
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 22.1.2014

nro 4 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ervastissa 
juhlittiin
Oloksen 

100 tonnari 
-saavutusta s. 5 

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fima-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI
puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

KUIVALIHAKSI 
MEILTÄ:

NAUDAN PAISTIT
NAUDAN ULKOFILE

HEVOSEN FILEET
PORON PAISTIT
PORON FILEET

TEHTAANERÄ 
SÄILYKKEITÄ

6 x 400 g/pkt

EDULLISESTI! 

Aika: torstai 13.2.2014 klo 8.30–11.00 
Paikka: Jukolan Pirtti, Jukolantie 4, Pudasjärvi

Tilaisuudessa käsitellään tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen 
ajankohtaisia asioita. Puhujina toimivat PwC:n veroasiantuntijat 
Perttu Ervasti, Hanna-Leena Rissanen ja Anne Klemola.

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittauduthan viimeistään 7.2.2014 osoitteeseen  
minna.lakkapaa@fi.pwc.com tai numeroon 020 787 7619.  
Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka-allergiat. 

Tervetuloa kuulemaan ja 
keskustelemaan ajankohtaisista 
yritysten veroasioista

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 29.1., ke 5.2. ja ke 12.2. 

P. 040 821 1819

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

bravuuri
jauhelihamureke

700 g

herkku-
lenkki 

450 g

saunapalvi-
kinkku

300 g

1,99
pkt

pizza-
kuutiot 

300 g

0,99
pss

koulunäkki
4 x 1,6 kg

24,50
pkt3,99

pkt

karvasisus
aamutossut

-20%naisten ja
miesten

vauvan body

5,90

tyttöjen collegehousut 
tai pusero

10,00
25,00
36,90

naisten skila
fleecetakki

32,90

ALE ALE
vielä löytyy

alea

33,90

miesten skila
fleecetakki

joustofarkut

44,90

miesten collegetakki

12,80

1,99
pkt

kermäjäätelöt
1 litra - suklaa - mansikka

- tiikeri - minttu

5,00
2 pkt

TILAA

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt

Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Myös suksien 
voitelupalvelu. 

Soita ja kysy!

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com

Ale-myynti jatkuu

Järjestä oma naistenilta Hertassa, kysy lisää Katjalta!

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

tervetuloa tekemäään 
hyviä löytöjä!

Kevään uutuuksia saapunut!

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin 
sopimuksen mukaan SaraSaraKangas ja Ompelimo

Ompelupalvelu

Kaikki kankaat vähintään

-70%-30% JOPA

ALEN LOPPUKIRI!

Erä naisten vaatteita

ALE -20% -50%

www.kipa.fikipa  -  Kaikkea mitä kirjaimista saa

Tervetuloa!pudasjärven kirjakauppa
Kauppatie 3, Pudasjärvi p. 0440 821 040

pudasjärven kirjakaupassa 

on alkanut kiRJa-aLE!
Hae aLE-esite!
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikottain joka  talouteen 

ja yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeis-

tään maanantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoitukses-
ta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lakko) 
tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa il-
moittajalle mahdollisesti aiheu-
tuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään il-
moituksesta maksetun maksun 
määrän palauttamiseen. Muistu-
tus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n ku-
luessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Olin ohittanut talon työmatkoillani noin viisituhatta 
kertaa. Talo seisoi yksinään vaarojen välissä keskellä 
metsätaivalta. Peninkulman päässä toisessa suunnassa 
olevista asumuksista ja viitisen kilometriä ennen seu-
raavan kylän ensimmäisiä taloja se vartioi yksinäisenä 
ohikulkevaa liikennettä. Joskus aamulla talon asukas 
seisoi salkku kädessään odottamassa päivän ainoaa 
ohi ajavaa linja-autoa. Talvisina tuiskuaamuina hän oli 
jo ani varhain lapioimassa puhtaaksi tielle johtavaa 
polkua. Talon ulko-oven päällä oleva valo loisti pime-
än erämaan keskellä kuin kirkas tähti. 

Jo syksyllä päätin, että tämän talven aikana py-
säytän jonakin aamuna autoni talon kohdalle ja käyn 
tervehtimässä sen asukasta. Niinpä tammikuisena 
aamuna pakkasin etuistuimelle työlaukun viereen 
kahvipaketin ja pullapussin. Yön aikana oli satanut vä-
hän räntää vetisen jään päälle, ja aavistin, että tuo var-
haisten aamujen pihan puhdistaja olisi siis jo hereillä. 

Jo kaukaa näin, että valo kajasti ulko-oven päällä. 

Pihapolku oli tuttuun tapaan jo luotu puhtaaksi. Niin-
pä pysäytin autoni polun kohdalle, otin etupenkiltä 
tuliaiseni ja kävelin ovelle. Ikkunoista kajasti valo, jo-
ten talonväki oli jo hereillä. Koputettuani oveen kului 
pitkän aikaa, ennen kuin askelten ääni sisältä lähestyi 
ovea ja se avattiin. Kumarainen vanhus katsoi ihme-
tellen outoa vierasta.

Kerroin talon asukkaalle, miten olin yhdentois-
ta vuoden aikana lähes joka arkiaamu ja -ilta ajanut 
tuosta yksinäisestä talosta ohi. Kerroin myös, miten 
pihalle sytytetyt valot syksyn ja talven pimeyden kes-
kellä olivat olleet kirjaimellisesti lyhtyinä aamuvarhai-
sen ja iltamyöhän kulkijalle. Pitkällä erämaataipaleel-
la pihasta loistava valo oli ollut monta kertaa aamulla 
varsinkin kehnonpuoleisten ajokelien aikana lohdut-
tava merkki siitä, että perille pääsy oli jo lähellä.  Nyt, 
kun säännöllinen matkanteko talon ohitse oli päätty-
mässä, halusin pysähtyä ja kiittää.

Laitoin tuliaiseni vanhuksen rollaattorin etutason 

päälle. ”Kiitos”, sanoi vanhus ja jatkoi: ” olen pitänyt 
ulkovaloja päällä, vaikkei tähän taloon lisäkseni juu-
ri muita kuljekaan. Hyvä, jos niistä on ollut iloa”.  Tu-
vasta kuului radion ääni ja seinäkello raksutti eteisen 
seinällä. Vanhus vilkaisi ohi mennen kelloa. Oivalsin, 
että radio oli avattu alkamassa olevaa aamuhartaut-
ta varten, ja aloin tehdä lähtöä. Vapiseva käsi ojentui 
vielä kättäni kohti. ”Käyntisi lämmitti mieltä, olkoon 
Herra sinun kanssasi”, vanhus sanoi vielä. Toivotin hä-
nelle siunausta ja terveyttä, ennen kuin irrotin käte-
ni hänen kädestään, suljin ulko-oven ja lähdin kävele-
mään kohti autoani. 

Tuo aamuinen kohtaaminen lämmittää mieltäni 
vielä pitkään. Illansuussa kotimatkalla tuntui siltä, että 
talon valot loistivat vielä entistäkin kirkkaampina pi-
meyden keskellä. 

Terttu Puurunen

Valona toisillemme

Ajelimme kirpeässä pak-
kassäässä Korpisen kylä-
taloon perhekerhoon. Tuli 
räiskyi uuneissa, ja läm-
pö tulvahti vastaan astu-
essamme sisään. Viihtyisä 
kerhopaikka valmisteltiin 
kuntoon perhekerholai-
sia varten. Eteisestä alkoi 
kuulua askeleita, ja iloisia 

Pakkasesta 
perhekerhon lämpöön

Maarit-äiti, Topias ja Niklas askartelemassa.

Petja ja Minja pelaamassa.
Kahvi ja mehu lisukkeineen maistuivat hyvältä.

lasten ääniä. Paikalle saapui 
kolme äitiä ja 10 lasta. Per-
hekerhon alussa lapset leik-
kivät ja pelasivat pelejä, ja 
äidit juttelivat keskenään. 
Hartaudessa hiljennyttiin 
siunausteeman ympärille. 
Lapset ja aikuiset lauloivat 
riemukkaasti ristilaulua. 
Laulu- ja leikkihetkessä tal-

viaiheiset laulut kertoivat 
omaa tarinaa. Kerhon lop-
pupuolella lapset innostui-
vat esittämään omia laulu-
jaan. Lasten iloa ja riemua 
seuratessa mielikin virkis-
tyi.

Kerttu ja Sinikka  

Messu seurakuntakodis-
sa su 26.1. klo 10,  Juha 
Rauhala, Jaakko Sääski-
lahti, Anna Kälkäjä.
Rippikoulusunnuntai, 
kirkkokahvit.
Miesten ilta Kanttori-

lassa ti 28.1. klo 17.30, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
22.1. klo 18.15, lapsikuoro 
ke 22.1. klo 16.30 seurakun-
takodissa, lapsikuoro alkaa 
normaalisti torstaisin, en-
simmäinen kokoontuminen 
poikkeuksellisesti keskiviik-
kona. Nuorisokuoro to 23.1. 
klo 17.15, kirkkokuoro to 
23.1. klo 18. Eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 29.1. klo 13.
Lähetystyö: Kirpputori  ke  
22.1. klo 10 – 13. 
Ystävänkammari: ti 21.1. ja 
ti 28.1.  klo 12.00  seurakun-
takodilla. Tervetuloa mu-
kaan!

