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Kauppatien historiaa ja 
yrityksiä s. 3-10

LC Hilimat
5 vuotta s. 12
Kivarin erän 

hirvipeijaat s. 13

nro 3 2010-lehti

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

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

• liukuovet ja tilanjakajat
• pyörästöillä 10 vuoden takuu
• mittatilaustyönä meiltä
• käytössämme3D

suunnitteluohjelma
• katso myös www.kabinetti.fi
• myös asennus ja rahoitus

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
puh. 050 501 9090 www.rautioky.fi

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

Tammikuussa ilmainen
mittaus.

Varaa  aikasi heti!

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

Kauppatie 5, 2. krs
93100 PUDASJÄRVI

Ajanvaraukset 
ma-pe 8-15.30

Puh. (08) 823 380
Fax (08) 823 381

ti 19.1. Jarkko Huusko,
 yleisl. erik. lääkäri (täysi)
to 28.1. Tapani Linna, ortopedi
ti 9.2. Jarkko Huusko
to 11.2. Liisa Karinen, gynekologi,
 ultraäänitutkimukset (täysi)
to 25.2. Liisa Karinen
to 18.3. Liisa Karinen

Hammas-
lääkäri

ja lääkäri-
asema

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

MDental Oy

LA DISCO
Snapsi-
baarissa
klo 22 alkaen

La 23.1.  Tanssiorkesteri Harri & Coronet

Pe 29.1. Karaoke Legenda 2010 osakilpailu
La 30.1. Marella

PANORAAMA-RAVINTOLASSA

tulossa:

TERVETULOA!

Isosyötteentie 
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi 

ALE
JATKUU

Kauppatie 5 • Pudasjärvi • Puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

KARHU
HIIHTOPAKETTI
-sukset
-kengät
-siteet

alk. 99,-
-toppa-asut
-hiihtoasuja
-ym. ym. 

Plussaa ostoksistasi

CRAFT Basic
URHEILUKERRASTO

29,90
Saimme lisäerän!

Pitkäaikaissäästämisen laki
uudistui, hyödynnä mahdollisuutesi

 Eläkesäästäjän vaihtoehdot laajenevat
 Veroedut säilyvät ennallaan
 Eläkesäästöjen nostaminen eläkeaikana   
  muuttuu

Aloita eläkesäästäminen nyt!
-20%-20% -30%

-30%
-50% -50%
Nyt myydään kauppa tyhjäksi

-ja uusitaan valikoima!

ALE KIIHTYY
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
p.040 717 9699, www.winkkeli.fi
Palvelemme:
ma-pe 10-16.45, la 10-13

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti 

netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

AH-Telepiste
Toritie 2,

93100 Pudasjärvi
08-824 120

 
HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Perjantaina 22.1.

Lauantaina 23.1.

lippu 10€, sis. ep

lippu 12€, sis. ep

TULOSSA mm.

SOUVARIT

KISÄLLIT

30.1. Harri & Coronet

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

30.1-31.1.
Tanssikurssi!
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Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Jeesus herättää uskon

3. sunnuntai loppiaisesta

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584 184
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani
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Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
Avoinna: ma-ti klo 9-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla 
on 6-palstaa 

Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Pudasjärven kunnan ulko-
puolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi.

Hartaus

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain joka 
talouteen ja yritykseen 

Pudasjärvellä.

Karhupajalla kaikenikäiset 
työttömät saavat ohjaus-, 
kuntoutus- ja valmennus-
palvelujen avulla valmiuk-
sia hakeutua koulutukseen, 
työhön tai yrittäjäksi. Pää-
paino toiminnassa on kui-
tenkin alle 30 -vuotiailla 
työttömillä työnhakijoilla. 

Yksilövalmentaja Sointu 
Veivo tekee saumatonta yh-
teistyötä Karhupajan työ-
valmentajien sekä etsivä–
työntekijän kanssa. Kaikki 
tehtävät ja toiminnot suun-
tautuvat nuoren, ts. valmen-
nettavan, eri elämänaluei-

Sointu Veivo aloitti työt yksilövalmentajana 
Pudasjärven Karhupajalla tammikuun alussa 
4.1.2010. Ammatiltaan hän on luokanopettaja 
ja sosionomi, joiden lisäksi hän on toiminut 

nuorisosihteerin tehtävissä. 

den vahvistamiseen. Häntä 
tuetaan elämänhallinnan 
hoidossa, opiskelun aloit-
tamisessa tai jatkamisessa 
sekä työpaikan saamisessa. 
Tavoitteena on pyrkiä ohjaa-
maan ja edistämään nuoren 
kasvua kokonaisvaltaisesti.

Yksilövalmentajan tehtä-
vänä on suunnitella, kehittää 
ja toteuttaa valmentautujan 
yksilövalmennusta. Paino-
pistealueena yksilövalmen-
tajan työssä ovat koulunsa 
keskeyttäneet tai keskeyttä-
mistä suunnittelevien nuor-
ten yksilövalmennus. Yk-

silövalmentajalla on myös 
eri yhteistyömuotoja eri toi-
mijoiden kesken, joita ovat 
esim. peruskoulun yläaste, 
lukio, ammattikoulu, Kela, 
työvoimatoimisto ym. orga-
nisaatiot. Yksilövalmentaja 
organisoi myös lyhytkurs-
seja työvalmentajien kanssa, 
hoitaa ryhmä– ja tutustumis-
käyntejä mm. työnhakuun 
liittyen ja verkostoyhteis-
työtä valmentujan tukiver-
koston kanssa. Yleisiä mui-
ta tehtäviä ovat toiminnan 
suunnittelu ja kehittäminen, 
elämysretkien ja muiden yh-
teisten tapahtumien järjestä-
miseen osallistuminen oh-
jaajien kanssa.

Annika Heikkinen/
Sointu Veivo

Jeesuksen julkinen toiminta on 
alkanut. Opettamalla ihmisiä ja pa-
rantamalla sairaita Jeesus ilmaisee 
jumalallisen kirkkautensa. Hänen 

ihmetekonsa ja niiden ihmisten 
todistukset, jotka ovat saaneet 

tuntea hänen voimansa, herättävät 
kansallisuudesta riippumatta uskon 
häneen auttajana ja Vapahtajana.

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 24.1. 
klo 10. saarna Juha Kukku-
rainen, avustaa Jaakko Sääs-
kilahti, kanttori Keijo Piirai
nen, urkuri Jouni Kärki.

Lähetyksen kirpputori
talkootuvassa ke 27.1. klo 
10-13.

Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 26.1. 
klo 12-14.

Kuulovammaisten kerho
seurakuntakodissa ke 27.1. 
klo 11-13.

Rippikoulun talvitunnit
seurakuntakodissa 
la 30.1. klo 10-13.35, ryhmät 
C+D+E.

Rippikoulusunnuntai
rippikoululaisille ja heidän 
vanhemmille su 31.1. klo 10. 
seurakuntakodissa.

Perhekerho
seurakuntakodissa klo 10-
13, to 21.1. ja to 28.1. sekä 
ma 25.1. Petäjärinteen per-
hekerho ke 27.1. klo 10-13.

Kuorot:
Vox Margarita ke 27.1. klo 

18.00, nuorisokuoro to 21.1. 
ja to 28.1. klo 16.30, kirkko-
kuoro to 21.1. ja to 28.1. klo 
18.00, lapsikuoro to 21.1. ja 
to 28.1. klo 17.00. Sarakylän 
kappelikuoro pe 22.1. klo 
18.45 (huom. päivä).

Rauhanyhdistykset
Käsityöilta Sarakylässä Eeva 
Puhakalla pe 22.1. klo 19. 
ja lauluseurat Sarakylässä 
Elsa Puhakalla su 24.1. klo 
19. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 24.1. klo 17. (Risto Lohi, 
Risto Nivala).

Kastettu:
Oona Annika Timonen-Nis-
si, Julius Niilo Eemeli Pelto-
niemi, Roosa Venla Karolii-
na Tauriainen.
 

Sointu Veivo Karhupajalla yksilövalmentajana

Yksilövalmentaja Sointu Veivo tekee saumatonta yh-
teistyötä Karhupajan työvalmentajien sekä etsivä–
työntekijän kanssa.

Haitilla sattunut voimakas 
maanjäristys tuhosi maan 
pääkaupungin Port-au-Prin-
cen maan tasalle. Satojen tu-
hansien ihmisten arvioidaan 
hautautuneen raunioihin ja 
menehtyneen. Kansainväli-
sen Punaisen Ristin arvion 
mukaan noin kolmannes 10 
miljoonasta haitilaisesta on 
avun tarpeesta.  

Suomen Punainen Risti 
on päättänyt antaa katastro-
firahastostaan 200 000 eu-
roa Haitin maanjäristyksen 
uhrien auttamiseksi. Lisäk-
si katastrofialueelle on lähte-
nyt Suomen Punaisen Ristin 
liikkuva klinikka ja kym-
menen suomalaista avus-
tustyöntekijää. Katastrofira-
hastosta annettava apu on 
mahdollista suomalaisten 
lahjoittajien ansiosta.

 Punainen Risti on aut-

Auta Haitin maanjäristyksen uhreja
- OSALLISTU LIPASKERÄYKSEEN

tanut Haitilla välittömästi 
maanjäristyksen tapahdut-
tua. Haitin Punaisen Ris-
tin vapaaehtoiset ryhtyivät 
heti pelastamaan maanjäris-
tyksessä loukkaantuneita ja 
loukkuun jääneitä.

 Miljoonat haitilaiset tar-
vitsevat nyt välittömästi 
apua. Maanjäristyksen takia 

Suomen Punainen Risti on käynnistänyt 
keräyksen Haitin maanjäristyksen uhrien 

auttamiseksi. Myös Punaisen Ristin 
Pudasjärven osasto on päättänyt osallistua 

keräyksen järjestämiseen paikallisesti. 
Lipaskeräys toimitetaan perjantaina 22.1.10 
Kurenalan keskustan alueen marketeissa ja 

huoltoasemilla.

maassa on satoja tuhansia 
loukkaantuneita ja kotinsa 
menettäneitä. Alueen sai-
raalat ovat tuhoutuneet ja 
vesijohtoverkosto on vau-
rioitunut. Avustusjärjestöt 
pelastavat uhreja rauniois-
ta, antavat ensiapua, hätä-
majoittavat kotinsa menet-
täneitä ja jakavat ruokaa ja 

puhdasta juomavettä. Avun 
tarve jatkuu pitkään.

Myös sinun apuasi tarvi-
taan nyt. Ilmoittaudu kerää-
jäksi keräyspäällikkö Arvo 
Tolkkiselle puh. 040-7617843 
tai puheenjohtaja Tarja Hem-
milälle puh. 040-7283593. 
Haitin maanjäristyksen uh-
reja voi auttaa myös lahjoit-
tamalla katastrofirahaston 
tilille numero 221918-68000. 
Lahjoittaa voi myös puhe-
limitse numeroissa  0600 
12220 (19,95 e / puh. + pvm) 
ja 0600 12210 (9,85 e / puh. 
+ pvm) ja  netissä osoitteessa 
www.lahjoita.fi

Punaisen Ristin Pu-
dasjärven osasto

Tarja Hemmilä
puheenjohtaja

Suloinen pieni poikamme sai
kasteessa 1.1.2010 nimekseen

Matti Ville Antti

Matti ja Maija Meikäläinen

PERHEPALSTA
Pudasjärvi-lehden 2-sivulle 
tulee hinnaltaan edullinen 
perhepalsta, jossa voi il-

moittaa perhetapahtumista, 
häistä, vauvauutisista, syn-

tymäpäivistä, kiitoksista jne. 
Ohessa kaksi mallia esim. 
vauvauutisista. 2-sivulla voi 
olla myös kuolinilmoitukset. 
Ota yhteyttä 08-334166 tai 

040 1951 732.

Meidän perheeseen syntyi
pieni prinsessa
12.1.2010
3250 g 49 cm

Onnelliset vanhemmat ja sisarukset
Maija ja Matti  Meikäläisen perhe

MALLI

MALLI



 -Kötölän kievarin naapurista löy-
tyivät Pudasjärven Osuuskauppa 
(perustettu 1907) ja Työväentalo 
(nykyisin Eero Ahosen omistama 
talo), jolle Pekan ukki Taneli Ny-
näs lahjoitti tontin Kötölän maasta. 
Vain kivenheiton päässä Kötölästä 
Oulun suuntaan oli Wiikinkosken 
apteekkirakennus ja Jongun suun-
taan Ransalan talot sekä Rajamaan 
kaupparakennukset. Edelleen Jon-
gulle päin, niin tultiin Lonikan 
torpan maille 1909 valmistuneen 
kunnansairaalan seutuville. Täl-
löin oltiinkin jo Kurenalan palve-
luiden äärilaidalla ja Jongun tien 
varrella oli tästä eteenpäin vain 
yksityistalouksia, muistelee Pek-
ka. Asia on myös kerrottu Erkki 
Taskilan toimittamassa Nevakivi-
en historian kirjassa Pyörivä kivi 
ei sammaloidu.

Kirjakauppias Aune Ekdahlin 
mukaan Kauppatien seutu on elä-
nyt ja muuttunut kovasti aikojen 

saatossa. Hän toivoo, että kaup-
piailla riittäisi aktiivisuutta ke-
hittää sitä nykyistä vireämpään 
suuntaan. 

Seutua pitäisi kehittää vähän sii-
hen tapaan kuin oli useita vuosia 
sitten iltamarkkinat pitäjämarkki-
noiden aikaan torstai-iltana, Ek-
dahl ideoi.

Osuuskaupalla olleiden van-
hojen kuvien näyttelyn pohjalta 
sai nähdä, miten Pirttikahvila ja 
katu oli tupaten täynnä ihmisiä ja 
miten Niemelän Lempi suurella 
kahvipannulla keitteli asiakkail-
le kahvia. 

Kauppatie on elänyt historialli-
sesti pudasjärveläisten mukana ja 
kaupankäynnin kannalta tilanteet 

Kauppatie on muistojen bulevardi
”1900 vuosisadan alkupuolella Jongulle Kurenalta lähtevä tie eli nykyinen Kauppatie oli 

kylän pääväylä, joka varrelle kauppaliikkeet, majatalot ja julkiset rakennukset sijoittuivat, 
kertoo liikennöitsijä Pekka Nevakivi.

ovat muuttuneet nopeasti. Nyt on 
menossa yrittäjillä keskustan ke-
hittämiskampanja, jossa toivon 
mukaan Kauppatiellekin saadaan 
jotain uutta.

Työväentalo ja 
linja-autoasema
Osalan naapurissa samalla puolen 
Kauppatietä sijaitsee entinen Työ-
väentalo, jonka toiminnan lop-
pumisen jälkeen talo siirtyi 1934 
Ahosen kauppiassuvun omistuk-
seen. Suku perusti siihen vaate- 
ja kenkäkaupan, joka toimi kysei-
sessä kiinteistössä aina vuoteen 
1973. 

Rakensin uuden talon Varsitie 
kuuteen, johon muutimme kaik-
ki toiminnot. Sen jälkeen Kauppa-

tien talossa oli valokuvaamo Timo 
Vaskivuo. Valokuvaliike muutti 
70-luvulla Osuuspankin taloon, 
kauppias Eero Ahonen muisteli 
ja kertoi sen jälkeen muuttaneen-
sa kangas-, lanka- ja vuodevaate-
osaston vanhaan liiketilaan. Kun 
kiinteistö oli remontoitu, siitä tuli 
kenkäkauppa vuoteen 2006 saak-
ka. Nyt entinen työväen talo on 
tyhjillään, kun Mirja Kokolla lop-
pui liike, kertoi Eero Ahonen, joka 
omistaa edelleen kiinteistöyhtiön. 
Tällä hetkellä yläkerrassa sijaitse-
vat yrityksen arkistot. 

Kauppatiellä toimi aikanaan 
myös linja-autoasema. Ahosen 
liiketalon naapurissa sijaitsi Ne-
vakiven autotalli sekä Nevakiven 

talo, jossa Nevakivi Oy toimi 1930 
- 60. Talo sijaitsi aivan silloisen 
maantien varressa ja rakennus oli 
L-mallinen. Siinä oli vuoden 1950 
paikkeilla kemikalioliikekin. Ton-
tilla oli myös varastorakennus poi-
kittain tiehen nähden. 

