
rin kanssa rupatellen. Oman 
hauskuutensa toi myös ar-

Eläkeläisten musiikkipiirin kevätretki Ivaloon

Kaunispään huipulla Tuliaistuvan edustalla otettiin ryhmäkuva.

pojen myynti, sillä Rauni oli 
kierrellyt Kurenalan liikkei-
tä ja hän oli saanut kerät-
tyä runsaasti monenlaisia 
tuotteita arvottavaksi. Ma-
joituimme Hotelli Ivaloon, 
ruokailimme, ja osa ennätti 
käydä ja nauttimassa saunan 
lämmöstä ja uima-altaasta.

Seuraavana aamuna aa-
miaisen jälkeen matka jatkui 
kohti Inaria, joka on eri kult-
tuurien kohtaamispaikka. 
Tutustuimme Siida Saame-
laismuseoon. Siellä katsoim-
me esityksen Inarinjärves-
tä ja opastetulla kierroksella 
saimme tutustua saamelais-
ten historiaan ja kulttuuriin. 
Saimme olla vieraina Kultai-
sen iän kerhossa ja tutustua 
Inarin kirkkoon, jota meille 
esitteli kirkkoherra Mauno 
Hepola. 

Seuraava tutustumis-
kohde oli saamelaiskult-
tuurikeskus Sajos. Se on 
Suomen saamelaisten itse-
hallinnon sekä elävän ja ke-

hittyvän saamelaiskulttuu-
rin symboli. Se on Suomen 
saamelaisten parlamenttita-
lo sekä kulttuuri-, koulutus- 
ja osaamiskeskittymä. Sajok-
sen tiloissa pidetään erilaisia 
kokouksia, musiikki-, eloku-
va- ja teatteriesityksiä.

Inarista palattaessa olim-
me suunnitelleet käyväm-
me Karhunpesäkivellä, se oli 
kuitenkin juuri suljettu, jo-
ten matkamme jatkui Ivalon 
kirkkoon. Kirkkoherra Hepo-
lakin oli jo ennättänyt sinne, 
ja hän esitteli kirkkoa meil-
le. Saimme kuunnella Juk-
ka-kanttorimme sekä Ina-
rin kanttorin Laura Piiilosen 
kaunista laulua.  

Hotellissa saimme iltapa-
laa ja taasen osa joukostam-
me nautti saunan lämmöstä 
ja uima-altaan viileästä ve-
destä.

Torstaiaamuna aamupa-
lan jälkeen lähdimme paluu-
matkalle. Tulomatkalla saim-
me tutustua Rovaniemen 

kirkkoon, jossa esittelijä ker-
toi meille kirkon kauniista 
alttaritaulusta ja lauloimme 
kirkossa muutaman virren.

Matka jatkui Ranuan ka-
ramellitehtaan ja Leipo-

mo-kahvila Kiireen Rajass-
sa kahvittelun jälkeen kotiin 
Pudasjärvelle. Matkamme oli 
todella onnistunut – näin me 
itse kukin totesimme saavut-
tuamme takaisin Kurenalle. 

Toivottavasti saamme jatkaa 
laulupiirissämme ensi syksy-
näkin.  

Eeva Mäntykenttä, 
kuva Anneli Kangasniemi

TAIDENÄYTTELY

Puusta sinä olet tullut

TAITEILIjAT
HANNu AHosoLA / sANNA HEIkkILÄ / ToNI IskuLEHTo / NIILo komuLAINEN

jouko kEskIAHo / juHA RIkHARD kÄkELÄ / AILA PRIcE / joRmA sTYNg

5.6.–1.7.2015  PuDAsjÄRvI TAIDEHuoNE PoHjANTÄHTI

4.–30.7.2015 HAILuoTo kouLukEskus 

1.–28.8.2015 ouLu LuuLAjANPuIsTo, kARjAsILLAN kAuPuNgINosA

     jÄRjEsTÄjÄ: jorma styng, with a little help from Pudasjärvi and Hailuoto
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- Avajaiset pe 5.6.  klo 18 

Ohjelma
11.00  Hartaus Juha Rauhala ja Keijo Piirainen
11.30  Ruokailu, jonka jälkeen tervehdysten vastaanottaminen 

ja juhlaohjelma
 Tervehdyssanat  Puheenjohtaja Kyllikki Hanhisuanto
 Yhteislaulua  Säestää Veikko Heikkilä
 Historiikki  Seppo Parkkila
 Lausuntaa  Aino Tolkkinen
 Kaupungin tervehdys Kaupungin edustaja
 Yhteislaulua  Säestää Veikko Heikkilä
 Lausuntaa  Aino Tolkkinen
 Juhlapuhe  Invalidiliiton järjestötyön suunnittelija   

 Liisa Pitzen
 Yhteislaulua  Säestää Veikko Heikkilä
 Huomionosoitukset
 Virsi 332
 Kahvitarjoilu

Pudasjärven Invalidit ry:n

40-VUOTISJUHLA
Pudasjärven  seurakuntakodissa
Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi
lauantaina 13.6.2015 klo 11.00.

Ilmoittakaa tulostanne ruokailun vuoksi su 7.6. mennessä Terttu 
Ruottiselle puh. 040 728 1347.

Tervetuloa!

Eduskunta-avustajan työ-
tä voi kuvailla sanoilla mie-
lenkiintoinen, haastava 
ja erittäin mukavan oloi-
nen pesti. Pääosin maa-
talousalalla työni tehnee-
nä on tämä aluehyppäys 
aivan uuteen maailmaan. 
Voisi sanoa, että kumppa-
rit on vaihtunut korkkarei-
hin, toki aina tarvittaessa 
olen isännälle kaverina pä-
kättien hoidossa. Työsken-
telen maakunta-avustajana, 
eli työpöytä sijaitsee omassa 
kotonani. Pari kertaa kuussa 
käyn Helsingissä muutaman 
päivän työreissulla, jossa si-
jaitsee sitten toinen työhuo-
ne. 

Helsingissä ollessani osal-
listun erilaisiin koulutuksiin, 
käyn läpi maakuntien lehtiä, 
tulostelen materiaalia, teen 
taustatyötä eri aiheista, käyn 
läpi sähköposteja, järjeste-
len edustajan postia ja paljon 
muuta. Välissä kahvitellaan 
muiden avustajien ja edus-
tajien kanssa. Ilmapiiri täällä 
on hyvä ja virkamiehet erit-
täin ystävällisiä ja avuliai-
ta. Yhtään ei tunnu siltä, että 
tällaista maalaistyttöä kat-
sottaisiin pitkin nokkavartta.

Yhteisenä intohimona 
täällä kaikilla on politiikka. 
Siitä puhutaan huoneissa, 
kahvilla ja käytävillä. Tääl-
lä ”yhteisten asioiden hoito” 
termi saa ihan uuden ulotta-
vuuden, kun puhutaan koko 
maan asioista, ei pelkästään 
yhden kunnan tai maakun-
nan jutuista. Itsehän sitä on 
paremminkin kuunteluoppi-
las näiden konkareiden seas-
sa. Täällä työskentelevät tu-
levat eripuolilta Suomea ja 
jutusteltavaa riittää. Men-
neellä viikolla väkeä kiin-
nosti kovasti tietää viimei-
simmät käänteet tulvista, 

Terveisiä Eduskunnasta!

Kumpparit vaihtuneet korkkareihin

kun kuulivat, että olen Pu-
dasjärveltä. 

