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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hilimoilla vapaaehtoista
palvelutyötä 10 vuotta s. 4 

Kirjasto uudistuu 
tuunaushengessä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 28.1.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

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

Lääkäriajat: 
ke 28.1., ke 4.2., ja 

ke 11.2.

P. 040 821 1819

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven Optiikan
5-vuotissynttärit!

Suuri erä 
merkkikehyksiä

alkaen 5 €

Liike täynnä muitakin
hurjia synttäritarjouksia!

Tammikuun aikana silmälasit 
ostaneiden kesken arvontaan 

3 kpl 100 € lahjakorteja 
Pudasjärven Optiikan sekä 
2 hengen hotelli-paketti
 Hotelli Iso-Syötteelle!

Arvonta suoritetaan pe 31.1.2015 

Tarjous voimassa kun ostat kehykset + linssit. 
Tarjous voimassa tammikuun lopuun asti.

Optikon 
näöntarkastus 0 €

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

Kanavapaketin ottajalle 
Energizer Micro-USB to
HDMI adapteri, 
jolla voit siirtää 
kuvan/äänen älypuhelimesta tai 
tabletista televisioon

19€
(norm. 29,90) 

HINTAAN

OP Pudasjärvi

Paikalliset edut Sinulle

•  valuutanvaihto konttorissa kuluitta (kertaetu)
•  vakuudellisen luoton toimitusmaksusta 50 euron alennus
 (kertaetu)
•  Kultaturva-vakuutuksesta 20%:n alennus 6kk:n ajalle
•  tuottotilin korko 1,50% / 6kk, kun teet samansuuruisen sijoituksen
 OP-Sijoitusvakuutukseen
•  Pohjolan etuasiakkaalle uusi autovakuutus vuodeksi -50%
•  uudelle asiakasomistajalle OP-Verkkopalvelu maksutta 6kk:n ajalle

•  10%:n alennus Hotelli Iso-Syötteen majoituspalveluista (voimassa 31.05.2015 saakka)
•  20%:n alennus Pudasjärven Kirjakaupan normaalihintaisista kirjoista (ei omakustanteet)
•  AH-Telepisteeltä tabletin ostajalle käyttöönottopaketti veloituksetta (arvo 60€, voimassa
 31.05.2015 saakka)
•  K-Supermarketista munkkikahvit kaupan päälle jokaisesta yli 25 euron ostosreissusta
 (voimassa 31.03.2015 saakka)
•  4 sentin alennus Pudasjärven Nesteen polttoaineista (alennus / litra mittarihinnoista,
 koskee 95-, 98- ja dieselpolttoaineita)

OP Pudasjärven asiakasomistaja
ja Pivon käyttäjä

Tarjoukset ovat voimassa 28.02.2015 saakka, ellei muuta ilmoiteta.

Liity asiakasomistajaksi, lataa Pivo älypuhelimesi sovelluskaupasta
ja nauti paikallisista eduista!

Kauttamme myös 
ilmastointikanavien 

putsaukset, kysy tarjous!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 

• puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen 

saneeraukset Uponor-
komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupan päälle!

Etu koskee uusia silmälasitilauksia ostaessasi normaalihintaiset kehykset ja 
linssit eikä siihen voi yhdistää muita alennuksia. Optikon tekemä näöntut-
kimus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolins-
sinäöntutkimusta. Kampanja voimassa 28.2.2015 asti. 

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi

Ajanvaraus silmälääkärille 
tai optikolle: 08 822 416

Silmälasit 
–40 %
Sisältää linssit ja kehykset

Uskomaton juhlavuoden avaus

 SILMÄASEMALLA
 PUDASJÄRVEN
 TYYLIHETKI

Ti 3.2. paikalla 
Stylisti Paula Nikka ja 
Le Tanneurin mallisto
Tervetuloa!

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Messu seurakuntakodissa 
su 1.2. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Jukka Jaakko-
la. Yhteisvastuukeräyksen 
avaus. Leijonien kirkkopy-
hä. kirkkokahvit.
Messu Sarakylän kappelis-
sa su 1.2. kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuo-
ro. Yhteisvastuukeräyksen 

avaus, kirkkokahvit.
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa pe 30.1. kel-
lo 17.30.
Kuorot: Vox Margarita ke 
28.1. kello 18, kirkkokuoro 
to 29.1. kello 18. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri ke 28.1. kel-
lo 13. Sarakylän kappelikuo-
ro to 29.1. kello 18.15.
Kirpputori Kanttorilassa 
keskiviikkoisin  kello 10-13. 
Sauvakävely tiistaisin  Yh-
teislähtö seurakuntatalol-
ta kello 17.15. Sauvakävelyä 
noin 1h, eli 3-4 km.
Liepeessä kahvit ja harta-
us, kävely Liepeestä takaisin 
srk-talolle noin kello 19.00.
Kahviraha KUA:n hyväksi.

Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 2.2. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 
5.2. kello 17.
Diakoniavastaanottoa ei to 
5.2.
Nuorisotyö: perjantaina 30.1. 
Nuorten iltakahvila Rönö.
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodissa  ke 28.1. 
ja to 29.1. kello 10-13. Iltaper-
hekerho to 29.1. kello 16.30-
18.30. Perhekerho Korpisen 
kylätalossa ke 28.1. kello 10. 
Sarakylän perhekerho ke 4.2. 
kello 11. 
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-

jantaisin klo 9.30-12. Park-
kiin otetaan etukäteen 15 
ilmoittautumista.  Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100. 
Satumuskari Hopeatiuku  
pe 30.1.  seurakuntakodissa 
kello 10.30-11.15 molemmat 
ryhmät yhdessä.
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat Pärjänsuolla Saara 
ja Juhani Mattilalla  pe 30.1. 
kello 18.30 (Urpo Illikainen). 
Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Jaakko Jurmulla pe 30.1. 
kello 19 ja lauluseurat Anssi 
Nurmelalla su 1.2. kello 19. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
1.2. kello 17 (Simo Kinnunen, 
Pekka Lehto).
Kastettu: Niila Aslak Hanhe-

YHTEISVASTUU-
KERÄYKSEN AVAUS 
su 1.2.  Listojen jako ja 
infotilaisuus sunnuntaina 

kirkkokahvien jälkeen 
rippikoulusalissa. 

Yhteisvastuu 2015 tukee 
vähävaraisia ja 

vaikeuksissa olevia Suurella 
Sydämellä -vapaaehtoistoi-

minnan kautta ja auttaa 
lapsia kouluun Haitissa.

la, Linda Maria Manninen.
Haudattu:  Toivo Jalmari 
Lantto 79 v, Maire Anneli 
Kosamo  66 v, Maire Kyl-
likki Ravaska 67 v.

Olin viime viikolla tutustumassa Roomassa yhden jär-
jestön työhön. He tekivät työtä Rooman asunnotto-
mien, köyhien ja narkomaaninen parissa.

Yhtenä iltana lähdin jakamaan leipiä yhdelle rauta-
tieasemalle. Kaverina minulla muutama ruotsalainen 
ja italialainen.

Kun saavuimme asemalle, tervehdimme kaikkia, 
jotka olivat tulleet hakemaan ruokaa. Leonardo, pai-
kallinen avustustyöntekijä kertoi, että kaikkien ihmis-
ten tervehtiminen tärkeää, nimeltä. Joka ikinen ihmi-
nen on arvokas. Kun kutsuu ihmistä nimeltä, silloin 

näkee ihmisen, eikä autettavaa.
Lopulta paikalle tuli myös oikein likainen ja van-

ha mummo, rullatuolilla. Leonardo riensi hänen luok-
seen, halasi ja suuteli molemmille poskille, ja sanoi 
iloisella äänellä minulle. Saako esitellä aseman kunin-
gatar, koska hän oli vanhin. Mummon suupielet levi-
sivät ja hän hymyili leveästi, kahdella jäljellä olevalla 
hampaallaan.

Kysyin Leonardolta, että kuinka hän jaksaa teh-
dä illasta toiseen ja vuodesta toiseen työtä Rooman 
köyhien parissa, oman lääkärintyönsä ohella? Auttaa-

ko häntä tässä hänen uskonsa? Hän sanoi, että ei hän 
niin paljon uskosta tiedä, mutta ”minä uskon lähim-
mäisen rakastamiseen ja auttamiseen niin kuin Jee-
sus teki.”

Olisiko se näin, Jumala uskoo meihin 
ja meidän uskomme on rakkauden te-
koja toisia ihmisiä kohtaan.

Juha Rauhala

Rooman köyhät

Parhaimmat
kiitoksemme
Kaikille meitä 10-vuotis-
juhlassamme muistaneille!

LC Hilmat

Rakkaamme

Maire 
Anneli

KOSAMO 
os. Honkanen 

s. 1.8.1948 Pudasjärvi 
k. 11.1.2015 Pudasjärvi 

Syvästi kaivaten
Paavo

Sisarukset perh.
Muut sukulaiset ja ystävät 

Hetkenä illan talvisen
hiljeni sydän kultainen.

Lähtösi vaikeaa kestää on,
surumme suuri ja sanaton.
Lohtuna muistot rakkaat. 

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa 23.1.2015.

Lämmin kiitos 
osaanotosta. 

Tarja Tomperi ja Martti 
Niskala viettivät lauantai-
na 24.1. Ala-Livolla yhteis-
tä 110-vuotisjuhlaa. Tarjal-
la täyttyi 50 vuotta 27.1. ja 
Martilla 60 vuotta päivää ai-
kaisemmin. 

Tarjan ja Martin koti si-
jaitsee Martin synnyinko-
din Arolan tilasta lohkaistul-
la tontilla Livojoen rannassa. 
Tarja on puolestaan lähtöisin 
Utajärven Juorkunasta, josta 
muutti Pudasjärvelle vuon-
na 1983. Monitoimimiehenä 
tunnetulla Martilla ja lähi-
hoitaja Tarjalla on yhteisenä 
harrastuksena Pudasjärven 
Keliakia kerhossa toimimi-
nen ja liikuntaa he harrasta-

Yhteisesti 110 v merkkipäiväjuhla

Martti Niskalan ja 
Tarja Tomperin syntymä-

päivät ovat päivän välein. 
Martilla täyttyi 60 v ja 

Tarjalla 50 v. 

vat yhdessä muun muassa 
tanssin parissa. Tarja toimii 
myös Livon Maa- ja Kotita-
lousnaisten puheenjohtaja-
na. 

Merkkipäivänä kävivät 
onnittelu- ja tervehdyskäyn-
nillä sukulaiset, työkaverit, 
kyläläiset sekä vuosien var-
rella karttuneet ystävät ja 
tuttavat. HT

Vihreiden puheenjohtaja 
Ville Niinistö vierailee tors-
taina 29.1. Pudasjärvellä tu-
tustumassa muun muassa 
Kollajaan. Tilaisuus on illalla 
kello 19 Pohjantähdessä, jossa 
Kollaja-asiaa selostaa vierail-
le ja paikalle tulleelle yleisöl-
le Pirkko-Liisa Luhta. Mu-
kana tilaisuudessa on myös 
kansanedustajaehdokas Mika 
Flöjt Kuusamosta. 

Niinistö vierailee lauantai-
na myös Kuusamossa ja Tai-
valkoskella, jossa tutustumis-
kohteina ovat muun muassa 
SOTE-näkemykset ja kaivosa-
siat. Tilaisuuksiin Vihreät toi-
vottavat kaikki tervetulleiksi. 