Sauvakävely: ti 28.1.  klo 
18.00. Kokoonnutaan Lie-
peeseen. 
Diakoniavastaanottoa ei ole 
to 23.1.2014.
Nuorten iltakahvila Rönö  
seurakuntatalolla,  Rönössä 
perjantaina 24.1. klo 18-22.
Rippikoulusunnuntai
Sunnuntaina 26.1. seurakun-
tatalolla klo 10-12.45 rippi-
koululaisille ja huoltajille. 
Messun jälkeen kirkkokah-
vit.  Kahvin jälkeen yhteinen 
tilaisuus.
Varhaisnuorten kerhot: Hir-
vaskosken koululla maanan-
taina klo 17.30-19 ja  Livon 
koululla torstaina klo 17-

18.30.
Partio: kevään toiminta jat-
kuu taas ke 22.1. Partiot ko-
koontuvat seurakuntatalol-
la,  Rönössä. 
Sudenpennut keskiviikkona 
klo 17-18, Seikkailija Tarpo-
jat keskiviikkona klo 18-19
Puoli kuuden kirkko seu-
rakuntakodissa pe 24.1. klo 
17.30, Jaakko Sääskilahti, 
Marko Väyrynen, Tiina In-
keroinen.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 22.1. ja to 23.1. klo 
10-13,  iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to 23.1. klo 
16.30-18.30. Korpisen kyläta-
lossa ke 22.1. klo 10-13. 

Lapsiparkki seurakunta-
kodissa perjantaisin 9.30 
– 12,   parkkiin voi ilmoit-
tautua etukäteen (08)  882 
3100. Lapsille pieni väli-
pala mukaan.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 24.1. 
klo 19. Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 26.1. 
klo 19 (Timo Luokkanen). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
26.1. klo 17 (Tuomo Tur-
peinen, Arto Lohi).
Haudattu:  Kalle Aukusti 
Pietarila 92 v,  Anja Eriika 
Salmela 73 v, Teemu Ma-
tias Kokko 18 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kivarin Erä ry:n hirvipeijaiset tärkeä yhteistyötilaisuus

Rapsahteleva pakkassää ei 
estänyt väkeä saapumas-
ta Kurenalan koululle naut-
timaan metsästysaiheises-
ta yhdessäolosta. Kivarin 
Erä ry:n hirvipeijaisiin ko-
koontui lauantaina 18.1. lä-
hes sadan henkilön joukko 
metsästäjiä ja maanomistajia 
perheineen nauttimaan An-
na-Liisa Alatalo-Määtän ja 
kumppaneiden valmistamaa 
hirvikäristystä. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Jussi Ti-
monen-Nissi kertoi metsäs-
tyksen alkaneen ja jatkuneen 
syksyn ajan mukavalla ak-
tiivisuudella, vaikka saaliin 
saanti jäikin metsästyskau-
den loppuhetkiin. Puheen-
johtaja muistutti, että myös 
pienriistaa kannattaa met-
sästää ja lupia voi kysellä hä-
neltä.

Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Mika Timo-

nen oli tyytyväinen siihen, 
että on perustettu uusi Ku-
renalan lohko, johon Kivarin 
Eräkin kuuluu. Hän toivoi, 
että lohkon sisällä toimivat 
seurat tekevät jatkossa yhä 
enemmän yhteistyötä. Ylei-
seen hirvikantatilanteeseen 
hän ei tällä hetkellä halun-
nut ottaa kantaa, koska vasta 

keväällä asia on tarkemmas-
sa tiedossa. Hirviporukan 
johtaja Jouni Juusola kertoi, 
että lupia yhdistyksellä oli 
kolmen aikuisen hirven ja 
kolmen vasan kaatamiseen. 
Kahta vasaa lukuun otta-
matta tavoite toteutui. Aktii-
vi osallistujia pääasiassa lau-
antaisin toteutettuun jahtiin 

oli paikalla 15-20 henkilöä.
Tilaisuuden lopussa pää-

sivät arvanostajat jännittä-
mään arpaonneaan ja huuto-
kaupassa tekemään kauriin 
lihaostoksia perinteiseen 
huutokauppameininkiin.

Sointu Veivo
kuvat Paul Määttä

Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Mika Timonen 
käyttämässä puheenvuoroa, vierellään Kivarin Erän 
hirviporukan johtaja Jouni Juusola.

Arpajaisissa toimimassa onnettarena Jenna Timonen-
Nissi. Jouni Juusola luovuttaa yhtä arpajaispalkinnois-
ta Arttu Tuohimaalle. Takana häärii arpalippujen kans-
sa Jussi Timonen-Nissi.

Hirvipeijaissa kävi lähes 100 henkeä.

Anna-Liisa Alatalo-Määtän ja kumppaneiden valmistama hirvikäristys maistui pei-
jaisvieraille. 

 (ajanvaraukset klo 10-15 välisenä aikana)

Hirvaskosken koululla 
la 1.2.2014 klo 11–14

Tule nauttimaan kahvihetkestä 
Ajatusten kahvilassa,
tekemään ostoksia tai 

varaa aika hemmottelulle!

Hyvän Olon Lauantai

Ajanvaraukset (ja myös ilman ajanvarausta): 
Kampaaja Mervi Ervasti; puh. (08) 821 228, 
hieroja Oiva Rantala; puh. 040 566 2074 

(oiva.rantala@pp.inet.fi), 
jalkahoitaja Pirjo Leino; puh. 040 187 1760

Mukana myös Pxc-alusasut (Katja Järvenpää), käsitöitä 
(Aira Ervasti), kynttilöitä ja HomCare (Kynttilätalo), 
Me&I (Päivi Lantto), Forever Aloe Vera ( Airi Pätilä), 

Tupperware (Miia Vähäkuopus), GNLD (Aino Niskasaari),  
Koruja (Tiina Toikka), Korut ja kortit (Satu Piri-Tihinen) 

sekä Lemom-korut ja huivit (Hilkka Sarajärvi).
Lapsille liikuntaseikkailu 
klo 12-14 liikuntasalissa.

Tervetuloa!
Järjestäjä: Hirvaskosken kyläyhdistys ry

Suomen Metsäkeskuksen jul-
kisen palvelun yksikön ja 
Stora Enso Metsän järjestä-
mää metsäveroiltaa seura-
si maanantaina 20.1. Pohjan-
tähdessä nelisenkymmentä 
kiinnostunutta. Metsänomis-
tajilla on edessä jokavuoti-
nen savotta: metsäveroilmoi-
tuksen tekeminen, jota varten 
käydään läpi viime vuoden 
puukauppatulot ja metsän-
hoidon menot. Suurimmal-
la osalla metsänomistajia ve-
roilmoituksen viimeinen 
jättöpäivä on 28.2.

Illan asiantuntijoina ti-
laisuudessa oli Stora Enson 
metsäverotukseen perehty-
nyt metsäasiantuntija Alpo 
Särkelä ja Suomen Metsäkes-
kuksen julkisen palveluyk-
sikön metsäneuvoja Markus 
Ekdahl. Paikalla olivat myös 
yhtiön paikalliset metsäasi-
antuntijat, Aimo Kaivorinne, 
Vesa Pesälä ja Heikki Toiva-
nen sekä yhtiön markkinoin-
tiesimies Ringa Tuikka.

Ajankohtaisiin veroky-
symyksiin pureuduttiin, pe-
rusasioita unohtamatta. Tar-
kemmin perehdyttiin muun 
muassa 2C-metsäverolomak-
keen ja alv-lomakkeen täyt-
töön. Metsäverolomake ei ole 
muuttunut viime vuodesta 
ja verottaja suosittelee ilmoi-
tuksen tekemistä sähköisesti. 
Stora Enson metsäverotuk-
seen perehtynyt metsäasian-

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti
tuntija Alpo Särkelä esitteli 
sähköisistä palveluista Stora 
Enson eMetsä verokirjanpito-
ohjelmaa, jota voivat käyttää 
maksutta yhtiön puukauppa-
asiakkaat.

Suomen Metsäkeskuksen 
julkisen palveluyksikön met-
säneuvoja Markus Ekdahl 
kertoo, että Suomessa ei ole 
erillistä metsäverolakia:

- Metsätalouteen liittyvät 
verot määräytyvät useiden 
eri verolakien perusteella. 
Metsänomistajaa askarrutta-
vat usein poistot, metsävä-
hennys tai esimerkiksi kuin-
ka oman mönkijän käytön 
kustannuksia voi vähentää 
verotuksessa. Pääsääntöisesti 
metsäveroissa pääsee pelkäl-
lä pääomaverolla ja tuloista 
riippuen ei aina tarvita sitä-
kään. Ei ole kuitenkaan mah-
dotonta, että metsänomistaja 
joutuu tekemisiin pääoma-
tulon ja arvonlisäveron li-
säksi myös luovutusvoitto-, 
varainsiirto-, perintö- ja lah-
javeron kanssa. Myös henki-
lökohtaisesta hankintatyöstä 
aiheutunut ansiotulon vero 
tulee jollekin metsänomista-
jalle pohdittavaksi.

Stora Enson markkinoin-
tiesimies Ringa Tuikka tote-
aa, että veroneuvonnalle on 
selvästi kysyntää ja siihen ai-
otaan vastata jatkossakin:

- Yhtiön metsäasiantun-
tija, pudasjärveläislähtöinen 

Särkelä tuntee metsäverotuk-
sen perin pohjin, eikä eteen 
ole vielä tullut juurikaan ky-
symyksiä, johon ei vastaus-
ta olisi löytynyt. Pudasjärve-
läiset metsänomistajat ovat 
varsin aktiivisia ja tiedonha-
luisia, mikä on erittäin posi-
tiivinen asia metsätalouden 
kannattavuuden kannalta. 

Koska moni metsänomis-
taja on metsäverotuksen 
kanssa tekemisissä vain ker-
ran vuodessa, eivät harvak-
seltaan pitkin vuotta synty-
neet tapahtumat pysy koko 
vuotta mielessä. Tavallisel-
la metsänomistajalla ei ehkä 
tule seurattua kaikkia mah-
dollisia verotuksessa tapah-

tuvia muutoksia. Siksi ve-
roasioita on hyvä kerrata, ja 
palautella mieleen ennen ve-
roilmoituksen täyttämistä. 

- Erilaisten metsäverotuk-
sessa tehtävien vähennysten 
keinoin voidaan vaikuttaa 
metsätalouden kannattavuu-
teen merkittävästi. Metsäve-
roilmoituksella tulisi ilmoit-
taa menot vähennyksinä aina 
silloinkin, kun tuloja ei ole. 
Verottaja kyllä varmasti huo-
lehtii, että tulot on ilmoitettu-
na, mutta verovähennysten 
ilmoittaminen on metsän-
omistajan itsensä vastuulla, 
muistuttaa Tuikka.