Eduskuntatalon olles-
sa remontissa toiminto-
ja on hajautettu eri paikkoi-
hin ja kulku on jokseenkin 
haasteellista, kun ei tiedä 
aina, että mihin päin pitäi-
si mennä. Remontti valmis-
tunee loppuvuodesta 2017 ja 
sen jälkeen järjestetään taas 
opastettuja vierailuja. Hen-
kilökohtaisia vieraita voi 
edustajalla ja henkilökun-
nalla käydä kaksi kerrallaan. 
Tänään torstaina onkin Pu-
dasjärveltä tulossa vieraita 
tutustumaan taloon. Muka-
va päivä tiedossa!

Keskiviikkona koko talo 
odotti jännittyneenä halli-
tusohjelman julkaisemista. 
Spekulaatiota käytiin myös 
mahdollisista ministeriva-
linnoista. Iltasella oli Kes-
kustan puoluevaltuuston 
kokous, jossa yksimielisesti 

päätettiin osallistua hallitus-
vastuuseen. Puheenvuorois-
sa pääosin kiiteltiin halli-
tusohjelmaa ja hyvää otetta 
Suomen kuntoon laittami-
seksi, tosin esimerkiksi kou-
lutukseen kohdistuvat leik-
kaukset kirpaisevat.

Hallituksen tavoittee-
na on nostaa Suomen talous 
kestävän kasvun ja kohene-
van työllisyyden uralle sekä 
turvata julkisten palvelujen 
ja sosiaaliturvan rahoitus. 
Hallituksen talousohjelman 
mukaan velkaantuminen 
suhteessa bruttokansantuot-
teeseen taittuu vaalikauden 
loppuun mennessä ja velaksi 
eläminen lopetetaan vuonna 
2021.  Hallitusohjelmassa on 
paljon rakenteellisiin uudis-
tuksiin liittyviä toimia, jotka 
edistävät työllisyyttä, yrittä-
jyyttä ja talouskasvua. 

Verotuksen keventämi-
sen painopiste on pieni- ja 

Kansanedustaja Niilo Keräsen vieraana kävi kuluneella viikolla aktiivi tukiryhmäläinen 
Antti Holmström (vasemmalla) ja eduskunta-avustaja Mari Kälkäjän työtiloihin oli tutustu-
massa aviomies Marko Kälkäjä. Kansanedustajat Ulla Parviainen ja Niilo Keränen (oikeal-
la) piipahtivat kuvaan.

keskituloisissa eikä palkka-
tulojen verotus millään tu-
lotasolla kiristy. Leikkauk-
set koskettavat oikeastaan 
jokaista Suomalaista, sil-
tä ei voi välttyä, jos talous 
meinataan kuntoon saattaa. 
Toivottavasti heikoimmas-
sa asemassa olevien tilanne 
ei huonone entisestään vaan 
päinvastoin resursseja koh-
distettaisiin ennaltaehkäise-
vään tukeen.

Hallitusohjelma liittei-
neen on tuhti paketti, joka 
kaipaa perusteellista syven-
tymistä, joten Niilo palanee 
sisältöön tulevassa Pudasjär-
vi-lehdessä. Odotukset ovat 
korkealla ja toivon totises-
ti, että pääministeri Juha Si-
pilä joukkoineen onnistuu 
vaikeassa tehtävässään isän-
maamme kuntoon saattami-
seksi!

Mari Kälkäjä 
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Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaosto ja kun-
tourheilujaosto järjestivät 
Kunniakierros-juoksutapah-
tuman maanantaina 25.5. 
Suojalinnan urheilukentällä. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaosto on osal-
listunut Kunniakierrokseen 
joka vuosi vuodesta 1983 
lähtien, ja nyt kolmatta ker-
taa peräkkäin mukana oli 
myös Kuntourheilujaosto. 

Kunniakierros on tapah-
tuma, jossa Suomen Urhei-
luliitto ja paikalliset urhei-
luseurat keräävät varoja 
toimintaansa ja nuorisour-
heilun tukemiseen ympäri 
Suomea. Urheiluseurojen te-
kemä työ on hyvää kasvatus-
työtä, jota useimmiten teh-
dään maassamme edelleen 
vapaaehtoisvoimin. Kokoon 
saaduilla varoilla tehdään 
muun muassa kilpailumat-
koja, edistetään kuntour-
heilua, ostetaan palkintoja, 
maksetaan osanottomaksu-
ja ja tuetaan nousevien SM-
tason urheilijoiden väline- ja 
varustehankintoja. 

Kunniakierros järjestet-
tiin tänä vuonna jo 33. ker-
ran. Juoksijoita Suojalinnan 
kentällä oli noin 50 henkilöä, 
ja tuottoa kertyi noin 6 000 
euroa. Pudasjärven Urhei-

Kunniakierros juostiin 33. kerran

Perinteinen kunniakierros lähtötunnelmissa.

lijoiden yleisurheilujaoston 
puheenjohtaja Heino Ruus-
kanen kiittelee tukijoita sekä 
osallistujia.

Maastojuoksun SM-kil-
pailussa Pudasjärven nais-

joukkue voitti kultaa, jonka 
kunniaksi juotiin kakkukah-
vit Suojalinnalla.

Jenni Rissanen,  
kuva Olavi Lammela

Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on myöntä-
nyt valtioavustusta Pu-
dasjärven kaupungille 
Suojalinnan urheilukentän 
peruskorjaukseen 45 000 eu-
roa. Valtioavustusta haet-
tiin 20 hankkeeseen, joista 
12 sai myönteisen avustus-
päätöksen. Hankkeista neljä 
oli Kainuusta ja kahdeksan 
Pohjois-Pohjanmaalta. Läh-
tökohtana avustusten myön-
tämiseen olivat liikuntalain 
ja opetusministeriön mää-
rittämät avustamisen perus-
teet. Painopisteenä olivat 
lasten ja nuorten liikkumis-

Urheilukentälle 
mittava kunnostus  

ympäristöjen kehittäminen, 
terveyttä edistävien liikun-
taolosuhteiden lisääminen, 
liikuntapaikkojen laadun ja 
energiatehokkuuden paran-
taminen. Lisäksi aluehallin-
tovirasto otti päätöksenteos-
saan huomioon alueellisen 
tasapainon ja hankkeen vai-
kuttavuuden kunnan palve-
lurakenteeseen.

Suojalinnan urheilu-
kentän korjausurakka si-
sältää töineen ja tarvik-
keineen käyttökuntoon 
saatettuna kentän polyure-
taanipinnan saneeraustyön, 
rata- ja suorituspaikkamaa-

laukset, vesikourujen osittai-
sen uusimisen sekä pinta- ja 
salaojakaivojen kunnostami-
sen. Kaupunginhallitus va-
litsi urakoitsijaksi Suomen 
Ratahuolto Oy:n 135 300 eu-
ron urakkahinnalla. Työt 
aloitetaan heti juhannuksen 
jälkeen, mikäli urakkaohjel-
massa mainitut velvollisuu-
det on täytetty. Työt sovite-
taan nurmikentän kesäajan 
käytön mukaan ja kentän on 
oltava käyttökunnossa 30.7. 
mennessä.

Jenni Rissanen,  
kuva Olavi Lammela

Suojalinnan urheilukentän juoksuradan pinnoite uusitaan kokonaisuudessaan noin puo-
lelta koko radasta ja ratamaalaukset maalataan uusiksi. Koko kenttäalueen päällysteille 
uusitaan ruiskupinnoite. Kuva kuluneen viikon kunniakierrokselta.

