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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI
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PUDASjärveläinen

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2022!
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 .anakuak iat ällehäl nettis emmilo –

jouluaattona     24.12.  klo  8.30 - 12.00
joulupäivänä      25.12.  klo 10.00 - 12.00
Tapaninpäivänä 26.12.  klo 10.00 - 12.00

PALVELEMME JOULUN AIKANA: 

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

Uuden vuoden aattona 31.12. klo 8.30 - 17.00
Uuden vuoden päivänä 1.1. klo 10.00 - 12.00

M-Market  
Puhoskylä

Kiitämme kuluneesta
 vuodesta ja toivotamme 

asiakkaille sekä
 yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja
 Onnellista Uutta Vuotta 

2022!
Puhoskylän lähikauppa Ay.

Anne perheineen ja Mervi perheineen

Tervetuloa!

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotammeRauhallista Joulujuhlaa ja 

Hyvää Uutta Vuotta!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi. Puh. (08) 821 185

PALVELEMME jouLun AiKAnA:
Torstaina 23.12. klo 9-18

jouluaattona 24.12. klo 9-14
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

PALVELuPisTEEMME PALVELEVAT  
jouLuPyhinä:

PuhosKyLän LähiKAuPPA  
jouluaattona klo 8.30 - 12 

joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo 10-12
ryTingin KAuPPA  

jouluaattona klo 8-13 
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä klo 12-17 

syÖTEKyLän KAuPPA  
jouluaattona klo 10-13 
joulupäivänä suljettu 

Tapaninpäivänä klo 10-18

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

jouluaattona ja joulunpyhinä 
suljettu

Joulun Ja uuden 
vuoden aJan aukioloaJat 

torstaina 23.12.  
10:30 - 21:00
Jouluaatto 24.12.  
suljettu
Joulupäivä 25.12.  
14:00 - 04:30
tapaninpäivä 26.12.  
12:00 - 04:30
Maanantai 27.12.  
10:30 - 00:00

tiistai 28.12.  
10:30 - 00:00
keskiviikko 29.12.  
10:30 - 20:00
torstai 30.12.  
10:30 - 00:00
Perjantai 31.12.  
10:30 - 04:30
uudenvuoden päivä 
1.1.2022 12:00 - 04:30 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833, ravintolamerita@gmail.com

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-04.30, 
la 11-04.30, 

su 12-21

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!! 

lounasbuffet on tauolla 20.12.2021-9.1.2022 
lounas Palaa tauolta Maanantaina 10.1.2022 

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Hyvää Joulua ja 
Autoilevaa 

Uutta Vuotta!

Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022! 

Toivottavat kauppiaspari Tarja ja Kalle

Palvelemme:
Jouluaattona klo 10 - 13
Joulupäivänä SULJETTU
26. - 29.12.    klo 10 - 18

Syötekylän
kauppa
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 mennessä. 

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdol-
lisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Saamme tällä kuluvalla viikol-
la hiljentyä vuoden ehkä odo-
tetuimman juhlan äärelle; joulu 
on taas. Ja kattilat täynnä puu-
roo. Joulu on rauhoittumisen, 
hiljentymisen ja perinteisten 
arvojen kunnioittamisen aikaa; 
jouluna me saamme toivon mu-
kaan olla rauhassa huolilta, st-
ressiltä, työmurheilta ja maassa 
on rauha ja ihmisillä hyvä tah-
to.

Hiljentyessämme omaan 
jouluumme muistammeko lap-
sen sen, mi taivaisen tuo kirk-
kauden? Joulun perimmäisen 
merkityksen? Vapahtajamme 
syntyi heinille härkien kauka-
lon; puitteet eivät olleet juh-
lavat eikä suku ollut koolla. 
Vaatimaton alku Vapahtajalle, 
jonka syntymä – tuo ensi joulu, 
sai muuttaa historian.

Eikä vain synnyinseutun-
sa historiaa, vaan koko maa-
ilmanhistorian. Jeesuksen 
Kristuksen syntymän, kuole-
mallaan toteutuneen sovitus-
työn ja ylösnousemuksen an-
siosta voimme ilolla juhlistaa 
joulun merkitystä meille jo-
kaiselle. Ja tätä juhlaa saamme 
viettää itsenäisessä kotimaas-

samme – on armain ja kallein 
mull’ ain Suomenmaa! Oma ru-
koukseni näin joulun alla on-
kin, että en etsisi valtaa loistoa, 
vaan rauhaa päälle maan. Rau-
haa, josta Suomen kansa on 
saanut nauttia pitkään, rauhaa, 
jonka merkitystä emme voi 
täysin ymmärtää, koska suu-
ri osa meistä ei ole muunlais-
ta aikaa elänyt. Kun katsomme 
kuvia maailmalta ja näemme 
pakolaisia vaeltamassa nälkiin-
tyneinä ja uupuneina kohti – 
niin, mitä? Parempaa elämää? 
Sitä kiiltokuvatodellisuutta, 
josta he unelmoivat? Todelli-
suutta, joka heitä ei kuitenkaan 
odota? Ken toi kyyneleitä jo 
silmiin pienokaisen? Miksi äi-
tiin tarraudut nyt niin vavisten?

Meidän on helppo viettää 
joulua turvallisessa, rauhallises-
sa maassa, me voimme halutes-
samme sulkea silmämme myös 
kotimaamme, kotipaikkakun-
tamme ja naapurimme huolil-
ta. Helppo on vähätellä: kyllä 
yhteiskunta huolen pitää, eikä 
Suomessa kukaan nälkään kuo-
le. Ehkä ei. Mutta olisiko meil-
lä itse kullakin mahdollisuus 
tuoda kotihin, jos pieneenkin, 

nyt joulujuhla suloisin? Naa-
purille, joka liikuntakyvyttö-
mänä ei pysty asunnostaan 
poistumaan? Vuodeosaston 
potilaalle, jonka joulu kuluu 
vailla mitään tekemistä ter-
veyskeskuksessa? Hoivakodin 
asukkaalle, joka elää muistois-
saan omaa nuoruuttaan päiväs-
tä päivään uudelleen ja uudel-
leen? Voisiko silloin olla hyvä, 
lämmin, hellä, mieli jokaisen? 
Niin meille joulu maallinen ois 
alku joulun taivaisen?

Tämä hartauskirjoitukseni 
on ainakin toistaiseksi viimei-
nen, jonka Pudasjärveläiseen 
kirjoitan ja samalla myös työ-
päiväni Pudasjärvellä vähene-
vät vauhdilla. Olen siirtymässä 
toisen seurakunnan palveluk-
seen tammikuussa ja haluan 
kiittää kaikkia teitä pudasjär-
veläisiä hyvästä yhteistyöstä 
ja monista keskustelutuokiois-
ta, joita olen kanssanne saanut 
käydä. Kuten tämäkin hartaus-
kirjoitus ehkä osoittaa, koen 
henkilökohtaisesti diakonia-
työn vahvana kutsumuksena-
ni ja olen suunnattoman kii-
tollinen, että olen saanut täällä 
Pudasjärvellä olla tuossa ar-

vokkaassa työssä puolentoista 
vuoden ajan mukana. Olen ha-
lunnut monissa yhteyksissä he-
rätellä ajatuksia – niin tässäkin 
tekstissä – mutta en syyllistä-
misen kautta, vaan pyrkien sii-
hen, että meistä jokainen voisi 
löytää oman paikkansa seura-
kunnassa ja toimia juuri sellai-
sessa palveluroolissa, minkä 
Jumala itse kullekin sopivak-
si katsoo. Tehtävää on paljon ja 
jokaiselle varmasti löytyy sel-
laista, mikä itselle sopii. Kaikel-
la rehellisellä työllä – vapaaeh-
toistyö mukaan luettuna – on 
aina Herran siunaus ja tekijät 
ovat aina tervetulleita.

Lopuksi vielä pikku ai-
vonystyräjumppa: tähän har-
tauskirjoitukseen olen upot-
tanut yksitoista lainausta 
tutuista joululauluista; löydät-
kö ne kaikki?

Kunnia Herran, maassa nyt 
rauha, kun Jeesus meille armon 
toi! Hyvää ja siunattua Vapahta-
jamme syntymäjuhlaa jokaisel-
le meistä.

Jari 
Valkonen

seurakunta-
pastori

Me käymme joulun viettohon

Jouluaaton hartaus kirkon juhla-aukiolla (vanha parkki-
paikka) 24.12. kello 13 toimittaa Timo Liikanen, kanttori-
na Keijo Piirainen.

Jouluaaton hartaus Sarakylän kappelin pihalla 24.12. kel-
lo 13, toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Sauli Vaitiniemi.

Jouluaaton hartaus kirkossa 24.12. kello 14, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Tilaisuuteen voi 
osallistua 120 henkilöä. Striimaus seurakunnan YouTube-
kanavan kautta. 

Jouluyön messu kirkossa 24.12 kello 22, toimittaa Jari 
Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Tilaisuuteen voi osal-
listua 120 henkilöä. 

Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa 25.12. kello 
8. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Sauli Vaitiniemi. Ti-
laisuuteen voi osallistua 120 henkeä. Striimaus seurakun-
nan YouTube-kanavan kautta. 

Mikäli rajoitustilanne muuttuu,  
tiedotamme muutosten vaikutuksista joulun ajan  
tilaisuuksiin kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tapaninpäivän messu seurakuntakodilla su 26.12. kello 
10. Toimittaa Jari Valkonen, avustaa Timo Liikanen, kant-
torina Sauli Vaitiniemi. Tilaisuuteen voi osallistua kirkko-
salissa 50 henkeä ja isossa kahviossa 30. Striimaus seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 

Seurakuntakodin ikkunoilla on ulkoapäin nähtävillä 
Joulupolku 14.12.2021-9.1.2022. “Kertomus aasin jou-
luvaelluksesta Betlehemin seimen äärelle” Lähtö on kello-
tornin vierestä olevalta ilmoitustaululta. Polulta löydät kat-
seltavaa, koettavaa, kuunneltavaa (QR-koodilla).  

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto on avoinna viikolla 51 ma ja ti kello 9.00–
11 ja 11.30–14 sekä to kello 12–16, viikolla 52 ma ja ti kel-
lo 9.00-11 ja 11.30-14, torstaina suljettu. P. 08 882 3100. 

Haudattu: Salme Sinikka Kiviniemi-Hyry 90 v, Kerttu Elsa 
Ruonakangas 89 v, Jaakko Antero Siuruainen 83 v, Kaisa 
Matilda Suntioinen 72 v.

Rakkaamme

Jaakko Antero 
SiuruAinen
s. 23.11.1938
k. 7.12.2021

Kaipauksella muistaen 

Sirkka-puoliso
Kari
eero ja Maarit
nina perh.
Jonna perh.
muut sukulaiset, ystävät ja tuttavat

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen,
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ei polulla enää kulkijaa,
vain muistot siellä asustaa. 

Siunaus toimitettu 14.12.2021 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos kaikille osanotosta suuressa surussamme.

Rakkaamme

Kerttu elsa
ruonAKAngAS
o.s. Pikkuaho

s. 7.4.1932 Pudasjärvi
k. 28.11.2021 Pudasjärvi

Äiti rakkahin on pois nukkunut,
mummi kultainen taivaaseen muuttanut.
Saatoimme äidin uneen rauhaisaan,
isän vierelle nukkumaan.
Sydän kiitosta tulvillaan.

Kaipauksella muistaen

Aila ja Martti
eero
elsa ja Veijo
Airi ja Tapani
Arto
Mika ja Santra
Simo ja Satu
Lastenlapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 18.12.2021
Lämmin kiitos myötäelämisessä surussamme.

Joulurauhaa!
”Kunnia Jumalalle korke-
uksissa, maan päällä rauha 
ihmisten kesken, joita hän 
rakastaa”, julistivat enkelit 
jouluevankeliumissa. En-
kelien ilmoitus tuli ensim-
mäisenä joulunakin levot-
toman maailman keskelle. 
Silloinkin oli vastakkain-
asettelua, sotia ja taisteluja.

Vaikka tilastojen mu-
kaan sodat maailmassa 
ovat tällä vuosisadalla vä-
hentyneet 1900-lukuun ver-
rattuna, niin valitettavasti 
tämänkin joulun alla moni 
ihminen joutuu pelkää-
mään henkensä edestä so-
dan kauhujen keskellä. Eri-
tyisesti ajattelen ja rukoilen 
Etiopian kovaa vauhtia raa-
istuvan sisällissodan sivii-
liuhrien puolesta.

Vaikka saamme Suo-
messa elää syvää rauhan 
tilaa, kokee silti moni yh-
teiskunnallisen tilanteen 
omassa maassammekin 
rauhattomana. Olen itse-
kin huolissani yhteiskun-
nan kärjistyneestä keskus-
teluilmapiiristä. Sosiaalisen 
median keskustelualustoil-
ta vaikuttaa ajoittain olevan 
rauha kaukana. Voi kunpa 
sinnekin, missä tahallaan 
ymmärretään toisia ihmi-

siä väärin ja lyödään sanan 
säilällä, laskeutuisi rauha ja 
hyvä tahto.