Pertti Kuusisto

Illan asiantuntijoina paikalla olivat Stora Enson metsä-
verotukseen perehtynyt metsäasiantuntija Alpo Särke-
lä, Suomen Metsäkeskuksen julkisen palveluyksikön 
metsäneuvoja Markus Ekdahl ja Stora Enson markki-
nointiesimies Ringa Tuikka.

Hurja poistomyynti alkaa tänään!

S-marketin tiloissa

-30%
-40%-50%

5€
15€

10€-60%
Lahja- ja sisustustavaroita,

LeLuja ja peLejä 
jopa
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Plussaa ostoksistasi
Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

HIIHTOPAKETTI

159,-
129,-

ALE jatkuu...
TOPPA-ASUT

-30%

-50%
JOPA

CCM
KIEKKO-
LUISTIN

49,90
junior
senior

(69,90)

sis. sukset, monot, siteet

senior

junior

ONEwAy

VOITELUVAPAAT
SUKSET
yOKO OPTIGRIP

KARHU OPTIGRIP
PELTONEN NANOGRIP

249,-
239,-

259,-

199,-
MEILTÄ

TOUKAT JA 
MADOT!

JÄÄKAIRA

PILKKIVALIKOIMAT PARHAIMILLAAN!

Heinola Jubilee

79,-

TESTIVOITTAJA
TSL 227
LUMI-

KENGÄT

179,-

Pudasjärveläis lähtöinen 
KIDSing-voittaja Jenni Jaak-
kola esiintyy Tartu Mikki-
in -ohjelmassa perjantaina 
24.1. kello 21 YLE TV2–ka-
navalla. 

Leikkimielisessä musiik-
kivisailuohjelmassa nuo-
ruuden innolla ja teräk-
sisellä energialla mikkiin 
tarttuu Jennin kisasiskona 
suomenruotsalainen pop-
laulaja Molly Rosenström. 

Jenni Jaakkola  
Tartu Mikkiin  
-ohjelmassa

Vastakkaisessa joukkuees-
sa kisaavat Popstars-ohjel-
massa nähty ja soolohittin-
sä ansiosta tutuksi tullut 
Tea Hiilloste sekä teinipop-
pari Tuuli.

Lisäksi Jenni Jaakko-
la nähdään keskiviikkona 
29.1. kello 16.30 TV2:n Ga-
laxi-ohjelmassa Womman 
vieraana. Galaxi on koulu-
ikäisille suunnattu hyvän-
tuulinen televisio-ohjelma.

Jenni Jaakkola poseeraa muusikko ja televisiojuonta-
ja Sami Hintsasen kanssa Tartu Mikkiin -ohjelman ku-
vauksissa.

Suomen metsäkeskuksen te-
kemien tilastoyhteenvetojen 
mukaan Suomessa kestävää 
metsätaloutta ja talousmet-
sien luonnonhoitoa tuettiin 
vuonna 2013 lähes 82 miljoo-
nalla eurolla, josta Pohjois-
Pohjanmaalla yli 15,6 miljoo-
nalla.

Kaikkiaan Pudasjär-
vellä käytettiin kestävään 
metsätalouteen valtion tu-
kia vuonna 2013 yhteensä 
1,42 miljoonaa euroa. Täs-
tä puuntuotantoa tuettiin 
1,21 miljoonalla eurolla, jos-
ta 0,98 miljoonaa euroa kului 
metsänhoitotöiden toteutuk-
seen ja 0,23 miljoonaa eu-
roa toteutusselvitysten sekä 
suunnitelmien tukemiseen. 
Energiapuunkorjuuta tuet-
tiin 120 000 eurolla, metsän-
omistajille maksettiin ym-
päristötukea korvauksena 
arvokkaiden elinympäristö-
jen säästämisestä 29 000 eu-
roa ja luonnonhoitotöitä to-
teutettiin 62 000 eurolla.

Alueellisesti eniten 
tuettavia töitä  
Pohjois-Pohjanmaalla
Metsäkeskuksen alueista 
Pohjois-Pohjanmaa on sel-
västi suurin tukien hyödyn-
täjä, sillä siellä käytettiin 
viidennes tuista. Käytetty 
tukimäärä on suurin vuo-
sikymmeniin. Yksityismet-
sien pinta-alaan suhteutet-
tuna selvästi aktiivisimmin 
metsänhoitotöiden tukia 
hyödynsivät Etelä- ja Kes-
ki-Pohjanmaan alueen met-
sänomistajat. Nuorten met-
sien energiapuupotentiaalia 
käyttivät tehokkaimmin Ete-
lä- ja Keski-Pohjanmaan, 

Kestävän metsätalouden tukia
Pudasjärvelle 1,42 miljoona euroa

Keski-Suomen ja Pirkan-
maan metsänomistajat.

Pohjois-Pohjanmaalla 
puuntuotannon tukemiseen 
kului 14,49 miljoonaa, jol-
la tuettiin metsänhoitotöitä 
12,32 miljoonalla. Toteutus-
selvitys- ja suunnittelutu-
kea käytettiin Pohjois-Poh-
janmaalla kolme miljoonaa. 
Pohjois-Pohjanmaalla ener-
giapuutukea kului 2,17 mil-
joonaa euroa, jolla kerättiin 
energiapuuta 309 000 kuu-
tiometriä, joka on hivenen 
edellisvuotta pienempi mää-
rä. Energiapuutukea jäi Poh-
jois-Pohjanmaalla käyttä-
mättä noin miljoonaa euroa.

Koko maan luonnonhoi-
don varoista, 5,7 miljoonasta 
eurosta käytettiin viidennes 
Pohjois-Pohjanmaalla, 1,15 
miljoonaa pääosin maan-
omistajille maksettua ympä-
ristötukea. 

Metsänomistajat tekivät 
tai teettivät nuoren metsän 
hoitotöitä innokkaimmin 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla 
sekä Keski-Suomessa. Kaik-
kiaan nuoren metsän hoitoa 
tuettiin yli 125 000 hehtaaril-
la yksityismetsissä.

Kemera-lain mukaisen 
tuen saaminen edellyttää 
suunnitelmaa tai selvitys-
tä toteutetuista töistä, joiden 
tarkoitus on varmistaa tu-
ettavien metsänhoitotöiden 
tarkoituksenmukaisuus ja 
hyvä laatu.

- Kemera-tukitilanne on 
tällä hetkellä hyvä. Aikai-
sempina vuosina hakemus-
ten maksamista on jouduttu 
siirtämään seuraavalle vuo-
delle jopa koko maassa yli 
10 miljoonan euron edes-
tä, mikä on heikentänyt tu-

kitilannetta entisestään. Nyt 
siirtyviin hakemuksiin ar-
vioidaan käytettävän vain 
noin kolmisen miljoonaa eu-
roa kuluvan vuoden Keme-
ra-varoja, kertoo Suomen 

Kemera-lain mukaisen tuen saaminen edellyttää suun-
nitelmaa tai selvitystä toteutetuista töistä, kertoo joh-
tava esittelijä Heikki Vähätalo Suomen metsäkeskuk-
sesta. Kuva Risto Mulari, Suomen metsäkeskus.

Taiteilija Tapani Kokon 
näyttely avautuu perjan-
taina 24.1. Oulun taidemu-
seossa ja se on esillä maa-
liskuun 16. päivä saakka. 
Näyttely käsittää yli sata 

Tapani Kokolta yli 100 teosta Oulun taidemuseossa
teosta, veistoksia ja seinätai-
detta, vuodesta 2001 lähtien, 
ja Kokko kertoo viimeistel-
leensä viimeiset työt muu-
tama viikkoa sitten. Tapani 
Kokko on kotoisin Pudasjär-

veltä, Yli-Siuruan suunnalta.
- Tämä on kyllä hieno ti-

laisuus ja kyseessä on suuri 
näyttely. Koko taidemuseon 
alakerran 600 neliötä on käy-
tössä ja tyypillisimmistä tai-

denäyttelyistä poiketen ti-
lassa on teatterivalaistus 
sekä varta vasten luotu ää-
nimaailma, Kokko kertoo. 
JK

Pohjois-Pohjanmaan Nuo-
risoseurojen Liitto järjes-
tää yhteistyössä alueen 
nuorisoseurojen kans-
sa Maakunnallisen Kara-
okekilpailun. Koillismaan 
osakilpailu pidetään Pu-
dasjärvellä Koskenho-
vin talossa lauantaina 
1.2.2014. Harjoittelu aloi-
tetaan kello 14 ja kilpai-
lu kello 15. Maka-karaoke 
laulukilpailu on avoin kil-
pailu kaikille karaokelau-
lusta kiinnostuneille.

Kilpailu koostuu alue-

Maka-karaoke-laulukilpailu Koskenhovilla
karsinnoista ja finaalista, ja 
ne käydään henkilökohtai-
sena solistikilpailuna. Kil-
pailija ei saa olla sellai-
nen henkilö, joka on tehnyt 
myyntitarkoitukseen ääni-
tuotteita, laulaa ammatik-
seen, ”tekee tai on tehnyt 
keikkaa” tai toimii kilpailus-
sa tuomarina tai karaokeve-
täjänä. Finaalissa laulettava 
kappale ei saa olla alkukar-
sinnassa oleva, saman kil-
pailijan jo esittämä kappa-
le. Kilpailija voi esittää yksi 
tai kaksi laulua. Kilpailukap-

paleina on paikan päällä jär-
jestäjän osoittamilla listoilla 
olevat kappaleet eli Melp-
layn koko tuotanto. Kilpai-
lusarjat ovat alle 16 -vuoti-
aat, yleinen sarja ja seniorit 
yli 50 -vuotiaat. Finaaliin va-
litaan tuomareiden valitse-
mana kunkin sarjan viisi pa-
rasta.