Pudasjärven Urheilijoiden Mari Laakkonen, Iida Haataja ja 
Susanna Saapunki voittotunnelmissa palkintopallilla Imat-
ralla SM-kisoissa 10.5. Mitalikahvit juotiin kunniakierrosta-
pahtuman yhteydessä.

Kun asiakas asioi pankissa esi-
merkiksi laina-asioissa, on 
luontevaa vastata kysymyksiin 
tuloista sekä menoista. Ny-
kyään näitä kysymyksiä ky-
sytään myös muun asioinnin 
yhteydessä ja lisäksi tiedus-
tellaan poliittisesta vaikutus-
vallasta ja verovelvollisuudes-
ta. Nämä kysymykset saattavat 
tuntua oudoilta, yllättäviltä ja 
jopa tungettelevilta.

- Pankkien toiminta pe-
rustuu pitkälti luottamukseen: 
hyvään palveluun, asiakkaan 
tuntemiseen sekä oikeisiin rat-
kaisuihin. Kysymme monen-
laisia asioita, koska haluamme 
tuntea asiakkaamme ja ym-
märtää heidän elämäntilan-
teensa. Näin pystymme tarjoa-
maan juuri heidän tarpeisiinsa 
sopivia pankkipalveluita, toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo OP 
Pudasjärvestä kertoo.

Joitakin asioita kysymme, 
koska pankkeja velvoittavat 
monet lait, joilla pyritään eh-
käisemään esimerkiksi rahan-
pesua, terrorismia ja taloudel-
lista rikollisuutta. Osuuspankki 
haluaa kantaa vastuunsa rikol-
lisuuden ehkäisyssä.

Tuntemistiedot  
suojaavat  
väärinkäytöksiltä
Kaikilla pankeilla on Suomen 
lakiin perustuva velvollisuus 
tuntea asiakkaansa ja siksi ky-
symme asiakkailtamme esi-
merkiksi rahaliikenteestä ulko-
maille. Tiedon avulla voimme 
suojata asiakkaidemme varo-
ja erilaisia väärinkäytöksiä vas-
taan. 

Miksi pankki kysyy?
- Kysymme tietoja asiak-

kuuden alkaessa ja säännölli-
sesti sen aikana aina asiakas-
kohtaamisissa. Kaikkia tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti 
suomalaisen pankkisalaisuus-
säännöstön mukaisesti, Teuvo 
Perätalo korostaa.

Pankeilla on lakisääteinen 
velvollisuus tunnistaa ja tun-
tea asiakkaansa. Pankilla täy-
tyy henkilötietojen lisäksi olla 
riittävät tiedot muun muassa 
asiakkaan toiminnasta, talou-
dellisesta asemasta ja varojen 
alkuperästä. Saatamme kysyä 
esimerkiksi tilille tulevien va-
rojen alkuperästä ja käyttötar-
koituksesta. Varojen alkuperää 
selvittääksemme saatamme 
tarvita kirjallisen selvityksen li-
säksi esimerkiksi kauppakirjoja 
tai muita asiakirjoja.

Pankin täytyy myös selvit-
tää, oletko poliittisesti vaiku-
tusvaltainen henkilö toises-
sa valtiossa (= PEP), tällaisen 
henkilön perheenjäsen tai lä-
heinen yhtiökumppani. Tämä ei 
tarkoita, että kysyisimme po-
liittisia mielipiteitä.

Yhdysvallat ja Suomi ovat 
sopineet Yhdysvaltain ulko-
maisten tilien verotusta kos-
kevan lain (FATCA, Foreign 
Account Tax Compliance Act) 
mukaisesta tietojenvaihdos-
ta. Sopimuksen mukaan rahoi-
tuslaitosten on tunnistettava 
yhdysvaltalaisten henkilöiden 
omistamat tilit ja sijoitusva-
rallisuus, ja ilmoitettava nii-
den määrä paikallisille verovi-
ranomaisille. Nämä raportoivat 
tiedot edelleen Yhdysvaltain 
verovirastolle (Internal Reve-
nue Service eli IRS).

Asiakkaan tietojen 
kysely joustavasti 
eri kanavissa
Keräämme ja päivitämme tie-
toja joustavasti asiakkaiden 
käyttämissä kanavissa. 

– Kesäkuun alusta alkaen 
asiakas voi myös itse täyden-
tää tietonsa verkossa. Salattu 
yhteys verkkopankin kautta on 
asiakkaalle turvallinen ja help-
po tapa tietojen antamiseen, 
Teuvo Perätalo kertoo. 

Osa asiakkaistamme saa 
verkkopankissa kyselylomak-
keen, jossa pyydämme päivit-
tämään pankkiasiointiin liittyviä 
tietoja. Kysymme muun muas-
sa elämäntilannetta, pääasial-
lista pankkia, verovelvollisuut-
ta Yhdysvaltoihin sekä tulevien 
tulojen alkuperää. Kysymykset 
ovat samoja, joita käymme läpi 
konttoritapaamisissa.

Kysely lähetetään verkko-
pankin kautta useammassa 
erässä. Ensimmäiset asiakkaat 
saavat sen kesäkuun alussa. 
Kysely lähetetään verkkopank-
kia käyttäville asiakkaille, joi-
den tietoja tarvitsee täydentää 
tai päivittää lain vaatimusten 
mukaisesti. Asiakas voi halu-
tessaan myös itse täydentää 
tuntemistietonsa verkkopan-
kissa. Tuntemistiedot-kysely 
tulee verkkopalveluun Kohtaan 
Omat tiedot.

Tietoja päivitetään myös 
konttoreissa, joten emme lä-
hetä kaikille asiakkaille verkko-
pankkikyselyä.  

Teuvo Perätalo
Pudasjärven osuuspankki

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm

EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
MINNA
KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia

Pakkausteipit 3 rl alk.

Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46

Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €

TOPPAHAALARIT

(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
TYYNYJÄ 50 x 60 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

PE-KE 29.5.-3.6. 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9-17, la 9-15

AIKUISILLE 
REISITASKU-
HOUSU
uusi erä saapunut!

Complete
KUKKARAVIN-
NETIIVISTE
noin 60 annosta 350 ml2€

   Alkaen

PAITULIT JA 
MEKOT

9€

1€
kpl/pkt/
erä

• 2-os. YO-, valmistujais- ja rippikortit
• Hyttysrannekkeet
• Pyykkipojat 10 kpl alk 
• Tiskiaine 500 ml
• Ihmesienet 2 kpl /pak alk. 
• Kotim. Nestesaippua 500 ml
• Uimarenkaat alk. 
• Silkkikukkakimput alk.
• Miesten kauluspaidat alk.

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm
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KESKILATTIA-
MATTO
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(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
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nuorisolle
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(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
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lev. 80 - 180 cm

alk.
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RITARIHUPPARI
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(29,-) 15 €
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(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
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kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €
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NAISTEN
PAITULIT
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Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu
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Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
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AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle
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(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
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alk.
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(29,-) 15 €
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(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
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kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl
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Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi
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(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA
KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,

Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm
EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
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KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia

Pakkausteipit 3 rl alk.

Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46

Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €
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(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
TYYNYJÄ 50 x 60 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut
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-50%
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 39 €HÖYRY-
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www.jarvisuomenhuutokaupat.fi
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(199,-)

AS SEEN ON
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(129,-)

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm
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/pkt
alk.
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MATTO
140 x 200 2500
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2-os. äitienpäiväkortit
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Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46
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kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €

TOPPAHAALARIT

(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
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kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €
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TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

HINTASHOKKI 
SAUMURILANGAT

10€

nuorille, naisille,
miehille mm.
Levi´s (irregular),
tytöille stretch-
farkut

POISTOMYYNTI PUDASJÄRVELLÄ VIELÄ

Foxtel
MÄNTY-
SAIPPUA
2 l 150

(4,90)

KOSTEAN TILAN 
MUOVIMATTO
lev: 60 cm1990

jm (25 €/jm)

5€

Naisille
CUBANAS 
SANDAALIT

4 rll
 (30 €)

   Alkaen

RULLAPATJA 
80x200x5 cm 

29€

Kotimaiset
AIROT

20€
pari

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA
KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,

Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm
EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
MINNA
KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia

Pakkausteipit 3 rl alk.

Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46

Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €

TOPPAHAALARIT

(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
TYYNYJÄ 50 x 60 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
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myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
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NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

Micro Steamer 
MIKROHÖYRYSTIN
höyrystämiseen ja desinfiointiin 

HINTA-
SHOKKI 3€

PUDASJÄRVELLÄ
LOPPUUNMYYNTI 

(2 €)

VAHAKANKAAT
lev. 120-140 cm 3€

15€
Naisille ja miehille
HUOMIO 
T-PAIDAT
neonkelt. neonoranssi

2 kpl

Uusi erä talousmuoveja, petauspatjoja ja vuodevaatteita ma 1.6. 

5€
   Alkaen

   Alkaen

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm

EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
MINNA
KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia
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Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l
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LED-valolla koko 30 x 30 cm
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PIPOT
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–70 %
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koot: S–XXXL
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alk.alk. 35 €20 €
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PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €
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4-os.

/setti  2 €

VYÖT
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farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
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NAISTEN
PAITULIT
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Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

OHUITA KESÄPEITTEITÄ

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm

EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
MINNA
KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia

Pakkausteipit 3 rl alk.

Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46

Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €

TOPPAHAALARIT

(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
TYYNYJÄ 50 x 60 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

 (39,80)

Steed 
SUOJUSSETTI 
KYYNÄR-, 
RANNE- JA 
POLVISUOJAT

 (19,90)

2€

täyte pallokuitu

Uusi erä 
ma 1.6.!

 (14,90)
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ARJESSA MUKANA

Ajankohtaiset 
paikallisuutiset 
kotiin kannettuna

HYÖTYÄ JA HUVIA

Neljän kuukauden 
lehdet kesähintaan 
vain 30 euroa

MUOTO MUUTTUI

Sisältö kasvoi

Tutustu uudistuneeseen 
Iijokiseutuun!
Perinteinen paikallislehtesi raikasti ilmeensä.  
Keskiviikkoisin ilmestyvä tuhti lukupaketti ilahduttaa 
lukijoitaan entistä monipuolisemmalla sisällöllä.

45. vuosikerta www.iijokiseutu.fi

PÄÄTOIMITTAJA MARTTA OINAS-PANUMAN TARJOUS:

Jatkan kestotilaajana. Maksan:
^ Yhdessä erässä 96 €. Laskutusväli 12 kk.
^ Kahdessa erässä 2 x 51 €. Laskutusväli 6 kk.
^ Kolmessa erässä 3 x 35 €. Laskutusväli 4 kk.
^ Neljässä erässä 4 x 27 €. Laskutusväli 3 kk.

Haluan lukea lehden netissä:
Näköislehden kestotilaus: 
^ 12 kk  59 euroa.           ^ 6 kk 32,50 euroa. 
^ 3 kk  17,75 euroa.    

^ Paperilehden kestotilaajana saan näköis lehden 
hintaan 3 euroa / kk.

^ Kokeilen näköislehteä 1 kk:n ajan 8,42 euroa.

Lehden saaja:

Lähiosoite:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Maksaja (jos lahjatilaus):

Lähiosoite:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Tunnus 5007681
00003 
VASTAUSLÄHETYS

Iijokiseutu
maksaa
posti-

maksun

Tilaan KESÄ HINTAAN 4 kk / 30 €

Näköislehden käyttäjätunnukseni ja salasanani toimitetaan sähköpostiosoitteeseeni:

Tutustumistarjouksena saan  
kahden viikon paperilehdet  
nyt VELOITUKSETTA. 
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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 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloi-
tamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selke-
ästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 
1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

VUOKRATAAN

Nuori nainen tarvitsisi  asunnon 
Pudasjärven keskustan alueel-
ta/läheisyydestä. Mielellään 
kaksio, mutta pienempikin käy. 
Kissa tulisi mukaan. P. 040 932 
9533.

Volvo S60 D5, vm. 2001, aj. 
339 tkm, h. 3900 €. P. 050 340 
1550.

Mazda henkilöauto vm. -96, aj. 
n. 141 tkm. Läh. tied. p. 040 
774 2377.

Honda CB 500 four, Custom, 
vm. 1974, 1500 €/tarjous. P. 
040 506 6417.

Renault Megane vm. 06 Di 1.9. 
Farmari. Ajettu 258 000. Jako-
hihna juuri vaihdettu. Katsas-
tettu 05/2015. Huoltokirja on. 
Hyvin pidetty ja siisti. 3600 €/
tarjouksia otetaan vastaan. P. 
040 540 5133/Kaisu.

Iso trampoliini 70 €, arkkupa-
kastin 120 L  75 €, Jonsered 
500 M työnnettävä ruohonleik-
kuri 80 €, traktorin paripyörät ja 
sovituskehät + kiinnikkeet yht. 
350 €. P. ilt. 040 524 2541.

Erikoinen mummop. tavallisia 
tytt/naistenp. myös vaihdep. 
Otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Matkailuperävaunu Viking 
(valm. Norja) makuupaikat 6 
henkilölle. Lisäksi markiisi sekä 
etuteltta. Kunto hyvä, on erityi-
sen siisti. P. 044 038 0143 tai 
044 582 2015.

Sähköskootteri vähän ajettu 
Rally USA City 800. P. 040 729 
4893.

OSTETAAN

SEKALAISTA

Pickup auto, Nissan, Mazda. 
VW Taro. Hilux tai Isuzu. Voi 
olla pienivikainen, katsastama-
ton. P. 0400 692 181.

Vaihdetaan koivumelamiininen, 
rattailla ja laatikolla oleva TV-
taso 3 pakettiin Juhla Mokka, 
Kulta Katriina tai Saludo kah-
via. Koko 45x35x72, p. 050 
559 9066.

 

 

   

 

 

 

 

 

  

PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 
 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 
 

 Merkkien  selitykset: 
 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 
 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 

  
 M – P   M – P  
    

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 
  
 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

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

 nevakivi@nevakivi.fi 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 1.6. - 11.8.2015 
 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

  | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:55 Syötekylä  17:00 
 08:00  Luontokeskus        T   
 08:05  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:20  Iinattijärven th 16:35 
 08:30  Poijula 16:25 
 09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 
 
 

           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
 

  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

 

Puuveistonäyttely Pohjantähdessä
Puusta sinä olet tullut -puu-
veistosnäyttelykiertue start-
taa perjantaina 5.6. Pudas-

järveltä, kulttuurikeskus 
Pohjantähdestä, josta se jat-
kaa kulkuaan 4.7. Hailuodon 
koulukeskukseen ja saapuu 
lopulta 1.8. Ouluun, Karjasil-
lalle Luulajanpuistoon. Jokai-
sella paikkakunnalla näyttely 
viipyy kuukauden päivät.