Puolueiden puheenjohtajia 
Pudasjärvellä

Keskustan puheenjohta-
ja Juha Sipilä on tavattavis-
sa Pudasjärvellä lauantaina 
31.1. kello 10 Kipinässä Nie-
mitalon juustolassa, kello 11 
Kurenalla Keskustan vaalitu-
valla Kauppatie 3:ssa ja kel-
lo 12.30 Sotkajärvellä Tuli-
tauossa. Sipilän mukana ovat 
Keskustan kansanedustajaeh-
dokkaista mukana myös Ta-
pani Tölli, Jarmo Vuolteen-
aho, Eeva-Maria Parkkinen, 
Riikka Moilanen, Matti Lei-
viskä, Matias Ojalehto, Timo 
Korhonen, Niilo Keränen, 
Mirja Vehkaperä, Marisanna 
Jarva, Tuomas Kettunen, ja 
Hannu Takkula. HT

Vihreiden puheenjohtaja 
Ville Niinistö.

Keskustan puheenjohtaja 
Juha Sipilä.

Niin 
ilosta 

kuin surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

#Pohjoisenpuolesta

Mika Flöjt 
Eduskuntaan!

Kampanja-avaus torstaina 29.1.2015 

www.mikaflojt.fi

klo 19.00 Pudasjärvi, Pohjantähti · Kahvitarjoilu. 

Kollaja & koskiensuojelulaki-tilaisuus
Tilaisuuden avaa: 

Mika Flöjt 
kansanedustajaehdokas

· Pirkko-Liisa Luhta 
Pudasjärven 

luonnonsuojeluyhdistys ry

· Ville Niinistö 
Vihreiden puheenjohtaja

· Raili Lähdesmäki 
Iijokisoutu ry puheenjohtaja

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

Hinnat voimassa 
to-su 29.1.-1.2.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

399HK viljaporsaan  
herkkupaisti
n. 1,2 kg

-44 %

Ilman korttia 7,15 kg

KG

199Punainen
paprika
Espanja

KG
Tuore  
ruodoton  
kirjolohifilee 
Suomi
Irto tai pakattu  
kaupan valinnan mukaan995

KG

ERÄ

Voimassa to-la 29.-31.1.

Tarjoukset voimassa to-su 29.1.-1.2.

NYT ERÄ 
SITRUS-
HEDELMIÄ
  

100
KG

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

249
PKT

Jo marraskuussa 
laskettuja, 

jatkuvasti edullisia 
hintojamme:

Arla Natural
kermajuustot
1 kg (5,59/kg), myös 17%

559
799

KPL

Juissi
mehujuomat
1 l (0,99/l), ei sokerittomat

099
130

TLK

199

Meillä paistettuja ja 
lähileipomoiden tuotteita 

voit valita eri tuotteita samaan 
pussiin hintaryhmittäin

039
KPL 079

KPL

099
KPL

Aamulla leivotut
- Aidot ohrarieskat, piimälimput
- Ruislimput, hiivaton
- Tuoreet munkit, Saaristolaisleivät ym.
- Tyrnävän Myllyn jauhot ja ryynit 

Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla
To 29.1. klo 9.00 alkaen 

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

KE-PE
INVENTAARIOPOISTOT 

Palvelemme uusissa tiloissa, 
samassa talossa Puistotie 2

Esim. sängynpeitetikkikankaat

-50%
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

LC Pudasjärvi Hilimat viet-
ti 10-vuotisjuhlaa lauan-
taina 24.1. hotelli-ravintola 
Kurenkoskessa. Juhlapuhu-
ja, pudasjärveläissyntyinen 
Lions-Liiton hallituksen jä-
sen Terttu Illikainen Yli-
vieskasta sanoi lions va-
paaehtoistyössä olevan yhä 
enemmän naisia. L-piiris-
sä on tavoitteeksi asetettu, 
että joka neljäs lion on nai-
nen. Miesten tulee kuiten-
kin huolehtia myös jäsen-
määrän kasvusta. Illikainen 
näki naisleijonien toimin-
nassa vahvuutena rohkeu-
den muutoksiin ja innosta-
van ilmapiriin. 

Juhlapuhuja sanoi kan-
sainvälisen lionsjärjes-
tön lähestyvän 100 vuoden 
ikää; vuotta 2017 vietetään 
järjestön juhlavuotena.

Klubin presidentti Anna-
Liisa Väisänen kertoi avaus-
sanoissaan, että jäseniä on 
tällä hetkellä 27, kun perus-
taminen suoritettiin 25 jäse-
nen voimin. Heistä on vielä 
klubin toiminnassa mukana 
12 jäsentä, joita muistettiin 
juhlan loppuvaiheessa. 

Historiikin klubin pe-

Hilimoilla vapaaehtoista 
palvelutyötä 10 vuotta

Klubin perustajajäseniä muistettiin kunniakirjalla. 

Pudasjärveläissyntyinen juhlapuhuja Terttu Illikainen 
toi juhlaan Suomen Lions-Liiton tervehdyksen ja luo-
vutti klubille Liiton viirin. Muistamisen otti vastaan Hi-
limojen presidentti Anna-Liisa Seppänen.

rustajajäsenet Pirkko Polvi 
ja Aila Helve esittelivät ku-
vin ja sanoin. Klubin nimen 
he kertoivat tulleen kotiseu-
tutyöstään tunnetun ja ko-
tiseutumuseon perustajan 
Hilma Räisäsen mukaan, jo-
ten kotiseutumuseon joka 
keväiset siivoustalkoot ovat 
Hilimojen luonnollinen 
vuosittainen palveluaktivi-
teetti. Hyvän Olon Messut 
ovat nousseet klubin vuo-
sittaiseksi päätapahtumaksi 
ja messujen tuotoilla on voi-
tu suorittaa runsaasti erilai-
sia lahjoituksia paikkakun-
nalla sekä osallistua myös 
kansainväliseen lions -pal-
velutyöhön. 

Juhlan juonsi Birgitta 
Ojala sanoen auttamistyö-
hön kuuluvan ajan ja huo-
mion antaminen, ei siis pel-
kästään rahalahjoitukset. 

Kummiklubi LC Pudas-
järven puolesta puheenvuo-
ron käytti lion Esko Viitala 
ja LC Kuusamo Pohjana-
koista Hilkka Paloniemi, 
joka on toiminut Hilimojen 
opasleijonana. 

Yksinlaulua esitti Tert-
tu Puurunen kanttori Kei-

jo Piiraisen säestyksellä ja 
Keijo Piirainen vuorostaan 
Terttu Puurusen säestämä-
nä. Kurentanssin Kan kan 
ryhmän kuuden tanssijan 
iloinen tanssiesitys sai ylei-
sön mukaansa. 

L-piirin varapiirikuver-
nööri Kauko Niemelän joh-
dolla luovutettiin Melvin 
Jones -jäsenyydet klubin 
perustajajäsenille Aila Hel-

veelle ja Brita Hemmilälle. 
Juhla aloitettiin LC Pu-

dasjärvi Hilimojen lipun 
naulauksella, johon osallis-
tuivat kaikki 22 paikalla ol-
leet Hilimojen jäsenet. Nau-
lauksen jälkeen kirkkoherra 
Juha Rauhala suoritti lipun 
vihkimisen. 

Heimo Turunen

*  uudet miesten kauluspaidat 5 €, paidat 1 € 
* uudet naisten kengät 10-20 €  
* uudet t-paidat 3 €
* uudet laukut –20%
* aidot käsin kudotut villasukat  10-18 €

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Kahvi 
+ pulla 
1 €.

ma-ke  11–17, to 11–15, pe 11–18

HALVAT  HINNAT  TAMMIKUU

Tule keräämään sinulle sopivaa lasten ja  
aikuisten vaatetavaraa ostoskassi täyteen,  
maksa 2 €/pussi (merkityt pöydät). 
Kierrätystorilta toppahousut, pipot, 
takit 3-5 €, farkut 3 €, kengät 1-3 €, verhot, 
astiat, sohvat, ruokapöydät ja tuolit, 
pesukone, jääkaappi-pakaste, mikro jne.

Tervetuloa!

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

Soita 08 2377 9501

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

Kirjasto avautuu maanan-
taina 2.2. kello 12 uusitun 
ilmeen kera. Avajaisnau-
han leikkaavat kello 14.15 
Pikku-Paavalin päiväkodin 
lapset ja avajaissanat lausuu 
kirjastotoimen ylitarkastaja 
Merja Kummala-Mustonen. 
Lastenkulttuurin valtion-
palkinnon viime vuonna 
saanut lastenmusiikkibändi 
Soiva Siili viihdyttää koko 
perheen konsertissa kello 
17.15. 

Uudistuksessa osa tar-
peettomiksi käyneistä ka-
lusteista on purettu pois. 
Muun muassa kortistoajalta 
oleva suuri palvelutiski an-
taa tilaa elokuville. Nuoret 
saavat ikkunan eteen oleilu-
ryhmän ja vanhoja lastenka-
lusteita on tuunattu Karhu-
pajalla iloisen värisiksi.

Uudistus tuo kirjastoon 

myös uusia toimintoja. Hel-
mikuussa tutkijanhuonees-
sa avautuu digitointipis-
te, jossa videot, LP-levyt ja 
C-kasetit saa siirrettyä le-
vyille. Aiemmin suljettu 
kirjavarasto muuntuu asi-
akkaille avoimeksi avova-
rastoksi, jossa on myös koti-
seutunurkkaus. Muutoksen 
mahdollisti uudistuksen 
yhteydessä asennettu auto-
maattisesti sulkeutuva osas-
toiva palo-ovi.

Osa uusista kalusteista 
on jo saapunut ja osasta kir-
jastolla vielä jännitetään, eh-
tivätkö uutuudet mukaan jo 
maanantain lasten ja nuor-
ten osastojen avajaisiin. 
Myös kokoelman uudel-
leenjärjestely jatkuu vielä 
pitkin kevättä. Oman hylly-
paikkansa saavat muun mu-
assa novellit.

Vanhat, mutta kestävät 
puiset lastentuolit saivat 
Karhupajalla iloisemman 
ilmeen.

Avajaisviikon ohjel-
ma jatkuu tiistaina 3.2. 
maa- ja kotitalousnaisten 
Naisvoimaa!-illalla ja tors-
taina 5.2. nuoriso- ja vapaa-
aikatoimen järjestämillä Ru-
nebergin runokahveilla. 
Lauantaina 7.2. muistellaan 
Pudasjärven ufoja, ja sun-
nuntaina 8.2. vietetään Lai-
nan päivää kirjastokahvi-
en ja vierailevien esiintyjien 
voimin.

Kirjastoauto palvelee vie-
lä perjantaina 30.1. kirjaston 
pysäköintialueella kello 10-
15. Lainoja voi edelleen pa-
lauttaa kellon ympäri kir-
jaston palautusluukkuun, 
ja myös uusinnat, varauk-
set ja eKirja-lainaus toimi-
vat verkkokirjastossa yötä 
päivää. 

Eija-Liisa Kasesniemi
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MAANANTAINA 2.2.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Hotelli Kuusamo   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Kansallista lähihoitajapäivää 
vietettiin 27.1., jolloin juhlit-
tiin sosiaali- ja terveysalan 
toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneita ja heidän tekemään-
sä työtä.  Teemana oli tänä 
vuonna lähihoitajan työn 
monipuolisuus. Pudasjär-
ven SuPerin (Suomen lähi- ja 
perushoitajaliitto ry) ammat-
tiosasto jakoi jäsenilleen tuu-
bihuiveja ja vei pullapitkoja 
eri työpaikoille, joita on jo 18.

Pudasjärvellä suurin osa 
lähi- ja perushoitajista työs-
kentelee vanhusten hoidos-
sa: kotihoidossa, vuorohoi-
to- ja hoivaosastoilla sekä 
asumispalveluissa. Lisäksi 
työtä tehdään terveysaseman 
vastaanotolla ja osastolla, 
mielenterveyskuntoutujien 
tukemisessa, vammaispal-
veluissa, varhaiskasvatuk-
sessa (päiväkoti), perhetyös-
sä, maahanmuuttajien kanssa 
sekä vastaanottokeskuksessa.