Ydinkeskus syntyi 
Osuuskaupan ympärille
Toimittaja Rauni Räisänen ju-
tutti eri ihmisiä, jotka muistavat 
Kauppatien historiaa. Heidän ker-
tomaanaan hän sai selville, että 
Kurenalustan ydinkeskustaan Pu-
dasjärven Osuuskaupan ja Osalan 
ympärille alkoi syntyä yritys-
toimintaa jo varhain – noin sata 
vuotta sitten. Kauppatien varrel-
la sijaitsee nykyisinkin aika paljon 

kauppoja ja yrityksiä, joista osalla 
on jo pitkät perinteet.

Vanhan Osuuskaupan paikal-
la on nykyisin S-Market, ja Osalaa 
nykyään kutsutaan Hotelli ja Ra-
vintola Kurenkoskeksi. Yritykset 
sijaitsevat tien varrella toisiaan 
vastapäätä.

Pudasjärven vanhojen kuvien 
arkistossa on joukko ilmavaloku-
via Kurenalustan keskustasta 1950-
60 -luvuilta. Niissä näkyy vanhan 
puisen Pudasjärven Osuuskaup-
parakennuksen lisäksi sen naa-
puriin samoihin aikoihin tehty 
kaiken kansan Pirttikahvila. Sekä 
Osuuskauppa että Pirttikahvila 
ovat olleet komeita ja pitkiä puu-
rakennuksia. Ainakin Pirttikahvi-

lan yläkerrassa oli myös jokunen 
asunto. 

Osuuskauppatoiminnan laaje-
nemisen vuoksi tontille oli raken-
nettu kaksikerroksinen asuintalo, 
jonka yhteydessä oli matala ja pit-
kähkö siipirakennus liiketiloineen. 
Nyt kyseisistä rakennuksista ovat 
vain muistot jäljellä, sillä viime su-
ven puolella asuintalo-osakin sai 
väistyä uuden S-Marketin parkki-
alueen tieltä.   

Useita pankkitaloja 
Nevakiven talon naapurissa on 
ollut vanhojen 50-luvun valoku-
vien mukaan Kötölän talo, jossa 
toimi muun muassa Pudasjärven 
Säästöpankki. 1950-luvun lopussa 
paikalle kohosi kaksikerroksinen 
L-mallinen rakennus, jonka vuok-
si sekä Nevakiven talo että Kö-
tölä purettiin. Uuden rakennuk-
sen myötä Säästöpankki muuttui 
Sammoksi, jonka paikalla on ny-
kyinen Pudasjärven Kirjakauppa. 
Rakennusta on sittemmin jatket-
tu, ja sen alakerrassa on useita lii-
ketiloja.

Samoihin aikoihin uuden Sam-
po-rakennuksen kanssa KOP ra-
kensi myös oman pankkitalonsa 
Kauppatien toiselle puolen. Ky-
seisen pankin mainosvaloina ovat 
myöhemmin olleet ainakin Merita 
ja viimeksi Nordea.  

Kivenheiton päässä uusista 
pankkitaloista on sijainnut van-
han Ouluntien varressa vastapää-
tä 60-luvun taitteessa rakennettua 
Virastotaloa Yhdyspankin talo ja 
sen vieressä nykyisen Amareton 
paikalla Pudasjärven Osuuspank-
ki. Kun pankki siirtyi siitä pois, ra-
kennuksessa toimi muun muassa 
Kären vaatekauppa ja Pudasjärven 
autokoulu. Rakennus paloi 70-lu-
vun puolivälissä. 

Postipankkikin toimi samoihin 
aikoihin keskustassa viime vuoden 
puolella puretussa Osuuskauppa-
rakennuksessa. Asiakkailla oli vie-
lä 60- ja vielä 70-luvullakin useita 
pankkeja mistä valita mieleisensä.

Paljon taloja purettu
uusien tieltä 
Kauppatie on nykyisin 1,3 kilo-
metrin pituinen. Se kulkee loppu-
osaltaan asuintalojen tuntumassa 
Iijoen läheisyydessä.  Ennen ai-
kaan 1950 – 60 -luvuilla ei puhut-
tu Kauppatiestä vaan Pudasjärven 
Osuuskaupan jälkeen alkanutta 
tietä sanottiin Pirinrannantieksi. 
Sen varrella sijaitsi joukko kaup-
poja ja taloja, joista osa on vie-
lä olemassa, mutta suurin osa on 
purettu pois. Siksi se on monien 
muistojen bulevardi. 

Kauppatien loppupäässä on historiallinen Vaatturi Paavon talo, joka Pekka Nevakiven tietojen mu-
kaan puretaan ensi kesänä ja siirretään kotiseutumuseolle.

Kauppatie on muistojen bulevardi

Kauppatie alkaa apteekin mäeltä, josta kuva on otettu. Kirjakaupan edessä olevat lehtikuuset on istuttanut 
1900 luvun alkupuolella Taneli Nynäs, jotka hän oli tuonut Amerikasta. Niitä kutsutaankin kansan keskuudes-
sa ulkomaan kuusiksi, joita on Pudasjärvellä  muuallakin kasvamassa.

Kauppatie alkaa Apteekinmäel-
tä. Ensimmäinen liiketalo on Anon 
ase ja tukku, jossa aikoinaan oli 
Pudasjärven apteekki. Sen vuoksi 
talo tunnetaan kansan suussa ap-
teekkari Wiikinkosken talona.  Sitä 
vastapäätä oli ennen aikaan Oulu-
yhtiön talo, joka on saanut väistyä 
uuden apteekki-liiketalon tieltä. 

Wiikinkosken naapurissa oli 
Santaholman talo, jossa on asunut 
muun muassa Aukusti Ehtonen 
perheineen. Sitäkään taloa ei enää 
ole, vaan se on väistynyt Varsitien 
ja Kauppatien risteykseen kohon-
neen liikekiinteistön tieltä. 

Osalan naapuriin on myös ko-
honnut kauppatalo, joka nykyisin 
on M-tavaratalo. Osuuskauppa-
rakennusten naapurissa samalla 
puolen tietä oli vielä 1940-luvulla 
Väinö Komulaisen asuttama ajo-
miehen taloksi kutsuttu rakennus, 
jonka tilalle Komulainen rakensi 
uuden talon, joka on Oikopolun 
varressa.

Komulaisen naapurissa olivat 
ja ovat edelleen Timo-Iikan ja Yr-
jön talot. Sivakkaojan liepeillä lä-
hes vastapäätä Timosten taloja oli 
ns. Pääkkösen baari, joka sijait-
si Ilmari Sormusen omistamassa 
kaksikerroksisessa talossa. Se oli 
eräänlainen majatalo, josta ihmi-
set saivat yösijan kirkolla käydes-
sään.  Pääkkösen vieressä oli Alma 
Koivistoisen ja Olga Heilalan omis-
tama Koivistoinen. Talossa toimi 
yhteen aikaan kirjakauppa, partu-
ri, hammaslääkäri ja Laina Kärjen 
vaatekauppa. Kumpaakaan taloa 
ei enää ole. 

Koivistoista vastapäätä sijain-
nut Oulun Osuuskauppa on pu-
rettu pois samoin kuin Timosten 
talojen ja Osuuskaupan välissä 
ollut poliisivankila nykyisen kau-
pungintalon tieltä. 1927 valmistu-
neessa putkaksi kutsutussa raken-
nuksessa oli kaksi selliä sekä keittiö 
ja huone vartijaa varten. Jos pidä-
tetylle tuli vessahätä, vartijan piti 
lähteä pidätetyn kanssa yhdessä 
pihanperälle. 

Hävinneet ovat entisen Pirin-
rannantien varrella olleet Onni Se-
liön ja Janne Rajamaan talot samoin 
kuin Rajamaan kauppatalokin. Sen 
sijaan Sutisen mansardkattoinen 
talo on tuulahdus 60-luvulla ollees-
ta rakennuskannasta. Loppuosalla 
nykyistä Kauppatietä on runsas 
omakotitaloasutus, josta saa etsi-
mällä etsiä 60-luvun taitteessa ol-
leita rakennuksia. 

Heimo Turunen ja
Rauni Räisänen
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Yrityksiä Kauppatien varrelta

Parhaimpana puolena Pirjo 
pitää Kauppatien liikkees-
sä sijaintia ja uuden raken-
nuksen hissiä, joka helpot-
taa asiakkaiden liikkumista 
huomattavasti.

Pirjo valmistui OSAO:n 
aikuiskoulutuspuolelta jal-
kahoitajaksi joulukuussa 
2008. Jalkojenhoitotöitä hän 
käy tekemässä nykyisin vä-
lillä myös Taivalkoskella 
asti, mutta pääasiassa asiak-
kaat tulevat Pudasjärveltä. 

Vyöhyketerapeutin kou-
lutuksen Pirjo Leino oli opis-
kellut aikaisemmin vuosina 
1982–84. Koulutuksessa pai-
notettiin C. Ersdalin mene-
telmää, joka on alun perin 
Norjasta lähtöisin. Uutuu-

Jalkahoitola Stressipiste 
löytyy uuden liikerakennuksen 

yläkerrasta, osoitteesta Kauppatie 
1 A 4. Yrittäjäksi viime vuoden 

tammikuussa ryhtynyt Pirjo 
Leino sai heti hienot tilat uudesta 

rakennuksesta. 

-Meidän täällä apteekissa 
tulee tarkastaa muun mu-
assa reseptin oikeellisuus 
ja annostukset. Tarvittaes-
sa otamme yhteyttä lääk-
keen määränneeseen lää-
käriin, apteekkari Salminen 
kertoi apteekille kuuluvista 
tehtävistä. Salmisen lisäksi 
apteekissa työskentelee 13 
henkilöä eri tehtävissä.

- Pudasjärvellä on ollut 

Pudasjärven Apteekki
Pudasjärvellä on ollut apteekki 125 vuotta, 
mistä viimeiset kuusi vuotta se on toiminut 
apteekkari Anja Salmisen johdossa. Hän on 

Pudasjärven apteekkilaitoksen pitkän historian 
kahdeksas apteekkari, mutta ensimmäinen 

naisapteekkari.

Uutuutena Stressipisteeseen on tullut lisäksi kuuma-
kivihieronta ja siitä on oltu hyvin kiinnostuneita. Hoito-
aikoja on myös varattu mukavasti.

Apteekkari Anja Salminen uskoo annosjakelun olevan apteekkien tulevaisuutta, 
koska sitä tehdään jo lukuisissa Suomen apteekeissa hyvällä menestyksellä.

LAKIASIAINTOIMISTO
LUUKKONEN§varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja

Hannu Luukkonen
 perukirjat, perinnönjaot, testamentit,   
 kauppakirjat, oikeudenkäynnit yms. 
 yli 20 vuoden kokemuksella
	Kauppatie 4, Pudasjärvi,
 p. 040 587 3884
	 posti@lakiluukkonen.fi
 Yhteydenotot myös iltaisin ja viikon-
	 loppuisin p. 040 587 3884

vain 7€
NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!

Grillistä: esim. 
 runsas ”grillilautanen” 
 lihapiirakka
  kaikilla mausteilla         ym.
Avoinna arkisin 8-17

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.
Tilaukset : 040-596 6251

mporo@saunalahti.fi

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16 
p. 050-353 6579

Kahvila Kulma

(myös kotipakettiin)

5,90

2,90  

myytävänä ruoka-
ja kahvileipää

Käsityömyymälä

Amaliassa

Romekievarintie 4
Safaritalon alakerta

lauantaina 23.1.
klo 10 – 17

Autohitsi
Mika Luokkanen

- Auto-/muut -hitsaustyöt
- Alustajarruremontit

Kauppatie 16,
93100 Pudasjärvi

0400 998 361

apteekki vuodesta 1884 ja se 
on aika pitkä aika varsinkin 
maaseutupitäjälle, Anja Sal-
minen tiesi kertoa apteekki-
laitoksen juurtumisesta Ku-
renalle, jossa se on toiminut 
monessa kiinteistössä. 

Apteekki muutti torin lai-
dalta Kauppatielle viime ke-
väänä. Vuodesta 1900 – 1954 
apteekki sijaitsi nykyisen 
Anon Aseen talossa. Uusi-
en tilojen myötä apteekki-
tilat väljenivät, ja palvelut 
nopeutuivat ja selkenivät 
tiskitoimituksen muuttues-
sa suoratoimitukseksi vuo-
ronumerosysteemin siivit-
tämänä. 

- Asiakas saa lääkkeensä 
samalta istumalta. Farma-
seuttien avuksi tullut varas-
tokeräilyrobotti, on vähen-
tänyt turhaa lääkepakettien 
käsittelyä. 

Marraskuusta 2008 lähti-
en apteekissa on tehty koti-
palvelulle lääkkeiden annos-
jakelua ostopalveluna niin 
kutsuttuna pilottihankkee-
na.  Apteekkari uskoo an-
nosjakelun olevan apteek-
kien tulevaisuutta, koska 
sitä tehdään jo lukuisissa 
Suomen apteekeissa hyväl-
lä menestyksellä.

tena Stressipisteeseen on 
tullut lisäksi kuumakivihie-
ronta ja siitä on oltu hyvin 
kiinnostuneita. Hoitoaikoja 
on myös varattu mukavas-
ti. Idea kuumakivihieron-
nan ottamisesta valikoimaan 
tuli puolivahingossa. Pirjo 
sai ostettua tarvittavat vä-
lineet ja kivet oululaiselta 
hermoratahierojatutultaan 
ja toiminta lähti käyntiin 
nopeasti. 

Kouluttautuminen myös 
muille hoitoalan osa-aluille 
kiinnostaa yrittäjää kovas-
ti.  -Ainakin vielä mennään 
näillä tiedoilla ja taidoilla 
eteenpäin työn merkeissä, 
hän tuumii.(ah) 

Jalkahoitola Stressipiste, Kauppatie 1 A 4
Relacom Finland Oy, Kauppatie 1 A 3
LVI-Center Oulu Oy, Kauppatie 1
Pudasjärven Apteekki, Kauppatie 1

Anon Ase ja Tukku, Kauppatie 2
Jalkojenhoito Sirina, Kauppatie 2

Koillis-Tele, Kauppatie 3
Lastenpuoti Winkkeli Ky, Kauppatie 3
Pudasjärven Kirjakauppa, Kauppatie 3

Hammaslaboratorio Kurenhammas, 
Kauppatie 4
Hautaus- ja kukkapalvelu Räisänen, Kauppatie 4
PlusTerveys Oy, Kauppatie 4
Kauneuskeskus Salotar Ay, Kauppatie 4
Pudas-Kone Oy, Kauppatie 4
Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen, 
  Kauppatie 4

Autokoulu liikennekoulu Kyytipojat, Kauppatie 5
Hammaslääkäriasema
Mdental Oy, Kauppatie 5, 2. krs
Hieroja Kari Kärki Tmi, Kauppatie 5
Kiinteistöneliö LKV Lehto Antti Oy, Kauppatie 5
Kesport Pudasjärvi, Kauppatie 5
Muoti-Oliivia, Kauppatie 5
Studio Kuvakulma Oy, Kauppatie 5
Specsavers Optikko Pudasjärvi, Kauppatie 5
Tili-Tekno Arto Pelttari Oy, Kauppatie 5
Eero Ahonen, (tyhjillään)Kauppatie 5

R-kioski, Kauppatie 6
Pudasjärven taksiasema, Kauppatie 6
Nordean tilat (tyhjillään), Kauppatie 6

Hotelli-Ravintola Kurenkoski, Kauppatie 7

Alko Oy, Kauppatie 8
Kahvila Kulma, Kauppatie 8
Matkahuolto asiamies, Kauppatie 8
S-Market Koillisväylä, Kauppatie 8

IVT-Pudasjärvi, Kauppatie 9
M-Tavaratalo Pudasjärvi Oy, Kauppatie 9

Autohitsi Mika Luokkanen, Kauppatie 16

Pudasjärven Helluntaiseurakunta, Kauppatie 32

Pudasjärven kaupunki Osviitta, Kauppatie 33

Kauppatieltä löytyy hyvin moni-
muotoinen yritystarjonta. Kokosim-
me tähän luettelon tiedossamme 
olevista Kauppatien yrityksistä. 

Jos tästä puuttuu joku yritys, pyy-
dämme heti ottamaan yhteyttä 

lehteemme, annamme hyvitykseksi 
ilmaisen ilmoituksen seuraavaan 

lehteen.