Puusta sinä olet tullut, on 
oululaisen sävel- ja kuvatai-
teilija Jorma Styngin ideoi-
ma ja kokoama, taloudellista 
hyötyä tavoittelematon puu-
veistosnäyttely, jonne hän on 
kutsunut vuosien varrella tu-
tustumiaan erityylisiä veistä-
jiä. Koska kyseessä ovat eri-
laiset taiteilijat, tekotavat ja 
lopputulokset, voidaan miet-

tiä, onko kyseessä perin-
teinen taidenäyttely vai ns. 
ITE-taiteen näyttely. Koska 
rajanveto on hankalaa ja jär-
jestäjän mielestä tarpeetonta-
kin, voisi tekijöitä kutsua IT-
SE-taiteilijoiksi ja näyttelyä 
ITSE-taiteen näyttelyksi, kos-
ka jokainen tekijä on omat 
työnsä itse eikä ite tehnyt ja 
jokaisessa työssä on aina pie-
ni ripaus tekijää itseään eikä 
iteään. Vastaavanlaisen näyt-
telyn Styng järjesti 2011 niin 
ikään Oulun Luulajanpuis-
toon.

Näyttelyn taiteilijoina on 
Jorma Styngin lisäksi muun 
muassa Jouko Keskiaho Pu-Styngin veistos.

Oululainen kuvataiteilija 
Jorma Styng.

dasjärveltä. Keskiaho on 
moottorisahaveistämisen 
4-kertainen maailmanmes-
tari vuosilta 1976, -77, -80 ja 
-82. JS

VUOKRATTAVANA

Asuntoauto vm. 2001, rekiste-
röity kuudelle henkilölle. Vuok-
rattavana henkilöauto Citröen 
C4 vm. 2010. P. 0400 175 458/
Jouni Koivula.

Peräkammaripunk järjestetään 
Siuruan Työväentalossa lauantai-
na 30.5. kello 18 alkaen. Tapah-
tuman idean sain viime syksynä 
ja puhuin asiasta Siuruan työvä-
entalon tanssien järjestäjille. He 
innostuivat kertalaakista ja bän-
dejä ei tarvinnut paljon maa-
nitella. Mukana on muun mu-
assa Kusipää, Lopari, Yrjöpussi 
187, Liete-Allas, Asiaton oles-
kelu, Erakot ja Tykylevits. Face-
bookissa kysely auttoi ja näillä 

mennään vastineeksi euroviisu-
diskohumpalle. 

Jos porukkaa tulee mukavas-
ti, kulttitapahtuman merkit on 
lyöty tulevaisuutta varten luk-
koon. Tapahtuma houkutelkoon 
kaikki peräkammarin pojat ja ty-
töt paikalle. Lipun hinta viisi eu-
roa ei pitäisi olla esteenä. Punk 
on päivän sana! Tervetuloa mu-
kaan!

Kari Tykkyläinen

Talotontti Suojalinnantiellä, 
koko 1730 m2. Traktori Valt-
ra 900, 4-veto, vm. -99. Ajettu 
7200 tuntia. Siisti. Vaihto myös 
diesel-auto / halvempi traktori. 
P. 046 616 6163.

Peräkammaripunk 
Siuruan työväentalossa
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

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

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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> 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, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

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
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-20.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30 
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä Sarakylän   
 alueella)

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Lauantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,

ke-pe 10-18, la 12-19

LAKIPALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.
Hoidamme asianne nopeasti ja tehokkaasti.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, rikos- riita ja hakemusasiat.

Puh. 040 144 6888
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Heikinkatu 17 B 10, 90100 Oulu

toimisto@eijaheikkinen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

puh. 010 387 8150, 
0400 681 433

Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI  
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat 
   maastoretket

RATSASTAMAAN!

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Kesäleirit löytyy kotisivuilta, tutustu ja varaa!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
www.hirvaskoski.fi

KESÄLEIRIT 2015:

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

 

§ 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
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

RATSASTUSPALVELUJA

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 

VUOKRAUSPALVELUT

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KATTOKOLMIKKO OY
Konesaumakattojen ammattilainen

Rakennuspeltityöt
0400 383 168, 040 518 3341, 

050 532 3712
www.kattokolmikko.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT JA
TARVIKKEET

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

MAATALOUSKONEHUOLLOT

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

TAKSI

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Pudasjärvi, Puistotie 2.  Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA 
KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 

040 752 3293

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitus hiekkaa.

Rinne soraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

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

- 30 luvulla, pääosin Pohjois- 
ja Itä-Suomen  taivaalta al-
koi kuulumaan öiseen aikaan 
erikoisia pörinöitä ja hurinoi-
ta, joihin toisinaan liittyi va-
loilmiöitäkin. Kansansuus-
sa nämä ilmiöt saivat hyvin 
pian nimekseen kummitus-
lentäjät. Lehdistö kirjoitteli 
havainnoista. Viranomaiset 
ensi alkuun vähättelivät ja 
yrittivät vääristellä, jopa ve-
sittää havaintoja. 

Porvoolainen tietokirjaili-
ja Atso Haapanen on pereh-
tynyt aiheeseen ja tutustu-
nut Ilmavoimien esikunnan 

Kirjaesittely: Kummituslennot Vakoilijoita vai ufoja
ilmatorjuntatoimiston - sa-
moin kuin Etsivänkeskuspo-
liisin raportteihin ja tutki-
muksiin sekä lehdistön- ja 
puolustusvoimien arkisto-
materiaaleihin ja tehnyt ylös-
kirjatuista selvittämättömistä 
ja selvitetyistä havainnoista 
mielenkiintoisen kirjan, joka 
ilmestyi tämän vuoden tou-
kokuussa. Mukana on myös 
täkäläisiä havaintoja ja ha-
vainnoitsijoiden kertomuksia 
näistä ilmiöistä.

Vielä -70 luvulla ihmis-
ten puheet kääntyivät sil-
loin tällöin näihin kummitus-

lentäjiin ja vielä nykyisinkin 
muistajia on. Tuolloin epäil-
tiin vahvasti, että ne olisivat 
olleet Venäjän puolelta tule-
via vakoilu- ja vakoilijoiden 
tuonti- huolto- ja noutolen-
toja. Viranomaiset kysyivät 
Norjasta ja Ruotsista, onko 
heillä näistä ilmiöistä ha-
vaintoja ja heidän havainnot 
osittain tuki tätä näkemys-
tä. Myös venäläisiltä kysyt-
tiin näistä lennoista, mutta 
Venäjä kiisti tietävänsä niistä 
mitään. Norja ilmoitti epäi-
levänsä myös saksalaisten 
tiedustelukoneiden olleen 

Atso Haapasen uutuuskir-
ja ”Kummituslennot - Vakoi-
lijoita vai ufoja”, 160 sivua, 
hinta 27 €, kustantaja Ufo-
Finland ry. 

asialla. Pieni osa lennoista, 
etenkin rannikolla, on voinut 
olla salakuljettajien toimin-
taan liittyvää lentelyä. 

Tuohon aikaan oli maa-
ilmansodan uhka olemas-
sa. Suomessa oli ilmavalvon-
ta tornijärjestelmä käytössä, 
joista osa havainnoista teh-
tiin. Paljon oli yksittäisten tai 
useampien ihmisten saman-
aikaisia havaintoja. 

Viranomaisten taholta tut-
kinta lopulta kiinteytyi ja asi-
aan paneuduttiin hetken ai-
kaa aktiivisesti. Kuitenkin 
määrärahojen- ja lentoka-

luston puute vaikeutti tutki-
muksia, jotka välillä jopa lop-
puivatkin. 