Viime vuosien ja tulevissa 
muutoksissa haluamme vai-
kuttaa siihen, että koulute-
tut lähihoitajat saavat käyttää 
koko osaamistaan ja saavat 
toimia moninaisissa tehtävis-
sään. Uusia työyksiköitä on 
tullut lisää, varsinkin van-
husten asumisyksiköitä. Lä-
hihoitajan työnkuvaa on laa-
jennettu väärään suuntaan, 
kun työaikaa menee tukipal-
veluiden tekemiseen, kuten 
ruoan laittamiseen ja jakami-
seen, siivoukseen ja pyykki-
huoltoon.

Hyvä hoitajamitoitus 
on 0,70–0,80 hoitajaa sosi-
aali- ja terveysministeriön 
ikäihmisten hoitoa ja palve-
lua koskevan laatusuosituk-
sen mukaan (2008). Näihin 
suosituksiin ei valitettavas-
ti kovin monesti päästä, vaan 
työtä tehdään urakkaluontei-
sesti minimimitoituksella, jot-
ta työvuoroista selvitään.

Kun hoitajan työajasta ku-
luu muuhun kuin välittö-
mään hoitotyöhön, niin hoi-
donlaatu kärsii.

Hoidettava saa entistä vä-
hemmän hoitajan aikaa, vaik-
ka huolettavuus ja vaati-
mustaso on lisääntynyt. Yksi 
hoitaja ei kykene hoitamaan 
montaa ihmistä yhtä aikaa.

SuPerin puheenjohtaja Sil-
ja Paavola on puheenvuo-
ropalstallaan (SuPer-lehti 
1/2015) kirjoittanut:

Työtä lähellä ihmistä

”Muutetaan me toimin-
toja ja mahdollistetaan hyvä 
hoito.  Superilaiset ovat hoi-
totyön ammattilaisia ja työs-
kentelevät hyvin erilaisissa 
olosuhteissa.  Kuitenkin kai-
kille yhteinen tekijä on, että 
superilaiset tekevät hoitotyö-
tä, tukipalveluihin on omat 
ammattilaisensa.”

Kaikkien työpanosta tarvi-
taan, yhteistyöllä saavutetaan 
hyviä tuloksia. Jotta raskas-

ta hoitotyötä jaksaa tehdä, on 
tärkeää huolehtia omaa hy-
vinvointia terveillä elämän-
tavoilla, liikunnalla ja posi-
tiivisilla ajatuksilla. Elämässä 
pitää olla mielekkäitä asioita 
välillä stressaavan työn vas-
tapainoksi. 

SuPerin Pudasjärven 
ao 211 hallitus
Anja Nyström 
puheenjohtaja

Perushoitajat Anja Nyström ja Ritva Kujansuu olivat 
tehneet yövuoron ja nauttivat vielä vuoron päätteeksi 
aamukahvit Pudasjärven SuPerin ammattiosaston lah-
joittaman pullan kera. Pöydällä olevassa kortissa Su-
Per onnitteli lähihoitajapäivänä kaikkia lähihoitajia ja 
lähihoitajiksi opiskelevia. 

Lähihoitajapäivänä 27.1. viime kesänä lähihoitajaksi 
valmistunut Anne Liikanen valmistamassa aamukah-
vin vientiä huoneisiin. Hän toimii Lakkarin vuorohoi-
toyksikön vastaavana hoitajana.

RAKENTAMIS-
PALVELUT

Nyt myös

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

Kysy tammi-helmikuun 2015
HUIPPU-

TALVITARJOUKSET!
Vaikka avaimet käteen

toimituksella
LVI-sähkö-kirvesmiespalvelu,

kaikki samasta paikasta

Lisäksi
• Kaikenlaiset LVI-palvelut  

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

traktorikaivurilla

meiltä!

MYYNTI - HUOLTO - ASENNUS

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

lvi.taivalkoski.ky1@luukku.com

ENERGIAA EDUSKUNTAAN

TYÖTÄ JA 
TOIMEENTULOA

TERO
KOKKO        
yrittäjä

Metsäenergialla 
maakunta 
menestykseen

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

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

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.
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Pudasjärvi, Kauppatie 8
ma-pe 8–21, la 8-18, su 12-18

X-tra-tuotteet jopa -50%
merkkituotteita edullisemmin.

Rainbow-tuotteet jopa -20% 
merkkituotteita edullisemmin.

Pysyvästi edulliset 
merkkituotteet.

      RUOKAKORISI NYT ENTISTÄKIN EDULLISEMMIN. TUTUSTU HINTOIHIN JA VALIKOIMIIN:  

Lisäksi Bonusta jopa 5%.

Tavoitteenamme: 
S-marketista Pudasjärven edullisin ruokakori!

Omistajan käyntikortti

Osuuskaupan tarkoituksena 
on tuottaa palveluja 

ja hyötyjä omistajille. 

Osuuskauppasi.

Kävimme kollegan kanssa taannoin Oulussa nuorisolain uudistamiskuu-
lumistilaisuudessa. Kas, kummaa, kauniisti puhuttiin uudesta tulevasta 
laista, kuinka se turvaa tasavertaisen nuorten kohtelun. Herää kysymys 
mitenkähän se aiotaan Pudasjärvellä toteuttaa. 

Kaikki aktiviteetti on viety aikoja sitten Kurenalan keskustaajamaan, 
Syötettä lukuun ottamatta. Täällä Jongulla toki voit harrastaa ihan mitä 
lystää, mutta viulut ym. kulut maksat itse ja yksin saat puurtaa ilman ryh-
män ja aikuisen tukea.

Esimerkiksi kansalaisopiston pianopiiri häipyi kymmenien kilometri-
en päähän kun koulu suljettiin. Seurakunta on sinnitellyt viimeaikoihin 
asti, kunnes laittoi lapun luukulle. Ei osallistujia tarpeeksi. Kysyy vanhem-
milta voimia, aikaa, rahaa ja autoa lähteä viemään lapsia päiväkerhoon, 
kun matkaa on paljon + huonot tiet.

Näitä upeita maisemia ja luontoa ei voida onneksi siirtää kuntakes-
kuksiin ja niistähän me nautimme. Aukaisemme itse hiihtolatumme um-
pihangen tyyliin. Jääkiekkokaukalo jäädytetään jääräpäisten Jonkulaisten 
tyyliin talkoilla, jota on tehty kymmeniä vuosia. 

Kalastamaan, metsästämään ja valokuvaamaan pääset kotiovelta. 
Mutta jos tarvitset jotain harrastusvälinettä, se on lähdettävä melkein 
Oulusta hakemaan.

Liukkaan kelin ym. erikoisajorataa ei tarvita. Se meillä on joka päivä 
käytettävissä, kun ”pahnataan” auton pohja rapaten kohti kulttuurikes-
kusta. Tai arvotaan kummalle puolen ojaan luiskahtaa ”pääkallokelillä” 
terveellisen hien valuessa niskassa ja sykkeen tasaisen nousun johdosta 
ajelet kotiin 30 km ja aikaa menee toista tuntia. 

Taitelijan alku jos olet, ja harrastat maisemamaalausta, se kyllä tääl-
lä onnistuu, mutta jos haluat siihen opetusta tai muuta tukea, sen saat 
unohtaa. Jumpata voit ohjatusti, mukaan vaan, se ohjaus vielä löytyy. Ja 
miesten bändi harjoittelee, voit tulla ainakin kuuntelemaan. 

Mutta nuorethan roikkuu netissä jos se sattuu pelaamaan. Kaikki 
WhatAppit hallitaan, mutta yhteisiä kokoontumisia, joissa pelkästään 
nuoret voisivat harrastaa, ei näillä nurkilla näy. Onneksi joku hevonen 
on rantautunut tänne, saaden sillepuolen vipinää.

No, näin maa makaa tällä hetkellä, voimia ja järkeä sinne lainvääntäjil-
le ”harrastus se on sekin” Muistakaa ettei asetuksilla, kielloilla ja jonnin-
joutavilla säädöksillä tapeta nuorten luovuutta ja halua asua myös täällä 
maaseudulla jota syrjäseuduksi kutsutaan. Miksihän?

Onerva Ronkainen

Kaupunginhallitus kokouk-
sessaan 27.1. päätti jälleen 
nostaa vauvarahaa eurol-
la. Vuonna 2009 aloitettuun 
vauvarahaan on tullut joka 
vuosi euron korotus, ja käy-
tännössä haluttiin pitäytyä 
tälläkin kertaa. Vuonna 2015 
kaupungin maksama vau-
varaha on 376 euroa jokai-
sesta vuoden 2015 aikana 
syntyneestä pudasjärveläi-
sestä vauvasta. Viime vuon-
na vauvarahaa maksettiin 
yhteensä 30 746 euroa.

Valtuustoaloitteessa esi-
tettiin tilattavaksi Pudas-
järven kotona asuville so-
taveteraaneille ja -leskille 
sekä veteraaninaisille pai-

Vauvaraha nousi jälleen eurolla
kallislehti Iijokiseutu. Leh-
den päätoimittajan kanssa 
oli neuvoteltu myös sopivas-
ta tarjoushinnasta: 72 euroa/
vuosikerta. Pudasjärven so-
taveteraanit ry:n puheen-
johtaja Paavo Pikkuaholta 
saadussa arviossa kohdetyh-
mään kuuluisi noin 50 hen-
kilöä ja kustannus sen pe-
rusteella olisi kaupungille 
enimmillään 3600 euroa 
vuodessa. Kohderyhmään 
kuuluvat veteraanit tai hei-
dän asiamiehensä saavat 
tehdä Iijokiseudun tilauk-
sen suoraan tilaajapalveluun 
ja lasku osoitetaan kaupun-
gille. 

Kaupunginhallituksel-

le esitettiin liittymistä KL-
Kuntahankinnat Oy:n Te-
leoperaattoripalvelujen 
puitesopimukseen yhdes-
sä Oulunkaaren kuntayh-
tymän ja kuntayhtymän 
peruskuntien kanssa. Esityk-
sen mukaan kaupunginhalli-
tus valtuuttaa Oulunkaaren 
kuntayhtymän allekirjoitta-
maan Pudasjärven kaupun-
gin puolesta sitoumuksen 
teleoperaattoripalveluista 
sekä puitesopimuksesta. 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
ja kuntayhtymän peruskun-
tien yhteisellä sitoumuksel-
la voidaan keskittää muun 
muassa vaihdepalvelu sekä 
hoitaa keskitetysti tavoitet-

tavuuteen ja muihin puhe-
linpalveluihin liittyviä asi-
oita. Sopimus mahdollistaa 
myös sen, että Oulunkaaren 
kuntayhtymän ja peruskun-
tien sisäiset sekä keskinäiset 
puhelut ovat ilmaisia.

Lisäksi kaupunginhal-
litus keskusteli tarkem-
min vuosien 2015-2016 ko-
kouskäytännöistä, kuten 
kokousten ajasta, paikas-
ta ja koollekutsumistavasta. 
Myös muita käytännön asi-
oita käytiin läpi, kuten kau-
pungin ilmoitusten tiedoksi-
saattamistapaa. Valiokuntiin 
sekä toimikuntiin nimettiin 
kaupungin edustajat sekä 
varaedustajat. JK

HYYM, mitenkähän on?

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut

Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

sanna stenius

sanna on lähihoitaja, 
insinööri ja perheenäiti.

näkökulmaa on 
monelta kantilta.