Jalkahoitola Stressipiste
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Anon Ase

Kauppatie 2:ssa toimiva metsästyksen ja 
kalastuksen erikoisliike Anon Ase ja Tukku 

aloitti toimintansa entisissä Peltolan Sähkön 
tiloissa yli kolmekymmentä vuotta sitten, 

vuonna 1977.

Paikka herättää nostalgisia 
tunteita varsinkin iäkkääm-
pien ihmisten keskuudessa, 
he muistelevat muun muas-
sa kaunista puutarhaa, joka 
on ollut nykyisen Kauppa-
tien ja Jukolantien risteyk-
sen paikalla

-Olen toiminut alalla neljä 
vuotta, käynyt neljä eri hoi-
toalan koulutusta, jotka tu-
kevat toinen toistaan, kertoo 
Sirkka Määttä. Hän  tekeekin 
huolellista työtä jalkojen-
hoitajana. Tarkistaa jalkojen 
rakenteet, luuston kunnon, 
verenkierron, ihon kunnon 
ja kynnet. 

-Jalkojen ongelmatilan-
teissa pyritään poistamaan 
ongelman aiheuttaja, mikä-
li mahdollista. Esimerkik-
si diabetes on sairaus, joka 
vaatii jatkuvaa jalkojen tark-
kailua ja hoitoa, selvittää 
Määttä ja toteaa että tämän 
päivän ihmisillä on arki kii-
reistä. On hyvä joskus antaa 
aikaa itselle. 

-Pari tuntia kestävä jalka-
hoito on aikaa itselle, omalle 
hyvinvoinnille ja siitä tulee 
hyvä olo, hän muistuttaa.

Jalkahoito on myös hyvä 
lahja ystävälle, puolisolle, 
isälle, äidille jne, joten lahja-
kortti jalkahoitoon on hyvä 
henkilökohtainen lahja ja 
voihan sitä itseäänkin välil-
lä hemmotella. (s-lt)

Jalkojenhoitaja Sirina  
Jalkojenhoitaja Sirina Sirkka Määtän 

vastaanottotilat on samassa rakennuksessa 
Anon Aseen ja Tukun 

kanssa Kauppatie kahdessa.

Kauppatie 5  040 963 9438 
Avoinna ma-to 9-17 pe 9-18 la 9-14

Naisten vaatteet ja asusteet

Tekstiilisisustussuunnittelu, 
kankaat ja ompelutarvikkeet

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus puh. (08) 821 266
www.plusterveys.fi

KUVA-
KIOSKI
 Kuvat muistikortilta,   
  cd:ltä ja puhelimesta  
 (bluetooth)
 Kuvien poltto cd:lle
 Erilaiset korttipohjat Kukkakaappipalvelu

klo 21 saakka
Kauppatie 4,
93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 823 350, 0400 399 830
email: mattir@pp.inet.fi
www.hautauskukkaräisänen.fi

Ruukku-
orkidea 15€/kpl

Viikonloppu-
TARJOUS

Koillis-Tele on sijainnut pe-
rustusvuodestaan 2002 läh-
tien Kauppatie kolmessa. 
Yrittäjänä on alusta lähti-
en toiminut Pasi Puurunen. 
Liike on näkyvällä paikal-
la heti Pudasjärven keskus-
taan saavuttaessa. Turistit 
ja paikalliset löytävät liik-
keen helposti kirjakaupan 
vierestä.

Liikkeessä on laaja vali-
koima kodinelektroniikkaa, 
tietokoneita ja tarvikkeita, 
TV-, video-, DVD- ja audio-
laitteita,  autohifilaitteita  ja 
-tarvikkeita, matkapuheli-
mia ja liittymiä sekä inter-
net – liittymiä ja tarvikkeita. 
Tuotteisiin saa asennuk-
sen tarvittaessa. Liikkeessä 
huolletaan myös mm. tele-
visioita, digibokseja ja tieto-
koneita. Erikoislisänä tuo-
tevalikoimassa ovat mm. 
antennit, satelliittilaitteet, 
valvontakamerat, autohälyt-
timet, vakionopeudensääti-

Koillis-Tele
met ja karaokelaitteet, joita 
ei muualla Pudasjärvellä ole 

-Olen toiminut alalla neljä vuotta, käynyt neljä eri hoi-
toalan koulutusta, jotka tukevat toinen toistaan, kertoo 
Sirkka Määttä.

Metsästys- ja kalastustar-
vikkeiden lisäksi yritys myy 
hevos- ja koiratarvikkeita, 
sekä erikoisuutena allergi-
sille koirille sopivaa vehnä-

Perheyrityksessä ovat mukana Ano, Ritva ja Juha Tenhunen, joista kuvassa ovat 
vasemmalla Juha ja oikealla Ano Tenhunen.

töntä ruokaa. Anon Aseel-
la on myös verkkokauppa. 
Kannattaa käydä kurkkaa-
massa sivuja www.anon-
ase.com. Tuotteista löytyy 

hintatiedot ja ajankohtaista 
asiaa. Tämän talven myyn-
tituotteita ovat olleet met-
säsukset ja lumikengät. 

Perheyrityksessä ovat 
mukana Ano, Ritva ja Juha 
Tenhunen ja Ritva Tenhunen 
kertoo että koko perhe har-
rastaa metsästystä, kalastus-
ta sekä riistanhoitotyötä vas-
tapainona sisätyölle.

Lisäksi Juhan tallissa kas-
vaa tulevia ravureita ja koi-
raharrastus on myös vienyt 
mukanaan. (s-lt)

juuri tarjolla. Myymälästä 
saa myös DNA:n ja Elisa:n 
liittymiä. Tarjonta on tehty 
mahdollisimman monipuo-
liseksi ja asiakaskuntaa hy-
vin palvelevaksi. (ah) 

Yrittäjänä Koillis-Telessä on alusta lähtien toiminut 
Pasi Puurunen.

LVI-Center Oy   myy, asen-
taa ja huoltaa lvi-alan tuot-
teita ja sähkötarvikkeita. 
Yritys on osakeyhtiö ja toi-
mitusjohtajana on Matti 
Tolonen. Pudasjärven toi-
mipaikan myymälänhoita-
jana toimii Alpo Siekkinen 
ja asennuspuolesta vastaa 
Valto Illikainen. LVI-Cen-
terin päätoimipaikka sijait-
see Oulussa. Yrityksessä on 
työntekijöitä 40, joista Pu-

LVI-Center Oy

dasjärvi työllistää 3 vaki-
tuista. Pudasjärven toimi-
piste muutti viime vuoden 
toukokuussa Teollisuustiel-
tä Apteekin taloon, Kaup-
patie 1:een. Sisäänkäyn-
ti liikkeeseen on Varsitien 
puolelta.

Alpo Siekkinen kertoo, 
että uudisrakentaminen ja 
lämpöasiat ovat tällä hetkel-
lä päällimmäisenä. 

-Nyt kysytään paljon il-

malämpö- ja maalämpö-
pumppuja, sekä tehdään 
lämpöjärjestelmien korjauk-
sia, huoltoja ja uusia järjes-
telmiä asennetaan. Maaläm-
pöpumppujen asennuksia 
tehdään ympäri vuoden  
esim. remonttikohteisiin, ra-
kentajille kuin myös loma-
asuntoihin. (s-lt)

Pudasjärven toimipaikan myymälänhoitajana toimii Alpo Siekkinen.
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Hautaus- ja Kukkapalve-
lu Räisänen sijaitsee osoit-
teessa Kauppatie 4 ja tällä 
paikalla yritys on ollut vii-
meiset kahdeksan vuotta. 
Perheyrityksessä toimivat 
Matti, Hilkka ja Sami Räi-
sänen. Räisäset muuttivat 
neljäntoista Ruotsissa viete-
tyn vuoden jälkeen Pudas-
järvelle yrittäjiksi 20 vuot-
ta sitten. He aloittivat ensin 
kukkakauppa – liikkeellä 
ja vähän myöhemmin yri-
tys laajensi toimintaa myös 
hautaustoimistopuolelle. 

Matti Räisäsen mukaan 
liike on näkyvällä paikal-
la Pudasjärven keskustas-
sa. Yritys tarjoaa pääasiassa 
hautaustoimiston ja kuk-

Hautaus- ja Kukkapalvelu
Räisänen

kakaupan palveluja, mutta 
liikkeestä löytyy myös lahja-
tavaraa ja kuvakioski. Yritys 
palvelee asiakkaitaan suru-
asioissa kokonaisvaltaises-
ti. Asiakasta autetaan mah-
dollisimman paljon kaikissa 
käytännön töissä ja järjeste-
lyissä. Omaisille tarjotaan 
aina mahdollisuus osallis-
tua rakkaimpansa viimei-
seen maalliseen matkante-
koon, jotta itse tilaisuus olisi 
mahdollisimman kaunis ja 
arvokas. 

Kukkakaupan alalla vie-
tetään tällä hetkellä hieman 
hiljaisempaa aikaa, mutta 
ystävänpäivä, pääsiäinen 
ja erityisesti äitienpäivä li-
säävät myyntiä. Alkukesän 

PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

Kauppatie 9
Puhelin
(08) 821 515

HK
SININEN LENKKI
580 g
yksittäin
1,69/pkt

Olvi
JAFFAT, KOLAT, 
LEMON
1,5 L
sis. pantin

300 

595 

1990 
1990 790 399 

659 199,- 
1990 

690 630 

495 1290 
790 

100 

2 pkt

kpl

rs

pll

Myllyn Paras
KAURA-
HIUTALE
1 kg

Eldorado
PIKANUUDELIT
85 g liha,
kana, kasvis,
katkarapu

Pouttu
BROILERIN
FILEESUIKALE
300 g

Eldorado
TONNIKALAPALA
vedessä tai öjyssä 
185/150g

Valio
HYVÄ SUOMALAINEN
ARKIJUUSTO
750 g

SÄHLYMAILAT
alk.

PULTIT, MUTTERIT
JA RIKAT

PUURUUVIT
METABO JIIRISIRKKELI

OPAL
LÄMPÖ-PUHALLIN
200 W

KÄSINEITÄ
alk.

MYSSYJÄ
alk.

ULKOILUUN

SÄHLYPALLO 
Precicion
4 kpl

VATSALIHAS-
RULLA

JUMPPAPALLOT alk.

099 199 
099 099 

299 
pkt

5 pkt

pkt

pkt

Elintarvikeosastolta Tektiili- ja kenkäosastolta

RautaosastoltaVapaa-aikaan

UIMALASIT
alk.

KUNTOILU-
SETTI 4 osaa

OVIREKKI

ALEHINTAAN...
• puseroita
• housuja

• takkeja
• kenkiä

kg

kg

tarjoukset ovat voimassa keskiviikosta lauantaihin

Teija pitää Kauppatietä par-
haana paikkana Pudasjär-
ven keskustassa ja kokee, 
että yritys on näkyvällä pai-
kalla. Myös venäläisturis-
tit ovat löytäneet hyvin liik-
keen ja heitä onkin käynyt 
viime vuotta enemmän.

Lastenpuoti Winkkeli 
myy lastenvaatteita ja – tar-
vikkeita. Kotimaisten merk-
kien lisäksi myynnissä myös 
hollantilaisia, tanskalaisia, 
portugalilaisia ja unkarilai-

Lastenpuoti Winkkeli Ky
Lastenpuoti Winkkeli Ky:n yrittäjä Teija Niemelä 

on toiminut yrittäjänä vuodesta 2006 lähtien. 
Hänen lastenvaateliikkeensä on sijainnut 
nykyisellä paikalla, Kauppatie kolmessa, 

kahden ja puolen vuoden ajan.

koittaessa tulevat myös val-
mistujais- ja rippijuhlat ja 
myöhemmin kesällä hää-
juhlat, jotka työllistävät kii-
tettävästi. Syksyn ja talven 
tärkeimpiä aikoja kukka-
kauppiaalle ovat pyhäin-
miestenpäivä, isänpäivä ja 
tietysti joulusesonki. Myös 
merkkisyntymäpäivät ovat 
erityistilaisuuksia. Matti Räi-
sänen on huomannut muo-
din muuttuneen jonkin ver-
ran syntymäpäivien osalta, 
sillä nykyiset 50 –vuotiaat 
eivät enää juurikaan juhli 
vuosipäiväänsä. Sen sijaan 
näihin aikoihin 60 –vuot-
ta täyttävät juhlivat näyttä-
västi. (ah)

sia tuotteita. Myös täysin 
kotimaisia Rasavilli –top-
pavaatteita saa tilaamalla. 
Tuotteiden tilaamiseen tar-
vittaessa on päädytty sen 
vuoksi, koska liikkeellä ei ole 
isoja varastotiloja ja tilaamal-
la asiakas saa juuri sitä mitä 
haluaa. 

Vaatevalikoiman on tar-
koitus laajentua ensi syk-
synä myös isompien kou-
lulaisten vaatevalikoimalla. 
Vinkkelistä löytyy erikois-

leluja ja – pelejä mm. Myy-
rä –tuotteita ja puiset Voila 
–logiikkapelejä. Pienille lap-
sille yrityksestä saa tilaamal-
la hoitopöytiä, syöttötuoleja, 
rattaita ja turvaistuimia. 

Erikoistuotteita Winkke-
lissä ovat kotimaiset kesto-
vaipat, joita ei myydä muu-
alla Pudasjärvellä. Myös 
vauvojen uimapukuja on 
myytävänä niin liikkeessä 
kuin tilaamalla. 

-Tämän talven myydyin 
tuote on ollut vauvan uni-
pussi, joka toimii uniasu-
na kuin peittonakin. Kiirei-
sin joulunaika on nyt ohi 
ja myynnin kannalta vilk-
kaampi kevätkausi alkaa 
maaliskuussa. Myös heinä 
–ja elokuu ovat normaalisti 
kiireistä aikaa, kertoo Teija. 
Niemelä. (ah)

Yrittäjä Teija Niemelä esittelee Winkkelin valikoimaa.

Hilkka ja Matti Räisänen (kuvassa) aloittivat ensin kukkakauppa – liikkeellä ja vä-
hän myöhemmin yritys laajensi toimintaa myös hautaustoimistopuolelle. 
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Kurenhammas Ky on toimi-
nut Kauppatie 4 osoitteessa 
Timo Kukkosen vetämänä 
viimeiset 10 vuotta. Yrittä-
jä itse on kotoisin Kuusa-
mosta ja saatuaan opiskelut 
päätökseen nuorena miehe-
nä Hammasteknikko -opis-
tossa Helsingissä, hän tuli 
yrittäjäksi Pudasjärvelle. 
Yrittäjänä hän on toiminut 

Kurenhammas Ky Timo Kukkonen
jo vuodesta 79 alkaen. 

Erikoishammasteknikko 
Timo Kukkonen pitää Kaup-
patien sijaintia keskeisenä ja 
hyvänä paikkana toimitiloil-
le. Yrityksen toimenkuvaan 
kuuluu hammasproteesi-
en teko, niiden huolto sekä 
pohjaukset. Asiakkaita riit-
tää tasaisesti vuoden aikana 
ja monet asiakkaat ottavat 

Pääasiallinen toimipiste 
Hannu Luukkosella on Ou-
lussa, mutta hän käy Pu-
dasjärven pisteessä tarvitta-
essa. Käyntejä hänelle tulee 
Pudasjärvelle keskimäärin 
noin 2-3 kertaa kuukaudes-
sa, mutta joskus myös use-

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen

Hän on aloittanut yritystoi-
minnan Pudasjärvellä vuon-
na 1981, ensin osoittees-
sa Kauppatie 8, sittemmin 
Kauppatie 5 ja nykyisiin ti-
loihin muutettiin 2001. 

Mikko Hietava on alun 
perin kotoisin Taivalkos-
kelta. Aloittaessaan vasta-
valmistuneena työt Pudas-
järven terveyskeskuksessa 
vuonna 1978, hän oli ainut 
hammaslääkäri paikkakun-

PlusTerveys Oy
PlusTerveys Oy nimellä nykyisin toimivan 
Mikko ja Tuula Hietavan yrityksen toimitilat 

sijaitsevat toisessa kerroksessa osoitteessa 
Kauppatie 4. Mikko Hietava on yksi Kauppatien 

pitkäaikaisimmista yrittäjistä. 