Jotta rauhaa saadaan li-
sää, tarvitaan rauhante-
kijöitä, rauhan rakentajia. 
Lähipiirissäsi, kotona, kou-
lussa, työpaikoilla sinä voit 
olla rauhantekijä tulevana 
jouluna. Rauha lähipiirissä 
rakentuu pienistä asioista ja 
sanoista. Kiitos ja anteeksi 
ovat tärkeimpiä rauha-sa-
noja ihmisten välisissä suh-
teissa.

Siellä missä joulun lap-
si Jeesus on keskiössä, siel-
lä rakennetaan rauhaa. 
Ei Jeesusta turhaan sano-
ta Rauhan ruhtinaaksi. Jee-
sus voi muuttaa ihmissydä-
men, ja tuoda sinne rauhan. 
Tuo rauha ei ole vain rau-
hallinen mieli tai rauhalli-
nen olo, vaan se on jotakin 
syvempää. Se on Jumalan 
rakkauden mukanaan tuo-
maa rauhaa.

Jeesus, rauhan ruhtinas, 
joulusi siunatkoon.

Oulussa adventin alla 2021

Jukka 
Keskitalo

Oulun hiippa-
kunnan piispa

Toivottaa: VKK-Median väki

PUDASjärveläinen

Rauhallista Joulua ja 
Menestyksekästä 

Uutta Vuotta 2022!
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Kiitämme asiakkaita 
kuluneesta vuodesta, sekä 

toivotamme hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2022!

Hyvää Joulua  

ja  

Onnellista Uutta Vuotta! 

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 

kuneesta vuodesta toivottaen 
stressitöntä joulua ja 

onnellista uutta vuotta!Pirjo

Sarakylän alueen kyläseura ry.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta Sarakylään.
Kiitokset kaikille tapahtumissamme 
mukana olleille sekä talkoolaisille 

kuluneesta vuodesta!

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja

onnellista uutta vuotta 2022 toivottaa

Syötteen 
Maansiirto Oy

KIITOS
asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneillemme
kuluneesta vuodesta! 
Hyvää joulua ja onnea 
vuodelle 2022!

Coronaria Pudasjärvi 
Jukolantie 3 
93100 Pudasjärvi 
p. 010 525 8801

FYSIOTERAPIA 
PUHETERAPIA 

TOIMINTATERAPIA
Teemme myös 
kotikäyntejä

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Papille on riittänyt 
töitä Pudasjärvellä

Kaksi ja puoli vuotta on 
kulunut nopeasti Pudas-
järven seurakunnassa. 
Aloitin aivan tuoreena pap-
pina kesäkuussa 2019 ja tätä 
kirjoittaessani ollaan jo jou-
lukuussa 2021. Pudasjärvel-
lä viettämäni aika on ollut 
minulle monella tavalla iki-
muistoista: muutin uudel-
le paikkakunnalle ja aloi-
tin ensimmäistä kertaa työni 
seurakuntapastorina. Puoli-
sen vuotta ehdin nähdä niin 
sanotusti normaalia elämää 
seurakunnassa, kun sitten 
kevättalvella 2020 tuli ko-
ronapandemia ja moni asia 
meni arjessa uusiksi. Toki 
papin työn luonne on pysy-
nyt kautta aikain samana, 
mutta koronaviruksen uhka 
pakotti toden teolla mietti-
mään uusia toimintatapoja. 
Miten kohdata ihmisiä tur-
vallisesti ja varmistaa työn 
jatkuvuus? 

Ja töitä Pudasjärvellä on 
riittänyt. Vaikka seurakunta 
on suhteellisen pieni, teke-
mistä on papille ollut paljon 
ja monenlaista. Heti ensim-
mäiseltä työviikolta jäivät 
mieleen useammat hauta-
jaiset, joihin valmistautu-
minen oli uudelle papille 
aika jännittävää. Pitkien vä-
limatkojen vuoksi olen istu-
nut näiden kahden ja puolen 
vuoden aikana enemmän 
auton ratissa kuin koskaan 
ennen (ja väistellyt poroja, 

se on selvää). Olen tavannut 
valtavasti ystävällisiä ja vie-
raanvaraisia ihmisiä. Olen 
saanut olla mukana paikal-
listen elämässä, niin ilossa 
kuin surussakin. Olen op-
pinut syömään leipäjuus-
toa kahvin kanssa. Kaikki-
aan kutsuja vierailulle on 
tullut enemmän kuin mihin 
olen tässä ajassa pystynyt 
vastaamaan. Minuun ovat 
tehneet vaikutuksen pudas-
järveläisten sitkeys, hyvän-
tuulisuus ja pitkäikäisyys. 
Lieneekö puhtaan luonnon 
ja kalaa täynnä olevien ve-
sistöjen vaikutusta, että niin 
moni Pudasjärvellä saavut-
taa niin korkean iän? Eten-
kin kohtaamiset paikallisten 
veteraanien kanssa ovat teh-
neet minuun syvän vaiku-
tuksen ja ovat antaneet per-
spektiiviä koko elämään.  

Pudasjärven seurakun-
nassa tehtävälle työlle ovat 
asettaneet omat haasteen-
sa henkilöstön suuri vaihtu-
vuus ja seurakunnan säästö-
tavoitteet, mutta eteenpäin 
on menty. Rauhoittumisen 
paikkoja ovat olleet yhteiset 
jumalanpalvelukset ja har-
taudet, jotka tietenkin ovat 
myös olennainen osa pa-
pin työtä. Pudasjärven tun-
nelmallinen, vanha kirkko 
ja hautausmaa ovat tulleet 
minulle tutuiksi ja rakkaik-
si. Välillä on vaikea hahmot-
taa, kuinka monen uuden 

pudasjärveläisen ristiäisissä 
olen ollut. Tai kuinka monen 
nuoren konfirmaatiossa olen 
saanut olla kirkossa muka-
na, tai kuinka monta seura-
kunnan jäsentä olen saatta-
nut haudan lepoon. Samoin 
olen pappina päässyt käy-
mään upeissa luontokohteis-
sa, joihin ei varmaan muuten 
olisi tullut lähdettyä. Tuskin 
unohdan koskaan kesäisiä 
nuotioiltoja kylillä tai erään-
kin parin vihkimistä Iso-
Syötteen huipulla. 

Samalla kun näiden vuo-
sien aikana olen tutustunut 
seurakuntaan, olen julkais-
sut pitkään suunnittelema-
ni fantasiakirjan VKK-Medi-
an tuella. Pari vuotta sitten 
aloitin myös ihmissuhteen, 
joka osoittautui kestäväk-
si. Menin kesällä kihloihin 
ja olemme mieheni kanssa 
muuttaneet Kiiminkiin, jotta 
yhteinen arki olisi helpom-
paa. Uuden vuoden alus-
ta siirryn töihin Muhoksen 
seurakuntaan ja olen virka-
vapaalla Pudasjärveltä ke-
säkuuhun 2022 asti. Tähän 
päätökseeni vaikutti paljon 
se, että Muhos on entinen 
kotipaikkani, jossa on pal-
jon perhettä ja sukulaisia. 
Olen ollut nuorempana use-
ampaan otteeseen töissä Mu-
hoksen seurakunnassa. Tätä 
tilaisuutta en halua jättää 
käyttämättä, vaikka haikein 
mielin jätän ainakin joksi-

Kesällä 2019 Eva-Maria 
Mustosen ensimmäinen 
kirkollinen toimitus Pu-
dasjärven kirkossa.

kin aikaa työni Pudasjärvel-
lä. Joulun viettoon saan rau-
hoittua tänä vuonna mieheni 
perheen kanssa toisella paik-
kakunnalla. 

Haluan toivottaa kaikille 
rauhallista joulun aikaa ja 

siunausta vuoteen 2022!

”Olkoon Kristus kanssasi.
Hän on vastaus kaipaukseesi,
rauha levottomuuteesi ja
valo pimeyteesi,
kun kuljet kohti joulua.” 

(Pirjo Kantala)

Eva-Maria Mustonen,  
seurakuntapastori

Kristus syntyy - kiittäkää!
Loppuvuoden keskelle, 
sen pimeimpään aikaan, 
koittaa valo juhliessamme 
Herramme ja Vapahtajam-
me Kristuksen syntymää.  

Juhlan keskiössä on Ju-
malan lihaksitulemisen ih-
meellinen salaisuus – en-
nen aikojen alkua Isästä 
syntyneen Jumalan Pojan 
ajallinen syntymä äidistä, 
pyhästä Neitseestä Mari-
asta. Tämä Kristuksen li-
haksi tuleminen ja synty-
minen ihmiseksi korottaa 
jokaisen ihmisen aivan 
erityiseen asemaan. Or-
todoksinen kirkko tuntee 
suuren joukon pyhiä, jotka 
ovat selittäneet Kristuksen 
syntymän juhlan tapahtu-
mia. Pyhä Efraim Syyria-
lainen (+373) piti Kristuk-
sen syntymistä neitseen 
Marian kautta tapahtuma-
na, jonka myötä Kristus 
tuli monien veljeksi anta-
en siten ihmiselle mahdol-
lisuuden syntyä jumaluu-
desta ja Hengestä vastoin 
luontoamme. Joulun ihme 
on siten myös koko ihmis-
kunnan yhteinen ilon ja 
ihmetyksen aihe.

Kirkon upeat juhlaveisut 
kuvaavat oivallisesti tätä 
yhteistä iloa. Joulun kon-
takki julistaa, kuinka ”tänä 
päivänä Neitsyt yliolennolli-
sen synnyttää, ja maa tarjoaa 
luolan lähestymättömälle. En-
kelit paimenten kanssa ylistys-
tä veisaavat. Tietäjät tähden 
mukana vaeltavat, sillä mei-
dän tähtemme on syntynyt 
Lapsukainen, iankaikkinen Ju-
mala”. Kontakissa upeas-
ti vastakohdat yhdistyvät 
toisiinsa, kuinka neitsyt 
synnyttää meille ihmeelli-
sen Jumalan lapsukaiseksi, 
ja enkelit yhdessä paimen-
ten kanssa ylistävät tapah-
tunutta.

Kristus on olemuksel-
taan ihminen mutta samalla 
Hän on myös Jumala, joka 
tuli pelastamaan meidät. 
Kun kristitty tekee ristin-
merkin tunnustaa hän Kris-
tuksen jumaluuden. Täs-
tä muistuttaa myös toisen 
joulupäivän aamupalve-
luksen veisu, joka samalla 
kiteyttää kristillisen kaksi-
luonto-opin: ”Tänään toteu-
tuu outo ihme! Luonto uudis-
tuu ja Jumala tulee ihmiseksi. 

Hän pysyi sinä, mikä oli, ja 
otti omaksensa sen, mitä ei ol-
lut kärsimättä sekoitusta tai 
jakaantumista.”

Tässä ajassa joulussa 
korostuu yhä harvemmin 
Kristus, kun uskonnolli-
sia elementtejä häivytetään 
pois. Samalla myös Jeesuk-
sen jumalallista alkupe-
rää pyritään häivyttämään 
pohtimalla Hänen historial-
lista todenmukaisuuttaan. 
Jälkimmäinen on sinänsä 
ymmärrettävää, sillä meil-
le ihmisille on luonnollis-
ta yrittää etsiä järkisyitä ih-
meellisiin asioihin. Tämä ei 
kuitenkaan ole mikään uusi 
ilmiö, sillä jo pyhä Efraim 
opetti 300-luvulla, että ”jos 
joku kieltää Hänen syntymän-
sä, sen kumoaa Hänen ristin-
sä, ja jos joku olettaa Hänen 
alkunsa olevan Mariassa, sen 
ohjaa oikeaan se tosiasia, että 
Hänen jumaluutensa on en-
nen kaikkea muuta”.

Näinä aikoina on erityi-
sen tärkeää muistaa, mistä 
joulussa on kyse, kun maa-
ilmalla ihmisarvo on las-
kussa, ja on diktatuurisia 
maita, joissa ihmisiä käyte-

tään vallan välineinä. Kir-
kon opetus on kuitenkin 
selvä. Jokainen ihminen 
on pyhä ja jokaista tulisi 
kohdella ja rakastaa niin 
kuin itseään.

Toivon, että tänä jou-
luna muistaisimme kaik-
kein vähäosaisimpia ja 
auttaisimme heitä kukin 
parhaamme mukaan, sillä 
”meidän tähtemme on syn-
tynyt Lapsukainen, iankaik-
kinen Jumala”. 

”Kristus syntyy, kiittäkää!
Kristus taivaasta vastaan ot-
takaa!
Kristus maan päällä yletkää 
korkeuteen!
Veisatkoon Herralle koko 
maa, 
ja ihmiset riemuiten ylistä-
kööt Häntä,
sillä Hän on kunnioitettu!”  

(Joulukanonin 1. vei-
sun irmossi)

Elia 
Oulun 

metropoliitta 
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ARK. 8-20
LA  9-18

Voimassa 22.12.2021

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

TO-PE 23.-24.12.