Kolme tärkeää: Lapsiperheille mahdollisuus kodin-
hoitajaan. Vanhuksille hyvää hoitoa. Harva-alueiden 

palvelujen säilyttäminen.

sanna.stenius@gmail.com | 040 534 0497
Eduskuntavaalit 19.4.2015

Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

eduskuntaan
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Eduskunta päätti joulukuussa hallituksen esityksen uudeksi kes-
tävän metsätalouden rahoituslaiksi eli Kemera-laiksi. Uusi Keme-
ra-tukijärjestelmä voidaan ottaa Suomessa käyttöön vasta kun 
Euroopan komissio hyväksynyt sen. Laki tulee olemaan määrä-
aikainen ja se tulee voimaan kun komissio hyväksyy tukijärjes-
telmän ja on voimassa vuoden 2020 loppuun. Nyt vuoden alus-
sa voidaan vielä jättää vielä vanhan lain mukaisia hakemuksia ja 
niiden on oltava Metsäkeskuksessa viimeistään 17.4.2015. Joten 
kannattaa olla alkukevään aikana yhteydessä metsänhoitoyhdis-
tykseesi tai metsäkeskukseen, jos omistamassasi metsässä on 
tällaisia kohteita.  Kannattaa ottaa huomioon sekin, että Met-
säkeskuksen on tehtävä rahoituspäätökset kesäkuun loppuun 
mennessä. Tämän jälkeen nykyisen lain voimassaolo päättyy eikä 
sen nojalla voida enää myöntää uusia tukia. Myönnettyjen tuki-
en maksatuksia voidaan kuitenkin jatkaa vuoden 2019 loppuun 
saakka.

Uusi tukijärjestelmä vastaa pääosin nykyistä. Uudessa laissa ei 
enää tueta metsänuudistamista, pystykarsintaa, kantojen nostoa 
eikä kokeilu- ja selvitystoimintaa. Nykymuotoinen energiapuun 
korjuutuki päättyy, mutta uudeksi tuettavaksi työlajiksi tulee tai-
mikon varhaishoito. Uuden kemera-lain mukaan edelleen tue-
taan taimikon varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa; suometsän 
hoitoa kunnostusojituksilla, metsätien tekoa ja perusparannuk-
sia, metsän terveyslannoituksia, juurikäävän torjuntaa; torjunnan 
tukialuetta, torjunta-aikaa ja tuensaajien joukkoa laajennetaan 
ympäristötukisopimuksiin ja metsäluonnonhoitotöihin. Kaikki-
en edellä mainittujen työlajien tulee saada komission hyväksyntä.

Uutta on myös se, että jatkossa kaikista rahoitettavista toi-
menpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamista. Hank-
keiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisälty-
vät jatkossa hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Uusi Kemera-laki edellyttää myös, että tukea metsätalouden 
töihin haetaan ennen töiden aloittamista. Tähän asti nuoren met-
sän hoitotyöhön ja siihen liittyvään energiapuun korjuuseen, juu-
rikäävän torjuntaan sekä pystykarsintaan on voinut hakea tukea 
sen jälkeen, kun työ on jo tehty. Muut Kemera-työt ovat tähän-
kin asti edellyttäneet ennakkosuunnitelmaa.

Nuoren metsän hoito ollaan jakamassa kahdeksi eri työla-
jiksi, taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen. 
Taimikon varhaishoitoon saisi tukea, jos jäävän puuston keskipi-
tuus työn jälkeen on 1-3m ja muut kriteerit täyttyvät. Tukitaso 
olisi koko maassa 150 €/ha. Nuoren metsän kunnostuksen tuki-
taso olisi koko maassa 200 €/ha. Käsittelyn jälkeen puuston pai-
notettu rinnankorkeusläpimitta on oltava alle 16 cm (jäävä puus-
to siis 3m – 16 cm). Tukea myönnetään, kun ensiharvennus ei 
ole kaupallisesti kannattavaa ja muutkin kriteerit täyttyvät. On 
siis syytä huomioida, että näitä kahta eri tukea ei ole mitenkään 
automaattisesti saatavissa kaikille kohteille. Poistuva runkoluku, 
hankkeen pinta-ala tai aiemmin saatu tuki saattavat estää tuen 
saannin. Muutos on kuitenkin metsänhoidollisesti hyvä ja kanna-
tettava, koska se kannustaa tekemään hoitotyöt oikeaan aikaan 
kustannustehokkaasti.

Pohjoisen kannalta selvä heikennys on uudistamistuen poista-
minen. Pohjoisessa metsien kasvu on hidasta ja monesti hakkuu-
tuloista liian suuri osa menisi metsän uudistamiseen. Tästä voi 
merkitä  metsän uudistamisen laiminlyönti joka ei ole kansanta-
loudellisesti järkevää. Pohjoisen alueelle tuleekin räätälöidä eril-
linen uudistamistuki. Nimellä ei ole väliä kunhan sen vaikutukset 
parantavat uudistamisen kannattavuutta metsänomista-
jan näkökulmasta. 

Antti Rantakangas
kansanedustaja

Uudet Kemera-ehdot 
kiristyvät ja tukitasot 

heikkenemässä

Pudasjärven Perussuo-
malaisten hallituksen jär-
jestäytymiskokouksessa 
perjantaina 23.1. valittiin 
varapuheenjohtajiksi Sari 
Honkanen-Rönkkö ja Kari 
Tykkyläinen. Yhdistyksen 
syyskokous on jo aikaisem-
min valinnut kuluvalle vuo-
delle puheenjohtajakseen 
Alpo Ollilan. Sihteerinä ja 
taloudenhoitajana jatkaa 
Eila Puurunen. 

Hallituksen edustajaksi 
Perussuomalaisten Pudas-
järven valtuustoryhmään 
valittiin Eila Puurunen. 
Vaalipäälliköksi eduskun-
tavaaleja varten nimettiin 
Alpo Ollila ja varalle ohjaa-
ja Marko Sarajärvi. Samassa 
yhteydessä pidetyssä Perus-
suomalaisten Pudasjärven 
valtuustoryhmän vuosiko-
kouksessa ryhmäpuheen-
johtajaksi valittiin Kari 

Puurunen jatkaa sihteerinä

Perussuomalaisten hallituksen järjestäytymiskokouksen osallistujia: järjestösih-
teeri Joukamo Kortesalmi, takana Sari Honkanen-Rönkkö, vierellään Aino Asikka-
la. Selin Eila Puurunen, vierellään Alpo Ollila ja Marko Sarajärvi. Kuva Tero Kokko.

Tykkyläinen, varapuheen-
johtajaksi Sari Honkanen-
Rönkkö ja sihteeriksi Eila 
Puurunen.

Kokouksessa vierailivat 
myös kansanedustajaeh-

dokkaat Tero Kokko Kuu-
samosta ja Henna Kupsala 
Siikajoelta sekä Perussuo-
malaisten Pohjois-Suomen 
järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmi. He kertoivat 

puolueen eduskuntavaali-
valmisteluista sekä ottivat 
heti tuoreeltaan kantaa päi-
vänpolttamiin poliittisiin 
kysymyksiin. JK

vieraana runoilija PIRJO RIIHIAHO
   Tervetuloa kirjastoon

TIISTAINA 3.2.2015 klo 17.30.
Nisukahvit!

Maa- ja kotitalousnaisten 
NAISVOIMAA – päivän 

Järjestää: 
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset

Pudasjärven kirjasto

Pudasjärveläinen Vasemmis-
toliiton kansanedustajaehdo-
kas, insinöri Sanna Stenius 
järjesti yhdessä paikallisen 
Vasemmistoliiton tukijoiden 
kanssa vaalityön avaustilai-
suuden sunnuntaina 25.1. 
kaupungintalossa. Hän saa-
pui tilaisuuteen yhdessä 
kahden kuukauden ikäisen 
poikavauvansa kanssa, joka 
nukkui vauvankopassaan 
koko tilaisuuden ajan. 

Stenius kertoi olevansa 
Koillismaalla ainoa Vasem-
mistoliiton ehdokas. Tulevis-
sa vaaleissa hän sanoi kes-

kittyvänsä lasten, nuorten, 
lapsiperheiden, vanhusten, 
työllisyyden, yrittämisen ja 
harva-alueiden asioiden aja-
miseen.

Vaalipäällikkö Paavo Ti-
hinen otti vastaan Paavon 
päiväonnitteluja ja kannus-
ti paikallaolijoita antamaan 
kaiken tukensa nuorelle eh-
dokkaalle. Tilaisuudessa vi-
risikin kahvien kera vilkas 
keskustelu ja kysymyksiä 
esitettiin ja annettiin ehdok-
kaalle myös evästyksiä ajan-
kohtaisista ja ihmisten mieltä 
painavista asioista.  HT

Kansanedustajavaalien ehdokkaita liikkeellä

Ylikiiminkiläinen Keskustan 
kansanedustajaehdokas Ee-
va-Maria Parkkinen vieraili 
perjantaina 23.1. Keskustan 
vaalituvalla. Hän oli kiinnos-
tunut erityisesti kuulemaan 
Kollaja-asiasta yleisön mieli-
piteitä. Hän saikin niitä mo-
nipuolisesti ja hän kirjasi ylös 
niitä miettien samalla kan-
tansa muodostamista asiaan. 

Kansanedustajaehdokas Eeva-Maria Parkkinen Ylikii-
mingistä vieraili Keskustan vaalituvalla perehtyen Kol-
laja-asiaan. 

Perussuomalaiset kansan-
edustajaehdokkaat Henna 
Kupsala, maanviljelijä Siika-
joelta ja Tero Kokko, yrittä-
jä Kuusamosta olivat ihmis-
ten tavattavissa perjantaina 
23.1. Pudasjärven S-marke-
tin edessä. Pikku pakkasel-
la he tarjosivat kahvia ja ja-
koivat mukana tuomaansa 
tiedotusmateriaalipaket-
teja vaaliteltalle pysähty-
neille ihmisille. Tero Kokko 
kertoi jatkavansa vanhempi-
ensa aloittamaa Kuusamon 
varaosa -yritystä. Hän ky-
seli pudasjärveläisiltä, mikä 

täällä on tärkeää ja ajankoh-
taista. Vastauksina hän sai 
muun muassa, että harvaan 
asutussa pitäjässä olisi ihmi-
sillä palvelut koko kunnan 
alueella. Kollajan mahdollis-
ta rakentamishanketta Kok-
ko vastusti. Pudasjärven ja 
Koillismaan alueella Kokko 
kertoi kiertävänsä ahkeras-
ti tapaamassa ihmisiä ennen 
vaaleja. 

Illalla Kupsala ja Kok-
ko osallistuivat Pudasjärven 
Perussuomalaisten hallituk-
sen järjestäytymiskokouk-
seen.

Perussuomalaiset kansanedustajaehdokkaat Tero 
Kokko ja Henna Kupsala tarjosivat kahvia, kuuntelivat 
ihmisten asioita ja jakoivat vaalimateriaalia S-marketin 
edessä. Kahvilla Kauko Juutinen Livolta.

Koillismaalla ainoana Vasemmistoliiton ehdokkaana 
oleva Sanna Stenius kertoi vaalitavoitteistaan ja kuun-
teli herkällä korvalla kuulijoita vaalityönsä avaustilai-
suudessa Pudasjärven kaupungintalossa. 

Parkkinen muodostamassa kantaansa Kollajasta
Toki Parkkinen oli val-

mis kuulemaan ja keskuste-
lemaan vaalituvalla kahvien 
kera muitakin ihmisten esille 
tuomia ajankohtaisia asioita.

Parkkinen tunnetaan Ou-
lussa Viinivaaran vesivarojen 
puolustajana ja on vastusta-
nut päättäväisesti pyrkimyk-
siä vedenottamon rakentami-
seksi alueelle. 