Kilpailuun ilmoittaudu-
taan tapahtumapaikalla tai 
sähköpostilla marjo.jussila@
nuorisoseurat.fi -osoittee-
seen. Viestissä tulee ilmetä 
henkilön nimi, syntymäai-

ka tai ikä, esitettävät lau-
lut (mikäli tiedossa) ja 
tieto mahdollisesta nuo-
risoseuran jäsenyydestä 
sekä yhteystiedot. Osan-
ottomaksu on nuorisoseu-
ran jäseneltä viisi euroa ja 
muilta kympin. Maksu tu-
lee olla maksettuna ennen 
kisaa. Lisätietoja voi kysel-
lä Pudasjärven nuoriseu-
ran toimijoilta, toiminnan-
johtaja Timo Nevanperältä 
tai Arto Liekolalta. PK

metsäkeskuksen rahoitus- ja 
tarkastuspalvelujen päällik-
kö Aki Hostikka.

Pertti Kuusisto/ 
Suomen metsäkeskus
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Arja ja Olli Ervastin mai-
totilalla Ervastin kylässä 
juhlittiin 17.1. perjantaina 
13-vuotiaan lehmän, Olok-
sen 100-tonnari-juhlia, kun 
yhdeksän kertaa poikineelle, 
Holstein-rotuiselle Olos-leh-
mälle tuli 100 000 litran mai-
don tuotosmäärä täyteen. 

Arja ja Olli Ervastia kä-
vivät onnittelemassa joukko 
tärkeitä yhteistyökumppa-
neita ja alan muita toimi-
joita lahjojen kera. Paikalla 
olivat Pro Agrian maitoti-
layritysneuvoja Leea Holmi, 
Ranuan Meijeriltä Arla Ing-
mannin tuotantoneuvoja So-
fia Romppainen, Hankkija 
Oy:n Pudasjärven Agrimar-
ketin maatalousmyyjä Heik-
ki Inget, Suomen rehun ruo-
kinnan asiantuntija Kullervo 
Palovaara, Ranuan Meijerin 
hallituksen jäsen Merja Nis-
kala ja Suomen kotieläinja-
lostusosuuskunnan, Faban 
jalostusasiantuntija Paula 
Aho. 

Juhlan kuluessa käydyis-
tä keskusteluista tuli sel-
väksi, että laadukas mai-
dontuotanto vaatii tilan 
pitäjiltä hyvin monenlais-
ta osaamista ja huolellis-
ta sekä pitkäjänteistä työtä. 
Suomessa maidon tuottajil-
la on edessään hyvä tulevai-
suus, koska ruoan tuotantoa 
tarvitaan koko ajan. Maidos-
ta valmistetaan monenlaisia 
tuotteita ja niitä viedään pal-
jon myös ulkomaille. Tällä 
hetkellä meijereillä on mai-
dosta jopa pulaa. Suomessa 
tuotettu maito on laadukas-
ta ja sen eteen tekevät kaikki 
osapuolet kovasti töitä.

Olos on tilan  
oma kasvatti
Arja ja Olli Ervasti kertoivat, 
että Olos-lehmä on tilan oma 
kasvatti ja 100 000 litran mai-
tomäärän täyttymistä alet-
tiin ProAgrian maitotilayri-
tysneuvoja Leea Holmin 
kanssa odottamaan Oloksel-
ta jo viime syksynä. Holm 
tiesi kertoa, että Olos on Pu-
dasjärvellä järjestyksessään 
kahdeskymmenes 100 -ton-
nari, joista viimeisen kahden 

Ervastissa juhlittiin 
Oloksen sadan tonnin saavutusta

vuoden aikana on neljä täl-
laiseen maitomäärään pääs-
syttä lypsylehmää ja uusia ei 
lähivuosina ole tiedossa. Pai-
kalla olleet tiesivät kertoa, 
että Suomessa Oloksen tuot-
tamaan maitomäärään pää-
see alle yksi prosentti kaikis-
ta lehmistä. Tähän mennessä 
Suomessa on yksi lehmä, 
joka on tuottanut maitoa 
200 000 litraa.

Suomessa maitotiloilla 
karjan elinolosuhteet ovat 
aikojen saatossa kehittyneet 
paljon ja tämä näkyy muun 
muassa maidon tuotanto-
määrissä. 1960-1970-luvulla 
yksittäisen lehmän vuosittai-
nen maidontuotantomäärä 
on ollut noin 5000-7000 lit-
raa ja nykyisin se on vajaa 
9000 litraa. Päivänsanka-
ri Oloksen vuosikeskituotos 
on vajaa 10 000 litraa. Yleen-
sä paras maidon vuosituotos 
lehmällä on kolmannen, nel-

jännen ja viidennen poiki-
miskerran jälkeen.

Lehmän elinikäinen mai-
dontuotosmäärä on riippu-
vainen useista eri tekijöistä. 
Mahdollisimman suureen 
tuottavuuteen pyritään osal-
taan myös rodunjalostuk-
sella. Suuriin tuotantomää-
riin päästään harvoin, koska 
pitkäikäisiä lypsylehmiä 
on loppujen lopuksi vähän. 
Suomessa yksittäisen leh-
män elinikäinen tuotos on 
keskimäärin 23 000 litraa. 
Vaikka maitotilojen määrä 
Suomessa on laskenut, mai-
dontuotantomäärä on eri 
kehittämistoimien ansiosta 
kuitenkin pysynyt samana. 
Pudasjärveläisillä maitoti-
loilla on nykyisin keskimää-
rin 23 lypsävää lehmää.

Olli Ervasti kertoi, että Er-
vastin tila on ollut suvulla jo 
1800-luvulla ja hän aloitti ti-
lan hoidon vaimon kanssa 

13- vuotias, holstein-rotuinen Olos on Pudasjärvellä kahdeskymmenes 100 000 litran maitomäärän ylittänyt lehmä. Polveutumistiedoista kävi 
ilmi, että isä on Puistolan Mämmi ja emä Kukka. Tilan isäntä Olli Ervasti houkuttelee lehmää kuvausta varten. Vieressä vaimo Arja sylissään 
perheen nuorin lapsi, Eerika tytär.

vuonna 1988. 
-Tilan toinen tärkeä toi-

meentulon lähde on omien 
metsien hoito, jonka parissa 
sainkin viime syksynä tehdä 
töitä yli kuukauden ajan.

-Tilalla maidon vuosituo-
tos on nykyisin noin 210 000 
litraa ja tavoitteena olisi saa-
da vuokrattua maitokiin-
tiötä lisää. Karjan keskituo-
tos on 11 000 litraa lehmää 
kohden. Karjatilamme on 
niin sanottu pihattonavet-
ta ja meillä on tällä hetkellä 
22 lypsylehmää sekä hieho-
ja ja nuorta karjaa molem-
pia kymmenen. Lypsyasema 
sijaitsee navetassa omassa 
huoneessa ja siellä lypsetään 
neljä lehmää kerrallaan.

Tietokone  
suurena apuna
-Väkirehun lehmät saavat 
ympäri vuorokauden avoin-

na olevasta, tietokoneella 
ohjatusta rehukioskista. Ker-
rallaan kioskiin pääsee yksi 
lehmä ja rehua tarjoillaan 
pieni määrä kerrallaan. Kun 
lehmä tulee kioskille, tieto-
kone tunnistaa lehmän sen 
kaulassa olevasta tunnisti-
mesta. Tietokoneelle on syö-
tetty eläinkohtaiset ruokin-
tatiedot. Mikäli lehmä pyrkii 
kioskille liian usein, tietoko-
ne tunnistaa tilanteen ja yli-
määräinen rehuannos jää 
saamatta. Rehukioskin toi-
mintaideana on terveelli-
nen ruokinta, eläin saa rehua 
usein, mutta pieninä annok-
sina. Liian suuret, kerralla 
syötävät annokset saattavat 
aiheuttaa eläimelle ruoansu-
latushäiriöitä.

-Tilalla käytettävä säilö-
rehu on pakattu pyöröpaa-
leihin. Rehusta otetaan näyt-
teet ja niiden koostumus 
tutkitaan. Tulosten avul-

la tarvittavat kuivarehutäy-
dennykset osataan sitten 
tehdä oikein. Oikealla ruo-
kinnalla vältetään ongel-
mien syntymistä ja samalla 
mahdollistetaan karjalle pit-
käaikainen ja hyvä maidon 
elinikäistuotos. 50 000 litran 
maidon elinikäistuotoksen 
saavuttaneita lehmiä tilal-
la on muistaakseni ollut yh-
teensä kymmenkunta. Vii-
meisen kolmen vuoden ajan 
tilalla on käytetty ruokinnas-
sa säilörehun ohella Suomen 
rehun täysrehua, kertoi Er-
vasti.

Vieraiden poistuttua Arja 
ja Olli Ervasti saivat jatkaa 
Oloksen saavutuksen juh-
limista koko perheen kans-
sa. Katetusta pöydästä löy-
tyi tietenkin päivänsankarin 
nimellä kirjaillut hienot täy-
tekakut.

Pertti Kuusisto

100 -tonnari-juhlapöydässä vasemmalla edessä Ranuan Meijeriltä Arla Ingmannin 
tuotantoneuvoja Sofia Romppainen, Ranuan Meijerin hallituksen jäsen Merja Nis-
kala, Suomen kotieläinjalostusosuuskunnan Faban jalostusasiantuntija Paula Aho, 
Pro Agrian maitotilayritysneuvoja Leea Holmi, oikealla takana tilanpitäjät Olli ja Arja 
Ervasti, Suomen rehun ruokinnan asiantuntija Kullervo Palovaara ja Hankkija Oy:n 
Pudasjärven Agrimarketin maatalousmyyjä Heikki Inget. Maatalousyrittäjät Arja ja Olli Ervasti viettivät Olos-lehmän 100 -tonnari-juhlia.
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Oulunkaaren, Koillismaan ja 
Siikalatvan kuntien alueilla 
toimiva, rakennusalan ver-
kostoitumisen edistämishan-
ke, Rave jalkautui tiistaina 
14.1. käytännön työhön Pu-
dasjärvelle. Tällä kertaa koh-
teena oli Raimo Illikaiselle ja 
Leena Vanhaselle rakenteil-
la oleva uusi omakotitalo, 
johon hankkeen työntekijät 
saapuivat tekemään raken-
nuksen ilmantiiveysmitta-
usta. Tämän kertainen mit-
taustyö tehtiin yhteistyössä 
Rave- hankkeen toimijaver-
kostoon kuuluvan ja talon 
kokonaisrakennusurakoin-
nista vastaavan yrityksen, 
Rakennuspalvelu Ilkka To-
lonen Oy:n kanssa. Mitta-
us oli tällä kertaa maksuton 
urakoitsijalle sekä tilaajalle, 
koska se suoritettiin Rave-
hankkeen puitteissa. Nor-
maalihinta olisi kerraltaan 
reilut 1000 euroa. Valmiste-
lutöiden ja lämpökamera-
kuvausten sekä mittausten 
jälkeen talon tulevilla omis-
tajilla ja urakoitsijalla on hal-
lussaan rahanarvoista tietoa 
eli rakennuksen ilmanvuo-

Lämpökamera ja tiiveysmittaus 
toluku.