Atria  
ROsOLLi
550 g

Pulla Pirtin
jOuLuLimPPu
500 g

Saarioinen LAnTTu-, 
PORKKAnA-  tai 
mAKsALAATiKOT 
700 g

Atria PERunA-, 
PunAjuuRi-  tai 
iTALiAnsALAATTi 
400 g

Conference
PääRynä

Eldorado
hEdELmä-
cOcTAiL
822/500 g

Poron
KyLmäsAvu-
RuLLA

sAvu-
nAuTA
(sisäpaistia)

Valio 
KuOhuKERmA 
3,3 dl

Eldorado 
sEKAhEdELmäT
250 g
kuivatut

Eldorado 
KuivATTu
Luumu
200 g

Atria  
KARjALAn-
PAisTi
700 g

KLEmEnTiini
1 kg
Espanja

HK
AiTO
nAKiT
350-450 g

HK
isO viiTOnEn
nAKKi 
900 g

Vaasan hOTdOg
sämPyLä 12 kpl/324 g 
tai hAmPuRiLAinEn 
6 kpl/480 g

Atria
hORnET
siiPiPALAT
900 g

PEPsi mAx, 
mOnTAin dEw 
no sugar, jAffA 
tai AnAnAs 6x0,33 l
sis. pantin

Sika-nauta
jAuhELihA
2 kg/talous

Old El Paso
TORTiLLA
8 kpl/326 g

2 pkt

KE 8-20
TO 8-20
AATTO 
PE 8-13

LA SULJETTU

SU SULJETTU

Red Del
jOuLu-
OmEnA

2 pkt

TORsTAinA jA PERjAnTAinA
LOhimARKKinAT jATKuu.

- iRTOTynnyRisiLLiä
-  siLLifiLETTä jA  
 siLLiPALOjA
-  mAjOnEEsisiLLiä
-  suuTARinLOhTA
-  sAvusiiKA

mA-KE 27.-29.12.

Valio
OLTERmAnni 
juusTOT 
1 kg tai 17% 900 g

Risella
PuuRORiisi
1 kg

Vanajan
sydänPiPARiT
200 g

Olvi
LimsAT
0,95 l

Turun 
sinAPPi 
275g

TO-KE 23.-29.12.

hAuTAKynTTiLä 
5 kpl, paloaika 25h

Polar
uLKOTuLi
6 kpl, Paloaika 4-6h

hAuTALyhTy
sydän
paloaika 120h

LyhTyKynTTiLä
5*6cm 10 kpl

PöyTäKynTTiLä
8 kpl, paloaika 16h

Havi
TuiKKu
50 kpl

Havi
juhLAKRuunu
KynTTiLä
6 kpl

KOKOnAisTA 
nORjAnLOhTA sEKä 
KOTimAisTA KiRjOLOhTA jA 
LOhifiLETTä RAj. ERä

-  sAvuLOhifiLETTä
-  isOA siiKAA
-  jA PALjOn muiTA 

hERKKujA.

295
ras

169

335
pkt

129
ras

249
kg

199
kg

199
prk

500

295
pkt

249

289

349
pkt

695

250

765
100 g

219
100 g

695
kg

249
plo

329
pss

279
pss

199

pss

200€ OsTOKORTTiARvOnTA

pss

pss

pkt

kg

599
pkt

179
pss

100
pss

100
plo

199
kpl

jOuLuKuKAT jA 
-AsETELmAT

375

Voimassa 23.12.2021 asti

399

595

299

550

295

359
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Pukinkonttiin M-Marketista
MONIPUOLINEN VALIKOIMA PELEJÄ KOKO PERHEELLE!

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

ARK. 8-20
LA  9-18

TEKSTIILIOSASTOLTA KENKÄOSASTOLTA

RAUTAOSASTOLTA

1995

3500

9990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE-
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Airam Luka ladattava
OTSALAMPPU
- Valonlähde LED 2 x 20 W, 1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650, 2600 mAh 3,7 V 
  sisältyy  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto sisältyy  
  pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

Prego
RUUVI- 
MEISSELI-
SARJA
56-osainen

Sievi 
Arktis TR
NAHKA-
SAAPPAAT

14900
Mustag KAMIINAPUHALLIN 4-lapanen

6500

Kierrätysteho 155 CFM, 700 g. Käyttölämpötila 
75 - 345 astetta. Suositeltu käyttölämpötila n. 
200 astetta.
Energiaa säästävä puhallin kamiinoihin ja tak-
koihin. Levittää lämpöä nopeasti huoneeseen, 
tekee huoneilmasta miellyttävämmän. Luo itse 
oman virtansa kamiinan tai takan lämmöstä, 
johtoja tai paristoja ei tarvita.Kierrätysteho 155 
CFM, 700 g. Käyttölämpötila 75 - 345 astetta. 
Suositeltu käyttölämpötila n. 200 astetta.

1990

Tekninen
MIcROfLEEcE 
VÄLIASU

Airam Stella
PöyTÄ-
VALAISIN
LED

1990
Toho
KAASUPOLTIN
max, 1200 c

2995

PALJON

ERILAISIA

PALAPELEJÄ

KAIKEN

IKÄISILLE!

4495 True North 
naisten
PARKATAKKI
Koot: M-3XL, musta
Aquatex airvent

True North miesten
PARKATAKKI
musta ja sininen
Koot: S-XXL
Aquatex airvent

True North 
naisten
TOPPATAKKI
Koot: XS-XXL, 
harmaa
Aquatex airvent

True North miesten
KEVyT-
TOPPATAKKI
Koot: S-XXL
oliivi ja musta

True North 
naisten
PITKÄ 
TOPPATAKKI
Koot: XS-XXL

True North lasten
PARKATAKKI
Aquatex airvent
Koot: 122-164 cm
musta ja tummanpunainen

Kuoma
LUMITARINA
koot: 35-41

Kieppi ”Hilla”naisten
TALVIKENKÄ
aito villavuori,
kitkapohja,
musta ja konjakki

Kuoma
RIcKy
koot: 41-46

Topman miesten
TALVIKENKÄ
koot: 41-45
kitkapohja

Sarva naisten
NASTAKENKÄ
waterproof
koot: 37-42

9890 9490 8990

9990 3990 7995

7590 7990 11900

12500 12000

True North 
naisten
TOPPA-
HOUSUT
Koot: S-XXL

4590

KIEMURTELEVA
KIRAHVI

MUUTTUVA
LAbyRINTTI
4 erilaista pelipohjaa

Oppi & ilo
PELIT
pelipaikka 6-99 v., 
matkapakka 8-99 v. ja 
eskarilainen 5-7 v.

TAPPAJAHAI Trivial Pursuit
cLASSIc EdITION

Trivial Pursuit
PERHEPAINOS

MyLLy & TAMMI Escape room
PAKOHUONEPELI
puzzle adventure

Escape room
fAMILy JUNgLE

MUNAPELI KIVI-PELI HAASTE ALIbAbA

KIMbLE
TwIST

OTHELLO Smart Games
IqPUzzLER PRO

Happy Cube
ORIgINAL, 
PRO, ExPERT

3490 3290

1690

3495 4990 5490

1890 2190 3950 1490 1790 3490 3190

2690 2795 1490 1890
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Rauhallista 
Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta! 

Aino ja Paavo 
Ervasti 

Anja Jussila

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2022 kaikille 

sukulaisille, kyläläisille, 
asiakkaille ja tutuille!

Toivottaa Kalle Juusola perheineen.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022 

sukulaisille, naapureille ja kaikille tutuille.

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle 
Vuodelle 2022!

Sirkka ja Juha 
Pankinaho

Hilda Perttu 

Sukulaiset, ystävät,
 naapurit! Hyvää 

Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!Outi ja Pasi 

Räisänen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.

T: Annikki Ylitalo

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville! 

Kinkkutemppu kier-
rättää jo kuudetta jou-
lua peräkkäin jou-
lukinkun ja muiden 
jouluruokien paistinras-
vat uusiutuvaksi diese-
liksi. Kekseliäs kiertota-
louskampanja onnistui 
viime vuonna keräämään 
240 000 kotitalouden ras-
vajätteet. 

Etenkin joulun ai-
kaan on tärkeää muis-
taa, etteivät paistinras-
vat kuulu viemäriin. 
Siksi onkin hienoa, että 
ne saa helposti kierrätet-
tyä kauppareissun yh-
teydessä osallistumal-
la Kinkkutemppuun. 
Sillä tuomme kiertotalo-
utta lähemmäksi asiak-
kaidemme arkea ja ha-
vainnollistamme, kuinka 
yllättäviäkin raaka-ainei-
ta voidaan kierrättämäl-
lä hyödyntää uudelleen, 
sanoo K-Supermarket 
kauppiasyrittäjä Tommi 
Niskanen.

Viime vuonna Kink-

Kinkkutemppu tulee jälleen 

K-Supermarket Pudasjärvi kierrättää 
jouluherkkujen paistinrasvat 

kutemppu onnistui 240 000 
kotitalouden voimin ke-
räämään huimat 55 ton-
nia rasvajätettä. Tänä joulu-
na Kinkkutemppu innostaa 
jälleen suomalaisia kierto-
taloustekoon. Käsitellystä 
rasvasta tehdään Neste MY 
uusiutuvaa dieseliä. Yhden 
kinkun rasvamäärästä val-
mistetulla dieselillä voi hu-
ristella henkilöautolla jopa 
kolme kilometriä.

Paistinrasvat  
kierrätetään  
pahvitölkeissä 
Paistinrasva tulee tuoda ke-
räyspisteeseen pahvises-
sa rasiassa kuten tyhjässä 
maitotölkissä. Lasi- tai me-
tallipurkeissa rasvaa ei voi 
kierrättää. Paistinrasvo-
jen keräyspisteitä on tänä 
vuonna noin 300 ympä-
ri Suomen ja niistä suurin 
osa sijaitsee K-ruokakaup-
pojen yhteydessä. Kierrä-
tykseen kelpaavat kinkun 
paistinrasvan lisäksi myös 

esimerkiksi kalkkunan, ka-
lan tai seitanin paistinras-
vat. Rasvojen palautusaika 
on 17.12.–7.1.2022 ja kerä-
ysastia löytyy tänä vuonna 
Pudasjärvellä K-Supermar-
ketin etuovilta.

Kiertotalous  
vaatii  
yhteistyötä 
Suomalainen kiertotalous-
osaaminen on maailman 
kärkeä ja Kinkkutemppu 
on laajuudeltaan poikkeuk-
sellinen hanke maailman-
kin mittakaavassa. Kink-

kutemppu toteutetaan 
K-ryhmän ja 13 muun 
toimijan voittoa tavoit-
telemattomana yhteis-
hankkeena: mukana on 
pieniä ja suuria toimijoi-
ta eri aloilta ja yhteiskun-
nan sektoreilta. Kampan-
jan monivuotinen suosio 
onkin hieno esimerkki 
suomalaisesta kiertotalo-
usosaamisesta, jossa uu-
denlaiset kumppanuudet 
ja yhteistyö ovat tärkeäs-
sä roolissa.

K-Supermarket  
Pudasjärvi

Toivottaa 
Inkeri Leinonen

Rauhaisaa 
joulunaikaa ja Onnea 

Vuodelle 2022 
sukulaiset ja ystävät.

Taivaan Isän 
Siunaamaa 

Joulurauhaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
sukulaisille ja tutuille.  

Esteri 
Niemitalo

Vuokko ja Erkki 
Pehkonen

Hyvää Joulua ja 
Onnekasta Uutta 

Vuotta sukulaisille ja 
tutuille.

Aili Puurunen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

veteraaneille,
sukulaisille, naapureille ja 

Hoiva Hillan työntekijöille.

Jaakko ja 
Pirjo

Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 
sekä Hyvää Uutta 
Vuotta sukulaisille 

ja tuttaville.

 

Pentti Aarni, 
Yli-Siurua

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta. 

Hyvää Joulua ja 
Siunattua Uutta 

Vuotta.
Annikki 

Lapinlampi

Jostakin näreen juurelta 
se kömpii aamulla hyvis-
sä ajoin tutkailemaan uut-
ta päivää ja haistellen ilman 
virtauksia, mistä suunnalta 
tulisi ruuan tuoksuja. Sillä 
ei nyt sattumalta ollut pyyn-
tikavereita vierellä, sen täy-
tyy olla tänään omatoimi-
nen. Kun yöllä oli satanut jo 
vähin lunta, niin puistaut-
taa turkkiaan, jotta lumet 
varisevat pois. Sitten jolkut-
telemaan hajun suuntaan, 
mitä siellä lieneekään tarjol-
la. Aikansa juostuaan liittyy 
hieman epäilyttäviä tuoksu-
ja ja se panee hukan mietti-
mään, kannattaako jatkaa 
juoksua ja pysähtyy hetkek-
si tekemään uuden arvion. 
Päättää kuitenkin jatkaa sa-
malla suunnalla ja tulee joki 
eteen. Ei muuta kuin uimaan 
vain, vaikka onkin kylmä 
vesi. Turkki on hyvä eristä-
jä niin kylmän kuin kantaa 
uidessa pinnalla. Eläin kau-
hoo joen yli ja puistelee ve-
den turkista ja jatkaa hajun 
suuntaan.