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkosen toimisto löytyy osoitteesta 
Kauppatie 4, toisesta kerroksesta. Tällä paikalla yritys on toiminut jo 10 

vuoden ajan, yrittäjänä Hannu on toiminut kaikkiaan 13 vuotta.

ammin. Asiakkaat ovat pää-
osin Oulun ja Pudasjärven 
alueelta.

Lakiasiaintoimisto hoitaa 
mm. perukirjat, perinnönja-
ot, testamentit, kauppakirjat 
ja oikeudenkäynnit. Han-
nun kautta saa hoidettua 

nalla vuoden ajan. Töitä riitti 
siihen aikaan enemmän kuin 
olisi ehtinyt tehdä. Pudas-
järvellä asui tuolloin noin 
13 000 henkeä ja vuosien 
saatossa väki on vähentynyt 
alle 9000:een. Työtä on väki-
luvun vähenemisestä huoli-
matta aina riittänyt, osa us-
kollisimmista asiakkaista on 
työuran alusta 70-luvulta. 

Vuonna 1981 Mikko päät-
ti perustaa oman hammas-

lääkäriaseman Pudasjärvelle 
ja 1984 hänen vaimonsa tuli 
yritykseen mukaan. Tuula 
Hietava on ammatiltaan fy-
sioterapeutti ja on koulut-
tautunut erityisesti lasten 
fysioterapiaan. Asiakkaita 
on nykyisin vauvasta vaa-
riin, aikuisten yleisin syy 
hoitoon hakeutumiseen on 
niskahartiaseudun ongel-
mat. Pisimmät asiakassuh-
teet Tuulalla ovat 80–luvul-
ta. Hän on kotoisin Oulusta, 
mutta on kotiutunut hyvin 
Pudasjärvelle.

Pariskunta pitää nykyisiä 
toimitiloja hyvänä sijainnil-
taan. Tulevaisuuden suun-
nitelmissa on jatkaa yritys-
toimintaa Pudasjärvellä. 
Heidän yrityksensä on osa 
PlusTerveys-ketjua, johon 
kuuluu satoja vastaanottoja 
ympäri Suomen.

yhteyttä, kun proteesi rik-
koutuu tai muita ongelmia 
ilmenee. 

Yrityksen kaukaisimmat 
vakioasiakkaat tulevat jopa 
Etelä-Ruotsista, kuten Gö-
teborgista, asti. Asiakkaita 
käy myös lähialueilta kuten 
Oulusta. (ah)

Kurenhammas Oy:n toi-
menkuvaan kuuluu ham-
masproteesien teko, niiden 
huolto sekä pohjaukset.

Plusterveys Oy:n pariskunta Mikko ja Tuula Hietava pitävät nykyisiä toimitiloja hy-
vänä sijainniltaan. 

Harri Paananen on koulu-
tukseltaan hiusmuotoilija ja 
Wella Freelancer-koulutta-
ja. Yrittäjänä ja hiusmuotoi-
lija hän on toiminut 19 vuot-
ta ja kouluttajana 12 vuotta. 
Teija Hilden-Paananen on 
koulutukseltaan diplomi-
kosmetologi ja hänellä on 
takanaan 19 vuoden koke-
mus kosmetologiyrittäjänä. 
Yritys työllistää kolme hen-
keä tuolivuokra- ja palkka-
pohjalla.

Kauneuskeskus Salotar Ay
Kauneuskeskus Salotar Ay on perustettu 
Oulunsalossa vuonna 1991 ja sieltä yritys 

siirtyi Pudasjärvelle vuoden 1994 alussa. Liike 
sijaitsee Kauppatie neljässä. Yrittäjinä toimivat 

Harri Paananen ja Teija Hilden-Paananen. 
Harri on itse kotoisin Tai-

valkoskelta ja Teija Hyvin-
käältä ja he molemmat ovat 
opiskelleet Oulussa. Työnte-
kijöistä Senja Latvala on ko-
toisin Etelä-Pohjanmaalta ja 
on Sky-kosmetologi ja kyn-
simuotoilija. Hän on opis-
kellut Jyväskylässä ja työs-
kennellyt Kauneuskeskus 
Salottaressa vuodesta 2004 
lähtien. Kuivaniemeltä ko-
toisin oleva Kaija Kehusmaa 
toimii yrityksessä hiusmuo-

toilijana ja hän aloitti yri-
tyksessä vuonna 2006, ensin 
harjoittelijana. Hän koulut-
taui Oulussa. Hiusmuotoilija 
Johanna Illikainen on kotoi-
sin Pudasjärveltä ja hän on 
suorittanut opiskelut Hau-
kiputaalla. Salottaressa hän 
aloitti vuonna 2007 myös 
ensin harjoittelijana.

Kauneuskeskus Salotar 
tarjoaa asiakkailleen par-
turi-kampaamopalveluita, 
kosmetologin ja kynsistudi-
on palveluita sekä kemika-
liovalikoiman. Tarjolla ole-
va koruvalikoima on myös 
laajentunut Unica ja Miss 
Dee –koruilla. 

Harri Paananen/S-LT/AH

kattavasti kaikki lakiasiat. 
Asiakkaita yrittäjällä riittää 
tasaisesti vuoden ympäri ja 
Kauppatien sijainti on Han-
nu Luukkosen mielestä oi-
vallinen keskeisellä sijain-
nillaan. (ah)

Liikennekoulu Kyytipojat 
Oy sijaitsee Kauppatie vii-
dessä, toisessa kerroksessa. 
Yrittäjänä kyseisellä liike-
paikalla on toiminut Timo 
Holmström vuodesta 1994 
lähtien. Timon lisäksi au-
tokouluopetusta antaa Jyr-
ki Laakkonen. Holmströ-
min mukaan Kauppatiellä 
on keskeinen ja näkyvä si-
jainti aivan kaupungin kes-
kustassa.

Liikennekoulussa on 
mahdollista suorittaa A-, B- 
ja C –ajokortit, autokoulun 
toinen vaihe, poliisin ter-
veystilan vuoksi pyytämät 
ajokokeet ja kertaustunnit. 
Jokainen ajokortin omistaja 
voi halutessaan mennä ker-
taamaan oppeja milloin ta-
hansa autokoulun jälkeen. 
Autokoulu – ja moottori-
pyöräkurssit pyörivät tasai-
sesti vuoden ympäri, mutta 
suurin piikki asiakkaissa on 

keväällä ja alkukesästä, tou-
ko- ja kesäkuussa. Pääosa 
kurssilaisista on 18-19 –vuo-
tiaita, mutta mukaan sopii 
myös vanhempia aloitta-
jia. Vanhin oppilas täytti 70 
vuotta samana vuonna, kun 
sai autokoulun suoritettua.

Kuorma-autokortin aja-
miseen on tullut muutok-
sia 10.9.2009 jälkeen, jolloin 

ammattikuljettaja direktii-
vi muuttui. Ammattiliiken-
teeseen tarkoitetun kuor-
ma-autokortin voi hankkia 
ainoastaan isommista kurs-
sikeskuksista tai ammatti-
kouluista. Liikennekoulu 
Kyytipojilla voi käydä C- 
luokan kuorma-autokortin, 
joka käy henkilöliikentees-
sä.(ah)

Liikennekoulu Kyytipojat Oy

Kuvassa vasemmalla Teija Hilden-Paananen ja oikealla Senja Latvala. 
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-Olen ollut Harrin palve-
luksessa viitisen vuotta, eli 
koko optikkourani ajan. Har-
ri puhui jo silloin viisi vuotta 
sitten, että mikäli hän jossain 
vaiheessa aikoo luopua Pu-
dasjärven Specsaversin yrit-
täjyydestä, olisi hän halukas 
myymään toiminnan minulle 
ja tässä ollaan, naurahtaa 
Vilppola. 

Specsaversiin uusi yrittäjä

Vilppola on kotoisin Oulusta, 
joten työpaikkakunnan vaihto 
Porin ja Kokkolan kautta Pu-
dasjärvelle kävi luontevasti. 
Vilppola asuu Oulussa, jos-
sa hänen vaimonsakin työs-
kentelee optikkona Specsa-
versillä Harrin liikkeessä. 

Vilppolan lisäksi Pudasjär-
ven Specsaversillä työsken-

telee kaksi alansa ammat-
tilaista. Myyjänä palvelee 
20 vuoden kokemuksella 
Eija Tauriainen ja silmä-
lääkärin vastaanottoa jat-
kaa silmätautien erikois-
lääkäri Markku Teiramaa. 
-Hän pitää vastaanottoa 
liikkeessämme viikoittain, 
kertoo Vilppola.

Specsaversiltä saa kaik-
ki näönhuoltoon liittyvät 
palvelut, kuten silmä- ja 
aurinkolasit, piilolinssit 
sekä tietenkin silmälää-
kärin palvelut. Specsa-
vers on maailman suurin 
yksityinen optikkoliikeket-
ju, jonka perusti 80-luvun 
puolessa välissä englanti-
lainen pariskunta. Ketjulla 
on yli 1300 liikettä ympäri 
maailmaa, joista noin 100 
Suomessa. (en)

KAIKKI
KEHYKSET
-50%!

tarjous voimassa 15.2.2010 asti

Olisit käynyt Specsaversillä.

SPECSAVERS PUDASJÄRVI
Kauppatie 5

Puh. (08) 824 480
Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

KATSO MUUT SPECSAVERS -LIIKKEET:
www.specsavers.fi

Mikko Vilppola aloitti vuoden alussa optikkoliike Specsaversin yrittäjänä. 
Hän valmistui optikoksi jouluna 2004, jonka jälkeen on työskennellyt muun 
muassa Porissa sekä Kokkolassa. Pudasjärvelle hän päätyi työnantajansa, 
Pudasjärven Specsaversin entisen yrittäjän, Harri Halosen kautta. 

Mikko Vilppola (vas.) ja  
Harri Halonen ovat tun-
teneet toisensa jo puo-
len kymmentä vuotta.

ILMOITUS

(Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai 
valitse 2 maksa 1 -hinnoitteluun.)

mella, jossa ne on moninker-
taisesti varmistettu. Pelttarin 
mukaan kokonaisvaltaiseen, 
sähköiseen asiointiin ollaan 
menossa kovaa vauhtia tule-
vaisuudessa.(ah)

Tilitoimisto tarjoaa yrityk-
sille kirjanpitoa, palkanlas-
kentaa sekä verotus- ja yri-
tysneuvontaa. Pudasjärven 
toimipisteen lisäksi palve-
lu on laajentunut Ouluun, 
jossa on myös pieni tilitoi-
misto. Arto Pelttari pitää 
Kauppatien sijaintia erin-
omaisena varsinkin Arinan 
asemakaavan muutosten 
myötä. Liikkeet ovat näky-
vämmin esillä ja asiakkail-
le on lisäksi tarjolla iso py-
säköintialue.

Tili-Tekno Oy:n kiireisin-
tä aikaa on kevät, varsinkin 
maalis- ja huhtikuu. Tuol-
loin hoidetaan suurin osa 
yritysten tilinpäätöksistä ja 
veroilmoituksista. Paperitto-
muuteen ja sähköiseen vies-
tintään ollaan siirtymässä 
myös taloushallinnonalal-
la. Muutamat kymmenet 
pudasjärveläiset yritykset 
ovatkin jo valinneet täysin 
sähköisen kirjanpidon ja las-
kutuksen Tili-Tekno Oy:n 
kautta. Yrityksen laskut kul-
kevat sähköisesti suoraan 
kirjanpitäjälle ja sähköpos-
titse yrittäjä vahvistaa las-
kut, jotka voidaan  laittaa 
maksuun. Hyväksynnän 
saatuaan kirjanpitäjä hoitaa 
laskujen maksun ja tietojen 
tallennuksen. Yrittäjän työ-
tä helpottamaan Tili-Tekno 
tarjoaa palvelinta, jolta voi 
etsiä vaikka laskuttajan ni-
mellä vanhoja laskuja ja tie-
toja. Mappien selaaminen ja 
työläs etsintä on siis histori-

Tili-Tekno Arto Pelttari Oy:n yrittäjät Arto ja 
Soili Pelttari ovat toimineet jo 18 vuoden ajan 

Kauppatie viidessä. Yrittäjinä he ovat toimineet 
jo yhteensä 25 vuotta.

Tilitoimisto Tilitekno

aa tältä osin. Vuoden päät-
teeksi yrittäjä saa Tili-Tekno 
Oy:ltä cd – levyllä koko ku-
luneen vuoden kirjanpidon. 
Kaikki tiedot ovat tallessa 
myös tietokoneen palveli-

Kiinteistöneliö
Antti Lehto Oy

Antti Lehdon kiinteistönvälitystoimiston tilat 
sijaitsevat Kauppatie viidessä. Antti Lehto on 

ollut yrittäjänä 20 vuotta. 
Vuonna 1991 hän aloitti 
isännöitsijänä. Kiinteistön-
välitysliikkeen rekisteröimi-
nen vaatii vastaavalta hoita-
jalta LKV - tutkinnon, jonka 
Antti Lehto suoritti vuonna 
-93 ja sen jälkeen hän laajen-
si toimintaa myös kiinteis-
tönvälitykseen.

Yksin yrityksessään toi-
miva Antti Lehto toteaa, 

että erityisesti asuntojen, 
vapaa-ajan asuntojen, maa- 
ja metsätilojen sekä Syötteen 
kohteiden välityksessä Kiin-
teistöneliö Antti Lehto Oy on  
vahva paikallinen toimija. 

–Kiinteistönvälityspuo-
lella kevät on ehkä vilk-
kaampaa muihin vuoden 
aikoihin verrattuna.

-Isännöits i jäpuolel la 

muuttuu asuntoyhtiölaki 
1.7.2010 sanoo Lehto. 

Tarkoitus on, että uudes-
sa laissa otetaan huomioon 
taloyhtiöiden ja osakkaiden 
muuttuneet tarpeet. Muu-
tosten tarkoituksena on lisä-
tä asunto-osakeyhtiömuotoi-
sen asumisen turvallisuutta 
ja tehokkuutta sekä kannus-
taa osakkaita pitämään huol-
ta huoneistoistaan, mutta tu-
levaisuus näyttää mitenkä 
lakia käytännössä sovelle-
taan. Nykyisin kynnys va-
hinkojen ilmoittamiseen on 
matalalla, mutta kun vastuu 
ja kunnossapito siirtyy asuk-
kaille, niin muuttuuko kyn-
nys korkeammalle. Se näh-
dään kun lakia sovelletaan 
käytännössä. (s-lt)

Antti Lehto.
Arto ja Soili Pelttari.
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Kauppatie viidessä 1.4.2009 
alkaen on toiminut Muoti 
Oliivia yrittäjänä Aija Tai-
pale. Muoti Oliiviasta löy-
tyy vaatteita naisille, kuten 
jo nimestäkin voi niin pää-
tellä. Tuotevalikoimassa on  
merkkituotteita, kuten Kel-
lo, Jackpot, Claire.dk, Fran-
sa, Mac farkut ja Sandwich.

-Uutuutena keväällä tulee 
Part Two, kertoo Aija Taipa-
le ja lisää että nuorekkaiden 
merkkivaatteiden lisäksi 
jatkossa myyntiin on tulos-
sa naisellisempia vaatteita, 
esim. Naisten Pukutehdas, 
Promi Ce jne. 

Muoti Oliviiasta ei tarvit-
se lähteä ”puoliksi pukeutu-
neena”. Että saataisiin asulle 
se viimeinen silaus, liikkees-
tä löytyy myös kauniita 
saappaita ja laukkuja.