Steniuksella vaalityön avaus

Kupsala ja Kokko vaalikiertueella
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Pudasjärvi

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

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

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

ohrArieskA 
3 kpl/450 g

1,79
pss

tAlonpojAn 
lenkki 400 g

1,59
pkt

broilerin
fileesuikAle

hunaja, 400 g

3,29
ras

kulinAAri
kylmäsAvu-
kinkku 100 g

5,00
2 pkt l300

normAAlin ihon
kAsvovoide 45 ml
kAupAn päälle:
silmämeikin 
poistoaine 15 ml

erittäin hieno 
suomAlAinen
mies 
suihkusAippuA
250 ml, metsä, jää, sisu

septonA
vAnu
70 g

beAuty box
vanupalloja, vanulappuja, 
vanupuikkoja, 100% puvillaa

9,90
1,89

plo
norm 2,00

nyt

1,00
pkt

1,59
ras norm 2,10

l300
kuivAn ihon
kAsvovoide 45 ml 
kAupAn päälle:
silmänympärysvoide 
15 ml

9,90

violA
tuorejuusto 

200 g

2,19
ras

sAunApAlvi 
350 g

2,69
pkt

gotler 
mAkkArAtAnko

1 kg

6,49
tanko

runebergin-
torttu 2 kpl/200 g

2,89
pkt

rullApAtjA
200x80x8 cm

49,-

tyyny
50x60 cm

9,90

peitto
150x200 cm

19,90

35,-2 kpl

AluslAkAnAt
150x200 cm

4,90

11,50

20,-
2 kpl

AluslAkAnAt
240x250 cm

19,95

35,-
2 kpl

tyynyliinA
50x60 cm

7,-2 kpl

HURJA
VARASTON TYHJENNYS!

"
VARASTON TYHJENNYS!

Ahkio 
mustA xl

39,50
moottorikelkAn 
Ahkiot
Alkaen

239,-

moottorikelkAn
tAlousreki

395,-

lAtuhöylä

249,-

lumilingot
Alkaen

395,-

hondA mönkijä
trx 500 fe
sähkövaihteet, 
vinssi asennettuna, 
takuu 4 vuotta

7790,-
+ toimituskulut

hondA mönkijä
trx 420 fe
sähkövaihteet, 
vinssi asennettuna, 
takuu 4 vuotta

7490,-
+ toimituskulut

trApper 
trAktorimönkijä 
500 Atv t3 efi
Alkaen

5990,-

Aikuisten
potkukelkkA

59,90

KUPONKITARJOUS
rAsch
kopressori
2 hp, 24 l, 8 bar
takuu 1 vuotta

59,95

"
KUPONKITARJOUS

timco
moottorisAhA
1,5 kw, 41 cm
takuu 1 vuotta

69,95
"

KUPONKITARJOUS
milwAukee heAvy duty set
sis. 9 kpl puukkosahanterää
1 kpl mattopuukko +terät
1 kpl 5 m rullamitta
20 kpl ruuvauskärki tx20
1 kpl milwaukee rekka

54,90

moottorikelkAn
tukkireki

495,-

KUPONKITARJOUS
lumenpudotin
originAl 750
hox! huippu hyvä!
ovh. 179,-

129,-

"

"
"

"
"

lAsten
potkukelkkA

49,50

kAikki
kynttilälyhdyt

-50%

meiltä myös 

moottori-
kelkkojen 
myynti jA 
vuokrAus!
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Köyhyyttä 
on torjuttava

Tulevat vuodet eivät tule tuomaan suuria lisäyksiä hyvinvoin-
timenoihin, sillä valtiontalouden tasapainotusta täytyy jat-
kaa. Emme voi antaa velkaantumisen jatkua hallitsemattomas-
ti. Monelle meistä puheet kestävyysvajeesta tai heikentyvästä 
huoltosuhteesta ovatkin tuttuja: näinä aikoina raha hyviinkin 
kohteisiin on tiukassa.  
Juuri siitä syystä meidän on tehtävä arvovalintoja ja panostet-
tava haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Kaikilla ihmisillä ei 
välttämättä ole varaa odottaa talouden kääntymistä. Heidän 
arjestaan on huolehdittava nyt. Emme voi ummistaa silmiäm-
me, sillä myöhemmin ongelmien korjaaminen on joko vaike-
ampaa tai jo myöhäistä. 

Monessa mielessä vaikeassa tilanteessa ovat erityisesti yksi-
nasuvat. Yhden hengen kotitalouksissa köyhyysriski on monin-
kertainen suhteessa muihin. Kolmasosa yksinasuvista on eläk-
keensaajia, ja heistä yli puolet on naisia. Moni ikäihminen elää 
todella tiukasti ja tinkii pahimmillaan jopa lääkemenoista. 

Eläkeläisten osalta takuueläkejärjestelmällä taataan vähim-
mäistulotaso, mikäli kansan- ja työeläkkeet ovat jääneet pienik-
si. Tätä kirjoittaessa takuueläke on 736,64 euroa kuukaudessa 
bruttona. Se ei ole paljon, ei etenkään yksinelävälle eläkeläisel-
le arjesta selviämiseen. 

Moni takuueläkkeeseen oikeutettu on jo ennen eläkkeel-
le siirtymistään kärsinyt työkyvyttömyydestä tai pitkäaikais-
työttömyydestä. Pitkittynyt taloudellinen ahdinko jatkuu siten 
eläkkeelläkin ja tekee usein omasta terveydestä huolehtimi-
senkin vaikeaksi. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeensaaji-
en joukkoon eläkeläisten terveydellä on suuri kansantaloudel-
linen merkitys. Terve ja aktiivinen eläkeikä on eläkkeensaajien 
itsensä ohella myös yhteiskunnan yhteinen etu. 

SDP ajaa takuueläkkeisiin 10-20 euron korotusta seuraa-
valle vaalikaudelle. Samaan pyrittiin jo viime syksyn budjetti-
riihessä valtiovarainministeri Antti Rinteen esityksestä. Silloin 
tavoitteemme ei saanut kannatusta muilta hallituspuolueil-
ta. Korotuksen kustannusvaikutus olisi noin 12,5-30 miljoo-
naa euroa vuodessa. Korotus ei ole mullistavan suuri, mutta se 
mahdollistaa ylimääräisen ruokakassin, pari uimahallikertaa tai 
matkan tapaamaan ystävää. Asioita, joista moni on ehkä rahan 
puutteen vuoksi joutunut luopumaan, mutta joilla 
on terveyttä ja hyvinvointia vahvistava merkitys. Ta-
voite on kohtuullinen ja oikeudenmukainen. 

Tytti Tuppurainen
kansanedustaja

Lauantaina Reykjavikissä 
kulttuurijuhla 

Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös 

Islannin maratonille, 
puolikkaalle tai varttimaratonille. 

Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien 
tarinoiden Islannin 

kiertomatka kaikkien kuuluisine 
nähtävyyksineen ja upeiden 
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 € 
2 h huoneessa.

Hinta sisältää: Lennot HKI-
Reykjavik-HKI, lentokenttäkuljetukset, 

sunnuntain Kultaisen kolmion retki, käynti 
Expossa, majoitus 4 tähden ihka uudessa 

hotellissa, hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus 

Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heimo Turunen, p. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

Imatralta Pudasjärvel-
le muuttaneet fysikaali-
sen hoitolaitoksen yrittäjät 
Jari ja Päivi Junna avaavat 
keskiviikkona 4.2. AkuFy-
sio fysioterapiapalvelut –
yrityksen Jukolantie 6:ssa, 
jossa aiemmin toimi sa-
man alan Riitta Tiaisen yri-
tys. Alussa yrityksessä on 
paljon järjestelemistä ja tu-
tustumista uuteen paikka-
kuntaan. Viralliset avajai-
set/avoimet ovet pidetään 
myöhemmin. 

Yritys tulee tarjoamaan 
monipuoliset fysioterapia-
palvelut, jossa 56-vuotiaalla 
fysioterapeutti Jari Junnalla 
on yli 30 vuoden kokemus. 
Päivi on erikoistunut hie-
rontaan ja lymfahoitoihin, 
erityisesti ikäihmisten pa-
rissa ja suunnitelmissa on 
myös vanhusten kotipalve-
lutoiminta. Yrittäjät ovatkin 
valmiita tekemään myös 
kotikäyntejä, erityisesti Sa-
rakylän alueella, jossa Jun-
nan perhe on omistanut jo 
parin vuoden ajan vapaa-
ajan asunnon. 

Itsenäisenä AkuFysi-

Elämäntapamuutos tuo 
Junnan perheen Pudasjärvelle

on yrittäjinä Junnat ehti-
vät toimia Imatralla noin 27 
vuotta. Siellä yrityksen lo-
pettaminen ja Pudasjärvel-
le muuttaminen on Junnan 
perheelle elämäntapamuu-
tos. 

Pudasjärven Sarakylään 
oli muuttanut Kuopios-
ta avioparin pitkäaikainen 
ystäväpariskunta Kari ja 
Mari Pitkänen, joiden luo-
na vierailtiin ja tutustuttiin 
paikkakuntaan. Erityises-
ti luonto ja sen tarjoamat 
metsästys- ja kalastusmah-
dollisuudet sekä luonnossa 
eri tavalla liikkumismuodot 
ovat vetäneet puoleensa ja 
joita on tarkoitus harrastaa 
paikkakunnan uusina asuk-
kaina. Jari kertoi myös ka-
lastus- ja eräretkistään Lap-

piin, jonne Pudasjärveltä on 
lyhyempi matka, kuin Imat-
ralta. 

Perheeseen kuuluu kak-
si poikaa, jotka ovat myös 
innokkaita eräharrastajia; 
13-vuotias Miro on jo käy-
nyt Rimmin yläkoulua vuo-
den alusta ja 24-vuotiaalla 

Perheen 
lemmikki 

on chihua-
hua Rico 

koira.

Jari, Miro ja Päivi Junna harrastavat retkeilyä ja luon-
nossa liikkumista. Kuva otettu Rukan maisemissa.

Nikolla on ammatti ja omat 
kuviot, mutta tulee vierai-
lemaan Pudasjärvellä sil-
loin kun ehtii. Lisäksi per-
heeseen kuuluu emännän 
pikku chihuahua -rotuinen 
Rico koira. 

Heimo Turunen

Hiihtoloman viettoon 
Syötteen Luontokeskukselle

Viikoilla 8 – 10 Syötteen 
luontokeskuksella viete-
tään hiihtolomaa ja luvassa 
on monipuolista ohjelmaa 
kaikenikäisille. Maanantai-
na 16.2. kello 10 pyörähtä-
vät käytiin Syötteen luon-
tokeskuksen filmiviikot. 
Luontokeskuksen suurel-
la valkokankaalla esitetään 
päivittäin kello 10 ja 15 kaksi 
eri elokuvaa. Esitykset ovat 
maksuttomia. Filmiviikot 
jatkuvat aina 7.3. saakka. 

Lenni Liito-oravan as-
kartelutuokiot luontokes-
kuksen auditoriossa keski-
viikkoisin ovat kello 12 - 14. 
Alle kouluikäiset ovat terve-
tulleita vanhemman seuras-
sa. Perjantaisin suunnataan 
opastetuille lumikenkäret-
kille kansallispuiston tal-
visiin maisemiin kello 10 
– 13. Teerivaaraan suuntau-
tuvilla retkillä lämpö hii-
pii lihaksiin ja stressi kari-
see. Matkalla opas kertoo 
kansallispuiston luonnos-
ta. Retken aikana pidetään 
evästauko, joten omat eväät 
mukaan. Retkeläisillä olta-
va omasta takaa lumikengät 
sekä sauvat. Välineitä (5 pa-
ria) voi vuokrata luontokes-
kukselta 20 eurolla. Ennak-
koilmoittautuminen retkelle 
edellisenä päivänä kello 17 
mennessä luontokeskuksen 
asiakasneuvontaan. Retkel-
le otetaan maksimissaan 15 
henkilöä.