Siinä matkalla saapuu 
asutuksen viereen. Siellä pa-
laa paljon valoja ja susi py-
sähtyy hetkeksi miettimään, 
mitä tämä merkitsee. Muis-
taa, että oli se edellisenäkin 
talvena sama näky. Ne ovat 
kaamosvalot ja juhlan ai-
kaa. Niinpä hukka istahtaa 
katselemaan maisemaa ilta-
hämärissä ja samalla nälkä-
kin unohtuu. Erilaiset ovat 

nyt tienoot kuin edellisenä 
talvena, mutta värivalot sa-
man tuntuiset. Siinä istues-
saan aika vierähtää pime-
ään saakka ja päättää seurata 
mitä tapahtuman pitää. 

Aikansa katseltuaan jänis 
loikkaa ison pallon päälle, 
kettu kiertelee sitä, ei kuiten-
kaan saalista halua. Huuh-
kajakin huhuilee yläpuolel-
la, orava näkyy hyppivän 
pihapuissa ja tintit nokkivat 
jotakin talon vierellä omia 
herkkujaan. Ihmiset näkyvät 
ajelevan autoillaan. Kirkkaat 
valot häikäisevät silmiin, 
jos sattuu katse valoa koh-
ti. Minne kulkijat vaeltavat-
kaan, sitä täytyy juosta kat-
somaan. Tietenkin metsäisiä 
maisemia ja paikka löytyi. 
Isoja kiviä, puisia merkke-
jä sekä paljon valon loistoa. 
Kurkistaa aidan raosta ja 
muistaa sitten edellisen pi-
meän tapahtuman. 

Sitten se muistaa toisen-
kin tapahtuman. Punapu-
kuinen ukko ajelee porolla 
kyläraittia ja jakelee paket-
tia taloihin. Käy melkein jo-
kaisessa talossa viipyen vain 
hetken. Hukka haluaisi kat-
soa lähempää, mutta itse-
suojeluvaisto sanoo toisin. 
Joskus tulee kuonoon lihai-
sia tuoksuja ja se kutittaa 
makuhermoja. Tuumii sii-
nä, taitaa ne repolaisenkin 
makuhermoja kutittaa. To-
vin siinä ukolla menee kier-
rellessä kylää poron kanssa 

Suden joulu

ennen kuin kaikki talot käy-
nyt ja lahjapulkka tyhjenty-
nyt. Seuraavana vaiheena 
ukko lähtee ajelemaan koh-
ti pohjoista. Se on Korvatun-
turi. Hukka ei kuitenkaan 
lähde seuraamaan, vaan 
muistaa vielä myöhäisillan 
tapahtuman. Täytyy siirtyä 
sinne ison rakennuksen lä-
helle, jonne iltasella väki ke-
rääntyy yhteen. Kaikilla tun-
tuu olevan joulumieli eikä 
kenelläkään näytä olevan 
keppiä olalla. Yritän mennä 
vähän lähemmäs kuin edel-
lisenä talvena, jotta kuulisin 
joitakin ääniä. Oli edellisen 
talven reissullakin ollut jota-
kin kuulevinaan.

Hiipii matalana pimeim-
män seinän viereen ja sieltä 
alkoi kuulua saman tyylistä 
ääntä kuin itsekin ääntelee. 
Kokeilee jouluvirren mu-
kaan äännellä, mutta huo-

maa heti, ettei mennyt nuo-
tilleen ja lopettaa heti. Siinä 
tovin odotellessa talo hil-
jenee ja väki poistuu kuka 
millekin suunnalle. Mene-
vät varmaan nukkumaan 
ja huomaa itsekin olevan-
sa unen tarpeessa. Kier-
tää hieman hämäysjälkiä 
ja jolkuttelee metsään. Sii-
nä hetken pysähtyi ja vilkai-
si taivaalle. Näki huuhkajan 
lentävän yläpuolella, arve-
li saattelevan punatakkisen 
joulu-ukon pohjoiseen. Sen 
työpäivä vielä jatkunee. Tie-
si hukka tämän olevan yö-
kulkijan. Sitten paneudun 
yöpuulle, se tuumi ja näreen 
juureen laittausi pitkälleen. 
Hetken haaveituaan ma-
koisasta liha-ateriasta, nu-
kahti pehmoinen lumi pat-
janaan.

Kauko Kuukasjärvi

Kauko Kuukasjärvi on lähettänyt jo useana vuonna jou-
lupakinan.
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Pirjo ja Pentti 
Stenius

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja 
naapureille.

Kyllikki Hanhisuanto

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville!

Hyvää Joulua ja 
kaikkea hyvää 

Uudelle Vuodelle 
2022. 

Katriina ja Vesa Riekki 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta!
Päivi ja Juha 

Ylitalo 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2022 kaikille 
ystäville ja sukulaisille. 

Toivottaa 
Elsa Valkola 

Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2022

sukulaisille, tuttaville ja naapureille.
Tiina ja Kari Nevala Jonguntieltä sekä tytöt perheineen

Toivoo
Irja Juurikka 

Hyvää Joulua ja
 Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja 
tuttaville. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.
Tyyne ja 

Väinö Lybeck

Oikein Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta 

Metsälän kyläläisille ja 
kaikille tutuille

toivoo 
Valma Lasanen

Maija-Liisa Piri

Hyvää 
Joulua ja Onnea 

Uudelle Vuodelle!
Toivo ja Jouni 

Männikkö

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uuatta 
Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja tutuille.
Leila ja Jouni Vengasaho 

perheineen
Tyyne Lantto

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja 
ystäville.

Mikä sai lähtemään 
aluevaaliehdokkaaksi? 
– Mielestäni aluevaalit ovat 
ihan tosi hyvä mahdollisuus 
siirtää vastuuta tänne maa-
kunnille. Maakunnissa tiede-
tään parhaiten meidän oman 
maakunnan asiat. Se että 
saamme enemmän paikallis-
hallintoa, on mielestäni ihana 
juttu. Haluan myös, että alue-
valtuustossa kuuluu kaikkien 
seutujen ääni. Mielestäni oli-
si tärkeää saada myös muil-
ta paikkakunnilta, kuin Ou-
lusta, ihmisiä valituiksi. Siksi 
läksin ehdolle.

Mikä sinulla on  
sydämen asia  
henkilökohtaisesti? 
– Mielestäni aluevaalit ovat 
ihan tosi hyvä mahdollisuus 
siirtää vastuuta tänne maa-
kunnille. Maakunnissa tiede-
tään parhaiten meidän oman 
maakunnan asiat. Se että 
saamme enemmän paikallis-
hallintoa, on mielestäni ihana 
juttu. Haluan myös, että alue-

valtuustossa kuuluu kaikkien 
seutujen ääni. Mielestäni oli-
si tärkeää saada myös muil-
ta paikkakunnilta, kuin Ou-
lusta, ihmisiä valituiksi. Siksi 
läksin ehdolle.

Millaisia suunnitelmia 
puolueella on vaalien 
suhteen? 
–Keskusta järjestää tilaisuuk-
sia niin paljon kuin korona-
aikana on mahdollista. Totta 
kai pitää mennä terveystur-
vallisuus edellä. Puolueella 
ovat nämä tietyt kärkiteemat, 
mitä me rummutetaan eli esi-
merkiksi sitä, että sosiaali- ja 
terveysasema pitää olla joka 
kunnassa.

Pelkäätkö, että Pudas-
järvelle tulisi muutok-
sia tulevina vuosina? 
– No, olen tosi luottavainen 
sen suhteen, että meillä Pu-
dasjärvellä säilyvät tämän 
hetken palvelut, koska meil-
lä on muun muassa aivan 
uusi sosiaali- ja terveysasema 

Pirtissä. Siellä pystytään jär-
jestämään riittävät palvelut. 
Tärkeää olisi kyllä saada alue-
valtuustoon pudasjärveläisiä 
päättäjiä pitämään myös pu-
dasjärveläisten puolta. Kos-
kaanhan ei voi tietää, mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan. 

Saako kokonaisuus 
maksaa, kuten sellai-
siakin ehdotuksia on 
kuultu? 
–Ajattelen, että meidän pitää 
koko ajan pitää talous mie-
lessä myös tulevaisuudessa 
ja olla tarkkoja rahan käytös-
tä. Ei kuitenkaan työskennel-
lä pelkkä säästäminen edellä. 
Haluan realistista talouspo-
litiikkaa myös aluevaltuus-
toon.

Miten aiot itse joulua 
viettää?
 – Olen henkeen ja vereen jou-
luihminen, rakastan Joulua. 
Se on perhejuhla, joten per-
heen kanssa ja omassa rau-
hassa.

Olga Oinas-Panuma

Pohjois-Pohjanmaa on hyvä paikka elää ja asua

-Tasavertaisesti kaikille pal-
velut, tarkoittaa sitä, että 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
laajalla alueella kaikki sai-
sivat tarvitsemansa palve-
lut. Eli, kun täällä on korke-
an sairastavuuden kuntia, 
esimerkiksi Pudasjärvi, niin 
palveluja järjestettäisiin tääl-
lä kenties vielä paremmin re-
surssein kuin tähän mennes-
sä. Tulevaisuudessa palvelut 
ja palveluverkko on hyvä ra-
kentaa palvelutarpeen mu-
kaan. Pudasjärvellä säilyi-
sivät silloin vähintäänkin 
nykyiset palvelut. 

Perus- ja erikoistason pal-
velut yhtyvät samaan orga-
nisaatioon, niin kenties Pu-
dasjärvelle voitaisiin saada 
nykyistä enemmän näitä eri-
koissairaanhoidon palvelui-
ta. 

– Kaikki muutokset eri-
koissairaanhoidon lisäämi-
sessä maakuntiin eivät vält-
tämättä vaadi uusia seiniä tai 
uusia ihmisiä. Esimerkiksi ai-
kaisemmin asiakkaiden piti 
liikkua Oys:iin, että pääsivät 
uniapneatutkimuksiin. Nyt 
voi täältä terveyskeskukses-
ta käydä hakemassa uniap-
neatutkimuslaitteet, nukkua 
yönsä ja palauttaa takaisin. 
Tämä on Oys:sta johdettua 
työtä, mutta se tehdään tääl-
lä. Samaten erikoissairaan-
hoidon palvelu dialyysi on 
ollut tähän mennessä täällä 
ja Kuusamoa myöten ihmiset 
pääsevät kulkemaan Pudas-
järvellä. Ei siis tarvitse mennä 
Ouluun asti. Tämän oloisia 
asioita tarkoitan erikoissai-
raanhoidon palveluilla. 

- Työntekijät ovat alansa 

parhaat kehittäjät. Olen pan-
nut merkille, että työnteki-
jöillä olisi paljon sanottavaa, 
miten työ kannattaisi järjes-
tää ja miten sitä kannattai-
si kehittää. Toivon siis, että 
työntekijät voisivat nykyistä 
enemmän vaikuttaa omaan 
työhönsä ja välttää turhaa 
työtä. Työ tuntuu myös mie-
lekkäältä ja lisää koko alan 
vetovoimaisuutta, jos siihen 
voi itsekin vaikuttaa. 

Millaisia aluevaali-
suunnitelmia  
Keskustalla on? 
– Seuraava ulkoilmatilaisuus 
on 7.1. Tänne pyörähtää Kes-
kustan vihreä vaalibussi Kii-
minki-Pudasjärvi-Taivalkos-
ki-Kuusamo -reitillä, niin 
tervetuloa jututtamaan. Kier-

Anni-Inkeri Törmänen

Erikoissairaanhoitopalveluja mahdollisesti lisää

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestöllä oli 

aluevaalien avaus 
perjantaina 17.12. 

Grillimakkaraa, me-
hua, glögiä ja piparei-

ta oli tarjolla neljän 
tunnin ajan S-Marketin 

pihalla. Aluevaalieh-
dokkaat Olga Oinas-

Panuma ja Anni-
Inkeri Törmänen olivat 
paikalla selostamassa 
sote- ja pelastuspalve-
luiden järjestämisen ja 

kehittämisen 
tarpeista. 

Keskustalla aluevaaliavaus 
jouluvalmistelujen lomassa

Keskustan teltalla riitti kävijöitä.

tueella on varmaan muitakin 
kuin Pudasjärven aluevaa-
liehdokkaita.

Joulusuunnitelmia? 
-Joo, ihan rauhassa kotona. 
Siskon perhe tulee kyläile-
mään. Näin saadaan pikku-
lapsiakin meidän jouluumme. 

Mitä muuta haluaisit 
vielä sanoa vaaleista, 
teemoista tai ihmisten 
kohtaamisista? 
– No, mielestäni on todella 
ihanaa kohdata ihmisiä ja ju-
tella heidän arjen asioistaan. 
Mielestäni aluevaaleissa ol-
laan lähellä ihmistä. Näis-
sä päätetään meidän ihmis-
ten tavallisista arjen asioista 
esimerkiksi, että päästäänkö 
lääkäriin tai neuvolaan. Sik-
si olen kauhean innostunut 
näistä vaaleista ja olen joten-
kin tosi luottavainen tulevai-
suuden suhteen. Mielestäni 
Pohjois-Pohjanmaa on hyvä 
paikka elää ja asua. AN

Anni-Inkeri Törmäselle 
tämä muutos on mahdol-
lisuus vahvistaa lähipalve-
luita.