-Ompelutarvikkeet, si-
sustus-, verho- ja pukine-
kankaat kuuluvat myös va-
likoimaamme, vinkkaa Aija 
Taipale. (s-lt)

Muoti Oliivia
Kauppatie viidessä toimi-
va Studio KuvaKulma on 
erikoistunut muotokuva-
ukseen. 1.4.2009 aloittanut 
KuvaKulman yrittäjä, Piia 
Väyrynen ei myy pelkkiä 
kuvia asiakkaille, vaan esi-
merkiksi persoonalliset ja 
ikimuistoiset kuvat koko 

KuvaKulma
perheestä viimeistellään 
kauniilla kehyksillä, jot-
ka Piia suunnittelee asiak-
kaan kanssa yhdessä. Va-
lokuvauspalvelujen lisäksi 
liikkeessä on tarjolla kaik-
ki valokuvaus-alan tuotteet 
filminkehityksestä  digiku-
viin. Myös passikuvat saa 

odottaessa. 
-Sisustustuotteet ja lahjai-

deat löytyvät meiltä myös. 
Kesän parhaat kuvausajat 
myydään nyt, kertoo Piia 
Väyrynen. Kannattaa siis 
olla ajoissa liikkeellä, jos 
tarvitsee kuvauspalvelu-
ja. (s-lt) 

Ravintola Kurenkoski avasi 
viime maaliskuussa oven-
sa parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen. Yrittäjinä toimivat 
Mauno ja Kimmo Akujärvi 
sekä Signe Nuorgam, joil-
la on vankka kokemus ra-
vintola-alalta. Signe on ol-
lut alalla yli 30 vuotta ja 
Maunokin 20 vuotta. Heil-

Hotelli-Ravintola Kurenkoski
lä ovat ravintolat Saariseläl-
lä sekä Rovaniemellä. Saa-
riselällä maineikas Hotelli 
Laanihovi on ollut Signen ja 
Maunon hallinnassa liki 20 
vuotta. Kurenkoski on pit-
kälti Kimmon vastuulla ja 
hän matkustaakin usein Ro-
vaniemellä olevan ravinto-
lan ja Kurenkosken väliä. 

Ravintolassa on 160 hen-
gen ravintolasali ja 60 hen-
gen pubi sekä yläbaariinkin 
sopii 60 henkilöä. Lisäksi 
rakennuksessa on sauna- ja 
edustustilat noin 20 henki-
lölle. Paikasta on kehitetty 

Yrittäjät Ahti Nivakoski ja 
Jaana Mourujärvi ovat olleet 
kauppiaina vuodesta 1988 
urheilutarvikkeita, -asustei-
ta, kalastus ja metsästysvä-
lineitä myyvässä erikoisliik-
keessä Pudasjärvellä.

Liikepaikka on pysynyt 
samana koko ajan Kauppa-
katu 5:ssä. 2009 huhtikuussa  
valmistuneen laajennuksen 
jälkeen tilat on kaksinker-

Kesport Pudasjärvi
taistuneet ja tilat ovat nyt 
ajanmukaiset ja siistit.

Ahti Nivankoski kertoo, 
että tuotteet menevät kau-
paksi aina sesongin mukaan. 
Näin talvisin tietenkin myy-
dään eniten talviurheiluväli-
neitä ja asusteita. 

Entä mitä  urheilutar-
vikkeita myyvä yrittäjä itse 
sitten harrastaa? Hiihtoa, 
juoksua…

-Harrastan kalastusta ja 
metsästystä. Niistä  ammen-
nan voimaa yrittäjän pitkään 
työpäivään, sanoi Ahti Ni-
vakoski.

Pudasjärven keskustassa on 
erittäin keskeisellä paikal-
la vuokrattavana liiketilaa, 
entisissä Nordean tiloissa. 
Huoneiston omistaja Juha-
ni Pääkkö kertoo, että tilat 
tarjoavat monelle yrittäjäl-
le erinomaiset tilat esimer-
kiksi pankkitiloiksi tai vaik-
ka myymäläksi. Kiinteistön 
välittömässä läheisyydessä 
ovat mm. R-kioskin ja taksi-
aseman palvelut. Kiinnostu-
neiden kannattaa olla yhte-
ydessä Kiinteistöneliö Antti 
Lehtoon, puh. (08) 824 430 
tai 0400 585 136.(ah)

Nordean tilat vuokrattavana

Kuvassa vasemmalta  oi-
kealle Tuisku Anne kes-
kellä Ahti Nivakoski oi-
kealla Jaana Mourujärvi.

KuvaKulman yrittäjä, Piia Väyrynen.

-Ompelutarvikkeet, sisustus-, verho- ja pukinekankaat 
kuuluvat myös valikoimaamme, vinkkaa Aija Taipale.

koko kansan seurustelu- ja 
tanssiravintola, josta saa 
myös ruokaa. 

Viime lauantaina 16.1 
ravintolassa esiintyi Kylä-
soittajat Oulusta, ensi per-
jantaina 22.1 vierailee koko 
Suomen tuntema Souvarit 
yhtye ja lauantaina ovat vuo-
rossa Kisällit. Tammi-helmi-
kuun vaihteen viikonloppu-
na järjestetään tanssikurssi.

Hotelli Kurenkoskesta 
löytyy 13 huonetta, kaikki 
savuttomia. Hotelliin saa 
tuoda myös lemmikkejä.
(ht)

Matkailuyrittäjillä Mauno 
ja Kimmo Akujärvellä on 
vankka kokemus ravinto-
la-alalta.
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Kahvila Kulma näki päi-
vänvalon kesällä 2009, kun 
uusi S-Market avasi tilansa 
Pudasjärvellä.  Yritys tarjo-
aa kahvilapalveluita, nouto-
pöydän lounasaikaan ja gril-
lituotevalikoiman. Kahvi 
jauhetaan tuoreista pavuis-
ta, eikä tällaista kahvinau-
tintoa tarjota monessakaan 
paikassa. Asiakas saa samal-

Kahvila Kulma ja Matkahuolto asiamies -toimipiste
Kahvila Kulma ja Matkahuollon asiamies 

-toimipiste sijaitsevat S-Market Koillisväylän 
yhteydessä, osoitteessa Kauppatie 8. 
Molemmissa yrittäjänä toimii Markku 

Poropudas, jolla on takanaan 11 vuoden 
yrittäjäkokemus. 

la reissulla hoideltua myös 
veikkausasiat. 

Kahvila Kulma toimii 
myös tilauskeittiönä eli asi-
akas saa tilattua leivonnai-
set kuten pullat ja piirakat, 
voileipä- ja täytekakut sekä 
asiakkaan tuomista lihois-
ta voidaan valmistaa vaik-
ka kastike tai muita liha-
ruokia. 

Matkahuollon puolelta 
asiakkaat voivat noutaa ja 
lähettää paketteja. Linja-au-
tolippujen myynti ja aikatau-
lut saa nykyisin Pudasjärven 
Matkailu Oy:stä. Linja-au-
toaan odottavat asiakkaat 
nousevat matkaan nykyi-
sin Oikopolulta, jossa heille 
on tehty odottamista varten 
katokset. Kahvila Kulmassa 
matkustaja voi odotella kah-
vikupposen äärellä ja lukea 
samalla päivän lehdet. Mat-
kahuollon asiamies –toimi-
piste ei kuitenkaan enää ole 
virallinen linja-auton odo-
tuspaikka. Pakettien lähet-
täminen onnistuu nopeasti 
asiamiespostista, sillä päi-

Kahvila Kulmassa kahvi 
jauhetaan tuoreista pa-
vuista, eikä tällaista kah-
vinautintoa tarjota mones-
sakaan paikassa. Markku 
Poropudas työn touhus-
sa.

Sillä nimellä kauppa tunnet-
tiin 1970-luvulle saakka, jol-
loin Tukkuliike Pohjanmaa 
Oy osti sen ja muutti nimen 
Primaksi. Jo Rajamaan aika-
na vuonna 1969 Jouko Ra-
nua tuli liikkeeseen töihin 
ja vuonna 1986 Pohjanmaa 
Oy luopui kaupasta ja myi 
tavaratalon Jouko ja Irene 
Ranualle. Liike käytti edel-
leen nimeä Prima, kunnes 
se muuttui Spariksi muuta-
man vuoden kuluttua.

Vuonna 2007 syyskuussa 
tehtiin sukupovenvaihdos.  
Tavaratalon omistajiksi tu-
livat Ranuan pojat Jyrki, Jari 
ja Tapani, jolloin liikkeen 
nimeksi tuli M-Tavaratalo. 
Vieläkin on asiakkaita, jotka 
puhuvat Primasta tai Sparis-

M-Tavaratalo Pudasjärvi Oy
M-tavaratalo on vanha pudasjärveläinen 

kauppapaikka Kauppatien varressa. Vuonna 
1924 Janne Rajamaa perusti myymälän ja se sai 

nimekseen Rajamaa. 

ta ja jotkut jopa Rajamaasta. 
- Hyvällä lapsella on monta 
nimeä, sanovat omistajat, ja 
se on tavaratalolle jopa kun-
nia, koska tiedämme että asi-
akkaamme muistavat myös 
liikkeen pitkän historian.

M-tavaratalo on nimen-
sä mukaisesti tavaratalo. Se 
tarjoaa elintarvikkeen lisäk-
si tekstiilit, jalkineet, pape-
ritavarat, kemikaliot, rauta-
tavarat, kodintarvikkeet ja 
-koneet, vapaa-ajan tavarat 

Tapani ja Jari Ranua kertovat M-Tavaratalon olevan monipuolinen ja palveleva liike.

Mestarihermoratahieroja 
Ulla Niemelä on ottanut asi-
akkaita vastaan Pudasjär-
vellä Kurenkosken tiloissa, 
mutta aloittaa nyt vastaan-
oton Kauppatie 10 tiloissa.

-Mestarihermoratahieroja 
koulutus on kestänyt kolme 
vuotta, jonka sain päätök-
seen nyt tammikuussa ker-
too Ulla Niemelä ja toivottaa 
asiakkaat tervetulleiksi:   
-Hoito kestää noin kaksi tun-
tia ja siitä saa apua erilaisiin 
vaivoihin. (s-lt)

Mestarihermoratahieroja Ulla Niemelä

ja yleensä ottaen kaikenlai-
sen kauppatavaran.. - Tar-
koituksemme onkin olla 
monipuolinen ja palveleva 
liike Pudasjärvellä, kertovat 
omistajat Jyrki, Jari ja Tapa-
ni. - Pyrimme siihen, että asi-
akkaamme saisivat mahdol-
lisimman paljon palveluja 
kotikaupungista ja sopivaan 
hintaan.

Tätä nykyä M-tavarata-
lo työllistää parikymmentä 
henkeä. (ht)

Lämpöpumppuja ja aurin-
kopaneeleita myyvä IVT-
Pudasjärvi aloitti toimintan-
sa Reijo Ahon luotsaamana 
marraskuussa 2009. Toimi-
tilat sijaitsevat Kauppatiel-
lä M-Tavaratalossa. Ahon 
myyntialueeseen kuuluu 
Pudasjärven lisäksi Taival-
koski.

Reijo Aho toteaa kotita-
louden sähkön säästämi-
sestä, että aluksi lyhenne-
tään saunan lämmitysaikaa, 
tietokone suljetaan käytön 
jälkeen, televisiota ei jätetä 
valmiustilaan jne, eli huoleh-
ditaan asioista, joihin 

ei tarvitse investoida. Sen 
jälkeen tulee ajankohtaisek-
si muut säästökohteet, kuten 
lämmitys.

-Ilmalämpöpumpuilla 
voimme säästää sähköä läm-
mityksessä. Esimerkiksi sa-
neerausremontin yhtey-
dessä on hyvä kartoittaa 
mikä lämmitysjärjestelmä 
on käytännöllisin ja edullisin 
vaihtoehto. Itse teen suun-

IVT-Pudasjärvi

nitelmat asiakkaan kanssa 
ja käymme eri vaihtoehdot 
läpi saavuttaaksemme par-

haan mahdollisen asiakasta 
tyydyttävän  ratkaisun asen-
nuksineen. (s-lt)

Autohitsi Mika Luokka-
sen autopaja sijaitsee osoit-
teessa Kauppatie 16. Mika 
aloitti yrittäjänä kyseisellä 
paikalla vuoden 2007 loka-
kuussa. 

Hän on pikkupojasta asti 
ollut tekemissä autojen kans-
sa ja sopivan tilaisuuden tul-
tua, hän päätti laittaa oman 
yrityksen pystyyn.

- Kauppatie yrityksen 
paikkana on tosi hyvä. Asi-
akkaat voivat jättää auton 
huoltoon ja kävellä asioille 
läheisiin kauppoihin, Mika 
kehuu. 

Mika Luokkanen tekee 
pääasiassa autojen ruoste-
korjauksia ja vanhojen au-
tojen hitsaustöitä. 

Autohitsissä voi teettää 
myös autojen katsastusre-
montit ja kaikki muut yleiset 
autojen huolto- ja korjaus-
työt. Myös autojen entisöin-
tityöt kuuluvat yrityksen 
toimenkuvaan ja ne ovatkin 
Mikalle myös rakas harras-
tus. (ah)

Autohitsi Mika Luokkanen

vällä lähetetty paketti on pa-
rin tunnin sisällä jo Oulussa. 
Paketit kulkevat linja-auto-
jen mukana.

Molemmat toimipisteet 
ovat sijainniltaan Markku 
Poroputaan mukaan erittäin 
hyvällä paikalla, sillä asiak-
kaita käy paljon kahvitte-
lemassa ja syömässä kaup-
pareissun aikana. Samalla 
käynnillä he voivat hoitaa 
myös postiasiat. (ah)

Hermoratahierontahoito 
kestää noin kaksi tuntia 
ja siitä saa apua erilaisiin 
vaivoihin. Mika Luokkanen

Reijo Aho
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Niemitalon Juustola on pal-
vellut Valtatie 20 varrella 
Kipinän kylällä vuodesta 
1985 lähtien, jolloin Pekka 
Niemitalo rakensi nykyisen 
Juustolan liikerakennuk-
sen. Yritystoiminnassa on 
siis menossa 25 juhlavuo-
si. Juustolan perusta luotiin 
kuitenkin jo vuonna 1976, 
kun Esteri Niemitalo aloit-
ti kotitilaltaan leipäjuusto-
jen toimittamisen Oulun 
kauppahalliin. Nykyisin 

Niemitalolla toimintaa
25 vuotta

juustoja myydään kaikkial-
la Suomessa. Maakunnalli-
sellakin yrittäjäpalkinnol-
la viime vuosikymmenellä 
palkittu Pekka Niemitalo 
vastaa edelleen juustolan 
toiminnasta, mutta pikku-
hiljaa vastuuta on ottamas-
sa enemmän ja enemmän 
hänen poikansa, tuotanto-
päällikkö Antti Niemitalo. 

Syyskuussa 2008 Juusto-
lan kahvion toiminta siirtyi 
Pekan pojalle Aki Niemita-

Pizzat ovat uutuutena Niemitalon matkailuyrityksessä. Yrittäjä Aki Niemitalo kiikut-
tamassa pizzoja asiakkaille. 

lolle ja hänen vaimolleen Ka-
tariinalle. He ovat sen jälkeen 
laajentaneet toimintaa siten, 
että nykyisin rakennuksessa 
toimii kahvion lisäksi päi-
vittäistavarakauppa ja ra-
vintola, josta tämän vuoden 
puolella on alkanut saada 
myös listalta lapin herkku-
ja, pastaa, porsaan leikkeitä, 
härän pihvejä sekä pizzoja, 
joita listalta löytyy tusinan 
verran eri lajeja. (ht)

Uutispuuro-hanke sai al-
kunsa, kun Pohjois-Poh-
janmaan alueellinen maa-
seutuverkosto mietti, 
kuinka julkisuuteen saatai-
siin entistä monipuolisem-
pi ja nykyaikaisempi kuva 
maaseudusta. Esiin halut-
tiin maaseudun toimijoita 
laidasta laitaan: paitsi pe-
rinteistä maataloutta, myös 
uutta maaseutuyrittäjyyttä, 
hyviä innovaatioita, kehit-
tämishankkeita, ihmisiä ja 
elinvoimaa. 

Vaikka pohjoispohjalai-
sen maaseudun selkäran-
ka on edelleen vahvasti pe-
rusmaataloudessa, löytyy 
maalta myös paljon muuta. 
Koska hyvät hankkeet, toi-
mivat käytännöt ja kehitty-
vät yritykset ovat hajallaan 
eri puolilla maaseutua, ei-
vät ne aina saa arvoistansa 
näkyvyyttä. 

Uutispuuro-hanke haluaa 
olla auttamassa maakunnan 
maaseudun yrityksiä näky-
mään paremmin

Tammikuun lopul la 
avautuvat hankkeen inter-
net-sivut (www.uutispuuro.
fi), joilla yrittäjät ja yhteisöt 
voivat ilmoittaa esimerkiksi 
tulevista tapahtumistaan. Si-
vuille tuotetaan myös jatku-
vasti uutisia siitä, mitä kaik-

-maaseutu-
tiedotushanke

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt 
uudenlainen maaseututiedotushanke, 
Uutispuuro. Hankkeen tavoitteena on 
lisätä pohjoispohjalaisen maaseudun 

näkyvyyttä niin omassa maakunnassa kuin 
valtakunnallisestikin. 