Nykyisin uudisraken-
nuksissa on koneellinen il-
manvaihto, jonka avulla 
poistoilmasta saadaan tal-
teen 50-85 prosenttia ilman 
mukana poistuvasta lämpö-
energiasta. Talteen otetul-
la lämpöenergian määrällä 
on vuositasolla huomatta-
va taloudellinen merkitys ja 
tämän vuoksi rakennuksen 
omistajan kannattaakin pe-
rehtyä ilmanvaihtolaitteis-
ton käyttöön huolella.

Energiatehokkaassa ra-
kentamisessa tiiveysmitta-
uksella on oleellinen mer-
kitys tiiveyden hallinnassa. 
Rakennusaikainen mittaus 
ja lämpökamerakuvaus ovat 
varmin ja helpoin tapa pai-
kallistaa mahdolliset vuoto-
paikat. Valmiin rakennuk-
sen mittauksella saadaan 
lopullinen ilmanvuotoluku, 
jota käytetään rakennuksen 
energiankulutuksen ja läm-
mitystehontarpeen lasken-
nassa sekä yhtenä tietona 
laadittaessa rakennukselle 
energiatodistusta. 

Rakennusurakoitsija Ilk-
ka Tolonen kertoi, että tiive-
ysmittaus kuuluu yrityksen 
rakentamispalvelukokonai-
suuteen ja se on toimenpi-
teenä myös osa rakentamista 
koskevaa laadunvalvonta-
järjestelmää. 

-Nykyisin uusien raken-
nusten energiamääräykset 
ovat erittäin tiukat, joten ne 
asettavat haasteita myös il-
mastoinnille. Koska valmiin 
rakennuksen tulee olla ali-
paineinen, talon rakennus-
suunnitelmien tekemisessä 
käytetäänkin aina ammat-
timaista lvi-suunnittelijaa. 
Lvi- suunnitelmat on hyvä 
olla valmiina jo rakennuksen 
aloituskokouksessa, neuvoi 
Tolonen.

Tiiveysmittaus  
kaksivaiheisesti
Rave-hankkeen projekti-
päällikkö Sakari Uusitalo 
kertoi, että rakennuksen tii-
veysmittaus tehdään kak-
sivaiheisesti, ensimmäisen 
kerran rakentamisen aikana 

ja toinen, kun rakennus on 
valmis ja tilat myös kalus-
tettu. 

-Mittauksen yhteydes-
sä lämpökamerakuvauksel-
la voidaan paikallistaa vai-
pan ilmavuodot ja kohdistaa 
tarvittavat korjaustoimet 
vuotokohtiin hyvissä ajoin 
ennen rakennuksen valmis-
tumista. Ennen ensimmäistä 
mittausta kaikki ilmastointi-
kanavat tukitaan tilapäisesti. 
Toisena työnä lämpökame-
ralla mitataan lämpötilaero-
ja ja haetaan mahdollisia 
ylimääräisiä lämmön vuoto-
kohtia, jotka tiivistetään, se-
losti Uusitalo.

Päivän tiiveysmittausta 
varten paikalle oli tuotu niin 
sanottu ilmanvaihtoyksikkö, 
jonka avulla talon sisätilaan 
saatiin tarvittava sisäilman 
alipaine. Kun tietokoneel-
la olevalle ohjelmalle kirjat-
tiin rakennuksen kuutioti-
lavuus sekä lattia- ja vaipan 
ala, ohjelma laski ilmanvaih-
toyksikön mittaamia virtaa-
matietoja hyödyntäen ra-

kennuksen tiiviyden. Tällä 
kertaa ilmanvuotoluvuk-
si saatiin yksi, joka paikal-
la olleiden asiantuntijoiden 
mukaan on erinomainen. 
Mittauksen ja lämpökamera-
kuvausten avulla rakentajat 
voivat tehdä tarvittavia tii-
vistystoimenpiteitä ja jatkaa 
rakentamista hyvillä mielin. 
Seuraava mittaus tehdään 
heti talon valmistumisen jäl-
keen tulevan kevään kulues-
sa.

Uuden omakotitalon tu-
levat omistajat, Raimo Illi-
kainen ja Leena Vanhanen 
saivat tiedon Rave- hank-
keen mittauspalvelusta ura-
koitsijaltaan Ilkka Toloselta. 
Lattiapinta-alaltaan noin 110 
neliön kokoinen omakotitalo 
on suorakaiteen muotoinen 
ja tämän ansiosta lämpöta-
loudeltaan ihanteellinen. Ta-
lon keskiosaan muurataan 
parasta aikaan tiilestä teh-
tyä, puulämmitteistä leivin-
uunia, jolla on mahdollisuus 
myös lämmittää taloa kyl-
mempinä vuodenaikoina.

Kati Mehtomaa seuraa sivusta, kun Kari Pääaho val-
mistautuu tiiveysmittauksen ajaksi tukkimaan ilmas-
tointikanavat ilmalla täytettävällä ilmapallolla.

Rave- hankeen toinen 
projektipäällikkö Kari Pää-
aho muistutti, että tiive-
ysmittauksesta kiinnostu-
neiden uudisrakentajien 
kannattaa ottaa heihin yh-
teyttä, koska hanke kestää 
vielä vuoden loppuun asti.

-Olemme käyneet hank-
keen kuluessa tekemässä 
mittauksia Pudasjärvellä jo 
neljässä eri kohteessa. Näil-
lä näkymin seuraava reissu 
paikkakunnalle on jo tiedos-
sa helmikuulle, totesi Pää-
aho.

Rave-hanke edistää koh-
dealueen rakennusalan toi-
mijoiden verkottumista, 
toimintaedellytyksiä ja kil-
pailukykyä. Hankkeen koh-
deryhmänä on rakennusalan 
toimijoiden lisäksi raken-
nusprojektien tilaajat. Oulun 
aikuiskoulutuskeskus Oy 
toimii Rave-hankkeen koor-
dinaattorina ja hanketta ra-
hoittavat OAKK:n lisäksi 
Ely-keskus ja Eu: n maaseu-
turahasto.

Pertti Kuusisto

Rave-hankeen hankesuunnittelija Kati Mehtomaa ja projektipäällikkö Kari Pääaho odottavat yhdessä urakoitsija 
Ilkka Tolosen ja hankkeen toisen projektipäällikön Sakari Uusitalon kanssa tiiveysmittauksen tuloksia.

rakentamisen laadunvarmistuksen apuvälineenä

Pakkanen naristelee nur-
kissa ja kuu on kirkkaampi 
kuin koskaan. Lumihiuta-
leet näyttävät pieniltä täh-
diltä ja aurinko pilkistelee 
itsepintaisesti taivaanran-
nalla hetken aikaa. Tam-
mikuu; uuden vuoden 
aloitus, keskitalvi ja kaa-
moksen taittuminen. 

Me täällä Hirvaskoskel-
la ajateltiin, että kevät tul-
la tupsahtaa joutuisammin 
ja aurinko alkaa lämmittä-
mään, jos järjestäisimme 
jotain mukavaa touhua. Ja 
niinpä syntyi idea toimin-
taviikosta, viikko 5, jonka 
päätteeksi on jo tutuksi tul-
lut Hyvän Olon lauantai. 

Toimintaa ja hyvää oloa Hirvaskoskella
Toimintaviikko koostuu oh-
jatusta ja vapaamuotoisesta 
yhdessä tekemisestä Hirvas-
kosken koululla. Maanantai-
na Muksujumppa kokoaa 3 - 
8 vuotiaat tytöt voimistelun 
alkeiden pariin liikunnan-
ohjaaja Elina Uusi-Illikaisen 
johdolla, tiistaina videotyö-
pajassa 6 - 9 vuotiaat tekevät 
oman elokuvan Mira Ylita-
lon ohjauksessa ja allekirjoit-
tanut liikuttaa naisia kunto-
jumpassa, keskiviikkona 2. 
- 5. luokkalaiset pojat pelaa-
vat sählyä ja SPR:n toimin-
takahvila toivottaa tervetul-
leeksi kaikenikäiset Moses 
Wachiran ja Elina Uusi-Il-
likaisen johdolla, torstaina 

Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen väki odottelee lasten 
tulevan vanhempien kans-
sa yhdessä ja tuovan muka-
naan oman lempi lautape-
lin ja lauantaina onkin sitten 
touhua ja tohinaa samassa 
paketissa. Hyvän Olon lau-
antai tarjoaa hieronta-, jalka-
hoito- ja kampaamopalvelu-
ja sekä kattavan valikoiman 
erilaisia hyvinvointituottei-
ta, käsitöitä, vaatteita yms. 
ja tietysti asiantuntijoiden 
esitteleminä. Lapset ja lap-
senmieliset pääsevät liikun-
taseikkailuun omaehtoisesti 
ohjaajien valvoessa ja myös 
ohjaten tarvittaessa. 