Olga Oinas-Panuma uskoo 
eloisaan Pohjois- Pohjan-
maahan, uskotko sinä?

Ulla ja Henry 
Mahlakaarto

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja 
tuttaville! 
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2022

Aittojärven 
kyläseura ry

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

KARILASSI OY

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

Jaakko Riekki, p. 040-535 3247, Simeonintie 4, 
93100 Pudasjärvi konejr@dnainternet.net

Kipinän 
kyläseura

Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

Jukolantie 35, Pudasjärvi. P. 0400 251 671

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi 

• Avoinna ma-pe 7-16

Metsätyö Vikström Oy
Juha ja Kati Vikström Ay
040 540 0710, 0400 287 139

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Ojala TK Ky

Koneurakointi
Teuvo ja Kari Ojala

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Teuvo Ojala, p. 0400 388 557, 
Kivikontie 2 C, Pudasjärvi

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

040 531 6116 • www.pudasjarvenvesi.fi

Taipaleenharjun 
kyläseura

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513.
e-mail aila.repola@pp.inet.fi

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

A. REPOLA OY

TILI- JA VEROASI-
AINTOIMISTO

Tuli-Tauko

Turve-Jussit Oy

Kalevi 
Turves

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

www.utacon.fi

UTACON OY
Varastotie 9, UTAJÄRVI
0400 892 414

Taksi 
Markku ja 
Sinikka 

Naamanka 
p. 0400 282 130

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. 020 719 9870

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

www.koskitraktori.com
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Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Anders Wikströmin Sukuseura

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotamme hyvää Joulua ja
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2022!

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys 
toivottaa jäsenilleen, 

kaikille toiminnassa mukana olleille ja 
yhteistyökumppaneille

Eläkeliiton Pudasjärven Yhdistys ry.

Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2022!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

Lonikantie 4, 93100 Pudasjärvi, 040 148 0553

Muistathan lahjakortit pukin konttiin sekä suksien voitelupalvelut.

Kiitokset kaikille asiakkailleni ja 
Leppoisaa Joulua sekä 

Liikunnallista  
Uutta Vuotta!

Iinattijärven 
Kyläseura ry

Iinattijärven 
Nuorisoseura ry

Iinattijärven kylä- ja nuorisoseura 
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

jäsenille, talkoolaisille ja kaikille 
toiminnassa mukana olleille sekä 

toimintaa tukeneille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta 2022.

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Kirkkovaltuusto hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talousarvion
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi ko-
kouksessaan torstaina 9.12. 
talousarvion vuodelle 2022 
sekä toiminta- ja taloussuun-
nitelman vuosille 2023-2024. 
Kokous pidettiin hyvät tur-
vavälit huomioiden seura-
kuntakodin isossa kahvios-
sa. Toimintasuunnitelma oli 
laadittu seurakunnan strate-
gian suuntaviivoja noudatta-
en. Vuoden 2022 talousarvio 
oli laadittu 1,50 kirkollisvero-
prosenttiin pohjautuen. Vuo-
sikate on ylijäämäinen 60 000 
euroa, joka kattaa osittain 204 
000 euron poistot. Tilikau-
den 2022 arvioitu alijäämä 
on noin 123 000 euroa. Alijää-
mää pienentää 20 000 euron 
poistoerän muutos. 

Käyttötalouteen sisältyy 
kertaluotoisina kuluina vaa-
lien kulut 19 000 euroa, Rie-
kinkankaan hautausmaan 
aidan kuntotutkimus ja kor-
jaussuunnitelma 5000 euroa 
sekä hälytysjärjestelmän uu-
siminen 5000 euroa. 

Investoinnit ensi vuodella 
sisältää mm. seurakuntakes-
kuksen remontin 700 000 eu-
roa, kellotapaulin tornin kor-
jauksen ja maalauksen 20 000 
euroa sekä Sarakylän kappe-
lin ulkomaalauksen ja sade-
vesijärjestelmät 20 000 euroa. 
Kustannuksiin haetaan kirk-
kohallituksen avustusta. 

Seurakunnan rahoitus-
asema tulee pysymään in-
vestoinneista 740 000 euroa 
huolimatta vahvana, vaikka 
investoinnit katetaan kassa-
varoista. Rahoitusarvopape-
rit, rahat ja pankkisaamiset 
arvioidaan olevan vuoden 
2022 lopussa noin miljoo-
na euroa. Kassavaroja lisää 
vuonna 2021 ja 2022 toteutu-
vat tonttikaupat noin 70 000 
euroa. Osa kaupoista edel-
lyttää vielä kirkkovaltuuston 
ja kirkkohallituksen vahvis-
tamista. Tonttikaupat eivät 
vaikuta tuloslaskelmaan tu-
losta parantavasti, koska ky-
symyksessä on maapohjien 
myynti. 

Talousarviokirjaan sisäl-
tyy myös hautainhoitorahas-
ton talousarvio vuodelle 2022 
sekä toiminta- ja taloussuun-
nitelma vuosille 2024–2024. 
Hautainhoitorahaston arvioi-
tu tulos osoittaa 5920 euron 
alijäämää.

Suunnitelmat  
normaalille  
toimintavuodelle 
Kirkkoherra Timo Liikasen 
esittelemä seurakunnan ta-
lousarviovuoden 2022 sekä 
suunnitelmavuosien toimin-
nan suunnittelu pohjautuu 
kirkkovaltuuston vuonna 
2017 hyväksymään strategi-
aan, jonka arviointi- ja päi-
vitystyö on aloitettu vuonna 
2021. Strategiaa arvioidaan 
yhdessä luottamushenkilöi-
den ja työntekijöiden kanssa. 

Vuoden 2022 toimintaa 
seurakunnan työaloilla on 
suunniteltu normaalin toi-
mintavuoden periaatteella. 
Tarvittaessa asetetaan pai-

kallisia rajoitteita tilanteen 
niin vaatiessa. Yksi keskeinen 
asia toimintasuunnittelus-
sa on palauttaa ja vakiinnut-
taa toiminta työaloilla uuden 
normaalin aikaan. Tämä nä-
kyy esimerkiksi seurakunta-
laisten osallisuuden vahvista-
misena sekä vapaaehtoistyön 
aktivoimisena. 

Toimintavuosi on nykyi-
sen valtuustokauden viimei-
nen. Tämä merkitsee sitä, että 
marraskuussa 2022 käydään 
seurakuntavaalit, joissa vali-
taan päättäjä 2023-2026. Kos-
ka seurakunnan jäsenmäärä 
on vuoden 2018 vaalien jäl-
keen alittanut 7000 jäsenen 
määrän, uuteen kirkkoval-
tuustoon valitaan 19 jäsentä 
aiemman 23:n sijaan. 

Koronapandemian jälkei-
senä aikana on syytä kiinnit-
tää huomiota henkilöstön jak-
samiseen, työhyvinvoinnin 
tukemiseen sekä vahvistaa 
strategiastakin nousevaa yh-
teistyön kulttuuria, niin työ-
yhteisön sisällä kuin suhtees-
sa seurakuntalaisiinkin. 

Toimintavuodelle ei satu 
seurakunnan historiasta nou-
sevia suurempia juhlia. Tämä 
tarjoaa mahdollisuuden kes-
kittyä hyvän perustyön teke-
miseen ja toiminnan vakiin-
nuttamiseen seurakunnan eri 
työaloilla. Uuden normaalin 
aikaan osa seurakuntalaisis-
ta seuraa tilaisuuksia YouTu-
ben välityksellä. Tekniikkaan 
ja äänentoistoon seurakun-
takodilla ja kirkolla tehtä-
vät ratkaisut mahdollistavat 
etäseurakunnan aikaisem-
paa paremman tavoittami-
sen. Sisällöllisesti laadukkaat 
videolähetykset ovat tulleet 
osaksi normaalia seurakun-
taelämää. Tästä kertoo myös 
nettilähetysten seuraajien va-
kiintunut määrä sekä You-
Tube-kanavan tilaajamää-
rä, joka on noussut viimeisen 
vuoden aikana noin 500:sta 
marraskuun lopun vajaaseen 
700:aan. 

Kaikkien työalojen toimin-
tasuunnitelmissa on monia 
tärkeitä kohtia, jotka osaltaan 
mahdollistavat kirkon perus-
tehtävän toteutuksen. Saam-
me pyytää vanhan almana-
kan alussa olevan rukouksen 
sanoin: ”Anna oi Jeesus, rau-
ha ja menestys!”

Pappien  
virkajärjestelyjä
Kirkkoherra kertoi seurakun-
tapastori Eva-Maria Mus-
tosen siirtyvän ensi vuoden 
alusta Muhoksen seurakun-
taan. Samoin seurakuntapas-
tori Jari Valkonen on siirty-
mässä vuoden alusta työhön 
Iisalmen seurakuntaan. Seu-
rakunta on myöntänyt kum-
mallekin puolen vuoden vir-
kavapaan. Tuomiokapitulin 
kanssa on selvitetty sijaisjär-
jestelyitä. Viranhaltijan rat-
kaisuvallan perusteella Lii-
kanen kertoi pyytäneensä 
tuomiokapitulia antamaan 
viranhoitomääräykset pas-
tori Anneli Toppisen vs. 
seurakuntapastoriksi ajal-

le 1.1-30.6.2022 (Eva-Ma-
ria Mustosen virka) ja rovas-
ti Oskari Holmströmille vs. 
seurakuntapastoriksi ajalle 
1.1-13.2.2022 (Jari Valkosen 
virka). Helmikuun alkupuo-
lella on tulossa seuraava pap-
pisvihkimys. Tuomiokapitu-
lin kanssa selvitellään, onko 
13.2 alkaen saatavilla teolo-
gian maisteria, joka voitaisiin 
vihkiä seurakuntaan tuossa 
vihkimyksessä sijaiseksi. 

Hautapaikkamaksut hy-
väksyttiin kuluvan vuoden 
taksojen mukaisina. Arkku-
hauta paikkakuntalainen 100 
euroa, ulkopaikkakuntalai-
nen 350 euroa. Uurnahauta 45 
euroa ja ulkopaikkakuntalai-
nen 125 euroa. Hautapaikka 
on ilmainen sotaveteraaneil-
le, puolisoille sekä sotaleskil-
le. 

Talousarvion toteuman 
31.10. saakka esitteli talous-
päällikkö Timo Niskanen. 
Kirkon, kellotapulin ja ase-
huoneen kattojen maalauk-
sen nettokulut avustuksen 
jälkeen on noin 24 000 euroa 
ja Hilturannan leirikeskuk-
sen maalaus ja kattoturva-
tuotteiden kustannukset noin 
39 000 euroa päätettiin kirjata 
käyttötalousosaan. Kiinteis-
tötoimen nettokulut ylitty-
vät arviolta noin 10 000 euroa 
seurakuntakeskuksen yli-
määräisten kiinteistöteknii-
kan korjausten 6000 euroa ja 
talousarviota noin 5000 euroa 
suurempien lämmityskustan-
nusten takia. 

Perheitä tukevaa 
työtä
Diakoni Marko Väyrynen 
esitteli uutta, ensi vuonna al-
kavaa, kolmivuotista projek-
tia, jota diakonian työalalla 
on suunniteltu yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen sekä pai-
kallisten yhteistyökumppa-
neiden, kuten Oulunkaaren 
ja kaupungin kanssa. Sen tar-
koituksena on olla perhei-

tä tukevaa, ennaltaehkäise-
vää työtä. Projektin aikana 
luodaan vuosittain kevät- ja 
syyskaudelle oma painopis-
tealue. Sitä rahoitetaan E. A. 
Hiltulan testamenttirahaston 
varoista. 

Seurakuntakeskuk-
sen remontti
Ensi vuonna toteutettavaa 
seurakuntakeskuksen re-
monttia esitteli rakennus-
insinööri Antti Karjalainen 
tekemänsä suunnitelman pe-
rusteella. Hänen näkemyk-
sensä mukaan seurakunta-
taloa on ylläpidetty vuosien 
saatossa hyvin ja tarvittavat 
ylläpitokorjaukset on tehty 
ajallaan. Rakennuksella on 
vielä teknistä käyttöikää jäl-
jellä, jota nyt suunnitelluilla 
korjauksilla saadaan kymme-
niä vuosia lisää. 

Urakkakilpailutus toteu-
tetaan kiinteähintaisena ko-
konaisurakkana ensi vuoden 
maalis-huhtikuussa, jonka 
jälkeen urakointi toteutetaan 
touko-syyskuun aikana. Re-
montin kustannusarvio on 
700 000 euroa. 

Muistamisia
Kokouksen alussa muistettiin 
kukkakimpulla merkkipäi-
vää viettäneitä valtuutettuja 
ja paikalla olleita varavaltuu-
tettuja. 70 vuotta oli täyttänyt 
Elmi Kouva, 60 vuotta Eija 
Ahonen sekä 50 vuotta Mirja 
Viljamaa, Katja Särkelä, Han-
nele Puhakka ja Timo Lyyti-
käinen. 