Uutispuuro

kea maaseudulta löytyy, ja 
tiedon kulkua tehostetaan 
säännöllisesti ilmestyvil-
lä sähköisillä uutiskirjeillä. 
Samalla tehdään tiedotusta 
median suuntaan. 

Hanke julkaisee myös 
neljä kattavasti pohjoispoh-
jalaisiin talouksiin jaettavaa 
lehteä maaseudun asioista 
sekä tuottaa radio-ohjelmaa 
kahtena tulevana kesänä. 
Mukaan lähteminen on siis 
yrityksille ja yhteisöille oi-
vallinen tilaisuus saada nä-
kyvyyttä! Eikä tämän tiedo-
tuskanavan hyödyntäminen 
maksa mitään, sillä hanke 
saa täyden rahoituksen Eu-
roopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastosta. 
Tuen on myöntänyt Pohjois-
Pohjanmaan TE-keskus. 

Uutispuuro-hanketta hal-
linnoi Maaseudun Sivis-
tysliitto, ja hanke toimii 
vuoden 2011 loppuun asti. 
Hankkeen taustalla olevas-
sa maaseutuverkostossa 
ovat mukana muun muassa 
Oulun yliopisto, ProAgria 
Oulu, maakunnan toiminta-
ryhmät, TE-keskus (1.1.2010 
Ely-keskus), Pohjois-Pohjan-
maan liitto, 4H-piiri, Poh-
jois-Pohjanmaan kylät ja 
MTK Pohjois-Suomi. 

Ravintolasta on tämän vuoden puolella on alkanut saada myös listalta 
lapin herkkuja, pastaa, porsaan leikkeitä, härän pihvejä sekä pizzoja, joita 

listalta löytyy tusinan verran eri lajeja.

Paras-hankkeen mukaise-
na yhteistoiminta-alueena 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
järjestää ja pääosin tuottaa 
Iin, Pudasjärven, Utajärven 
ja Vaalan perusterveyden-
huollon tasoiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut.

Palvelutuotantolautakun-
ta päätti terveyspalveluiden 
asiakasmaksujen muuttami-
sesta asiakasmaksuasetuk-
sessa säädetyn indeksitarkis-
tuksen mukaisesti. Muutetut 
asiakasmaksut astuvat voi-
maan Oulunkaaren kun-
nissa 1.2.2010. Terveyskes-
kuksen lääkäripalveluiden 
vuosimaksu on 27,40 euroa 
tai vaihtoehtoisesti yksit-
täisen käyntikerran käynti-
maksu on 13,70 e käyntien 
lukumäärästä riippumatta. 

Terveyskeskuksen
asiakasmaksuja tarkistettiin

Oulunkaaren kuntayhtymän 
palvelutuotantolautakunta kokoontui 

ensimmäisen kerran 12.1.2010. Kokouksessa 
keskusteltiin mm. kuntayhtymän toimintaa 
ohjaavista säännöistä sekä lautakunnan 

kokouskäytännöistä ja tehtävistä. 

Kuntalainen valitsee kulu-
van vuoden ensimmäisen 
terveyskeskuskäynnin yh-
teydessä, kumman vaihto-
ehdon hän valitsee.

Kuntayhtymän hallinto-
säännön mukaisesti palve-
lutuotantolautakunta nime-
si jäsenensä Anna Turtisen 
ja Henrik Hämäläisen suo-
rittamaan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden sisäistä 
valvontaa hallintosäännön 

edellyttämällä tavalla. Kun-
tayhtymän hallintojohtaja ja 
sosiaalijohtaja perehdyttä-
vät nimetyt henkilöt tähän 
tehtävään.

Palvelutuotantolauta-
kunta nimesi kuntayhty-
män työntekijöistä ja päät-
täjistä koostuvan työryhmän 
laatimaan seudullisen las-
tensuojelusuunnitelman. 
Lautakunta nimesi Jouko 
Roivaisen ja Erkki Honkasen 

edustajikseen tähän työryh-
mään. Nimensä mukaises-
ti työryhmän tehtävänä on 
laatia seudullinen suunni-
telma lastensuojelua varten.  
Palvelutuotantolautakunta 
nimesi lisäksi ammattihen-
kilöistä koostuvan lasten-
suojelun moniammatillisen 
seudullisen työryhmän, jol-
lainen kuntayhtymässä on 
oltava yksittäisten lasten-
suojeluasioiden käsittelyä 
varten.

Palvelutuotantolautakun-
nan utajärveläinen puheen-
johtaja Riikka Pötsönen oli 
hyvin tyytyväinen ensim-
mäisen kokouksen sujumi-
seen ja antiin. Keskustelu oli 
vilkasta, rakentavaa ja moni-
puolista. Lautakunta päätti 
kokoontua kuukausittain.

- Jos rakennus alun perin 
suunnitellaan ja toteute-
taan passiivienergiatasol-
la eristyksen, tiiviyden ja 
lämmitysjärjestelmän osal-
ta, niin energiaa säästyy 
noin 85 % verrattuna nykyi-
seen normirakentamiseen, 
Ensto Oy:n toimitusjohta-
ja Timo Luukkainen sanoo. 
Passiivienergiatalossa 20 
neliön huoneeseen tarvitaan 
ainoastaan 200 W lämmitys-
tehoa, vaikka ulkona on 26 
asteen pakkanen. Puhtaas-
ti tuotettu ja siirretty sähkö 
riittää täyttämään lämmi-
tystarpeen.

- Tarvitaan siis ainoas-
taan 15 % nykyisen nor-
mirakentamisen mukai-
sesta lämmitystarpeesta. 
Tällöin sähkölämmitys on 
ehdottomasti edullisin, te-
hokkain ja myös ympäris-
töystävällinen tapa läm-

Talojen lämmitysenergian tarve vähenee jopa 85 %
Uudet matalaenergiatalot lämpiävät sähköllä 

mittää, Luukkainen toteaa. 
Kun aletaan rakentaa pas-
siivienergiatasolla, lyhenee 
lämmityskausi Etelä-Suo-
messa kolmeen kuukauteen. 
Kun lämmitystarve pienenee 
85 %, niin esimerkiksi maa-
lämpöjärjestelmän takaisin-
maksuaika on jopa yli 35 
vuotta. Se on kilpailukykyi-
nen vanhassa talossa, jonka 
eristystaso ja tiiveys eivät 
ole nykyisten standardien 
tasolla. Muissa tapauksissa 
sähkölämmitys tulee koko-
naisuutena edulliseksi läm-
mitysratkaisuksi, toki muis-
taen, että lämpöpumppu on 
sähkölämmityksen muoto. 

Puhdasta energiaa
 

Kun energian tarve puto-
aa kuudesosaan, kasvaa 
sähkölämmityksen suosio.  
Sähkön siirrosta ei aiheudu 

päästöjä. 
Jos esimerkiksi Suomen 

ja Ruotsin välisen merikaa-
pelin siirtämä energia siir-
rettäisiin öljynä, tarvittaisiin 
sitä 30.000 rekka-autollista 
vuodessa. Vaihtoehto voisi 
olla vaikkapa koivuhalot, 
joiden kuljetukseen tarvittai-
siin seitsemän risteilijää päi-
vässä. On helppo todeta, että 
päästöt olisivat massiiviset. 
- Myös sähkön käyttö on 
saasteetonta. Se on puh-
dasta energiaa ja sitä voi-
daan myös tuottaa puhtaas-
ti, Timo Luukkainen sanoo.  
- Useissa maissa valtaosa 
sähköntuotannosta on jo 
nyt päästötöntä. Esimerkiksi 
Norjassa se on vesivoimaa ja 
Ranskassa ydinvoimaa. Sak-
sassa aurinkovoiman osuus 
on iso ja Tanska on pisimmäl-
lä tuulivoiman tuotannossa. 
Suomessa olemme vasta nyt 

alkamassa tehdä jotain uusi-
en energianlähteiden kuten 
tuulen ja auringon eteen. 
Rakennusmääräysten muut-
tuessa vuosina 2010 ja 2012 
siirrytään matala- ja passii-
vienergiarakentamiseen ja 
jopa energiaa tuottaviin ta-
loihin. Muutoksella on jo 
kiire, sillä ilmasto lämpenee 
ja uusiutumattomat ener-
giavarat alkavat loppua.  
- Sähkö on ainoa energia-
muoto, jolla voidaan kor-
vata fossiiliset polttoaineet. 
Lisäksi voimme mukavuu-
desta ja terveellisistä elinolo-
suhteista tinkimättä, ja niitä 
jopa parantamalla, alentaa 
rakennusten energianku-
lutusta yhtä paljon kuin on 
kaikkien liikennemuoto-
jen energiantarve yhteensä, 
Luukkainen toteaa.

Lähde: www.deski.fi
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Hilimoille oli valmistunut 
oma standaari, jonka en-
simmäiset kappaleet luo-
vutettiin Pudasjärven kau-
pungille ja Pudasjärven 
seurakunnalle. Viiriä olivat 
vastaanottamassa kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
taja Vesa Riekki ja kirkko-
herra Oskari Holmström. 
Hilimat luovuttivat kau-
pungille myös liikennepuis-
toon seniori-ikäisille sopi-
van toimintatelineen, joka 
laitetaan paikalleen ensi ke-
väänä. Aikaisemmin liiken-
nepuistoon Hilimat ovat 
lahjoittaneet jo lapsille so-
pivan karusellin. Stipende-
jä luovutettiin taideopiske-
lijoille Miikka Laaksolle ja 

LC Pudasjärven Hilimojen 5-vuotisjuhla:
Leijonat tunnetaan palvelutyöstään

Pudasjärven lioneitten naisklubi Hilimat on 
toiminut viisi vuotta. Tätä juhlittiin lauantaina 

16.1 Hotelli-Ravintola Kurenkoskessa. 
Lionsliitosta vierailijoina olivat juhlapuhuja, 

viime kauden piirikuvernööri, Hilkka Paloniemi 
Kuusamosta, tämän kauden piirikuvernööri 

Juhani Blässar Kemistä ja Arne Ritarisäätiön 
puheenjohtaja Markku Kynsijärvi Enontekiöltä.

Aila Anttoselle, lentopalloa 
menestyksekkäästi pelaa-
valle Ville Piriselle sekä Vox 
Margarita kuorolle. Klubin 
perustajajäsenet Raija Nie-
melä ja Pirkko Polvi palkit-
tiin Melvin Jones jäsenyy-
dellä. 

-Lionit eli leijonat tun-
netaan palvelutyöstään ja 
yli 200 maassa toimiva Lion 
järjestö onkin tunnustettu 
maailman parhaaksi palve-
lujärjestöksi. Jäsenmäärän 
toivotaan edelleen kasva-
van, jotta auttavia käsiä oli-
si enemmän, totesi juhla-
puheessaan Hilimat klubin 
perustamisessa myös ak-
tiivisesti mukana ollut vii-
me kauden piirikuvernööri 

Hilkka Paloniemi. 
-Järjestö haluaa toimia 

myös yhdessä nuorten kans-
sa, tässä toiminnassa kan-
sainvälinen nuorisovaihto 
on ollut vilkasta koko lion 
järjestön toiminnan ajan, 
mainitsi Paloniemi.

Historiikin esittänyt klu-
bin perustajajäsen Pirkko 
Polvi kertoi, että klubi on 
saanut nimensä pudasjärve-
läisen Hilma Räisäsen mu-
kaan, joka oli näkyvä hahmo 
paikkakunnalla erityisesti 
museotoimintaan liittyvä-
nä persoonana. Polvi ker-
toi Hilimojen osallistuneen 
kansainväliseen näön edis-
tämisen toimintaan, jossa 
kerätyillä varoilla tehtävillä 
silmäleikkauksilla on pelas-

tettu näkö jo miljoonilla ih-
misillä. Punainen sulka -ke-
räyksellä on tuettu lasten ja 
nuorten paremman elämän 
puolesta kampanjaa. Kan-
sainväliseen Rauhanjuliste-
kilpailuun on Pudasjärvellä 
osallistuttu kolmena vuon-
na. Koululaisten kilpailute-
oksista on ollut näyttely kir-
jastolla ja piirustukset ovat 
olleet esillä myös pankkien 
ikkunoissa. Hilimat ovat jär-
jestäneet toimintansa aikana 
useita konsertteja. Säännölli-
siä avustuskohteita ovat sti-
pendit kouluille ja oppilai-
toksiin sekä lapsiperheiden 
muistamiset joulun aikoina. 
Vanhusten ja leijonien kirk-
kopyhissä on oltu avustajina 
ja ystävänpäivänä on vierail-

Hilimojen ensimmäinen presidentti Raija Niemelä luo-
vuttamassa juuri julkistettujen klubin standaarien en-
simmäiset kappaleet Pudasjärven seurakunnan Os-
kari Holmströmille ja Pudasjärven kaupungin Vesa 
Riekille. 

tu vanhusten luona. Varojen 
kartuttamiseksi on keitetty 
sinappia Maritta Jerkkolan 
salaisen reseptin mukaan. 
Virkistystoiminnan puolella 
on vierailtu useissa eri klu-
beissa ja tehty hyvää yhteis-
työtä Pudasjärvellä toimivan 
miesklubin kanssa. 

Suuri voimainponnistus 
on ollut jo kahtena vuonna 
järjestetyt Hyvän Olon Mes-
sut, joissa on ollut monipuo-
linen ohjelma ja runsaasti 
näytteilleasettajia. Ensi tou-
kokuussa järjestetään kol-
mannet Hyvän Olon Messut. 
Klubissa on tällä hetkellä 
27 jäsentä. Yhteistyössä on 
voimaa, päätti Polvi histo-
riikkinsa.

Juhla alkoi tilaisuuden 
juontaja Birgitta Ojalan sa-
noilla ja kuluvan kauden 

presidentti Aila Helveen 
tervehdyspuheella, jonka 
jälkeen laulettiin Leijona-
henki yhteislaulu. Juhlassa 
laulua esitti myös Vox Mar-
garita –naiskuoro kanttori 
Keijo Piiraisen johtamana. 
Pirkko Polven lausuntaesi-
tys, Anna-Leena Härkösen 
kirjoittama ”Elämää sovi-
tuskopeissa”, oli oikein so-
piva aihe naisklubin juhlaan. 
Kummien edustajan terveh-
dyksessään Kalle Tihinen 
lauloi itse sepittämänsä jen-
kan Hilimojen toiminnas-
ta. Päätössanat lausui klu-
bin II varapresidentti Ritva 
Jurvansuu, joka arvioi lions 
toiminnalle valoisaa tulevai-
suutta Pudasjärvellä. 

Heimo Turunen
(yllä) Hilimojen 5-vuotistoiminnasta oli näytteillä leh-
tileikkeitä, valokuvia ja muun muassa näyte-erä itse 
valmistettua sinappia.

Melvin Jones jäsenyydellä palkittiin Raija Niemelä ja 
Pirkko Polvi.

(oik.)Hilimojen presidentti Aila Helve ja sihteeri Virpi Eskola ottamassa vastaan LC Pudasjärven onnittelut, joita 
olivat tuomassa Mika ja Salme Pesonen, Kalle Tihinen sekä Esko ja Sari Viitala.
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Poikkeuksellinen peijais-
ajankohta näin vuoden al-
kupuolella syksyn sijaan oli 
monen pätevän syyn seu-
rausta, mutta osallistujien 
mielestä varsin hyvä ratkai-
su, sillä nyt oli hyvä ja kii-
reettömämpi hetki pysähtyä 
yhteiselle aterialle muistele-
maan syksyn metsästyshet-
kiä ja – tapahtumia.

Kivarin Erän jäsenistöön 
ja metsästysporukkaan kuu-
luu kaikkiaan 90   eri-ikäistä 
mies- ja naispuolista hirven 
saalistajaa. Nuorimmat van-
hempiensa mukana olevat  
metsästyksestä kiinnostu-
neet opettelijat sijoittuvat 
10-14 ikävuosien väliin, joten 
jatkuvuus on taattu. Osallis-
tumisen aktiivisuudesta ja 
innokkaista kokemuksista 
kertomisesta päätellen met-
sässä liikkuminen, erilaisten 
taitojen opettelu ja vanhem-
pien kanssa yhdessä tekemi-
nen on nuorille tärkeää.