Valokuvausretki Syöt-

teen kansallispuistoon ta-
pahtuu 21.2. luontokeskuk-
selta. Ennen retkeä käydään 
läpi valokuvaamisen perus-
tekniikoita, jonka jälkeen jo-
kainen voi omalla kalustol-
laan harjoitella kuvaamista 
käytännössä. Opas kulkee 
koko retken ajan retkeläisten 
mukana ja antaa vinkkejä 
tarpeen mukaan. Tarkoitus 
on nimenomaan käydä läpi 
luontokuvauksen perustek-
niikkaa. Retken kesto noin 
kaksi tuntia. Ennakkoilmoit-
tautuminen 20.2. mennessä 
Syötteen luontokeskukselle. 
Omat kamerat mukaan!

Yön yli retki Ahmatu-
valle on opastettuna 28.2-
1.3. Hiihtomatkaa kertyy 
luontokeskukselta 8 km.  Il-
lan tullen tuvassa tuoksuu 
herkullinen ruoka ja hiih-
don pintaan nostattama hiki 
huudellaan pois Ahmatuvan 
saunassa. Kahdeksan ensim-
mäistä ilmoittautunutta pää-
see mukaan ainutlaatuisel-
le retkelle. Retken hinta 20 
euroa sisältää mm. majoit-
tumisen sekä ruuat. Retki 
on suunnattu aikuisille, joil-
la olisi intoa retkeillä yön yli, 
mutta retki on ehkä aiemmin 
jäänyt toteuttamatta. Alle 
18-vuotiaat voivat osallistua 
vanhemman seurassa. Sito-
vat ilmoittautumiset luonto-
keskukselle 22.2. mennessä.

Hankihulinoiden vils-
ke täyttää luontokeskuksen 
5.3. Päivän aikana luvassa 

on monenlaista ohjelmaa si-
sällä ja ulkona. Markkina-
myyjät pystyttävät pöytän-
sä sisään sekä ulos ja Siruka 
eräpalvelut tarjoilee herkul-
lista lounasta. Salojen siivek-
käät – polulla voit tutustua 

Lumikenkäillessä pysyy lämpimänä vaikka olisi kova-
kin pakkanen. Taustalla hohtavat Teerivaarat ilta-aurin-
gon kajossa. Kuva: Annu Tuohiluoto.

Tykky on nyt komeimmillaan kansallispuiston korkeilla 
vaaroilla. Kuva: Annu Tuohiluoto.

talviseen luontoon. Mark-
kinamyyjät huomio! Ilmoit-
tauduthan mukaan Hanki-
hulinoihin mahdollisimman 
pian, kiitos!

Luontokeskus tiedotus
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
to 29.1. klo 9.00 alkaen

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

Mukava perhepäivä 
Iso-Syötteellä 
Pärjänkievarissa

KIDSing 2013 -laulu-
kilpailun voittaja Jenni 
Jaakkola keikkailee bän-
deineen lauantaina Pär-
jänkievarilla kahdesti ja 
lisäksi molempien keik-
kojen ympärillä on Super 
Mukava Disco vauvas-
ta vaariin. Iltapäiväta-
pahtuma alkaa kello 16 
ja iltatapahtuma kello 
20. Molemmat ovat tar-
koitettu kaikenikäisille, 
mukavaksi perhetapah-
tumaksi. Jenni on nuo-
resta iästään huolimatta 
taitava laulaja ja lukuis-
ten fanien mielestä huip-
pusuosittu nouseva täh-
ti. Kerrattakoon, että 
Jaakkolan esikoisalbumi 
Siipeni mun julkaistiin 
vuonna 2013. 

Pärjänkievarin keikalla 
Jenni Jaakkola esittää 
ensilevynsä biisejä ja 
suosittuja suomalaisia 
cover-kappaleita.

Keskustan kansanedustajaehdokkaita Pudasjärvellä

Jarva 
Marisanna

Keränen 
Niilo

Kettunen 
Tuomas

Korhonen 
Timo

Leiviskä 
Matti

Moilanen 
Riikka

Ojalehto 
Matias

Parkkinen 
Eeva-Maria

Takkula 
Hannu

Tölli 
Tapani

Vehkaperä 
Mirja

Vuolteenaho 
Jarmo

Tule keskustelemaan 
kanssamme! 
Keskustan puheenjohtaja 
Juha Sipilä ja kansanedustaja-
ehdokkaita tavattavissa

Pudasjärvellä 
lauantaina 31.1.
klo 10.00 – 10.30 Kipinä, 
Niemitalon juustola 
(Hetekyläntie 8)
klo 11.00 – 12.00 Keskustan 
vaalituvan edusta 
(Kauppatie 3)
klo 12.30 – 13.00 Sotkajärvi, 
Tulitauko (Jussintie 2)

Tarjoilua. 

Tervetuloa!

Maksaja: PP:n Keskusta
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

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

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

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

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

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

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

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 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).

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

SEKALAINEN

Omakotitalo keskustasta tai 
sen läheisyydestä. P. 040 527 
8866 tai 040 939 1177.

OSTETAAN

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

puulämmitys tai muu edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Umpihankihiihdon MM-kisat 
ovat jälleen vetovoimaiset

Pudasjärvellä 6.-8. helmi-
kuuta järjestetään XVIII 
Umpihankihiihdon Maail-
manmestaruuskilpailut. Erä-
henkisessä kisassa noin 300 
kisaajaa pääsee haastamaan 
itsensä Syötteen lumisissa 
maastoissa. Ilmoittautuneita 
oli viime viikon lopulla 270 ja 
kolmensadan odotetaan täyt-
tyvän.

Kisa järjestetään nyt 18. 
kerran ja osallistujia on tulos-
sa ympäri Suomea, Helsin-
gistä Keski-Lappiin saakka ja 
jonkin verran myös kansain-
välistä väriä. Hyväksi hioutu-
nut kisakonsepti kulkee suun-
nilleen samanlaisena kuin 
viime vuonna. Yksilö- ja jouk-
kuelajeissa koetukselle joutu-
vat erä- ja suunnistustaidot, 
kunto sekä joskus myös pak-

kasensietokyky.
Kilpailujohtaja Heino 

Ruuskanen Pudasjärven Ur-
heilijoista kertoo, että järjes-
täjäporukkaa on jälleen mu-
kavasti mukana. Jos joku 
vielä haluaa mukaan koke-
maan umpihankihiihdon 
tunnelmaa, niin halukkaille 
löytyy kyllä vielä avustusteh-
täviä. Päästä voi myös vaikka-
pa perässähiihtäjäksi, kun ot-
taa yhteyttä kisan järjestäjiin.

- Vuosien varrella kisan tii-
moilta on tullut paljon tuttu-
ja, joita on mukava päästä ju-
tuttamaan. Varmasti myös 
kisaajille ja muillekin osal-
listujille sekä tukijoukoil-
le tapahtumassa on antoisaa 
päästä tapaamaan muita sa-
manhenkisiä. Järjestäjänä tun-
nelmat ovat odottavat ja vaik-

ka vuoden kierrossa meidän 
seurallamme on paljon iso-
ja tapahtumia, niin silti jokai-
seen pitää panostaa kuin se 
järjestettäisiin ensimmäistä 
kertaa, kertoo Ruuskanen.

Hän myös kehuu Syötteen 

Viime vuoden Umpihankihiihtokisassa oli myös lumi-
set tunnelmat. Kuva Juha Nyman.

Nissan Mikra vm-98 aj.160 t, 
todella siisti ja hyväkuntoinen. 
Kaikki huollot tehty. Suoraan 
omistajalta. 2000 €. P. 040 540 
6596.

SEKALAINEN
Annetaan vähän käytetty säh-
kökiuas. P. 040 825 2104.

Pudasjärven Urheilijoiden 
yleisurheilujaosto järjesti 
sunnuntaina 18.1. kaikille 
avoimen urheilupäiväleirin 
Tuomas Sammelvuo –sa-
lille. Harjoitukset oli suun-
niteltu sopiviksi kaikkien 
urheilulajien harrastajille. 
Kutsua noudattikin kolmi-
senkymmentä kaiken ikäis-
tä urheilun harrastajaa. 

Päivä aloitettiin Arto 
Kuurolan ja Sampo Laakko-
sen vetämällä liikkuvuus-
treenillä ja tehtiin juoksu-
tekniikkaharjoituksia ja 
päivä jatkui valmentaja Juk-
ka Vähäkankaan nopeus-
treeneillä.  Lihaskuntohar-
joitukset veti fysioterapeutti 

lumitilannetta. Vaikka alku-
talven lauhoilla keleillä Syöt-
teeltäkin lumet sulivat kolme 
kertaa lähes kokonaan pois, 
niin silti nyt paikoin lunta on 
jopa enemmän kuin normaa-
listi. JK

Vilkas urheilupäivä Sammelvuo -salilla

Reeta-Mari Loukusa ohjaamassa 13-vuotiaan, yleisur-
heilua harrastavan Janette Takaraution venyttelyä vaa-
tivien treenien jälkeen. Taustalla Jukka Vähäkangas, 
Heino Ruuskanen ja Arto Kuurola.                                          

ja valmentaja Pekka Tolkki-
nen. Lopuksi oli venyttely 
ja lihashuoltoa, jossa ohjaa-
jana oli muun muassa fy-
sioterapeutti ja valmentaja 
Reeta-Mari Loukusa. 

Yleisurheilujaoston pu-
heenjohtaja Heino Ruuska-
nen oli tyytyväinen päivän 
antiin ja osal-
listujamää-
rään. Urhei-
lupäiviä on 
tarkoitus 
jatkaa kuu-
kausittain 
toukokuul-
le saakka. 
HT                                                                                             

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

www.sahkokivela.fi

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana kerrostalossa 
yksiö 1.2. alkaen, taajamas-
sa Juhontiellä. 1 kerroksessa, 
koko 25 m2. P. 041 433 8109.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Pudasjärven Yrittäjät ry

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASTAPAAMINEN
ke 4.2. klo 11 Jukolan pirtti.

Tervetuloa!

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 1.2.2015 klo 18.00

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 
10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän ak-
varellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudasjär-
ven kulttuuripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan hölökkä/kävely joka su klo 18-19, lähtö Puikkarin edestä. Tervetu-
loa kävelemään, lenkkeilemään koiran kanssa... 
Super-mukava päivä koko perheelle! Disco vauvasta vaariin ja Jenni Jaakko-
la esiintyy bändeineen Iso-Syötteen Pärjänkievarilla la 31.1. klo 16 ja 20.
Kirjaston uudistetun lasten ja nuorten osaston avajaiset ma 2.2. klo 
14-19. Ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Naisvoimaa! -päivä kirjastossa ti 3. 2. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Runebergin runokahvit to 5. 2. klo 10-14. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 
4.
Ufoja! la 7.2. klo 12-16. Vieraana kirjastossa Pudasjärvelle sijoittuvan kirjan Ufo-
hauta kirjoittaja Juhani Olutkoski. Muistellaan myös Pudasjärven ufotapahtumia 
kuvien kera. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Iso-Syötteellä Mustin ja Lystin pujottelukisa la 7.2. Mustin ja Lystin pujot-
telukisa on leikkimielinen tapahtuma perheen pienimmille! Osallistua voi lumi-
laudalla tai suksilla. Hauska ja vauhdikas kilpailu alkaa Lumimaassa klo14, ennak-
koilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 mennessä. 
FreeKing Ride Iso-Syötteellä la 7. 2. 
Umpihankihiihdon XVIII MM-kisat pe-su 6.-8.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuk-
sentie 126.
Lainan päivä su 8.2. klo 12-16. Pudasjärven avaus vuoden 2015 kestäviin pai-
kallisiin Kirjan vuo(k)si –tapahtumiin. Vuosi 2015 on valtakunnallisesti nimetty 
kirjan vuodeksi. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 13.2. klo 9-13. 
Komea monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven 
alakouluille helmikuussa.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu ma 16.2. klo 13-14.30. Tule keskus-
telemaan alueen ajankohtaisista omaishoidon asioista. Aiheena mm. kotihoidon 
palvelut omaishoitajan tukena. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 20.2. klo 9-13. 
Komea monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven 
alakouluille helmikuussa.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteeksi 
muodostuneet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. Aamu-
päivän esitys kello 10 ja iltapäivän esitys kello 15. 
Lenni Liito-oravan askartelutuokio Syötteen luontokeskuksella ke 18.2.  
askartelua erilaisista materiaaleista luontokeskuksen auditoriossa klo 12-14. 
Askartelu käy itsenäisesti kouluikäisiltä lapsilta. Pienemmät vanhempien avus-
tamana.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 20.2.  Pudasjärvi 
Syötteen luontokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston 
tykkymetsiin klo 10 13. 