Vuoden viimeisessä ko-
kouksessa valtuutetuille jaet-
tiin joululahjat. Valtuuston 
puheenjohtaja Esko Aho-
nen kiitti kokouksen lopussa 
työntekijöitä, valtuutettuja ja 
eri vastuuryhmien jäseniä toi-
vottaen rauhallista joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle. 

Heimo Turunen

Merkkipäivien johdosta kokouksen alussa muistettiin 
kukkakimpulla Timo Lyytikäistä, Hannele Puhakkaa, Kat-
ja Särkelää, Mirja Viljamaata, Eija Ahosta ja Elmi Kouvaa. 

Rakennusinsinööri Antti Karjalainen esitteli ensi vuonna 
toteutettavaa seurakuntakeskuksen remonttia.
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Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

maarakennus puurunen oy
toivottaa kaikille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2022!
Marko ja Jukka

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä kaikille ihmisille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2022

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2022

0400 396 058

24.12.2021 - 2.1.2022 välisen ajan olemme suljettuna

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitämme talkoolaisia ja 
yhteistyökumppaneita 
kuluneelta vuodelta! 

Jaakko Siuruainen In memoriam
Jaakko oli 8-lapsisen pien-
viljelijäperheen sisarus-
parven puolivälistä. Elä-
mäntyönsä Jaakko teki 
maatalouden parissa, 
muun muassa kiertäen 
Raisio-yhtymän rehuasian-
tuntijana maatiloilla.

Myöhäisemmässä vai-
heessa Jaakko ja puoliso 
Sirkka muuttivat poikiensa 
kanssa asumaan Kynkäälle 
Jaakon lapsuuskotiin, jossa 
he jatkoivat maatilan hoita-
mista. Perhe huolehti tilan 
vanhaisännästä ja -emän-
nästä heidän elämänsä 
päätepisteeseen asti.

Kynkäälle lomille saa-
puessaan tai muuten ohi-
kulkumatkalla Matalaisel-
la käynti on tärkeää suvun 
nuorelle väelle. Talon ovet 
tarjoiluineen ja yöpymisi-
neen ovat olleet aina avoi-
mena vieraille. Matalaisen 

isäntänä ja suvun vanhim-
pana elossa olevana miehe-
nä myös veljien ja sisarten 
lapset kutsuivat Jaakkoa pa-
paksi, vaikka todellisuudes-
sa hän oli heille setä tai eno. 
Jaakko on antanut omalla jä-
mäkällä otteellaan elämän 
oppia tälle jälkipolvelle. 

Jaakko piti taloa ja ympä-
ristöä pystyssä sairauksis-
ta huolimatta. Viime aikoina 
hänellä ei ollut enää ajokort-
tiakaan, että olisi edes kaup-
pareissua päässyt tekemään, 
mutta siitäkin on selvitty.

Harrastuksina Jaakolla oli 
lukeminen ja vanhat eloku-
vat, sekä kaikin puolin yh-
teiskunnalliset asiat. Hän 
oli ja pysyi nykypäivässä ja 
oli tietoinen asioista, kunnes 
sairaus sai otteen. Nuorem-
pana kalastaminen, metsäs-
täminen ja metsätyöt vei-
vät luontoon. Tulva-aikana 

Jaakko piti verkkoja meidän 
pelloilla, mistä tuli komeita 
kylmän veden haukia ruo-
kapöytään.

Jaakon luona oli mukava 
käydä keskustelemassa van-
hoista asioista ja kuulemas-
sa kylän historiaa. Yhteisillä 
heinäpelloilla olemme kym-
meniä kesiä viettäneet ja 
syksyisin tehtiin kylän puin-
tihommat sekä perunannos-
tot talkoohommina, joissa 
me nuoremmatkin hästättiin 
mukana.

Siuruaisen suvun tukipi-
laria, Jaakko-pappaa jäivät 
kaipaamaan Sirkan, Karin 
ja Eeron lisäksi miniä, kak-
si lastenlasta, neljä lasten-
lastenlasta, sisaret, veljet ja 
heidän perheensä sekä laa-
ja ystäväpiiri niin täällä Poh-
jois-Pohjanmaalla kuin ym-
päri Suomea.

Olet mukana soitossa tuulen
olet läsnä hetkessä hiljaisuu-
den.
Yhä vaellat elomme tiellä
sydämissä mukana tallessa 
siellä.
Hyvälle naapurille ei koskaan 
halua sanoa hyvästi, vaan ta-
paamisiin siellä missä ikinä 
olemmekaan.

Voimia ja jaksamista 
omaisille uudenlaisen elä-
mäntilanteen kohdatessa, 
toivottaa Teppana.

Pudasjärven Kuuloyhdistys 
juhli 40-vuotista toimintaansa 
Pudasjärven Kuuloyhdistys 
ry:n 40-vuotisjuhlaa vietet-
tiin keskiviikkona 8.12. Hir-
vaskosken kartanossa. Ava-
ussanat lausui yhdistyksen 
puheenjohtaja Saara Jussi-
la. Tapahtumassa muisteltiin 
menneitä ja syötiin maukas 
jouluateria.

Yhdistyksen vaiheita 
muisteli yhdistyksen toimin-
nassa lähes koko ajan toi-
minnassa mukana ollut sekä 
pitkään puheenjohtajana ja 
sihteerinä toiminut Annik-
ki Paavola. Parhaimmillaan 
yhdistyksessä oli yli 140 jä-
sentä 80-luvun puolivälis-
sä, sittemmin jäsenmäärä on 
vakiintunut kuudenkymme-
nen jäsenen tienoille. Paavo-
la muisteli onnistuneita kuu-
lopäiviä eri puolilla Suomea, 
joissa on ollut askartelua, ko-
rukivien hiontaa, puu- ja kä-
sitöitä sekä kahvipussikurs-
sikin on ollut.

Jouluaiheisen pakinan 
piti Kauko Kuukasjärvi ja 
lisäksi Kuultiin myös Hir-
vaskosken kartanon esitte-
ly. Jouluaterian oli laittanut 
Halla Cafe & Cateringin yrit-
täjät Henna ja Olli Ryhänen.

80-luku oli yhdistyksen 
kulta-aikaa

Perustajajäsen Ensio Jus-
sila luki yhdistyksen histo-
riikin, josta selvisi, että pe-
rustava kokous pidettiin 
2.4.1981, jolloin yhdistyk-
sen nimeksi tuli Pudasjärven 
Kuulovammaiset. Perustam-
missopimuksen allekirjoit-
tivat Matti Paavola, Hannes 
Heikkala ja Anna Mustonen.

Ensimmäisen hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Hannes Heikkala ja varapu-
heenjohtajaksi Kerttu Neva-
la. Sihteerinä toimi Ella Nur-
mela ja rahastonhoitajana 
Matti Paavola. Muita jäseniä 

Kuuloyhdistyksen 40-vuotisjuhlaa vietettiin Hirvaskosken kartanossa.

Aikaisempi puheenjohtaja Annikki Paavola ja yhdistyk-
sen perustajajäsen Ensio Jussila muistelivat yhdistyksen 
toimintaa vuosikymmenien varrelta.

olivat Matti Hepola, Irja Lo-
hilahti sekä Ensio Jussila.

80-luvun puoliväli oli yh-
distyksen kulta-aikaa, jol-
loin jäsenmäärä oli lähes 150 
ja retkiä tehtiin ahkerasti, 
jopa täysin linja-autolastein. 
Useimmat retket kohdistui-
vat Haaparantaan sekä Nor-
jaan, esimerkiksi Hammer-
festiin ja Lofooteille.

Vakiintunutta toimintaa 
on ollut myös kuulopalvelu-
tilaisuuksien järjestäminen. 
Lisäksi yhteistyö kunnan ja 
seurakunnan kanssa on ollut 
tiivistä alusta lähtien.

- Pudasjärven kaupun-
ki on avustanut yhdistyksen 
toimintaa taloudellisestikin. 
Taloudellisen tuen ansiosta 
olemme saaneet hankituksi 
uuden induktiosilmukan en-
tisen, epäkuntoon menneen 
tilalle, Jussila kertoi.

Jussila luki myös Kuulon-
huoltoliiton järjestöpäällikön 
Eino Vainion lähettämän kir-
jeen tammikuulta 1981, joka 
oli osoitettu Pudasjärven 
seurakunnan kirkkoherral-
le Timo Hämäläiselle. Tämä 
kirje käynnisti Pudasjärvellä 

yhteistyölle perustuvan toi-
minnan, huonokuuloisten 
hyväksi.

Vuonna 2012 yhdistyk-
sen nimi muuttui ja nimek-
si tuli Pudasjärven Kuuloyh-
distys.

Historian aikana yhdis-
tyksen puheenjohtajana 
ovat toimineet Matti Hepo-
la, Annikki Paavola, Erkki 
Petäjäkangas, Annikki Paa-

vola (uudelleen) ja nykyisin 
Saara Jussila. Tällä hetkel-
lä yhdistyksen hallitukseen 
kuuluvat puheenjohtajan li-
säksi Annikki Paavola sih-
teerinä, Ensio Jussila rahas-
tonhoitajana sekä jäseninä 
Helena Kuurola, Marja-Lee-
na Koivukangas sekä Risto 
Kokko.

Heimo Turunen
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Korpisen kyläseura ry 
Kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2022.

T:mi KO 
Talkkariapu

045 612 1255 p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7, 93100 Pudasjärvi 

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2022!

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2022!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Tervetuloa!
Kurssit alkavat maantaisin. 

Metsämökin joulu
Lumihiutaleet leijailevat hil-
jalleen maahan. Leevi kat-
soo ikkunasta ulos ja odot-
taa joulupukkia.

Mökki on metsän kes-
kellä. Valkea poro ilmestyy 
kuusten takaa.

- Onkohan poron muka-
na joulupukki, miettii Leevi 
ääneen nojaten kädellä leu-
kaansa. Hän jää katsomaan 
ikkunasta ulos uteliaana.

- En tiedä. Sinähän voit 
jäädä seuraamaan tilannetta, 
tuumaa emäntä.

Korjaten samalla esilii-
nan asentoa hameen päällä. 
Emäntä leipoo joululeivon-
naisia. Kun oveen kopute-
taan. 

- Päivää, sanoo metsämö-
kin isäntä hymyissä suin. 

- Päivää, vastaa Leevi ja 
emäntä. 

Emäntä hypähtää halaa-
maan metsämökkiin tulijaa. 
Isäntä tulee kaukaa savotal-
ta omiensa luo.

Metsämökin ikkunoi-
ta koristaa kauniit punaiset 
salusiinit. Pöydälle on laitet-
tu punainen kaitaliina ja jou-
lun punaiset kynttilät kynt-
telikköön.

Himmeli roikkuu katosta 
tuoden jouluista tunnelmaa.

Ruisleivät ovat kuivu-

massa ylhäällä vartaissa. 
Joulukuusi odottaa terassil-
la sisälle kantamista. 

Leevi lähtee katselemaan 
ulos, näkyykö lumen pääl-
lä jälkiä joulupukista ja jou-
lupukin reestä. Hän katselee 
ruskeilla silmillään metsä-
mökin tietä.

Tuumailun jälkeen. Hän 
ottaa sukset ja lähtee hiihtä-
mään.

Hyräillen ”Lumi on jo 
peittänyt kukat laaksoses-
sa...”

Jänis yllättää Leevin val-
koisella lumella hypellen. 
Orava hyppii kuusen oksal-
ta toiselle. 

- Hyvää joulua jäniksil-
le, oraville ja kaikille metsän 
eläimille, Leevi toivottaa. 

Suksien kahina ja sauvo-
jen ääni kuuluu metsän kes-
kellä pojan kulkiessa eteen-
päin ja katsellessa metsää. 

Sillä välin metsämökissä 
valmistellaan joulua. Isäntä 
kantaa joulukuusen sisälle. 
Metsämökin sisällä on, niin 
lämmintä, että joulukuusi 
sulaa nopeasti. 

Emäntä koristelee joulu-
kuusen kauniilla kuusenko-
risteilla ja kynttilöillä. Hän 
jättää koristeita, että Leevi-
kin saa koristella. 

Alkaa hämärtää. Leevi 
kääntyy metsämökkiä kohti. 
Hiihtäen omia jälkiään. Ket-
tu tulee yllättäen kuusten ta-
kaa ja katsoo poikaa. 

- Onhan merkillistä. Met-
sän eläimiä näkee, mutta 
joulupukkia ei näy missään, 
hän miettii ääneen. 

Hiihtäjä saapuu metsä-
mökin tielle. Kuinka olla-
kaan siinä näkyvät reen ja 
joulupukin jäljet. Leevi hiih-
tää nopeasti metsämökin pi-
haan. 

Uljas poro seisoo ulko-
oven edessä. Jouluinen reki 
on poron perässä täynnä 
lahjoja. Poikaa alkaa hymyi-
lyttää. 

Hän kiiruhtaa laittamaan 
sukset aittaa vasten ja menee 
metsämökkiin. 

- Onko täällä kilttejä lap-
sia, kyselee joulupukki. 