Meistä toimijoista oli-

si mukavaa, jos muilta-
kin kyliltä tulisi mukaan 
väkeä. Voitaisiin vaikka 
miettiä yhteisiä juttuja sii-
nä samalla. Tiedä vaikka 
löytyy innokkuutta ja tar-
vetta jonkin uuden toimin-
nan järjestämiselle ja sii-
hen tarvittaisiin puolin ja 
toisin lisäresurssia. Silloin 
on hyvä lyöttäytyä yksiin 
ja tuumata sekä alkaa tuu-
masta toimeen. Tervetuloa 
joukolla mukaan toimin-
taviikolle ja Hyvän Olon 
lauantaihin!

Toivottelee 
Ylitalon Paula

Puoli kuuden kirkko on 
kerran kuussa pidettä-
vä reilun puolen tun-
nin mittainen hartaushet-
ki. Hartaushetken aikana 
lauletaan lauluja pääsään-
töisesti kitaran säestyksel-
lä. Puoli kuuden kirkossa 
on reilun vuoden aikana 
vieraillut monenlaisia soit-
timia: mm. kazoo, ukulele, 
huuliharppu. Tämän lisäk-
si jokaisessa Puoli kuuden 
kirkossa on joku pieni yl-
lätys. Viime vuoden yllä-
tyksiä olivat muun muassa 

Vuoden ensimmäinen 
Puoli kuuden kirkko 

kutsuu sinua
teetarjoilu, kahvipussukka 
ja vieruskaverilta lahjaksi 
saatu tikkari.

Varaa itsellesi perjan-
tain alkuillasta hetki hiljen-
tymiseen ja tule katsomaan 
mitä Puoli kuuden kirkos-
sa tällä kertaa tapahtuu. 
Vuoden ensimmäinen Puo-
li kuuden kirkko on seu-
rakuntatalolla perjantaina 
24.1. kello 17.30. Tule, niin 
saatat yllättyä.

Terveisin,
Puoli kuuden kirkon väki
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Tiistaisin 
hiustenleikkaukset 
ilman ajanvarausta 

klo 9-17. 

600 cm3 classic
vm 2002

3290,-

600  cm3  iq
vm 2010

4950,-

750  cm3 switchback
vm 2009

6690,-

550 cm3 sport touring
vm 2000

2990,-

340 cm3 edge 
touring  vm 2004

3750,-

1000 cm3 rs vector
vm 2006

5490,-

indy supertrack
vm 1991

MALLI- JA VARASTOUUNIT POISTOHINTAAN!

Centus 1 ja 2

NunnaUuni. Se kestävä vuolukiviuuni.

Meeri 1

5850,-
ovh. 7240,-

nyt

2590,-nyt

ovh. 3000,-ovh. 6100,-

4900,-

Vanessa 6
kulmatakka

nyt

2790,-

3990,-

550 cm3  edge 
touring  vm 2005 

3750,-
ovh. 4660,-

Genius
valkoinen

nyt

Antti 1

2490,-
ovh. 3150,-

nyt
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Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

* Jalkojenhoitoa
* C. E. vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIdEN   
 TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

autokorjaamo
TH-MOTOR

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELyN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUdASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ Oy

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit 
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella
Timo Kukkonen

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSyHTIöIdEN 
HyVÄKSyMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 d tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

SYÖTTEEN
MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt
* Sorat, murskeet, hiekat,

myös seulotut lajikkeet
* Maisemointityöt * Lumityöt

Jari Särkelä, 
p. 0400 374 259

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Huoneistohotelli Hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

Peräkärryn 
vuokraus

kuomukärryt, 
pressukärryt, 

koppikärryt, trailerit

Puh. 050 366 5340
www.peräkärrynvuokraus.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Tmi Laura Kokko

Puh. 040 587 5051

Mökkien siivous ja huoltopalvelut, suursiivoukset,
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraani kuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

Päivystys 24 h puh. 0400 687 234
Kaupungin kiinteistöjen piha-alueisiin kuuluvat työt

ma-pe klo 7-16:  040 745 9839
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SEKALAISTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA

Taksi 
Siuruainen

Yli-Livo

040 190 4344

Taksi 
Markku 

Naamanka
Invavarustus, Yli-Livo
p. 0400 282 130

Palveluhakemisto

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, 

pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen 

mukaan.

Palveleva konepaja Pudasjärvellä

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Piippukamerat  
 aseisiin 

-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
-  Aseet 
- Reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  Hevostarvikkeet 
-  Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

siellä missä 
asiakkaatkin.

Me LähiTapiolassa  
tarjoamme paikallista ja  

henkilökohtaista vakuuttamisen  
ja raha-asioiden  

asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Me LähiTapiolassa
tarjoamme paikallista ja

henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-

asioiden asiantuntijapalvelua.
Tule käymään 

toimistollamme tai
pyydä meidät kotikäynnille.

P. 08 814 2580
Leena Kipinä p. 08 814 2583
Sari Pähtilä p. 08 814 2581

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

Olemme 
siellä missä 

asiakkaatkin.
Me LähiTapiolassa  

tarjoamme paikallista ja  
henkilökohtaista vakuuttamisen  

ja raha-asioiden  
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme tai 
pyydä meidät kotikäynnille. 

Leena Kipinä p.08 886 5561
Sari Pähtilä p. 020 522 6002

Ari Korteslahti p. 0400 198 390

LähiTapiola Pohjoinen
Toritie 1, Pudasjärvi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana 1.2. alkaen siis-
ti, valoisa kaksio 62 m2 Tuuli-
myllyntieltä, tarvittaessa kalus-
tettuna. P. 040 539 1270.

HENKILÖKOHTAISTA

Vanhempi rouva etsii vanhem-
paa miestä. P. 040 852 1052.

Autotallin ovien saranat. P. 040 
513 7809.

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Kinect liikesensori -xbox 
360:lle ja kaksi peliä Kinect Ad-
ventures peli ja Kinect Sports 
peli yhteish. 70€, litteä tietoko-
neen näyttö 19 tuum. 20€, hy-
vin toimiva gross treineri 80€, 
vatsalihaspenkki 30€. P. 044 
082 3450.

Volvo XC90 AWD T6 2.9 turbo 
automaatti, vm. 2003. aj. n. 220 
tkm. 7 paikkainen, hyvä varus-
telu. Tied. p. 0400 412 061.

OSTETAAN
Halontekokone kuljettimella. P. 
0400 345 466.

Hyvä keskuslämmityskattila 
puulle, p. 0400 773 314.

Farmari Mercedes-Benz (2003) 
C 200 CDI , aj. 378 000 km, p. 
040 836 3819.

Viikon ajan iso määrä eri aihei-
sia käytettyjä postikortteja. P. 
040 570 8718.

Vaaleanruskea siisti vuodesoh-
va halvalla. P. 040 513 8375.

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040 176 7640
Avoinna Ma-Pe klo 9-15

www.pudasjarvenisannointi.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@ pudasjarvenisannointi.fi

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Mäntyrinteentie 8, p. 0400 259 067

Koneurakointi Valkola T:mi
Traktoriurakointia, 

kiinteistönhuoltoa ja lumitöitä.

ma-ke 9-17, to 9-15, pe 9-17
* Tuote-esittelytilaa ilmaiseksi

* Uusia tuotteita edullisesti
* Käytettyjä huonekaluja

* Kierrätystuotteiden myyntipöydät; 
vuokra myynnin mukaan 

Kauppapaikka Aurinkotori

Kurenkosken vieressä, Kauppatie 5, puh. 044 971 9161

Muutot 
p. 045 866 7774.

Pudasjärven Yrittäjien hal-
lituksen varapuheenjohta-
jaksi valittiin tammikuun 
järjestäytymiskokoukses-
sa Aki Niemitalo. Sihteeri-
nä jatkaa Jaana Mourujärvi 
ja rahastonhoitajan tehtävät 
hoitaa puheenjohtaja Mar-

Pudasjärven yrittäjien hallitus oli järjestäytymiskokouksessa täysilukuisena. Edes-
sä Teija Sarajärvi, Jaana Mourujärvi, Marko Rautio ja Pirjo Haapala. Takana Matti 
Puolakanaho, Heimo Turunen, Katja Järvenpää, Pekka Kaijala, Aune Ekdahl, Timo 
Vähäkuopus ja Aki Niemitalo. 

ko Rautio. Tiedottajaksi ja 
jäsenvastaavaksi valittiin 
Heimo Turunen. Markkina-
vastaavana jatkaa Aune Ek-
dahl. Kesän markkinoiden 
ajankohdaksi päätettiin hei-
näkuun ensimmäinen vii-
konvaihde eli perjantai-lau-

antai 4-5.7. 
Puheenjohtaja Marko 

Rautio toi terveiset Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien hal-
lituksen kokouksesta, jota 
ennen oli osallistunut myös 
uusien puheenjohtajien 
koulutukseen. HT

Aki Niemitalo yrittäjien 
varapuheenjohtajaksi

Alue vartioitu. 
Mahd. lämmitykseen. 

Tarvittaessa myös 
edestakainen kyyditys 

lentoasemalle.

Edullista 
parkkitilaa

Oulun lentoaseman 
läheisyydessä.

Puh. 050 565 0387
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169 .

Tervetuloa!