Aika: su 15.2.2015 klo 12
Paikka: Nuorittan kylässä (Ylikiiminki)
Sarjat: Kuuma, yleinen/tuntematon, 

karsinta-ajo
Ilmoittautumiset to 5.2.2015 

klo 18.00 mennessä 
Juha Parkkiselle, 040 138 9488.
Lisätietoja samasta numerosta.

Järjestäjä: Nuorittan Ns

Kilpailukutsu 
porokilpailuihin
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Pohjois-Pohjanmaan Keskustan ehdokkaat tavattavissasi

Tule keskustelemaan 
kanssamme! Keskustan 
puheenjohtaja Juha Sipilä
ja kansanedustajaehdok-
kaita tavattavissa

Pudasjärvellä
lauantaina 31.1.
klo 10.00 – 10.30                       
Kipinä, Niemitalon 
juustola (Hetekyläntie 8)

klo 11.00 – 12.00                       
Keskustan vaalituvan 
edusta (Kauppatie 3)

klo 12.30 – 13.00                       
Sotkajärvi, Tulitauko 
(Jussintie 2)

Tarjoilua. Tervetuloa!

Pudasjärven maa-ja 
kotitalousnaisten 
kevään toimintaa: 

KERHOILLAT ovat seurakuntatalolla 
torstaisin klo 18 seuraavina päivinä:
12.2., 19.3., 23.4., 21.5. 
Lisäksi ohjelmassa on ti 3.2. klo 17.30 Naisvoi-
maa-päivä kirjastolla.
To 26.2. klo 18.00 kevätkokous.
To 9.4. Olavi Virran 100-vuorisjuhlakonsertti 
Raahessa.
To 11.6. Impin suvikävely.

TERVETULOA MUKAAN!
Tied. Maila 045 120 8750, Anne 041 506 0738.

PAM Pudasj. os. 208 
EHDOKASASETTELU-

KOKOUS
pidetään su 8.2. klo 17.00 

Kurenkoskessa.
Johtokunta

PAMin liittokokousvaalit 
23.3.-12.4.2015

Tervetuloa!
KESÄNÄYTELMÄN VALMISTUS ALKAA

JA NYT KAIKKI KIINNOSTUNEET
Su. 1.2.2015 Klo 15.00

KOSKENHOVILLE.
AIEMPAA KOKEMUSTA EI TARVITA,

VAIN INTO JA SITOUTUMISHALUKKUUS RIITTÄVÄT.

TERVETULOA ROHKEASTI MUKAAN!

LISÄTIETOJA Puh. 0400198385 / Pentti

Vähän isompi
TAIDE-
PALAVERI

Keskiviikkona 4.2.2015 klo 18
Kulttuurikeskus Pohjantähti

KAIKKI MUKAAN...
keskustelemaan taiteesta ja kulttuurista!

Järjestää kulttuuripalvelut

Nuorittalla 
Pömilässä 

(Nuorittantie 76) 
pe 30.1. klo 18.45 alkaen. 

Päävoittona 120 € ostokortti.
Tervetuloa!

Bingo

Yhteistyössä on voimaa!
www.niilokeranen.com

Puh. 044 989 2135

Kansanedustajaehdokas 
Niilo Keränen tavattavissa

Kouva Piipposen pirtti 
Piipposentie 16, ke 28.1. klo 16.30 alkaen.

Sarakylä Rauni ja Pasi Kummalan koti 
Sarakyläntie 6110, ke 28.1. klo 18.30.

Metsälä Metsälän kylätalo Rytinkisalmentie 2780,
pe 30.1. klo 14.30-16.30.

Aten kota Syöte Kelosyötteentie 9, pe 30.1. klo 18.

Koillismaan kierros la 31.1. 
kansanedustajaehdokkaita puheenjohtaja 

Juha Sipilän kanssa.
· Kipinä Niemitalon Juustola klo 10-10.30

· Pudasjärvi Kauppatie 3 
Keskustan vaalitupa klo 11-12 
· Sotkajärvi Tulitauko klo 12.30

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan 
Eduskuntavaalien merkeissä

Hirvimiehet

Kivarin Erä 
metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAAT 

Kurenalan koululla 
la 7.2.2015 klo 13.

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa!

PuU Uimajaosto
Uintiharjoitukset ke 28.1 klo 16.-16.45. Harjoitel-
laan lähtöhyppyjä, käännöksiä ja uidaan matka-
uintia. Uintikisoihin osallistuneet ja uudet uima-
rit tervetuloa mukaan!
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Talvipäivä on jälleen saras-
tamassa Vengasvaaralla. 
Tuuli on ajanut pilvet pois 
ja sininen korkea taivas lois-
taa yläpuolella. Hyytävän 
kylmä pohjatuuli on pure-
vaa. Valoisaa aikaa on vain 
muutamia tunteja, eikä au-
rinko jaksa vielä juuri läm-
mittää nietosten peittämää 
luontoa. Toki välillä keli on 
ollut leudompaa ja taivaal-
ta on mättänyt märkää rän-
tääkin, mutta silti olosuhteet 
ovat talvisen karut.

Märät talvikelit vain pa-
hentavat eläinten ja kasvi-
en ahdinkoa. Maan jääty-
essä Vengasvaaran porojen 
on hankala kaivaa jäkälää, 
jäisen ja kovakuorisen han-
gen alta. Itä-länsi suuntai-
nen vaara ei hiljene talvel-
lakaan, siitä pitävät huolen 
sen monet vakituiset asu-
kit. Tiaisten hennot yhtey-
säänet kuuluvat haikeina, 
vanhoista, tupsunaavaisista 
männiköistä. Pakkaspäivinä 
hiiripöllö istuu männyn lat-
vassa, tarkkaillen ympäris-
töä saaliin toivossa. Kylmä 
keli on saanut sen pörhistä-
mään itsensä lähes pyöreäk-
si palloksi, näin se koettaa 
saada kehonsa lämmönhu-
kan mahdollisimman pie-
neksi.

Hiiripöllön saaliit, erilai-
set myyrät, eritoten metsä-

Talven taikaa Vengasvaaran luonnossa
myyrä, ovat myös valmistau-
tuneet talveen vaihtamalla 
kesäturkkinsa paksumpaan 
ja pidempi karvaiseen tal-
viturkkiin. Vaikka myyrät 
ovat suurimman osan ajas-
taan talvipesässä, tekevät ne 
silloin tällöin myös pieniä 
pyrähdyksiä hangen päälle, 
juosten mättäältä toiselle.

Vengasvaara sijaitsee Pu-
dasjärven läntisellä laidalla 
ja on vaaraksi varsin mität-
tömän kokoinen, verrattuna 
vaikkapa Jaurakkavaaraan. 
Oikeastaan se onkin parem-
min harju, niin näöltään kuin 
kooltaan. Muistuttaen Keski-
Suomen harjuja, jotka myös 
ovat syntyneet mannerjään 
ja jäätikköjokien kuljetta-
masta ja kasaamasta hiekas-
ta. Alueen hiekkaisuudesta 
johtuen Vengasvaaralla on-
kin runsaat pohjavesivaran-
not, ja pohjavesi tulee maan 
pinnalle useista pienistä läh-
teen silmistä. Vengasvaaral-
la on myös yksi suurempi 
lähde, Venkaanlähde, joka 
on niin sanottu tihkupintai-
nen lähde, jonka vesi tihkuu 
hiekan läpi useista paikoista. 
Lähde on muodostunut pie-
neen notkelmaan, joka on jo 
osittain soistunut. Lähteen 
vesi virtaa purona viereiseen 
Mertajokeen.

Vastaavanlaisia lähteik-
köjä ei ole, varsinkaan Etelä-

Suomessa, kovinkaan mon-
taa, mutta onneksi niistä 
suurin osa on suojeltuja, ku-
ten Venkaanlähde tai Ääne-
kosken lähteikkösuo.

Kasvistoltaan, harvinaiset 
lähteiköt ovat arvokkaita, 
enempi tai vähempi uhan-
alaisine kasveineen, joihin 
lukeutuu vaikkapa tuoksu-
matara, ruttojuuri ja puroli-
tukka. Luminen hanki ker-
too nisäkkäistä, jotka ovat 
jättäneet jälkensä kevyeen 
puuterilumeen, jossa taa-
sen suksi luistaa kevyesti, 
vieden hiihtäjää joutuisasti 
eteenpäin. Jäljet kertovat ke-
tun oikaisseen vaaran läpi, 
mennessään läheiselle suol-
le. Vaimea haukahdus met-
sän takaa kertoo talvisen kii-
ma-ajan ja kosintaleikkien 
alkamisesta. Metsäjäniksi-
en jälkijonoja on myös siel-
lä täällä, lumisessa metsäs-
sä. Runsaslumisina talvina, 
jänikset pääsevät herkutte-
lemaan lumen taivuttamien 
koivujen latvuksilla, riipien 
niistä maukkaat silmut, risti-
huulillaan.

Aikoinaan alueen aino-
at asukkaat olivat poropai-
mentolaiset, poroineen, joita 
ilman karuilla seuduilla tus-
kin kukaan olisi selvinnyt. 
Menneistä ajoista kertovat 
vaaran ja lähiseudun lukui-
sat tervahaudat ja pyynti-

kuopat, sekä erilaiset kivira-
kennelmat. 

Opastettuja retkipolkuja 
alueella ei ole, mutta maas-
to vaaralla on varsin helppo-
kulkuista ja kuivaa. Puusto 
on mäntyvoittoista ja alus-
kasvillisuutena on runsaasti 
pallero ja harmaaporonjäkä-
lää. Keväisellä linturetkellä 
voi kiikariin saada käpylin-
tuja, jotka valtaavat vaaran 
männyt, erityisesti sen jäl-
keen, kun kuusi on pudot-
tanut siemenensä keväiselle 
hangelle.

Kesällä mäntykankaat 
valtaavat peipot, leppälin-
nut, niittykirviset ja metsä-
kirviset, sekä tietysti käki, 
mutta kesään on vielä mat-
kaan. 

Kun helmikuun toinen 
silmä vettä vuotaa, ja hel-
mipöllö puputtaa, silloin on 
oiva ajankohta tehdä keväi-
nen laturetki Vengasvaaral-
le, jossa on aina katseltavaa. 
Lintujen lisäksi talvella voi 
seurata kasveja. Uskoma-
tonta, mutta totta, talvi on 
kymmenille kasveille san-
gen kiireistä aikaa, sillä ne 
siementävät silloin. Yksi täl-
lainen kasvi on monelle tut-
tu pujo.

Teksti ja kuvat
Jarmo Vacklin

Vaikka mänty on ikivihreä, vaihtuvat neulaset 3-4 vuo-
den välein. Pohjoisessa niiden ikä on vuoden pari pi-
dempi, kuin eteläisessä Suomessa.

Venkaanlähde on kaunis ja luonnontilainen.

KERHO- JA RYHMÄTOIMINTA
Alakouluikäisten monitoimi-/liikuntakerho 
kokoontuu perjantaisin klo 13.30-15, pe 23.1. lii-
kuntahallin aulassa, maksuton.