Leevin posket ovat punai-
set.

- On täällä poikalap-
si, joka juuri oli katselemas-
sa joulupukin jälkiä lumelta 
hiihtäen, sanoo metsämökin 
emäntä. 

Isäntä istuu kiikkutuolis-
sa tyytyväisen näköisenä. 

Jokainen saa joululahjoja 
joulupukilta. Metsämökissä 
tuoksuvat jouluruuat ja jou-

lukuusi.
He laulavat yhdessä jou-

lupukille.
Joulupukki kiiruhtaa jo 

ovesta ulos ja seuraavaan tu-
paan kilttien ihmisten luo. 
Metsämökin väelle tuli jou-
lumieli.

Tienoon ylle laskeutui hä-
märyys. Metsäneläimetkin 
käpertyivät suojiinsa viettä-
mään joulurauhaa.

Rauhallista Joulua 
lukijoille ja Hyvää Uutta 

vuotta 2022!

Anna-Riikka Huhta

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2022

Lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeuttien 
palvelut kotikäynteinä, etäyhteyksin sekä 

vastaanotolla Kauppatie 1 Pudasjärvi

www.medikko.fi 0400 681433  
www.medipudas.fi 044 738 9477  

www.katri-fysiokv.fi 0400 767795 
Jongun alueen 
kyläyhdistys ry.

 Kollajanniemen 
kyläyhdistys ry.

Koillis

AVAIN LUKKO SUUTARI
P. 0400 682 126, 

Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
ERVASTIN 

KYLÄYHDISTYS RY.

PUDASJÄRVEN 
DIABETES-

YHDISTYS RY.

Koreten 
Vesiosuuskunta

Autioperäntie 44, 
93160 Hetejärvi, Pudasjärvi

HYVÄÄ JOULUA! 
Nähdään jälleen 27.12.

Juustokievari Oy
Hetekyläntie 8, 

93140 Kipinä

Hyvää ja 

Lämmintä 
Joulua!

Hyvää joulua ja 
Onnea Uudelle 

vuodelle!

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2022!

toivottaa kaikille oikein 
hyvää Joulun aikaa.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Jatketaan hyvällä 
sykkeellä vuoteen 2022!

Pimeä luminen matka vuon-
na 1976 Kankaanpäästä, 
opiskelupaikkakunnalta, 
etelästä, uuden rakkauteni 
kanssa Ouluun, jossa esitte-
lisin hänet vanhemmilleni. 
Kovasti jännitti, ihan kädes-
tä taidettiin pitää toisistam-
me. Ihastukseni koti sijaitsi 
jossain Siurualla, Pudasjär-
ven ja Ranuan välissä, mel-
kein Lapissa. Sinne mentiin 
Kutilan bussilla, joka lähti 
viisi yli kolmen Oulun linja-
auto asemalta ja se pysähtyi 
kaksikymmentä minuuttia 
Sivakan edessä Pudasjärvel-
lä, äläkä lähde tupakalle lii-
an kauas, minua neuvottiin.

Oli aikaa pari yötä jou-
luun, pimeää kuin nytkin, 
sitä ei vaan kaupungin va-
loissa niin ymmärtänyt, 
mutta kun katselin linja-au-
ton ikkunasta pimeyteen, al-
koi jo Kiimingissä hirvittää 
mihin olen lähtenyt, suureen 
tuntemattomaan, petojen 
maahan. En uskaltanut käy-
dä edes Kurenalla tupakalla, 
kun näin karvalakkipäisiä 
ukkoja ja paljon mummo-
ja nousevan Kutilaan, alkoi 
viimeinen mutkainen osuus 
kohti Konttilan kylää, kylä 
jonka nimi minun piti kertoa 
kuskille, että jättää oikeaan 
paikkaan.

Kesseli veti kuin viimeis-
tä päivää vanhaan kirkko-

tietä Siurualle, kyllä pelotti. 
Eipä silti, olinhan muuta-
man kerran käynyt kesäisin 
tuomassa mallasjuomia lu-
kuisiin kauppoihin Ikosen-
niemelle, Naamangan kau-
palle, Konttilaan Isolaan 
ja Lapin läänin rajalle Saa-
ran baariin. ”Nyt se Konthi-
la näkkyy”, huusi Kesseli, 
”näkhyy morshian olevan 
koirhan kanssa vasthassa”.

Koiran nimi oli Pepi, se 
alkoi heti nylkyttää jalkaa-
ni. Marja-Leena vei minut 
sisälle vanhaan hirsitaloon, 
missä minua odotti pos-
ket punaisena Hilda, tuleva 
anoppini, hän tarjosi meil-
le paistinpottuja ja karjalan-
paistia, sitten hänellä pää-
si itku.

Olin vähän ihmeissäni, 
mutta Hilda oli lämmittä-
nyt talon mukavan lämpöi-
seksi ja koristellut vaatimat-
toman kuuseen muutamine 
kynttilöineen, lämmittänyt 
pihasaunan, kantanut ve-
det kaivosta, ehkä hän itki 
myötätunnosta hyväksyväs-
ti, koska sain tupakkiaskin 
joululahjaksi ja villasukat. 
Marja-Leena alkoi joulupäi-
vänä houkuttelemaan mi-
nua joulutansseihin Mosko-
vaan, Siuruan työväentalolle 
ja jonkun aikaa emmittyäni 
suostuin mukaan tuijotetta-
vaksi. Se oli vähän pelottava 

Matka tuntemattomaan Joulumaahan

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Rauhallista joulua ja 
Onnellista uutta vuotta!

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Lintulauta on tuttu näky 
monella pihalla ja jokaisella 
on omanlaisensa versio lin-
tujen talviruokinta paikasta. 
Kaikki eivät näytä täyttävän 
lintutieteellisen yhdistyk-
sen ohjeita, joista tärkeimpiä 
ovat, etteivät linnut pääse 
ulosteillansa sotkemaan ruo-
kaa ja hyvä olisi myös olla 
jokin tuuhea puu tai pensas 
lähellä antamaan turvaa ja 
tuulen suojaa. Itse olen ha-
kenut useana syksynä sopi-
van kokoisen ”joulukuusen” 
ja istuttanut sen lintulaudan 
viereen. Tähän asti puut ei-
vät ole juurtuneet vaan kuol-
leet seuraavana kesänä ja 
puun istutus on ollut taas 
edessä syksyllä. Viime syk-
synä tein homman oikein 
antaumuksella ja kaivoin 
suuren kuopan ja laitoin sii-
hen uudet mullat ja kaivoin 
myös uuden puun syvältä 
juuria vahingoittamatta, tu-
leva kesä näyttää miten käy. 
Jos tämä jää henkiin leik-
kaan sitä aina sopivasti, jot-
ta se ei kasva liian suureksi 
mutta tiheys voimistuu. 

Olen käyttänyt ruoka-
na sekä talipalloja että ras-
vapötkyjä. Rasvapötkyjä on 
useampaa laatua ja näyttää 
yhdet kelpaavan paremmin 
kuin toiset. Talipallot sen si-
jaan eivät oikein maistu, jos-
kin hätätilassa kelpaavat, jos 
ei ole muuta saatavilla. Au-

ringonkukan siemeniä käy-
tetään paljon ja ne ovatkin 
hyvää ruokaa pikkulinnuil-
le. Ne vaativat kuitenkin lä-
hes päivittäisen ruokintapai-
kan huollon, jolloin kuoret 
puhdistetaan ja uusia laite-
taan tilalle. Mikä tarkoittaa, 
että pitempiä poissaoloja ei 
talonväki voi olla reissus-
sa, ettei ruoka pääse loppu-
maan. Suositellaan myös, 
että ruokaa on useammassa 
pisteessä, kun vahvemman 
oikeus on voimassa myös 
lintulaudalla. Heikoimmil-
le yksilöille on silloin toinen 
paikka vapaana, kun joku 
valloittaa mieluisimman 
syötävän.

Ei omanikaan ruokinta-
paikka täytä jokaista ”direk-
tiiviä” enkä mitenkään halua 
soimata muiden pihojen eri-
laisia versioita. Tärkeintä on 
tuottaa itselle iloa lintujen 
päivittäisestä seuraamises-
ta, eikä ruokintapaikan olo-
suhteet ratkaise kaikkea lin-
tujen selviytymiseksi talven 
yli, mikä on ruokinnan toi-
nen tärkeä tarkoitus. Tali- ja 
sinitiaiset ovat vakiovieraili-
joita, kun taas hömö- ja töyh-
tötiainen käyvät aina vain 
harvemmin. Närhi yrittelee 
myös täyttää mahansa, jos-
kin huonolla menestyksellä. 
Ilmeisesti nokka ei kestä ha-
kata jäistä talia. Pikkutikka 
paremminkin onnistuu saa-

”Pihalla kuin lintulauta”

maan ainakin välipalan.
Perinnetietojen mukaan 

lintuja on ruokittu jo silloin 
kun linnunruokaa ei ollut 
tarjolla sekatavarakaupassa-
kaan, joten käytettiin oma-
varaistaloudesta jääviä si-
vutuotteita. Yksi tapa oli 
hankkia keväällä sianporsas 
navetan nurkille pyörimään 
ja jouluksi se sitten lihotet-
tiin ”jalattomaksi”. Teuras-
tettuaan selvisi läskikerrok-
sen paksuus, joka oli niin 

runsas, että siitä riitti myös 
linnuille ja loppunahka nau-
lattiin puun kylkeen niiden 
evääksi. Jouluaatoksi haet-
tiin vielä kauroja lyhteek-
si, näin linnuillekin saatiin 
JOULU.

Rauhallista Joulua ja 
menestystä vuodelle 2022!

Tapio Lievetmursu

paikka. Ukot tuli maisteis-
san utelemaan; ”Vai että tait-
teilija ja oliko pakko tulla 
kaupungista ja viedä meil-
tä Siuruan kaunein tyttö”. 
Se oli kuin suomalaista elo-
kuvaa, nimittäin Marja-Lee-
na sanoi vauhdista äidilleen 
lähtiessämme tansseihin, 
että me ollaan kihloissa. Nyt 
on oltu kohta 45 vuotta nai-

misissa, kasvatettu neljä las-
ta, enkä yhtään joulua vaih-
taisi Konttilassa pois. 

Hyvää Joulua kaikille 
täältä Siuruan 

kansantasavallasta!

Kari ja Mari Tykkyläinen
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HYVÄÄ JOULUA
& ONNELLISTA  UUTTA VUOTTA!

Pudasjärven kaupunki lahjoittaa joulukorteista säästyneet varat 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Joulupuu-keräykseen

Rakas Joulupukki,
Pudasjärven kaupunki on oll ut kaupunkilais-

ten mielestä tosi kiltti tänä vuonna. 
Emme silti toivo itsell emme muuta kuin ehjät 
vill asukat ja uudet työkinttaat, jotta työnteko 

sujuisi vieläkin paremmin. 
Kuntalaisill emme toivomme paitsi 

paljon lahjoja myös

Koski vain ihan hiljalleen, 
pauhaa matkojen päässä...

Rauhallisen 
joulun toivotus!

Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille ja yhteistyökumppaneille

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2022!
 Pudasjärven Taksimatkat Oy, 

Piia ja Sami sekä Henri, Veikko, Sini ja Ilpo
Sami 0400 289 760    Piia 0400 386 188

Joulupuukeräys tuottaa iloa 
moneen lapsiperheeseen
Pudasjärven Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton yhdistys 
ja LähiTapiola ovat yhteis-
työssä järjestäneet perintei-
sen Joulupuu -keräyksen jo 
12 vuonna. Keräyksen tar-
koituksena on muistaa jou-
lun alla lapsiperheitä, joissa 
on taloudellisesti tiukkaa tai 
muuten erityinen elämänti-
lanne. Tänä vuonna keräyk-
sen kautta joululahjan saa 
noin 160 lasta.

Joulupuu -keräys on hy-
väntekeväisyyskampanja, 
jossa useat tahot ovat mer-
kittävässä roolissa sen on-
nistumiseksi. Pudasjärven 
perhepalveluiden, kotoutta-
mispalveluiden sekä seura-
kunnan diakoniatyön työn-
tekijät ovat keränneet tiedot 
lahjojen saajista. MLL:n va-
paaehtoisten askartelemat 
sydämet sekä joulukuuset 
toimitettiin seurakuntata-
lolle sekä kauppojen auloi-
hin. Vapaaehtoiset henkilöt 
tai yhdistykset osallistuivat 
keräykseen hakemalla Jou-
lupuu -kuusesta sydämen, 
hankkimalla sydämessä ole-
vaan ikään sopivan lahjan ja 
toimittamalla sen LähiTapi-
olan toimipisteeseen.

Keräyksen päätyttyä 
MLL:n paikallisyhdistyksen 
jäsenet sekä LähiTapiolan 
työntekijä lajittelivat lahjat ja 
hankkivat puuttuvat paketit 
mm. Pudasjärven kaupun-

Maria Pesiö, Sari Pähtilä, Hely Forsberg-Moilanen, Jonna Puhakka ja Anu Pekkala. - Iha-
naa, kun ihmiset ovat lähteneet mukaan auttamaan, näin me saamme Jouluiloa.

gin lahjoituksen avulla. 
Lahjat toimitetaan yh-

teistyötahoille, jotka jakavat 
lahjat perheisiin. Näin turva-
taan perheiden yksityisyy-
den suoja.