Osa äänien ja valojen ai-
heuttajista tunnistettiin len-
tokoneiksi. Osa jäi tunnista-
matta. Tutkittaessa tehtiin 
mielenkiintoisia havaintoja 
valojen laadusta ja määräs-
tä sekä lentävien esineiden 
liikkumisnopeuksista ja kor-
keuksista joista sen aikaiset 
tunnetut koneet ja laitteet ei-
vät olisi pystyneet suoriutu-
maan.

Erkki Riihiaho

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

ALASI
 AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

BINGO
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 30.5. klo 13.00 
Tervetuloa!

HNSwww.hetepirtti.fi

Koskenhovilla 
su 31.5.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Työkeskuksen taidepiirin näyttely 4.5.-31.5. Näyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4
Lasten ja nuorten töiden näyttely 8.5-3.6.  Näyttelyn järjestää Pudasjärven 
kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, 
to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Jyrkkkäkoski Campingin piha, kävellään, juos-
taan, holkätään yhdessä. 
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
Peräkammaripunk la 30.5. klo 18. Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941.
Cooperin testi ma 1.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Jaaskamonkosken avaus la 6.6. klo 16 Jaaskamonkoski, Ervasti.
Cooperin testi ma 8.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
No speed limit - huippunopeuden mittauspäivä la 13.6. klo 8 lentoken-
tällä.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus su 14.6. klo 10 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Luonnonkukkien päivän retki Teerivaaralle su 14.6. klo 10-14 Syötteen 
luontokeskukselta suuntautuu muutaman vuoden tauon jälkeen Teerivaaralle. 
Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Cooperin testi ma 15.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 31.5.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet tervetullut! 

Tilaisuudet
Sunnuntaisin klo 11.

Tiistaisin klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Suositut
LEIKKIPUISTOTREFFIT

viime kesän tapaan
tiistaisin klo 10-12

Rajamaanrannan leikkipuistossa.
Tervetuloa lapset vanhempien seurassa

leikkimään toisten lasten kanssa!

Pudasjärven yhdistys

MLL tarjoaa mehua ja keksiä.

järj. MLL Pudasjärven paikallisyhdistys ry

Pudasjärven Yrittäjät ry
SENIORIYRITTÄJIEN

LOUNASKOKOKOONTUMINEN
ke 3.6. klo 11 Jukolan Pirtti.

Vierailijana Sampo Laakkonen. Tervetuloa!

TEHOKÄVELY su 31.5. klo 18 
 Jyrkkäkoski Camping.

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

Järjestää Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Suomen metsäkeskus ke-
rää puustotietoja yksityis-
maiden metsistä kauko-
kartoitusmenetelmällä. 
Menetelmä perustuu laser-
keilaukseen, ilmakuvauk-
seen, koealamittaukseen ja 
kohdennettuun maastoin-
ventointiin. Näin kerättyä 
metsävaratietoa pidetään 
yllä metsäkeskukseen tule-
valla metsänkäsittelytiedolla 
sekä toistuvilla ilmakuvauk-
silla ja laserkeilauksilla. Tu-
levana kesänä inventointia 
suoritetaan Pudasjärvellä ja 
Taivalkoskella.

Tänä vuonna keilataan ja 
ilmakuvataan noin 150 000 

hehtaaria yksityismetsiä. 
Uusi keilausalue on jatkee-
na Pudasjärvellä aikaisem-
min keilattuun noin 50 000 
hehtaarin alueeseen. Koeala-
mittaukset aloitetaan touko-
kuussa. Keilaus ja ilmakuva-
us tehdään kesän aikana. 

Laserkeilaus tehdään len-
tokoneesta käsin ja se tuottaa 
kolmiulotteista tietoa met-
sän ja maaston rakenteesta. 
Laserkeilain on aktiivinen 
sensori eli se lähettää itse 
valoa, joten lentoja voidaan 
tehdä myös yöllä. Puusto-
tiedot saadaan, kun yhdis-
tetään keilaustieto, ilmaku-
vaus ja tarkat koealatiedot. 

Menetelmä on suhteellisen 
nopea, maastotyön tarve on 
vähäisempi ja kokonaiskus-
tannukset ovat pienemmät 
aikaisempaan tiedonkeruu-
seen verrattuna.

Koealatiedoista  
yleistys koko alueelle
Laserkeilausaineisto tuottaa 
tiedon puuston korkeudesta 
ja ilmakuva-aineisto sävyar-
vot erityyppisille puustoille. 
Maastossa mitattavat koe-
alat sijoitetaan ennakkoon 
kartalle niin, että ne edusta-
vat mahdollisimman hyvin 
koko keilausalueen metsien 

sisäistä vaihtelua. Koealoil-
la tulee olla tarpeeksi män-
niköitä, kuusikoita ja leh-
tipuustoja sekä vanhoja ja 
nuoria metsiä. 

Yhdeksän metrin säteiset 
ympyrän muotoiset koealat 
paikannetaan tarkasti ja niil-
tä mitataan puiden keskikor-
keus, keskiläpimitta ja kap-
palemäärä, jolloin saadaan 
laskettua koealan puuston 
tilavuus puulajeittain. Luku-
jen perusteella vastaavat tie-
dot yleistetään laserkeilaus- 
ja ilmakuva-aineistosta koko 
inventointialueen metsikkö-
kuvioille. Jotta päästään hy-
vään lopputulokseen, tarvi-

Metsien laserkeilaukset alkamassa
taan mitattuja koealoja noin 
800 kpl.

Koealat paikannetaan 
GPS- laitteella, jonka avul-
la koealan sijainti voidaan 
määrittää 50 senttimetrin 
tarkkuudella. Mittaustiedot 
tallennetaan maastotallen-
timeen, josta ne siirretään 
suoraan metsävaratietojär-
jestelmän tietokantaan. Mit-
tauksia tekee pari yhden 
hengen mittaryhmää. Mit-
taukset on tarkoitus saattaa 
loppuun lokakuun loppuun 
mennessä. Tämän jälkeen 
koealamittaustiedot toimite-
taan ulkopuoliselle tulkitsi-
jalle, joka työstää aineistoa 

eteenpäin.
Tavoitteena on, että Pu-

dasjärven uuden keilaus-
alueen metsävaratiedot ovat 
metsänomistajien käytettä-
vissä ennen kesää 2016, jol-
loin metsänomistajat pää-
sevät katselemaan tilansa 
metsävaratietoja Metsään.
fi- verkkopalvelussa. Met-
säkeskus tekee täydentäviä 
maastomittauksia vuoden 
2016 aikana lähinnä nuorten 
metsiköiden tilasta ja tieto-
ja päivitetään verkkopalve-
luun.

Metsäkeskus tiedotus

VIRIKEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti

Ma 1.6. klo 16.00  
Aiheena: Aiheena pihatalkoot, omat makkarat mukaan. 

Tervetuloa!          Livokas ry

Lc Pudasjärvi järjestää jo toisen perinteisen hyväntekeväisyys-golf 
tapahtuman Koillisgolf:illa sunnuntaina 7.6. Tapahtumalla tuetaan 
Koillisgolf ry:n nuorisotyön käynnistämistä kesäkaudella 2015. 
Haastamme lähialueen yritykset, Leijonaklubit sekä erityisesti Pu-
dasjärven Rotaryt ja LC Hilimat sekä pudasjärveläiset golffin har-
rastajat mukaan kilpailemaan hienoista palkinnoista sekä upeasta 
kiertopalkinnosta.