Nuoret järjestävät iäkkäille viriketoimin-
taa maanantaisin Vanhustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella klo 12-13.30 ja keskiviikkoisin kaupungin kartanossa 
klo 12-13.30, vapaa pääsy.  Vapaaehtoistoiminnasta vanhusten pa-
rissa kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä nuorisotoimistoon.

NUORISOTILATOIMINTA
Avoinna kirjastotalolla ma-pe klo 12-20, ikäraja K13 klo 18 jäl-
keen.

Tyttöjen ja poikien K13 teemaillat torstaisin klo 18-20 vuo-
roviikoin alkaen 12.3. pojat, 19.3. tytöt.

Iltakahvila lauantaisin 28.3. saakka klo 18-23, ikäraja K13 klo 
20 jälkeen.

Kirjastotalon nuorisotilat kiinni to-pe 19-27.2. remontin 
vuoksi.  Nuorisotilatoimintaa järjestetään silloin Iso-Syötteen 
Pärjänkievarilla, vaunualueen nuorisotilalla.  Yhteistyössä Tunturi-
keskukset nuorten silmin hanke. 

NUORTEN OSALLISUUS JA  
VAIKUTTAMINEN
Nuorten valtuusto ke 28.1. klo 13-15 Rimminkankaan koulu, 2 
rakennus, nuorisotoimisto.

Lasten valtuusto ma 9.2. klo 13-15 Pudasjärven kaupunginta-
lon Otsossa

MUU TOIMINTA
Ystävänpäivää vietetään la 14.2. iltakahvilassa kirjasto-
talon nuorisotiloilla klo 18-23.  Ohjelmassa Friends toimin-
taa ja kakkukahvit.

J. L. Runebergin päivänä to 5.2. julkistamme pudasjärveläiset 
runojen kirjoituskilpailun voittajat – sarjoina 13-29 vuotta ja 
yli 65 vuotta täyttäneet.  Palkintona on 8 lippua Oulun kaupun-
ginteatterin esitykseen, 4 kpl nuorille ja 4 iäkkäille.  Nuorisotoimi 

järjestää kuljetuksen Ouluun.  Kilpailuun osallistuneista runoista 
järjestetään kiertävä näyttely kirjastossa ja vanhuspalveluyksiköis-
sä.  Aihe on vapaa ja runot yhteystietoineen tulee toimittaa s-
postilla tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi tai maapostilla Pudasjärven 
kaupunki, nuorisotoimisto, PL 10, 93100 Pudasjärvi tiistaihin 3.2. 
mennessä.  Voittajarunot julkaistaan pe 6.2. paikallislehti Iijokiseu-
dussa.  Runoraatiin kuuluu äidinkielenopettaja Elisa 
Ranua ja runoilija Eero Räisänen.

Kirjastossa Runebergin runokahvila 
to 5.2. klo 10-14, vapaapääsy.

Pikku-Paavalin päiväkodissa runot kuviksi työpajat lapsille  
to 5.2. klo 9-11, näyttely kirjastossa.

Kalevalan päivää la 28.2. vietämme nuorisotilojen iltakahvilassa 
teemalla ”Syntyikö maailma sotkan munasta?”  Ohjelmassa mm. 
musiikkia Kalevalan innoittamilta rock- ja metalliyhtyeiltä sekä 
tutustutaan Akseli Gallen-Kallelan Kalevalan tarinoita kuvaaviin 
maalauksiin.

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA
Ilmoittautuminen retkille, leirille ja kiekko-/luistelukouluun pe 
13.2. mennessä, Jari 0400 703 307 jari.pekkala@pudasjarvi.fi tai 
Tarja 040 526 2765 tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi 

Lasketteluretki Syötteelle la 28.2.  Lähtö on 
klo 9 nuorisotilojen edestä ja paluu klo 18 sa-
maan paikkaan.  Matka 2 €, Iso-Syöte – hissilippu 
29 €, välineet; lauta 30 €/suksi 24 €, Pikku-Syöte 
– hissilippu 10 €, välineet 10 € + kypärä 3 €, 
ilmoittautuminen.

Kylpyläretki Eedeniin Ouluun ma 2.3. Lähtö klo 9 nuorisoti-
lojen edestä ja paluu klo 15-16.  Hinta kaikilta 10 €, sis. matkat ja 
pääsylipun, alle 4-v ilmainen.  Alle 8-vuotiailla ja uimataidottomilla 
on oltava täysi-ikäinen huoltaja mukana.  Paluu 
matkalla omakustanteinen ruokailumahdolli-
suus Kiimingin HalpaHallissa, varaa ilmoittau-
tumisen yhteydessä; lounas seisovasta pöydäs-
tä 7, 65 €, hampurilaisateria 4,20 €.

Disco nuorisotiloilla 7-12-vuotiaille ti 3.2. 
klo 17-20, vapaa pääsy.

Retki / leiri yli 10-vuotiaille Vuokattiin ke-pe.  Lähtö ke klo 
8 nuorisotilojen edestä ja paluu samaan paikkaan pe n. klo 15.  
Keskiviikkona ohjelmassa vaihtoehtoisesti laskettelua klo 12-19 
tai ratsastusta ja laskettelua klo 12-19.  Torstaina vaihtoehtoisesti 
klo 10-13 laskettelua tai angry birds puisto ja kaikille ohjelmassa 
keilaus ja Katinkulta kylpylä.  Perjantaina pysähdymme paluu mat-
kalla Kajaanissa.  Yövymme Kuuselan talossa, liinavaatteet mukaan.  
Retki / leirin hinta on 50 €, sis. ohjelman, matkat, suurimman osan 
ruokailuista ja yöpymiset.  Lasketteluvälineet 
ovat maksulliset mikäli niitä tarvitset.  Jos 
oma ja perheen budjetti on tiukka, vapaa-
ehtoistoiminnalla mm. iäkkäiden parissa voi 
lunastaa välineet maksutta itselleen.  Sovi 
tästä ilmoittautumisen yhteydessä.  Leirikir-
je, ilmoittautuminen.

Kiekko- ja luistelukoulu Suojalinnan kau-
kalolla alle kouluikäisille (myös vanhemmilla 
luistimet) klo 11-12, alakouluikäisille klo 13-
14 ja yläkouluikäisille klo 15-16.  Ohjaajana 
toimii Kärpissä pelannut Tuukka Björkman.  
Omat varusteet mukaan, ilmoittautuminen.

Iltakahvilassa 7.3. klo 18-23 biljardi- ja 
bingisturnaukset, ilmoittautuminen paikan 
päällä, hyvät palkinnot.

**************************************************************

HOX! Lasketteluretki Syötteelle la 21.3.  
Lähtö on klo 9 nuorisotilojen edestä ja paluu 
klo 18 samaan paikkaan.  Matka 2 €, Iso-Syöte 
– hissilippu 29 €, välineet; lauta 30 €/suksi 24 €, 
Pikku-Syöte – hissilippu 10 €, välineet 10 € + 
kypärä 3 €, ilmoittautuminen

  Yhteistyössä mm. 
Pudasjärven kaupunki ja 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisopalvelut tiedottaa 1/2015

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
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MORPHO VIP
PITUUS 64CM

65€
(139€)

SAUVAT
Kotimaiset 
isosompaiset 
eräsauvat ERASUKSETKEVYT PUURUNKOINEN CAP ERÄSUKSI ERITTÄINNOTKEALLA KÄRJELLÄPITUUDET 160-300 CM

160-200 cm 60€
210-250 cm 60€
270-300 cm 70€

CLASSIC UNIVERSAL ARCTIC

60€
(100€)

20€
(49€)

40€
(79€)

20€
alk.

MORPHO TRIM
PITUUS 78CM

80€
(159€)

PILKKI-
HAALARIT
Lämpimät pilkkihaalarit 
Finlayson kankaalla. 
Vedenpitävät paikat 
polvissa ja takamuksessa. 
Vanu 120g/m²

40€
(149€)

TALVI-
SAAPPAAT
Turkisvuori,
vedenpitävä
koot: 39-47

40€
(84,90€)

STUMPY
LIUKULUMIKENGÄT
Leveys 14cm
Pituus 120cm

120€
UUTUUS!

60/70€
(149€)KUOPION TAMMIMARKKINOILLA

21.–22.1.2015
Puijonkadun puolella

PUDASJÄRVEN TORILLA 
pe 30.1.2015 klo 10-17

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

Arktista voimaa
Arctic Power tarjoaa 
parasta akkuvoimaa 

Suomen olosuhteisiin.
Varma käynnistys ja 

paljon tehoa kalsium- 
teknologialla.

Huoltovapaa, vuotamaton 
ja helppo käsitellä. 
2 vuoden takuu.

69,00
Alkaen

K-MAATALOUDEN KÄRKITARJOUKSET

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

VARMASTI KOTIMAINEN

KLAPISÄKKI 
1,5 m3 
kiinteä pohja

1250
/kpl

KLAPISÄKKI 
1,5 m3 
avattavalla 
pohjalla

1495
/kpl

FULMEN -akut
● Fulmen-akut Euroopan  
 suurimmalta akkujen 
  valmistajalta.
● Pitkäikäinen, luotettava  
 ja hyvät kylmä 
 käynnistysominaisuudet.

FULMEN AKKU 70 AH
● FB705 N1, sopii mm. MF-6400 srj.

FULMEN AKKU 74 AH
● FB740 N1, sopii mm. MF-6100 ja 8100 srj.

FULMEN AKKU 110 AH
● FG1100 N0, sopii mm. MF 3600, 5400 srj,
 6200 srj.

FULMEN AKKU 95 AH
● FC954 N0
FULMEN AKKU 125 AH
● FG1250 N0

FULMEN AKKU 170 AH
● FG1705 N3

89,-
89,-

139,-
109,-
159,-
179,-

Nouda JEPPEÄ koirallesi K-Maataloudesta!
Katso tarkemmat tuotetiedot: www.biofarm.fi

TÄYSRAVINNOT

rasvaa 25%
valkuaista 27%

Jeppe koiranruokasarjasta löydät sopivan täysravinnon
niin pennulle kuin paljon liikkuvalle metsästyskoirallekin.
Jeppe ruoat on valmistettu laadukkaista raaka-aineista

ja ruokien perustana on tuore liha.

www.k-maatalous.fi

Nouda JEPPEÄ koirallesi K-Maataloudesta! 
Katso tarkemmat tuotetiedot: www.biofarm.fi

KOTIIN PUDAS-KONEESTA 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

349€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, kororonta 

maksuaikaa 
jopa 6 kk

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

Rajoitettu ERÄ!

JÄÄKAAPPIPAKASTIN
● Energialuokka A++
● Pakastimessa irrotettavat 

lasihyllyt
● Low Frost -pidempi 

sulatusväli

579€ 799,-

PYYKINPESUKONE
● 7 kg täyttömäärä
● Hiiliharjaton moottori
● Linkousnopeus 1400 k/min
● Moottoritakuu 10 vuotta

469€

AWO/D 7313

● Antenni- ja 
kaapelidi-
givirittimet 
sekä 
teräväpiirto-
virittimet

299€

40” Full HD LED-TV
RJP4533 UE40EH5005

● Antenni- ja kaapelidigivirittimet sekä teräväpiirtovi-
rittimet

470€

FH05-HDR tallentava hybridi HD-
DIGIBOXI

● 500 GT kovalevy, jopa 250 h tallennustilaa
● 1000-sivuinen teksti-TV alasivujen selauksella
● Conax-kortinlukija
● Kaikki nykyiset audio- ja videoliitännät
● Helppokäyttöinen Suomessa suunniteltu käyttöliit-

tymä
● Antenni- ja kaapelidigivirittimet sekä teräväpiirtovi-

rittimet

32LB561U-ZC 32” LED-TV