Su 26.1. klo 11 Tuula Suomi ja  
 Jouni Vikström
Su 2.2. klo 11 Jouni & Kaija Vikström
Tiistaisin klo 18 Sana ja rukous 

Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 7.1.-29.3. ti-la klo 10-17.
Terva - Pohjolan musta kulta 7.-29.1. klo 14.00-20.00. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1.
PAKKASUKKO golf-turnaus Simulaattorissa tammikuun ajan.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30 alkaen.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Saini Konttilalla ke 22.1. klo 19.
Kylä liikkeelle -tilaisuus ke 22.1. klo 18.00-21.00 Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Paikka Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941.
FreeKing Ride Iso-Syötteellä la 25.1. Skipe Oivon ja Jani Johansénin luotsaama 
freeridekilpailu. Ennakkoilmoittautuminen. 
Pudasjärven Martat ti 28.1. klo 18 seurakuntakeskus. Asiana mm. vuoden 2014 
toimintasuunnitelma.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä  la 1. 2.  Kilpailu alkaa klo 12, ilmottautumi-
set viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle.
Kirjallisuuspiiri to 6.2. klo 17.30-19.00. Lukuaiheena Fredrik Backman: Mies joka 
rakasti järjestystä ja Niina Miettinen: Israel-tyttö. Vapaa pääsy, tervetuloa! Pudasjärven 
kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 7.2.-9.2. Kaikille avoin eräseikkailu, jossa vaa-
ditaan hyvän hiihtokunnon lisäksi tietoja ja taitoja, joiden avulla selviytyy luonnossa 
ankarissakin talviolosuhteissa ympäri vuorokauden. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 
126.
ParkkiJamit-Cup Iso-Syöte SnowParkissa la 8. 2. Jameihin ei ole erillistä ilmoit-
tautumista, riittää kun tulet laskemaan ja pitämään hauskaa Iso-Syöte SnowParkkiin 
klo 12-15.

Pudasjärven Perussuomalai-
set ry:n hallituksen järjestäy-
tymiskokous valitsi paikal-
lisyhdistyksen toimihenkilöt.  
Syyskokous oli valinnut jo 
uudeksi puheenjohtajak-
si Alpo Ollilan. 1. varapu-
heenjohtajaksi valittiin Sari 
Honkanen-Rönkkö ja 2. va-
rapuheenjohtajaksi Kari Tyk-
kyläinen. Sihteeri-talouden-
hoitajaksi puolestaan valittiin 
edelleen yrittäjä Eila Puuru-
nen. EU -vaalien vaalipäälli-
köksi Pudasjärvelle nimettiin 
puheenjohtaja Alpo Ollila.

Kokouksessa todettiin, 
että kaupunginvaltuutettu 
Juho Kellolampi tuli valituksi 
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin piirihalli-
tuksen jäseneksi piirin syys-
kokouksessa Oulussa. 

Tilaisuudessa vierai-
li myös Perussuomalais-

Eila Puurunen jatkaa sihteerinä

ten järjestösihteeri Jouka-
mo Kortesalmi, joka selvitteli 
läsnäolijoille puolueen vaali-
valmisteluja sekä Kuusamon 
Perussuomalaiset ry:n toi-
minnanjohtaja Tero Kokko. 

Kokouksessa päätet-

Pudasjärven Perussuomalaisten hallituksen järjestäytymiskokouksen osallistujia 
vasemmalta Alpo Ollila, Kari Tykkyläinen, Sari Honkanen-Rönkkö, Juho Kellolam-
pi, järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi, Elleni Käsmä, Reino Niskasaari ja Eila Puu-
runen.

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Keskiviikko ”Pikku-lauantai”
Laula, nauti ja viihdy kanssamme!

Pubissa 

Perjantaina 24.1. Pubissa Karaoke raikaa... Lippu 2€ sis. ep. 

Wintissä
auki klo 00-03.30 Karaoke

Lauantaina 25.1.

Lippu 5€dJ Hammer
Aukioloajat

ma-ti 15-20 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 14-03 • la 13-04 • Tammikuussa su sulj.

Jo pitkään Weckmannin kat-
totuotteiden jälleenmyyjä-
nä toiminut Rautia K-maata-
lous kutsui perjantaina 17.1. 
paikalle Pohjois-Suomen 
aluemyyjän Sami Väisäsen. 
Esittelypäivänä asiakkaat 
kävivät kyselemässä Väisä-
seltä neuvoja uudisraken-
tamiskohteiden ja vanhojen 
rakennusten katonrakennus-
asioista ja sovittiinpa monen 
kanssa tarvikehankinnoista-
kin.

Väisänen tiesi kertoa, että 
Pudasjärvellä on lukuisissa 
rakennuksissa Weckmannin 
tuotteista tehdyt katon pääl-
lysrakenteet.

- Yrityksellämme on pit-
kä kokemus toimialalta. 
Yli 50-vuotias perheyritys, 
Weckman Steel Oy on eri-
koistunut teräsohutlevytuot-
teiden ja teräshallien sekä 
traktorinperävaunujen val-
mistamiseen. Uusina tuot-
teina meiltä saa myös am-
mattitason auton peräkärryt. 
Yrityksellä on tehtaat Iisal-
messa ja Vierumäellä.

- Teräsohutlevytuotteita 
on tarjolla kattoihin ja seiniin 
sekä rakennusteollisuudel-
le että kuluttajien käyttöön. 

Kattojen puhtauden ja 
kunnon tarkistus on tärkeää

Suurta kuorman kantokykyä 
vaativiin kohteisiin meiltä 
löytyy korkeaprofiiliset poi-
mulevyt, joilla päästään jopa 
yhdeksän metrin jännevälei-
hin.

- Vaikka nykyisten katto-
materiaalien ja pinnoitteiden 
kestoikä on pitkä, kannattaa 
kattojen puhtaus ja kunto tar-
kistaa säännöllisesti pari ker-
taa vuodessa. Huoltotoimen-
piteisiin kuuluu vuosittain 
myös vesikaton ja sadevesi-
rännien puhdistus lehdistä 
ja risuista sekä kiinnikkeiden 
kunnon tarkistus. Kosteus- ja 
homevaurioiden ehkäisemi-

seksi kannattaa myös tarkis-
taa katon alusrakenteet ja että 
ilmanvaihto on riittävä.

- Esimerkiksi peltikatolla 
meillä on pinnoitetakuu 10, 
20 tai 30 vuotta pinnoittees-
ta riippuen. Itse kattolevy 
on sinkittyä teräslevyä, jon-
ka käyttöikä on kymmeniä 
vuosia. Nykyteknologian an-
siosta kattopinnoitteiden kes-
toikä on entisvanhaan verrat-
tuna paljon pitempi. Mikäli 
katossa tai sen eri rakenteis-
sa havaitaan korjaustarpeita, 
niihin kannattaa ryhtyä vii-
pymättä, muistuttaa Väisä-
nen.

Kauppias Jukka Valko-
la oli esittelypäivän annis-
ta tyytyväinen. Monia tule-
via kattoremontteja saatiin 
asiakkaiden kanssa vireil-
le. Yksi asiakkaista oli Alpo 
Turpeinen, joka kävi valmis-
telemassa Weckmannin Sami 
Väisäsen kanssa suunnitteilla 
olevan traktoritallin ja vers-
taan katonrakennusasioita. 
Turpeinen kertoo, että heti 
kun rakennuslupa-asiat ovat 
kunnossa, hän hankkii kaik-
ki rakennustarvikkeet samas-
ta paikasta.

Pertti Kuusisto

Alpo Turpeinen kävi valmistelemassa Weckmannin Sami Väisäsen kanssa suunnit-
teilla olevan traktoritallin ja verstaan katonrakennusasioita.

MYYDÄÄN 3 h + k 75,5 m2 
Pudasjärven keskustassa

heti vapaa saneerattu asunto
edullisesti. Tule tutustumaan.  
Putkiremontti tehty talossa. 

Esittely sopimuksen mukaan. 

Puh. 0400 522 501.

Myydään Laimet 130 (yläterällä)  

siirrettävä kenttäsirkkeli.
Puh. 0400 212 356.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kultuurikeskus Pohjantähti
Pohjois-Pohjanmaan museon kiertonäyttely

7.-29.1.2014

Terva - Pohjolan musta kulta
Avoinna: 

ma-ke klo 15-20, to-pe suljettu, la-su klo 14-17

Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 826 6586
Järj. Kulttuuripalvelut

tiin järjestää kansanedustaja 
Pirkko Mattilalle EU-vaaliti-
laisuus Pudasjärvelle kevään 
aikana. Hallituksen kokous 
hyväksyi yhdistykseen usei-
ta uusia jäseniä.

Pudasjärven Perussuoma-

laiset ry:n hallitus otti yksi-
mielisen kielteisen kannan 
koskiensuojelulain auki repi-
miselle ja Kollajan altaan jul-
kisuudessa väläytellylle ra-
kentamiselle. JK

Nuorisoseurojen Maakunnallinen Maka-karaoke, 
avoin henkilökohtainen solistikilpailu, 

aluekarsinnat ja finaali.

Koillismaan osakilpailu Pudasjärvellä 
Koskenhovilla la 1.2.2014, 

harjoittelu alkaen klo 14, kilpailu klo 15.
Kilpailukappaleina Melplayn koko tuotanto.
Kilpailusarjat: alle 16 -vuotiaat, yleinen sarja, 

seniorit yli 50 -vuotiaat.
Ilmoittautuminen sähköpostitse: 

marjo.jussila@nuorisoseurat.fi
Osanottomaksu: 

nuorisoseuran jäsen 5€ muut 10€.
Tapahtuman järjestäjä 

Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto.
Lisätietoja: 

toiminnanjohtaja Timo Nevanperä 
p. 044 720 8509 ja Pudasjärven nuoriseura/

Arto Liekola p. 040 871 1717.



10 11nro 4PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti22.1.2014 22.1.2014nro 4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

METSÄNOMISTAJAILTA     
yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Metsä Group

   

 Ma 3.2.2014  klo 18.00 –20.30 
 Liepeen väentupa, Liepeentie
 Tule kuulemaan ajankohtaisista veroasioista ja uuden  
 metsälain suomista mahdollisuuksista. Metsäliitto   
 täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja tarjoaa tilaisuudessa 
  syntymäpäiväkahvit. Ilmoittaudu 30.1. mennessä:  
 
  Taimi Pekkala puh. 050 5635139,  
  s-postilla: taimi.pekkala@metsagroup.com
  Markus Ekdahl  puh. 040 748 4201,  
	 	 s-postilla:	markus.ekdahl@metsakeskus.fi	

 
Tervetuloa!

Sami Karppinen

Teknisen ja ympäristötoiminta 
-tehtäväalueen palvelutuotannon 

yhteystietoja Pudasjärvellä
Kaupunki ja 1.10.2013 työnsä aloittivat uudet 

palvelu-urakoitsijat. Pienkiinteistöjen jätekuljetuksissa 
jatkaa sama toimija. 