Osallistumismaksu on 50 euroa/pelaaja, joka menee lyhen-
tämättömänä Koillisgolf ry:n nuorisotoimintaan. Osallistumis-
maksun voi suorittaa paikanpäällä tai LC Pudasjärven tilille  
FI105360 0440 009424. Tilisiirtoon viestiksi: Hyväntekeväisyysgolf 
2015. Jos joukostanne ei löydy vielä golffareita, otetaan lahjoituk-
set vastaan myös ilman pelaajia.

Lions club Pudasjärven puolisot järjestävät tapahtumaan buffe-
tin. Buffetin tuotto menee hyväntekeväisyyteen. 
Tervetuloa pelaamaan tai kannustamaan!
Aki Niemitalo LC Pudasjärvi 

HYVÄNTEKEVÄISYYS GOLF 2015

Aki Niemitalo 
luovuttamassa voittopokaa-
lia viime vuoden Hyvänteke-

väisyysgolfin voittajalle 
Rotareitten Jari Jussilalle.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Asuntotoimiston asiakaspalve-
lun uudet aukioloajat
Asuntotoimiston asiakaspalvelun aukioloajat muuttuvat  
ma 1.6.2015 alkaen:

ma  klo 9-15 
ti  klo 12-15 
ke  ei  asiakaspalvelua 
to  klo 12-15 
pe  klo 9-15

Muina  aikoina asiakaspalvelu  sopimuksen mukaan.

Asuntotoimisto

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pintamon kyläseuran 
YLIMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
pidetään kyläseuran talolla Pintamontie 321, 

lauantaina 6.6.2015 klo 12.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos. 

Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Kokouksen jälkeen siivoustalkoot talolla ja 
ympäristössä. Kahvi- ja makkaratarjoilu.

Tervetuloa kokoukseen!
Johtokunta

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN OSA-AIKAINEN 
TYÖSUHDE (50 %)

Avoinna olleen lastenohjaajan työsuhteen (50 %) hakuai-
kaa jatketaan. Aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.
Kelpoisuutena tehtävään on piispainkokouksen 9.9.2009 
antaman päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- ja perhe-
työn perustutkinto) tai piispainkokouksen aikaisempien 
päätösten mukainen tutkinto tai koulutus.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ri-
kosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekis-
teriote. Valinnassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Palkkaus määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmän 401 
mukaan. Tehtävän vastaanotto on 5.8.2015 tai sopimuk-
sen mukaan.
Tiedustelut: Lapsityönohjaaja Marja-Sinikka Luokka-
nen, p. 040 5714629 tai: marja-sinikka.luokkanen@evl.fi.
Hakuaika päättyy 9.6.2015.
Hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa osoitteeseen:
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto
Varsitie 12
93100 PUDASJÄRVI
Hakemukset voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen 
pudasjarvi.srk@)evl.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

KIRJASTO
Aukioloajat:
ma klo 10.00-19.00
ti-pe klo 10.00-16.00
Kirjasto on poikkeuksellisesti suljettu perjantaina 5.6., 19.6. ja 
3.7.2015
Kirjastoauto on poissa reitiltä 8. - 12.6.2015 (vko 24) sekä 6.7. - 
9.8.2015 (viikot 28-32)

Pe 5.6.2015 klo 18.00-19.30 kirjastoauto Ison Karhun autopi-
han avajaiset Rajamaan rannassa. Vieraana kirjailija-muusikko 
Janne Nevala. Tilaisuudessa pientä tarjoilua.

To 2.7.2015 klo 11.00-19.00 retki Taivalkoskelle Päätalopäivil-
le. Ohjelmassa mm. runopoika Daniel Helakorpi, museovierailu, 
Runomaraton-tapahtuma sekä lounas ja ohjelmaa Jalavan pirtissä. 
Osallistumismaksu 18,00 € sisältää matkan, ohjelman sekä pohjoi-
sen perinnelounaan.

Pe-la 3.-4.7.2015 kirjastoauto Iso Karhu Pudasjärven markki-
noilla. Autopihalla poistomyyntiä, pelipiste, leffanurkka, digikuva-
näyttely sekä musiikkiohjelmaa.

Kirjaston digitointipiste on käytettävissä koko kesän. Pisteessä voi 
kirjaston aukioloaikoina digitoida omatoimisesti mm. VHS-nauhat, 
lp-levyt ja C-kasetit.

PUIKKARI
Puikkarin aukioloajat kesäkuussa:
ma-to 12.00 - 20.00
pe 6.15 - 14.00
la ja su suljettu

Vauvauinti 1.6.2015 alkaen maanantaisin klo 11.00.

Puikkari suljettu 16.6.-26.7.2015

Kuntosalin aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin.

Lasten kesäuimakouluissa on vielä tilaa. Uimakoulut on tarkoi-
tettu 5-6 -vuotiaille uimataidottomille. Tiedustelut puh. 040 8266 
440
 
KULTTUURI

TAIDENÄYTTELY ”Puusta sinä olet tullut” 
5.6.- 1.7.2015 Taidehuone Pohjantähti

Taiteilijat: Hannu Ahosola, Sanna Heikkilä, Toni Iskulehto, Niilo 
Komulainen, Jouko Keskiaho, Juha Rikhard Käkelä, Aila Price ja 

Jorma Styng. Avajaiset pe 5.6.2015 klo 18.00

PUDASJÄRVEN KUVATAIDEKESÄ 2015
Eero Räisänen TAIDETTA EETENISSÄ
kesäkuu - heinäkuu 2015 Parkkilantie 876 
Tiedustelut: 040 7504 381

Paavo Ahonen TAIDEGALLERIA JA -PIHA
Avoinna koko kesän 2015 Petäjäkankaantie 1547 B
Tiedustelut: 0400 194 378

Paavo Tolonen MUOTOKUVAMAALAUKSIA
12.7. - 30.8.2015 Kulttuurikeskus Pohjantähti 
Teollisuustie 1
Avoinna: ma-ke klo 15.00-20.00, la-su klo 14.00-17.00, 
to-pe suljettu, Puh. 040 8266 586.

Mari ja Kari Tykkyläinen  TAIDEPIHA - kesänäyttely
1.7. - 31.8.2015 Siuruan kansantasavalta, 
Konttilanharjuntie 7, Pudasjärvi. Tiedustelut: 040 7248 982

KOTISEUTUMUSEO
Aukioloajat:
8.6-14.6.2015 ma-pe klo 10.00-16.00, la-su suljettu
15.6.-2.8.2015 ke-su klo 10.00-17.00, ma-ti suljettu
3.8.-31.8.2015 ma-pe klo 10.00-16.00, la-su suljettu

Tiedustele myös museo-opastusta, joka kestää 1 - 2 tuntia.
Museolla voi tilauksesta vierailla myös muina aikoina sopimuksen 
mukaan, tiedustelut  puh. 040 5856 224 tai 040 5856 229.

LAULAMME YHDESSÄ Pudasjärven torilla

To 25.6.2015 klo 11.00-12.00 - laulattamassa Keijo Piirainen.
To 9.7.2015 klo 11.00-12.00 - laulattamassa Suopunki-yhtye.
To 16.7.2015 klo 11.00-12.00 - laulattamassa Keijo Piirainen.

MUSIIKKIHETKI TORILLA
To 23.7.2015 klo 11.00-12.00 – esiintymässä Markku Kemppainen.