Peijaisissa muistettiin ja 
palkittiin yhdistyksen perus-
tamisesta asti mukana ollut 
Martti Rissanen Pudasjär-
ven Riistanhoitoyhdistyksen 
myöntämällä pronssisella 

Kivarin erän kivat

Kivarin Erä on aktiivisilta toimintavuosiltaan 
jo aikuisen iässä eli 38-vuotias, mutta 

hirvipeijaisten järjestämisessä vasta tomerassa 
alkuvaiheessa, sillä viikonvaihteessa nautittiin 

Kurenalan koululla todella makoisasta 
käristyksestä lisukkeineen vasta toisen kerran.

peijaiset

ansiomerkillä. Arvokkaita 
palkintoja saivat monet on-
nettaren lempilapset, kun ti-
laisuuden lopussa arvottiin 
lahjakortti, kakku, puukkoja 
ja muuta tarpeellista metsäs-
tykseen liittyvää tavaraa.

Hyvillä mielin peijaistel-
tiin vaikka metsään jäikin 
juoksentelemaan ja kasva-
maan joukko karjaa, joiden 
kaatamiseen olisi vielä ol-
lut lupa, mutta ensi syksy-
nä puhaltaa taas uudet ja 
saaliikkaammat metsästys-
puhurit.

Sointu Veivo
Hirvikäristyksestä nauttinut
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Lähde: TalviSyöte 1/2009
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Syötteellä tapahtuuSyötteellä tapahtuu

Näyttely Jään mielenkuvia
19.1. - 15.3.2010 Syötteen luonto-
keskuksessa. Esko Ikosen perintei-
sestä poikkeavia luontokuvia jääs-
tä ja jään kauneudesta. Näyttelyyn 
valitut 29 teosta saavat katsojan 
mielikuvituksen laukkaamaan.
Tanssiorkesteri
Harri & Coronet
23.1. Hotelli Iso-Syöte Pano-
raamaravintolassa. Sekä Disco  
Snapsi-baarissa.w
Suomi Slalom
23.1.klo 12.00,
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.
TURNUSBAND 
29.1.klo 21.Ravintola
Revontulessa. Turnusband
soittaa Jaakko Teppoa. Mahtava
show. Suosittu bändi Pohjanmaalta.
Turnusband on 6 henkinen raudan
kova rockbändi.
Karaoke Legenda 2010 osa-
kilpailu
29.1.2010 klo 21 Kisa alkaa Hotel-
li Iso-Syötteen Panoraamaravinto-
lassa n. klo 21:00.
Iso-Syöte Freeride 2010-kisat
30.1.klo 12.00, Hiihtokeskus Iso-
Syöte, Freeride-rinne.
Leijonakisat
30.1.klo 14. Hiihtokeskus
Iso-Syöte, Lumimaa
Marella 30.1. Hotelli Iso-Syöte
Panoraama-ravintolassa. Sekä 
Disco Snapsi-baarissa.
Völkl Suksitapahtuma
6.2. klo 12. 
Hiihtokeskus Iso-Syöte, Eturinteet.
Elan SnowTour 
21.2.klo 11. Hiihtokeskus
Iso-Syöte, Eturinteet.
Umpihankihiihdon XIII MM-
kisat ja Lumikenkävaelluksen
X SM -kisat
12.2. - 14.2. Syötteellä.
Jäälinna Tour 2010
19.2.2010 - 21.2.2010 klo 10.00
Iso-Syötteen Lumimaassa. 
Luontokeskuksen fi lmiviikot
22.2.2010 - 14.3.2010 Syötteen 
luontokeskuksessa.
Kuntojumppa
sunnuntaisin
klo 16.00-16.45 kylätalolla. Jumpan
tavoitteena on nostaa aerobista
kuntoa ja lihaskuntoa, kiinteyt-
tää ja lisätä venyvyyttä. Kaikki 
kiinnostuneet ovat tervetulleita 
mukaan. Ohjaajana: Virpi Rytinki/ 
040 7560943, Pudasjärven kansa-
laisopisto.
Syötteen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perhekahvila
on avoinna aina perjantaisin klo 10
- 12 Kaikki perheet tervetulleita
asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Tervetuloa!

Syötteen
tapahtumakalenteri

Mökkiläistapaaminen Syötteellä!
Syötteellä järjestetään kai-
kille avoimet markkinat 
hiihtolomaviikon keskiviik-
kona 10.3.2010 klo 11-15 Sa-
faritalon yhteydessä. Eri-
tyisen runsasta osanottoa 
toivotaan Pudasjärven alu-
een asukkailta sekä Syöt-
teen ja koko pitäjän mökki-
läisiltä.

Tapahtuman tarkoituk-
sena on tuoda yhteen Syöt-
teen alueen matkailijoita, 

palveluita tarjoavia yrittäjiä 
sekä samalla kertoa Syöt-
teen ja Pudasjärven kau-
pungin tulevien vuosien 
kehittämissuunnitelmista. 
Tapahtumassa kerrotaan 
myös alueen rakentamis-
mahdollisuuksista, tonteis-
ta, rakennuslupa-asioista, 
yksityisteistä, vapaa-ajan 
asumisesta yleensäkin Pu-
dasjärvellä sekä tietysti alu-
een yritysten tarjoamista 

palveluista.
Asiapitoisen ohjelman li-

säksi tapahtumassa on tar-
jolla aitoa markkinatunnel-
maa myyntikojuineen. Tule 
siis mukaan kuulemaan, 
tunnelmoimaan ja kommen-
toimaan!

Lisätietoja ja yhteyden-
otot: Työvarma-hanke Jari 
Jussila puh: 040 826 6498    
Marianne Mäntylehto puh: 
0400 563 553

Ihmisillä on tapana jäsen-
tää näkemäänsä oman ko-
kemuksen pohjalta kukin 
erilaisina. Teoksissa saat-
taakin hahmottua erilai-
sia eläimiä, ihmishahmoja 
tai jalokivikoristeita. Katso-
ja saa ilmentää niissä omat 
mielikuvansa ja luoda häm-
mästyttävän mystisyyden 
silmiensä eteen. Myös teos-
ten runolliset nimet antavat 
katsojalle vapaat kädet nä-
kemänsä tulkitsemiseen.

”Jään mielenkuvia” näyt-
tely tuo esille kauneutta, joka 
näyttää kadonneen maail-
masta. ”Kauneus on kuiten-
kin olemassa, kenties piilos-
sa, mutta se on”, maalailee 
Ikonen. Kuvaaja toivookin 
pystyvänsä teoksillaan jä-
sentämään ja tasapainotta-
maan katsojan sisintä huo-
maamaan ympärillä olevan 
todellisen kauneuden, vas-

Jään mielenkuvia Syötteen luontokeskuksessa
Esko Ikosen perinteisestä poikkeavat 

luontokuvat avaavat katsojalle jääkimpaleisiin 
kätkeytyvää kauneutta Syötteen 

luontokeskuksessa 19.1.–15.3.2010. 
Teoksissaan Ikonen on valaissut pienosaset 

saadakseen niiden värit ja muodot esille, 
silmille nähtäviksi. 

takohtana raastavalle ristirii-
taisuudelle. Esko Ikosen sa-
noin: ”On ihanaa huomata, 
että elämässä on salaisuuk-
sia, ja nähdä unta unesta sa-
laisuuden äärellä.” 

Viime talvet Ikonen on 
keskittynyt valokuvaamaan 
jäätä ja löytänyt siihen uu-
den lähestymistavan. Ikosen 
valokuvissa jää ei näyttäydy 
vaaleana ja kimaltelevana 
maisemana vaan huikean 
vahvassa väriloistossaan, 
joka saa katsojan mieliku-

vituksen laukkaamaan. Tu-
hansien ruutujen joukosta 
on valittu 23 teosta, jotka tu-
levat näytille Syötteen luon-
tokeskukseen.

Syötteen luontokeskus 
on avoinna 12.2.2010 saak-
ka tiistaista sunnuntaihin 
klo 10-16 ja 13.2.2010 alkaen 
joka päivä klo 10-17. Vapaa 
pääsy, tervetuloa!

Lisätietoja: Syötteen luon-
tokeskus, puh. 0205 64 6550 
Esko Ikonen, valokuvaaja, 
puh. 040 502 5893.

Lähde: TalviSyöte 1/2009
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLAILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudas-
torilla ilmoittaminen on yksityisille henkilöille ilmainen. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi  tai 
faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soi-
tetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30 e). Jos haluat ilmoituksee-
en kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa 
+alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei 
julkaista).

Halutaan vuokrata
Pudasjärvelle paluumuuton 
tekevä/töihin tuleva äiti ja 
4v kaksoset  haluavat vuok-
rata kolmion tai ison kak-
sion keskustasta1.3. alkaen  
Puh: 040 4195310

Myydään
Hyväkuntoiset stereot kau-
kosäätimellä hp.150€. Eng-
lanninkielen opiskeluun cd-
levyjä hp. 90€. Pehmoleluja 
säkillinen hp.20€ 
puh. 044 2513289

Ostetaan
Souvareiden cd-levyjä hal-
valla. puh 044 2513289

Ostetaan
Koivurankaa n 100 m3

Ø 7 – 25 CM Asmunti-Siu-
rua alueelta. Käteisellä. 
puh. 0400 384 485

Myydään
FIAT DUCATO 2,8 D Vm. 
06, rekisteröity kuorma-au-
toksi , ajettu 80000 km (rek.
nro cze-273) Erik.varust. 
Sopii esim. maatilalle, po-
romiehille, yrittäjille. Hinta 
+ alv. puh. 040 726 8825 tai 
0400 384 485

LAVAJUSSI OY
Kuormalavojen
osto ja myynti

0400 642 201
jussi.inkala@lavajussi.fi

www.lavajussi.fi

VAIHTOAUTOJAMME

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16, Oulu

p. (08) 344134
Ark. 9-17, La 10-14

0400 430 910
0400 680 670

www.oulunautoporssi.fi 

MB C220 CDi A Avantgarde AMG
aj.71tkm ilmast.ym -07 39900 €
BMW 525d aj.140tkm
ilmast.xenon,nahat,parkkitutka,ym -06 29900 € 
BMW 325Ci cabriolet
aj.76tkm ilmast.nahat,xenon, ym -04 29500 €
MB E220CDi A Elegance
aj.140tkm ilmast. ym -03 22900 €
VW Passat 1.9TDi farm
aj.180tkm ilmast. -06 17900 €
Ford Mondeo 2.0TDi Ghia 130hv farm
aj.107tkm ilmast. -06 16900 €
Ford Mondeo 2.0TDi farm
aj.125tkm ilmast. ym -06 14900 €
BMW 320d ilmast.xenon ym -04 14900 €
Citroen C4 1.6i 5-ov aj.33tkm ilmast. -06 13900 €
BMW 528i
m-sport ilmast.xenon nahat. ym -00 11800 €
Toyota Corolla 1.6VVT-i
aj.150tkm ilmast. -04 10900 €
VW Passat 1.9TDi ilmast. -04 9800 €
BMW 520d ilmast. -01 9300 €
Audi A3 1.6i aj.160tkm  -00 7900 €
Audi A4 2.4i farm ilmast. -99 7800 €
MB E200CDi autom.  -99 7700 € 
Hyundai Elantra 2.0CRDi
aj.190tkm ilmast. -02 6900 € 
Renault Megane 1.9TDi
aj.120tkm ilmast. -00 5900 €
Toyota Yaris 1.4D4D -02 5900 €
Renault Kangoo 1.6i aj.113tkm -02 5800 €
Opel Astra 1.6i aj.180tkm -00 5500 €
VW Bora 1.9TDi -99 5400 €
Ford Focus 1.8TD ilmast. -99 4800 €

Ford Focus 1.6i farm -00 4800 €
Mitsubishi Carisma 1.6i ilmast. -99 4500 €
Opel Vectra 2.0TDi ilmast. -99 4500 €
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 4400 €
Citroen Xsara 1.8i aj.170tkm ilmast. -00 4300 €
Daewoo Matiz 1.0i aj.130tkm ilmast. -04 3990 €
Seat Cordoba 1.4i farm aj.170tkm -00 3950 €
Ford Mondeo 1.6i -99 3900 €
Opel Vectra 2.5CDX farm ilmast. -98 3800 €
Seat Cordoba 1.6i aj.168tkm -00 3800 €
Renault Scenic 2.0i ilmast. -98 3650 € 
Seat Toledo 1.6i -98 2850 €
Peugeot 306 1.4i HB aj.170tkm -00 2650 €
Opel Astra 2.0TD -98 2500 €
Opel Vivaro 2.5TDi Tecshift
aj.96tkm ilmast.sis.alv -06 19900 € 
VW Transporter 1.9TDi -01 8300 € 
Nissan Vanette 2.3D -97 3500 €
Ford Transit 2.5TD pitkä -94 2450 € 

Myydään
Opel Astra farmari vm. 95, 
kahdet renkaat, katsastettu. 
Ajettu 219 t. 1,6 kone, ve-
tokoukku. Hyväkuntoinen 
hp. 1150€, 15” talvirenkaat 
hp.100€. P. 0440 923 946

PUDASJÄRVIPUDASJÄRVI

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260. Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa! www.rautia.fi
Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa Huhta 040 538 9626 Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

VAIHTOKONEET: MÖNKIJÄT ja TARVIKKEET:

Tapio 16.9-34 -09 siisti
11 mm piikkiketjut

Paripyörät 480/70R38

Valmet 565-66 3,200,-

620,-

1,100,-

1,400,-
1,300,-
1,200,-

750,-
650,-

300,-

250,-

Ski-Doo MXZ 600 X SDI -08 aj. 3400km 8500,-
Lynx Rave RC 600 SDI -07 aj. 6280km 7800,-
Lynx Xtrim 600 SDI -07 aj. 5600km 7800,-
Ski-DOO MXZ  600 X -04 aj. 4700km 5900,-
Skidoo Summit 550 F -05 aj. 9150km 4950,-
Polaris Indy XC 500 SP -07 aj. 5600km 3950,-
Lynx GLX 5900 FCE -96 aj. 5536km 3500,-
Ski-Doo Touring 380 -00 aj. 12100km 1800,-
Ockelbo fighter 500 -89 aj. 7600km 1500,-
Ski-Doo safari scout -90 aj. 7000km 1250,- 

Ranualla
Polaris Classic 700 -04 5600,-
Lynx Forest Fox -03 4800,-
Lynx 5900 -98 8000km 3800,- 

Honda trx 420 FA 4x4 -09   tarjous! 6700,-
+toim. kulut 200,- (ovh. 7480,-)
Honda TRX 420 FE -10 tarjous! 5790,-
+toim. kulut 200,- (ovh. 6890,-)
Honda trx 420 FM 4x4 -10   tarjous! 5490,-
+toim. kulut 200,- (ovh. 5990,-)

VAIHTOKELKAT:

2,800,-Alueaura Blizzard 3.4m
levenevä

4,000,-Tuhti 65 1-aks. 
+lisälaidat, siisti

3,100,-
Esko 2252 lumilinko -08
+levyakseli

Yleiskärry Teli

Vama 250J takalana

Kron 275 äes

Paripyörät 14.4x34
12.4x24 Nokia
Hakki pilkkojasirkkeli
ruuvisäädin

Painepesuri Sato
voimavirta

Lannanlevitin 240 L

(ovh. 1450,-)

(ovh. 1450,-)

(ovh. 795,-)

Honda rengassarja 420 Honda 25”
alum. vanteet ja nastarengassarja tarjous! 750,-
Honda rengassarja
420/500 Honda 27”
alum. vanteet ja mutarengassarja tarjous! 650,-
Mönkijän tukkikärry tarjous! 595,-

LYNX
Adventure 550 -09

TARJOUS

6790,-
TARJOUS

8990,-
+toim. kulut 200,-

+toim. kulut 200,-

(ovh. 10990,-)(ovh. 7890,-)

LYNX
Ranger V-800 -09

HENKILÖKOHTAISTA
Mies etsii naista 50 – 60v.
Huumorintajuista, luotettavaa ja rehellistä. Olen 
60+mies kohtalaisen ulkomuodon omistava 168 
cm pituinen ja normaalipainoinen. En tupakoi. 
Harrastan musiikkia, liikuntaa kaikissa muodoissa. 
Omistan raittiit elämäntavat. Olisi kiva saada jut-
tuseuraa, jos kemiat sopii, vaikka elämän kumppa-
niksi. Asun yksin ok-talossa, niin tilaakin olisi meil-
le molemmille riittävästi. Puhelin 046 6177817 

Myydään
Kromattinen 42 kielinen 
kantele. Uusi. Puhelin 040 
438 3508

Mies etsii 45 -6o v naista
Rehellistä, huumorintajuista, luotettavaa elämän-
kumppania tositarkoituksella. Ei seikkailijat. puhe-
lin 040 854 2874 

Haen kirjeenvaihtokaveria miestä n. 46-48 v. 
Maalaistyttö kaipaa tositarkoituksella kaveria itsel-
leen. Ulkonäöllä ei merkitystä. p 044 251 3289

Lue uusin PUDASJÄRVI -lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTOHUOLTO

HINAUSPALVELUT

KORUJA, KÄDENTÖITÄ

RAKENNUSPALVELUT

TAKSIPALVELUT

VAKUUTUSPALVELUT

KAHVILA- JA RAVINTOLAPALVELUT

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

HAUTAKIVET

Meiltä myös vakuutusvahinkokorjaukset

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

KUNTOSALI

Pudasjärvellä käsinvalmistettuja
hopeakoruja!