Teiden ja katujen kunnossapito
 destia Oy
 Valtion liikenneväylät 0200 2100
 Kaupungin kadut ja tiestö 
 0400 384162Tievalaistus

Tievalaistus
 Tiet ja kevyenliikenteenväylät, 
 Syötteen alue ja Sivakkarata.
 Suomen Sähkörakennus Oy, 
 p. 0400 396 775 / Marko Rantamölö. 

Kaupungin kiinteistöjen ja sivukylien 
koulujen piha-alueet
Lisäksi:  Taajama-alueen yleiset alueet (mm. tori, leikki- 
ja liikennepuistot, matonpesupaikka, ekopisteiden 
ympäristö) ja pumppaamoiden ylläpitotehtävät sekä kiin-
teistöjen ja yleisten alueiden istutukset sekä viheralueet.

 Kiinteistöhuolto Riekki Oy 
 ma-pe klo 7-16 
 palvelunumero 040 745 9839, 
 muina aikoina 0400 687 234, 
 kht@khriekki.fi. 

Liikunta- ja ulkoilupaikat; Urheilukentät, lähiliikuntapai-
kat, taajaman ladut, ulkoilureitit ja viralliset uimarannat.
 Kuljetuspudas Oy 
 Palvelunumero 040 837 0335, 
 kuljetuspudas@kuljetuspudas.inet.fi 

Syötteen alue: 
Kaupungin kiinteistöjen siivous- ja kiinteistöjenhoitopal-
velut, yleiset alueet, viralliset uimarannat, ekopisteiden 
ympäristö ja ulkoilureittien ylläpito.

 Syötteen Maansiirto Oy / 
 Jari Särkelä, puh. 0400 374 259.

Kaupungin kiinteistöjen siivous- ja  
kiinteistönhoitopalvelut
 Lassila&Tikanoja Oyj 
 palvelunumero 24 h 010 636 121.

 Pudasjärven Turvapalvelut Ky
 Kaupungin kiinteistöjen 
 vartiointipalvelut.
 Puh. 020 8346310

Pienkiinteistöjen jätekuljetukset
 HFT Network Oy 
 Asiakaspalvelu palvelunumero 
 020 747 9090 
 asiakaspalvelu@hftnetwork.fi.

 Kaupungin siirtokuormausasema 
 puh. 040 702 6691, 
 käyntiosoite Kuusamontie 823 B.

Avoinna pe klo 14-18 ja la 10-14. Kotitalouksilta ei sekajättei-
tä, suurikokoiset jätteet (esim. sohva, nojatuoli) eri maksusta 
siirtokuormausasemalle aukioloaikana.

Paperinkeräys kaupungin alueella 
 Paperinkeräys Oy 
 Taajaman keräyspaperipisteet: 
 Perhemarket, K-supermarket, 
 Huminan lämpölaitos (Laidunalue), tori, 
 Karhukunnas ja Korpitien varsi.
 Jaakko Jäntti puh. 050 564 1473.

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

PUDASJÄRVEN
TURVAPALVELU

Nopeasti ja luotettavasti oma kehon koostumus mm. lihas-, 
luu- ja rasvakudoksen määrän ja jakautumisen kehossa. Mit-
taus motivoi erinomaisesti pitämään huolta terveellisistä 
ravintotottumuksista ja riittävästä liikunnasta. Hinta 5 €

Inbodymittaus

Liikuntapalvelut/Sampo Laakkonen 040-5856227

Puikkari ke 22.1    8.00 – 18.00
Puikkari to 23.1  8.00 – 10.00 ja 15.00 – 17.00
Ajanvaraus ja tarkemmat ohjeet 
Puikkarin palvelupiste 040- 826 6440

Koulutuksessa saat tietoutta omaishoitajuudesta sekä va-
paaehtoistoiminnasta. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, 
jotka haluavat toimia vapaaehtoistoiminnassaan omaishoita-
jien keskuudessa tai vapaaehtoisille, jotka jo toimivat vapaa-
ehtoisena omaishoitajien parissa. Koulutus on maksuton!

 ANNA AIKAA, SAAT AUTTAA -KOULUTUS
25.2.2014 klo 17.30-20.00, 

Pudasjärvi, palvelukeskus, Kauppatie 25

Koulutukseen ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen 
koulutuksen ajankohtaa Marja Heikkiselle p. 040 5019119

marja.heikkinen@omaishoitajat.inet.fi

ANNA AIKAA - SAAT 
AUTTAA

vapaaehtoistoimintaa - 
omaishoitajille

Pudasjärvellä Tolpanvaarassa on vireillä tuulipuistohan-
ke. Rakentaminen vaatii mm. teiden, asennuskenttien ja 
perustusten rakentamista, sähköistystöitä, tukipalvelu-
ja ja kunnossapitopalveluja. Pohjantähden auditoriossa 
järjestetään 23.1.2013 kello 18 yrittäjille tarkoitettu tuu-
livoimarakentamisen tietoisku, jossa alan asiantuntijat 
kertovat, mitä tuulivoimarakentaminen on ja mitä siinä 
vaaditaan.

 -Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulipuisto hanke on vie-
lä kaavaehdotusvaiheessa, mutta kannattaa jo hyvis-
sä ajoin valmistautua seuraavaan vaiheeseen eli raken-
tamiseen. Rakentamisen ja ylläpidon aikana avautuu 
mahdollisuuksia, joita me tietysti toivomme paikallisten 
yrittäjien hyväksikäyttävän. Tavoitteenamme on, että 
yrittäjillä olisi mahdollisimman hyvä tietämys tuulivoi-
marakentamisesta mitä kautta he pystyvät miettimään 
omaa asemaansa ja kilpailukykyään hankkeissa, ker-
too Metsähallitus Laatumaan tuulivoimapäällikkö Erk-
ki Kunnari. 

Tuulivoimarakentamisesta 
tietoisku

Tilaisuuden järjestävät 
Pudasjärven kaupunki ja Metsähallitus

Pudasjärven kaupungintalossa 
kokoustila Otso ke 29.1.2014 klo 9.30-15.00
- onko tiekunnalla tarvetta pitää kokous.
- onko kokoukset jääneet pitämättä. 
- pitääkö yksityistiellenne perustaa tiekunta
- onko kulkuoikeuksissa (rasitteissa) epäselvyyttä
- pitääkö tietänne kunnostaa, myös metsätien rahoitus    
  ja kunnostusneuvonta
Paikalla Projektipäällikkö, yksityistieasioiden erityisasian-
tuntija Heino Ervasti.
Päivä on tarkoitettu kaikille tiekuntien osakkaille, yksityistie-
asioita hoitaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Varaa aika neuvontapäivään puh. 040 860 8016.

Tervetuloa! 

KOILLISMAAN YKSITYISTIEVERKON 
KEHITTÄMISHANKKEEN 
NEUVONTA PÄIVYSTYS 

KANgAS- JA KUDEAUTO
pe 24.1. klo 9-15 

Matonkudetta, ontelokuteet, poppanakuteet, 
paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

KUULUTUS
Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2014 
hyväksynyt jätetaksat 1.1.2014 alkaen.

Jätetaksat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi ja kaupungintalon asiakaspalvelu-
pisteessä.

Pudasjärvi 21.1.2014

KAUPUNGINHALLITUS
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www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

Teräketjuöljy Hakki Lite 5 l
Mineraaliöljypohjainen moottorisahan te-
räketjuöljy. Erinomaiset voiteluominaisuu-
det kaikissa käyttöolosuhteissa. 1,79 €/l. 
Hinta ilman K-Plussa-korttia 12,95

K-Plussa  tarjous

8,95
Etusi 30 %

Moottorisaha McCulloch CS 330
Helppokäyttöinen perussaha polttopuu- ja pihatöihin. Helppo käynnistää ja 
käyttää Soft Start -toiminnon, polttoainepumpun ja rikastin/
pysäytyspainikkeen ansiosta. Laipan pituus 35 cm. 

139,-

Laippa + 2 teräketjua Oregon
Edullinen teräsarjapaketti. Sisältää Oregon laipan (35 cm) sekä kaksi laadukasta 
Oregon ketjua. Ketjun mitat: 3/8’’, 52 DL, 1,3 mm. 

24,95
39,95

Klapisäkki 1,5 m3 
kiinteällä pohjalla
Säkin seinämät hengittävää ja 
kestävää kudosta. Nostolenkit 
yläpuolella 4 kpl. Tyhjennys-
lenkit alapuolella. Avattava 
pohja.

12,95
kpl

Klapisäkki 1,5 m3 
avattavalla pohjalla
Säkin seinämät hengittävää ja kestä-
vää kudosta. Nostolenkit yläpuolella 
4 kpl. Avattava pohja.

Tarjoukset (sis. alv) ovat voimassa tammikuun 2014 loppuun tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

K-Plussa  tarjous

14,95
kpl

Hinta ilman K-Plussa-korttia 16,90

PAIKALLINEN RAUTIA-KAUPPIAASI

Tule käymään, niin tehdään 
kartoitus ja sovitaan 

tarvittaessa 
ilmainen arviokäynti.

pudasjärven LVi ja Rautatarvike Oy
varastotie 2 93100 pudasjärvi • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Käyttövesi- ja lämmitysputkien uusiminen
Uponor komposiittijärjestelmällä 

Ilmastointikanavien puhdistus sekä
ilmastoinnin säätäminen

Tammi- helmikuun aikana 
putkistoremontin tilanneille

kylpylälahjakortti tai työvaatesetti
 kaupanpäälle. 

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

Tulossa!
Kattopeltien

 laskentapäivä ma 10.2. 
paikalla 

Ruukin edustaja.

Tulossa!
Ma 17.2. paikalla 

Uponorin ja Niben 
edustajat.

(myös ilmastointikoneiden huolto ja vaihdot) 

350€alk.      350€Tule ja 

pyydä tarjous!