KOTISEUTUVIIKKO VKO 29
Ti 14.7.2015 klo 18.00-20.00 LUONNONYRTTIRETKI  
Pudasjärven kotiseutumuseon pihapiirissä  
www.syote.fi/app/calendar/view/-/id/2719/
Ke 15.7.2015 klo 17.00-19.00 
Taipaleenharjun kyläseuran TYÖNÄYTÖKSIÄ KOTISEUTUMUSEOLLA.
To 16.7.2015 klo 11.00-12.00 
LAULAMME YHDESSÄ Pudasjärven torilla
To 16.7.2015 klo 18.00 
Teatteri MUKAMAS – HÖLMÖLÄISET kotiseutumuseolla
Pe 17.7.2015 - koko päivän AVOIMET OVET kotiseutumuseolla
La 18.7.2015 klo 12.00-14.00 
LASTEN MUSEOPÄIVÄ kotiseutumuseolla
Su 19.7.2015 KOTISEUTUPÄIVÄN JUHLALLISUUDET 
Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki ja seurakunta. 
Klo 10.00 JUMALANPALVELUS KIRKOSSA, Seppelpartio sankarihau-
doille. 
Klo 11.15 NISUKAHVIT museon pihapiirissä (sateella kappelissa) 
Klo 12.15 KOTISEUTUJUHLA museon pihapiirissä (sateella kirkossa).

KANSALAISOPISTO
Kesän kurssitoiminta löytyy osoitteesta 
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/index.asp

KESÄTOIMINTAA

Sarajärven Sara ry:n 
YLIMÄÄRÄINEN  

YLEINEN KOKOUS 
ti 9.6.2015 klo 19. Sarakylän koululla. 

Asiana yhdistyksen lopettaminen.
Tervetuloa!

Hallitus 

IV Korentokangas-juoksu 
la 6.6. klo 12 Hirvaskosken 

koulun maastossa 
T/P 12: 1,8 km

M/N: puolimaraton, varttimaraton (15€)
M,N 40/50/60: puolimaraton (20€)

Kuntosarja: 5 km (5€)
Sauvakävelijät

Huoltopisteet 2,5 km välein.
Juostaan kangasmaastossa ja hiekkateillä.

Ilmoittautuminen 3.6. mennessä:
mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi, p.040 702 6306.
Osallistumismaksut Sotkajärven Vedon tilille:

FI87 5360 0450 1860 54
Puffetti   TERVETULOA!
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Nyt varastossa Ondulinen aallotetut kattohuovat, 
katso lisää www.onduline.fi

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.

-maalämpöjärjestelmät
Tule ja pyydä tarjous!

 

 

Mikeva Oy – Hyvä Olla 
 

Hyvän Olon Huushollimme Myllyojalla tarjoaa asumis-, hoiva- ja kuntoutuspalveluja 
ikääntyneille. Tarjoamme yksilöllistä hoivaa ja palveluja liikkeelle houkuttelevassa ja 
viihtyisässä ympäristössä. Yhteisenä tavoitteenamme on elämänmakuinen ja 
virikkeellinen arki, jossa huomioidaan ikääntyneen elämäntarina sekä 
henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet. Meille voi tulla lyhyelle tai pitempiaikaiselle 
jaksolle joko itsemaksavana tai palvelusetelillä. 

 

Tervetuloa tutustumaan  

Huusholliimme Myllyojalle 
Kanervatie 5, 90650 OULU 
 

Lisätietoja kodinomaisesta  

ja lämminhenkisestä paikasta  

voi kysellä: 

                puh. 044 7121 610  / minna.sumukari@mikeva.fi 

              puh. 0400 739 698 / pirkko.mustonen@mikeva.fi 

              www.mikeva.fi  

POISTOMYYNTI PUDASJÄRVELLÄ ENÄÄ pe- ke 29.5-3.6. ent. Veken kaluste, Varsitie 6. 
Avoinna ark 9-17, la 9-15. 

PALVELEMME:
ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

MEILTÄ LAATUMERKIT PIHAAN JA METSÄÄN
Hyvä valikoima leikkureita 

heti varastossa. 
Tervetuloa tutustumaan!

● 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa
● Toimitus käyttökunnossa
● Käyttöopastus toimituksen yhteydessä
● Suojahuppu ja vaihtoöljyt kaupan päälle.

PARK 420 P
Saatavana myös 4WD mallina
● Briggs & Stratton moottori
● Aito runko-ohjaus
● Hydrostaattinen voiman-

siirto
● Hydraulinen ohjauste-

hostin
● Sähköinen leikkuu- 

korkeudensäätö

● Leikkuuleveys 100 cm
● Ammattitason leikkuulaite

4360€

VILLA 520 HST
● Briggs & Stratton moottori
● Aito runko-ohjaus
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Sähköinen leikkuukorkeu-

densäätö
● Leikkuuleveys 90 cm

2990€

1495€

TORNADO 3098
● Briggs & Stratton 

moottori

BT 84 HCB
● Briggs & Stratton moottori 
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuutapa 
 keräävä/silppuava
● Leikkuuleveys 
 84 cm

1799€

● Vaihteet 5+1 ● LED-valot
● Vetokoukku
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuutapa sivulle puhalta-

va/multiclip
● Suuret pyörät

ESTATE 3084 H
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuutapa keräävä / 

silppuava 2195€

R 214TC
● Briggs & Stratton Intek V-Twin moottori 
● Leikkuuleveys 94cm
● Hydrostaattinen voimansiirto

3790€
MS 170

● 1,2 kW/1,6 hv ● 4,1 kg

Laadukas saha 
pienempään käyttöön

199€

● 1,3 kW/1,8 hv  ● 3,5 kg
● ErgoStart kevytkäynnistys

MS 193 C-E Pikkujätti!

459€

● 2,3 kW/3,1 hv
● 4,5 kg
● 42,6 cm3 ● M-Tronic

MS 241 C-M 659€
Ärhäkkä 

monitoimikone

Kevään 2015 

odotettu uutuus!
MS 201 C-M

● 1,8 kW/2,4 hv
● 3,9 kg ● M-Tronic

699€

ESITTELYPÄIVÄNÄ 
PERJANTAINA 5.6.

voimassa vielä seuraavat 
erikoisedut

moottorisahan ostajille 
tutustumistarjouksena  

5 litran kanisteri STIHL  
MotoMix 2-tahti polttoainetta

PE 5.6.

MotoMix 
2-tahti 
POLTTOAINE 18,90

● 5 l kanisteri

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MULTICLIP 47 BLUE 
● Silppuava  
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 45cm

199€

DINO 47 B
● Briggs & Stratton moottori  
● Sivullepuhaltava
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuuleveys 45 cm

199€

COLLECTOR 48 B 249€
SAMA MALLI VETÄVÄNÄ 
COLLECTOR 48 S B 

● Briggs & Stratton moottori  
● Keräävä ● Kuulalaakeroidut 

pyörät ● Leikkuuleveys 46 cm

TURBO 48 S B
● Briggs & Stratton Ready Start moottori
● Helppo käynnistää ● Keräävä/taakse 

puhaltava/silppuava ● Vetävä 
● Galvanoitu teräsrunko ● Kuulalaakeroidut 

pyörät ● Leikkuuleveys 46 cm
        ● Leikkuukorkeuden keskussäätö

MULTICLIP 47 SQ B
● Briggs & Stratton moottori
● Silppuava / sivulleheittävä
● Vetävä ● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuukorkeuden keskussäätö

339€

299€

549€

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415. www.pudas-kone.fi

Stiga 
päivänä 

makkara-
tarjoilu!

Stiga päivänä ruohonleikkurinostajalle 
öljyimuri kaupan päälle!