Kulkurin HopeaPuoti
www.kulkurinhopeapuoti.com Puhelin 

0400-496107 
045-6316361

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

LAKI-
ASIAIN-

TOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli 
kahdenkymmen 

vuoden kokemuksella 
lakiasianne

Varatuomari
Juha Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs.)

puh. 08-824 162
fax. 08-824 159

JP AUTOMAALAAMO
- AUTOMAALAUKSET
- KOLARIKORJAUKSET
- LASINVAIHDOT
- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  p. 040 564 8614

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

- Henkilötaksi 4 matkustajaa
- Pyörätuoli ja paarivarustettu pienoisbussi      
  (9 matkustajaa)
- Pienoisbussi (13 matkustajaa)

Lauri Lantto
Taksi 0400 288 777
Bussit 0400 974 497

Tilattavissa kaikkina vuorokauden aikoina!

TAKSI Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

044 0720 501/ Arja 1+8
044 2160 016/ Jouni 1+8 + invavarustus

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

vain 7€
NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!

Grillistä: esim. 
 runsas ”grillilautanen” 
 lihapiirakka
  kaikilla mausteilla         ym.
Avoinna arkisin 8-17

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.
Tilaukset : 040-596 6251

mporo@saunalahti.fi

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16 
p. 050-353 6579

Kahvila Kulma

(myös kotipakettiin)

5,90

2,90  

TOIMITUKSET 
KOKO MAAHAN

 PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

SEPON
AUTOSÄHKÖ

Riekkopolku 7, Ranua

puh. 016-355 3033 
 0400-176 806

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020Ê522Ê6000
(ma-peÊ8-12,Ê13-16)

www.lahivakuutus.fi

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutuksenÊpuhelinnumeroÊonÊmuuttunut.

UusiÊasiakaspalvelunumerommeÊonÊ020Ê522Ê6000

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutusyhdistys
ToritieÊ1,Ê93100ÊPudasjŠrvi
Puh.Ê020Ê522Ê6000

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 27.1.2010.

Ilmoita liikehakemistossa. Ota yhteys p. 040 1951 732

Ilmoita liikehakemistossa. 
Ota yhteys p. 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemistossa
on edullista
ilmoitustilaa!

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944 345

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

Sähköposti: erkki.tauriainen@ieti.fi
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven 
kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista voi 
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -pals-
talla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös 
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Näyttely ”Pehmeä pistos - mjuk styng”
16.1.2010 - 14.2.2010 klo 15-20 (ma-ke), 14-17 (la-su) Tai-
dehuone Pudikissa. Jorma Styngin maalauksia ja veistoksia.
Kirjallisuuspiiri
kokoontuu säännöllisesti noin kuukauden välein jakamaan 
mielipiteitään mielenkiintoisista kirjoista. Tervetuloa mu-
kaan kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Kirjallispiiri 21.1 klo 
17.30-19.00.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
30.1. Lähtö Tuurituvalta klo 15.00 arkemmat hintatieduste-
lut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: Marko Koi-
vula 0400 - 771 118 tai Tuuritupa 0400363133. Lisätiedot 
Marko Koivula marko.koivula@pudasjarvi.fi 0400 771 118
Suomalaisen kiitosrukous - yksinlaulukonsertti
14.2.2010 klo 16.00 Seurakuntakeskuksessa. Hannu 
Musakka, baritoni, laulu ja Keijo Piirainen urut ja piano. 
Ohjelmassa kuullaan suomenkielisiä, ensisijaisesti vanhoja 
ja rakkaita hengellisiä yksinlauluja. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Konsertissa kerätään kolehti Yhteisvastuukeräyksen 
kautta Haitin maanjäristyksen uhreille. Tervetuloa!
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun
(Kärpät-KalPa) 20.2.2010 Lähtö Tuurituvalta klo 15.00. 
Tarkemmat hintatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk 
ennen peliä: Marko Koivula 0400 - 771 118 tai Tuuritupa 
0400 36 31 33.

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9
(M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

Helppo IVT-ratkaisu

IVT-ILMALÄMPÖPUMPUT

KYSY TARJOUSTA

Ilmalämpöpumpun ostajalle
100€:n lahjakortti M-Tavarataloon.

Euroopan suurimmalta toimittajalta
IVT Nordic Inverter -ilmalämpöpumppu

· avaimet käteen -asennettuna
· 5 vuoden IVT-erikoisTakuu
· lisävarusteena GSM-kauko-ohjaus + kosteusvahti
· + 10 °C:n ylläpitolämpö
· IVT-rahoitus, jonka kk-erät hoituvat sähkölaskun säästöillä

Lämpökerroin –18 °C:ssa 2,1 *SP (*Ruotsin VTT)
toimintakykyinen –30 °C:een saakka.

Pohjoisen oloihin

No 359001

IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• 300 000 lämpöpumpputoimitusta

Oulunkaaren kuntayhtymä 
Pudasjärvenpalvelualue
Juhontie 8
93100 PUDASJÄRVI

TIEDOTE 

Perjantaina 22.1.2010 NEUVOLASSA   
Rokotettavien toivotaan saapuvan paikalle 
sukunimen ensimmäisen kirjaimen
mukaisesti seuraavasti
A – L klo 9.00 – 12.00
M – Ö klo 12.00 – 16.00

SIKAINFLUENSSA-
ROKOTUKSET
JATKUVAT
Sairautensa vuoksi
riskiryhmään kuuluvat 
65 vuotta täyttäneet

 Itse taiteilija otti avajaisis-
sa näyttelyvieraat miellyttä-
vän pehmeästi eteisaulassa 
vastaan, mutta pehmeys sai 
särmää hänen tervetuliais-
laulussaan, jossa kerrottiin 
valittavista miehistä. En-
simmäisessä näyttelytyös-
sä Dali olikin sitten kuvatai-

Jorma Styngin pehmyitä pistoksia
Pudikissa

Pehmeä pistos - mjuk styng Jorma Styngin 
maalauksia ja veistoksia esittävä näyttely on 
Taidehuone Pudikissa 16.1.-14.2. Näyttelyn 

avajaiset olivat lauantaina 16.1.

teellista pistosta toteutettu 
vahvoilla väreillä ja silmiin 
iskevän hahmon muodos-
sa.

Kun kolmen teatterity-
tön esittämä taiteilija Styn-
gin etsintä lopulta tuotti tu-
losta muutaman yleisölle ja 
lintuaiheiselle veistokselle 

Myytävänä asuntoja ja loma-asuntoja

www.kiinteistonelio.fi
Kauppatie 5 93100  PUDASJÄRVI
Puh. 08 - 824 430, 0400 - 585 136

VUOSIKOKOUS
27.01.2010 klo 18.30

Pudasjärven poliisiasema,
koulutustila

Pudasjärven Ampujat ry

Hallituksen kokous alkaa klo 18.00

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEEAJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5, PUH. 0400 537 550

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

esitetyn tiedustelun jälkeen, 
pääsivät taiteennälkäiset itse 
etsimään styngiä ja ehkä itse-
äänkin maalauksista ja muis-
ta töistä.

Kymmenestä erilaisesta 
dalikuvauksesta löytyi var-
masti useimmalle se kaik-
kein mieluisin versio. River 
people-sarjaa oli myös kym-
menen toisistaan erottuvaa 
maalausta. Taiteilija kertoi 
tämän sarjan töiden taustalla 
olevan Etiopialaisen alkupe-
räiskansan jokielämäntavan 
ja kasvomaalaukset.

Upeita ovat taiteilijan 
puusta työstetyt teokset, 
jotka kertovat näkemyksiä 
monilta elämän alueilta ja 
kokemuksista: aidon tervan 
tuoksuinen hurmaava Luot-
tamus, uutuuden jännitystä 
kuvaava Sukset sain, raa-
dollista sodan seurausta ku-
vaava sodan jäljet ja monet 
muut työt.

Sointu Veivo
Näyttelyvieras

Kuva: Sirkka Aittokumpu

AIKA LAITTAA LÄMMITYS-
JÄRJESTELMÄT KUNTOON!

Tule keskustelemaan eri vaihtoehdoista

TALVEN TARJOUKSET
Asennuskaapelit
MMJ 2x1,5 s 0,65 €
MMJ 3x2,5 s 0,95 €
MMJ 5x1,5 s 0.95 €

Öljytäytteinen
lämpöpatteri
1000 W siirrettävä 25 €

EDULLISTA
LÄMPÖÄ

Ilmalämpöpumput
asennettuna

PYYDÄ TARJOUS

www.lvi.center.fi

Pudasjärvi, Kauppatie
(käynti Varsitien puolelta)
p. 040 350 8905, 040 350 3115
Oulu, Moreenikuja 3
Kari Mäki p. 0400 954 628
Juha Göös 040 352 2455

Avoinna
ma-pe 9-17

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)

Jalkahoitaja Pirjo Leino

Tervetuloa asioimaan!

Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkojen hoito
C. Ersdal vyöhyketerapia

UUTUUS! Kuumakivihieronta
Lahjakortit
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Ota yhteyttä: 

Mikko Kälkäjä

Puhelin: 040 7399 797

mikko.kalkaja@puda
sjarvi.fi

www.karhukunnas.fi

Osta tai vuokraa unelmatontti Iijoen varrelta. 

Pudasjärven keskusta on  lähellä ja valtatie 20 vieressä. Tarjolla 

on eri kokoisille rakentajille niin omakoti-, rivitalo- kuin 

pienkerrostalotonttejakin.
 

Alueelle kohoava Karhukunnas-hirsita
lokylä yhdistää uusim-

man rakentamistekniikan sekä perinneasumisen parhaat puolet.

Kaupan päälle saat suunnitteluapua, energiapiheimmät

tulevaisuuden ratkaisut sekä puutarhapalstan.  Kolmekymmentä 

nopeinta tutustujaa saa myös Kunnaksen Koiramäki-kirjan. 

Myytävänä unelmien tontteja

Iijoen varrelta.

KAUNEUSKESKUS 

SALOTAR

TERVETULOA!
Kauppatie 4 p. 821595

3 PÄIVÄN
ALE ALKAA!

Ke 20.1.–Pe 22.1.
Kaikki tuoksut -40%

Ihonhoitotuotteet -20%
Ale-hyllystä tuotteita -50%

Koruvalikoimamme 
laajentunut

unica ja miss dee
-koruilla!

Parturi-kampaamo
kosmetologipalvelut

kemikalio
Kynsistudio

Suunnitelmaehdotus Sepäntien - Sivakkatien - Suotien
parantamiseksi pidetään maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä  21.01.-
03.02.2010 Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla.

Rakennettava kaavatie sijoittuu Kurenalan eteläisen osan
asemakaava-alueelle.

Nähtävänä oloaikana on osallisilla ja kaupungin jäsenillä
mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta kirjal-
lisesti osoitettuna Pudasjärven kaupunki, tekninen
lautakunta, PL 10 (Varsitie 7) 93101 Pudasjärvi, tai
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi

ILMOITUS
KAAVATIESUUNNITELMAN
NÄHTÄVILLÄ OLOSTA

Pudasjärvellä 21.01.2010
Tekninen lautakunta

Ota yhteyttä:

Liiketilaa VUOKRATTAVANA
keskeisellä paikalla Pudasjärven keskustassa
osoitteessa Kauppatie 6 (entiset Nordean tilat)

140 m² katutaso  ja 43 m² alakerta
 Lisäksi keittiö- ja sosiaalitilat.
 Erittäin hyvä esim. myymälätilaksi. 

www.kiinteistonelio.fi

Kauppatie 5 93100  PUDASJÄRVI Puh. 08 - 824 430, 
0400 - 585 136 tai Juhani Pääkkö puh. 0400 577 634

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti 

netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy JOKA viikko ja
 jaetaan JOKA talouteen 

ja yritykseen 
Pudasjärvellä!



Joustavat
maksuehdot

Esim. 
korotonta

maksuaikaa 6 kk

Electrolux
Liesi EKE510101W
- Valurautalevyt
- Tilava uuni
- Korkeus
  säädettävissä
- Leveys 50 cm
- Takuu 2 vuotta

Rosenlew Pesukone 
RTF3300

Volta
Pölynimuri
- Teho
- Tehonsäätö
- Takuu
  2 vuotta

Samsung 
32” LE-32B465
-Digiviritin antenni- ja
 kaapelitalouksiin

Power
Boots
Lämpösaapas
- Lämmin
- Vedenpitävä
- Kevyt

Sievi
Nahkasaapas Arktis
-Lämmin
-Leveä lesti

 

59€

 

69€

 

89€
 

499€

Kotiinkuljetus ja asennus edullisesti, vanha kone kierrätykseen.

Pudasjärvi
Kauppatie 4
Puh.
08-822415

Kyllä onnistuu

 

389€
 

289€

 EcoValve -pesuainemene-
telmä käyttää pesuaineen 
tehokkaasti  Monipuoli-
set ohjelmat: Pikapesut, 

Yöohjelma, Hellävarainen, 
Siliävät  Lisähuuhtelut  
Täyttömäärä 5 kg

Tehokas 1000r/min linkous
Suomenkielinen paneeli
Energialuokka A+

Pesutulos A ja linkous B

3G-Mastot:
Keskusta, Hirvaskoski, Pintamo, Puhos, Syöte ja Kuusisuo. 

Törmänen ja Sarvivaara valmistuvat lähiaikana.

TERVETULOA ASIOIMAAN!

studio

Kauppatie 5 93100 Pudasjärvi
KuvaKulma
Avoinna ma-to 9-17 pe 9-18 la 9-14

Kaikki sisustustuotteet
ja kehykset

AleAleAleAleAleAle

Osta 3 maksa 2
(tarjoamme edullisimman)

Lapsikuvaus-
viikot 25.1. - 8.2.

(kuvasuurennos sarjan tilaajalle)

puh. 040-7565443       www.kuvakulma.net

Torstaina ja
perjantaina

(21.-22.1.)

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
P. 0440 821 040

Palvelemme
ma-to klo 9-17
pe 9-17.30
la 9-13

kaikki lelut

Kirja-ale jatkuu!
Tervetuloa
tekemään
löytöjä!

-50%(ovh)

Anon Ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

Hevostarvikkeet ja
lisäravinteet

Anolta edullisesti

alk.100€

200€ (asennettuna)

Parkanon
Talvikas
Järvisen
metsäsukset, siteet, sauvat
(esim. 2.6 – 2,8m+eräsiteet)

Huippuhyviä 
lumikenkiä

Toukat 
Kylän halvinta

koiranruokaa!
(myös vehnättömät ja

allergiaruuat)
 koiratarvikkeet, 
vetovaljaat ja vyöt

-15%
Pietarin verkot

50c/prk!!
Pilkkitarpeet

Pudasjärvi-
lehti ilmestyy 
JOKA viikko 

keskiviikkoisin 
ja se jaetaan 

JOKA talouteen 
ja yritykseen 

Pudasjärvellä!

Lue uusin
PUDASJÄRVI -lehti 

netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

NAUDAN
PAISTI 6   kg

50

3   4   

2   2   

kg kg

6 kpl kg

99 99

00 00

Kylmäsen
HAMPURILAINEN

Tehtaanerä
BERLIININ MAKKARA

Tuore
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

Tuore
NAUTA
JAUHELIHA