- Täytyy kyllä sanoa suu-
ri kiitos terveydenhoitajil-
le, jotka oman työnsä ohessa 
ovat soittaneet noin 60 per-
heeseen, että ottavatko lah-
jan vastaan. Pelkästään siinä 
on mennyt aikaa muutamia 

päiviä. Kiitos myös seu-
rakunnan diakoneille. En-
nen jaettiin lahjapaketit itse, 
mutta nykyisin yhteistyö-
kumppanit eli koulun ja las-
ten neuvolan terveydenhoi-
tajat sekä perhetyöntekijät, 
totesi MLL: n Pudasjärven 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Hely Forsberg-Moilanen.

MLL:n Pudasjärven yh-
distys LähiTapiola halua-
vat kiittää lämpimästi kaik-

kia keräykseen osallistuneita 
yhteistyötahoja ja vapaaeh-
toisia. On hienoa huoma-
ta, että keräys koetaan tär-
keäksi. 

Toivotamme kaikille 
rauhallista ja onnellista 

joulunaikaa!

Jonna Puhakka, 
kuva Ape Nieminen

Vuosi on kulunut - on kiitoksen aika
Hiljaisuus täyttää tienoon. 
Vielä on jouluun viisi päi-
vää. Katselemme ikkunasta 
katuvalojen katveessa lepää-
vää luontoa. Puut ovat lumi-
huurteen peitossa - rauha ja 
kauneus ympäröi kaikkialla. 

Mennyt vuosi kotikau-
pungissamme Pudasjärvel-
lä on ollut antoisa. Uusia ra-
kennuksia saatu, asuntoja ja 
Hyvän Olon keskus – lois-
tava kokonaisuus. Lääkä-
riin on päästy ja hoitoa sekä 
hoivaa saatu ihan kotia asti. 
Kiitos kaikesta kaikille yh-
teisöille, päättäjille, rakenta-
jille, käyttäjille ja hoitajille. 

Nyt on tärkeää, että me 
maksuista selviämme. Oma 
henkilökohtainen rahan 
käyttö, säästäminen - entis-
tä tarkempaan harkintaan ja 
käyttöön.

Naapuriapu, yhteisölli-
syys kunniaan ja käyttöön. 
Rakkaudella edelleen an-
namme ja teemme, vaikka 
korona ympärillä pauhaa - 
sydämemme nauttii Joulu-
rauhaa.

Vielä yksi tärkeä asia; 
Käyttäkäämme ja käytämme 
Pudasjärven omia palveluja. 
Ostokset keskitetään omiin 
liikkeisiin ja yrityksiin. Näin 
me pärjäämme hyvin!

Tässä kiitokset ja terveiset 
jokaiselle lukijalle. 
Yhteistyö jatkuu.

Siunattua joulurauhaa. 
Uusi vuosi 2022 uutta 

- tuo - luo.
Sydämen lämmöllä ja 

rakkaudella 

Kerttu ja Hannu Simu

Joulu tulee tulee
ihmiset menee menee.

Kaikki täytyy ehtiä
ei voi vetelehtiä.

Niin pitää kaikki valmistella
kuumana on äidin pää sekä hella.

Kinkut kakut ynnä muut,
jotta täyttyis herkkusuut.Jo
ul

ur
un

o Mutta istuhan hetki vielä
ja anna ajatustesi viedä .

Mikä onkaan Joulun taika
mietippä sitä, nyt on sen aika.

Syntyi tallin seimeen vaatimattomaan
ilosanoma maailmaan.

Hän toi lahjan, armon kalliin
sinne pieneen talliin.

Ymmärtää ei voi tätä aina
mutta kuin Maria nämä mielees paina.

Ei unohtua saa se koskaan meiltä
Hän ohjaa meitä taivaan teitä.

Laulu kuuluu torvet soi
parhaimman lahjan Jeesus toi.

Yhdessä siis iloitkaamme
niin sydänjoulun sisään saamme. K

ar
i S

te
ni

us
 

Y
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Pudasjärven paikallisosasto kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
jäsenille, kaikille toiminnassa 

mukana olleille ja toimintaa tukeneille

Pudasjärven paikallisosasto  

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta 2022.

Pudasjärven Vuokratalot Oy toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Toivorikasta 
Uutta Vuotta!

0400 151 394   www.rtinfra.fi 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Toivoo: 
Rytingin Kauppan 

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

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotan kaikille 
Tunnelmallista ja 

Rauhaisaa joulua sekä 
Onnellista uutta vuotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Suomen Punainen Risti, Pudasjärven osasto ja hallitus

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 2022!

Kiitämme asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneitamme kuluneista 

vuosista sekä toivotamme kaikille 

Siuruan Kylä ry.

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta!

Perussuomalaiset järjestivät 
Perusporinat aluevaalien 
merkeissä perjantaina 17.12. 
S-Marketin pihalla. Mukana 
oli aluevaaliehdokas Hannu 
Nissi. Toisella pudasjärve-
läisehdokkaalla Paula Soro-
sella oli työvuoro, joten hän 
ei päässyt paikalle. 

– Tuuhan ottamaan mak-
karaa tai kuumaa glögiä. 
Meillä on tapana aina tarjo-
ta, sanottiin. 

Sankoin joukoin oli po-
rukkaa teltan ympärillä 
koko ajan ja porinaa kuului 
sieltä ja täältä.

Hannu Nissi: Millaisia  
vaalikiertuesuunni-
telmia Perussuoma-
laisilla on? 
-Vielä ei ole ihan tarkko-
ja, mutta muutamia paikko-
ja on jo sovittu. Tässähän on 
vielä aikaa miettiä kuvioita. 

Ulkoilmatilaisuuksia tulee 
mm. sivukylille. 

Mitkä ovat  
kärkiteemasi  
aluevaaleissa? 
– Palvelujen pitää säilyä joka 
puolella. Ja kun ollaan kus-
tannuspaineissa, niin tietys-
ti se, miten siellä säästetään 
turhia kustannuksia…ja nyt 
on mielenkiintoista, kuin-
ka paljon pakolaisia tulee ja 
kuinka paljon ne kuormit-
tavat meitä. Ja tuota noin…
Omakohtaisia havaintoja 
minulla on mm. sivukylillä, 
siellä on paljon vanhusväes-
töä ja niiden palvelut pitäi-
si pelata ja sanoisko, että säi-
lyttää sellainen ihmisarvo, 
että se on vielä oikeaa elä-
mää. Ja tässä yhtenä teema 
on ollut ikääntyvät miehet, 
ne eivät ole menemässä sos-
sunluukulle, eikä mihinkään 

muuallekaan, mutta heistä-
kin pitää huolehtia. Vois sa-
noa, että he ovat kyllä niitä 
maan hiljaisia. 

Liittyvätkö nämä  
teemat Pudasjärveen 
vai koko  
sotealueeseen? 
– Kyllä se varmaan nämä on-
gelmat ovat ihan joka puo-
lella samanlaisia. 

Jos sinä tulisit vali-
tuksi, niin mikä on se 
sinun sydämen asia? 
– Että saadaan tämä homma 
järjestettyä kustannustehok-
kaasti ja niin, että turhaa by-
rokratiaa vältetään. Puolue-
tukea vastustan. Hoitajapula 
on jatkuva ja siellä puolel-
la pitää pystyä turvaamaan, 
että siellä on riittävästi käsiä 
hoitamaan ja se on nyt näin 
korona-aikana korostunut. 

Äänestä ihmeessä! 

Perusporinat aluevaalien merkeissä

Perussuomalaisten joukoissa riitti porinaa vaaleista ja lämmintä tarjottavaa.

Syrjäkylien ihmisten tar-
peet tulee hoitaa riittävil-
lä palveluilla.

Tänä jouluna erilaiset jou-
luvalot ovat tuntuneet 
poikkeuksellisen merkit-
täviltä. Pimeyden valai-
sevat valot lohduttavat ja 
rohkaisevat. 

Käsillä on jo toinen 
poikkeuksellinen korona-
ajan joulu. Erilaiset rajoi-
tukset ovat tiukkoja. Eri-
tyisesti omikronmuunnos 
leviää kovaa vauhtia. Sai-
raalat toimivat äärirajoilla. 
Kukapa olisi kaksi vuotta 
sitten uskonut, millainen 
maailmanaika edessä on? 
Eikä mitenkään voi tietää, 
kuinka monta koronavi-
ruksen varjostamaa joulua 
vielä on edessä. Muuten-
kaan kaikki ei välttämät-
tä ole niin kuin toivoi-
si. Monenlaisia huolia ja 
murheita voi olla mieles-
sä. Elämäntilanne voi olla 
vaikea. Erilaiset pelot voi-
vat ahdistaa mieltä. Vii-
meisimpänä sodan uhka 

Valo voittaa pimeyden
on jälleen alkanut nosta-
maan päätään Euroopassa.   

Historiaan mahtuu mo-
nenlaisia jouluja. Joulua on 
vietetty kulkutautien, sodan 
melskeen, köyhyyden, hen-
kilökohtaisten kriisien ja su-
run keskellä. Aina joulu on 
tullut riippumatta sen hetki-
sestä tilanteesta.

80 vuotta sitten vietet-
tiin ensimmäistä jatkosodan 
ajan joulua. Oma Aaro-uk-
kini palveli silloin siellä jos-
sain jalkaväkirykmentti 32:n 
joukoissa. Sotapäiväkirjo-
jen mukaan taisteluista huo-
limatta siellä jossain luet-
tiin tuttu jouluevankeliumi 
ja veisattiin Enkeli taivaan 
-virsi jouluaattoillan pime-
ydessä. Sekin sotapäiväkir-
jassa erikseen mainitaan, 
että vihollinen antoi ”koh-
talaisen rauhallisen joulu-
yön”. Rintaman taistelujen 
keskellä oli joulu ja väsy-
neet sotamiehet saivat kuul-

la ilosanoman Vapahtajan 
syntymästä.    

Jouluevankeliumin en-
simmäiset sanat ovat ”Siihen 
aikaan”. Vanha raamatun-
käännös alkoi vielä juhla-
vammin sanoilla ”Ja tapah-
tui niin päivinä”. Joulua on 
aina vietetty juuri sellaises-
sa maailmanajassa kuin sen 
hetkinen tilanne on ollut. 
Jouluevankeliumin alkusa-
nat ”Siihen aikaan” muistut-
tavat tänäkin poikkeuksel-
lisena jouluna, että joulun 
kannalta kaikkein ratkaise-
vimmat asiat ovat tapahtu-
neet jo kauan ennen omaa 
aikaamme. Tänäkin joulu-
na saamme muistaa, mitä ta-
pahtui kerran Betlehemissä 
karjasuojassa. Yön pimey-
dessä meille jokaiselle syn-
tyy Vapahtaja ja Pelastaja. 
Jouluna pimeyden keskellä 
loistaa kirkkaus. Valo voit-
taa pimeyden.

Tämän vuoden poikke-

ukselliselta tuntuvaan jou-
luun sopivat Vanhan tes-
tamentin profeetta Jesajan 
seimessä nukkuvaan Jee-
sus-lapseen viittaavat sa-
nat:

”Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa,
näkee suuren valon.
Niille, jotka asuvat kuoleman 
varjon maassa,
loistaa kirkkaus.
Sinä teet runsaaksi riemun,
annat suuren ilon.” (Jes. 
9:1–2)  

Tahdon toivottaa kai-
kille levollista ja iloista Va-
pahtajan syntymäjuhlaa. 

Tuomo 
Törmänen

Koillismaan 
rovastikunnan
 lääninrovasti

Miten aiot Joulua 
viettää? 
- Perheen kesken ja aika pai-
kallaan, kun puoliso on töis-
sä hoitoalalla, niin se taval-
laan vähän jo rajoittaa. AN
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Hyvää Joulua ja 
Turvallista Uutta 

Vuotta!

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Hyvää Joulua ja 
Turvallista 

Uutta vuotta 2022!

Lasitusliike 
T:mi Pudas-Lasi 

Puh. 0400 241 533

Turvallista Joulua ja 
Hyvää alkavaa vuotta

 2022 asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille.

Pudasjärven Invalidit ry:llä 
on ollut toiminnallisen syk-
sy. Syyskuussa pidetty syys-
kokous muutti hallitusku-
vioita. Uutena hallituksen 
jäsenenä Markku Koivu-
la aloittaa toimikautensa 
1.1.2022. Samalla päivämää-
rällä hallitukseen uudelleen 
valittu Maija-Liisa Piri aloit-
taa myös varapuheenjohta-
jan kaksivuotiskauden. Ismo 
Riepula jatkaa puheenjohta-
jan, Terttu Salmi sihteerinä 
ja hallituksen jäseninä jatka-
vat Aune Piri sekä Pirjo Ste-
nius. 

Syksyn kerhopäivät saim-
me pitää Palvelukeskukses-
sa, mutta ensi vuosi on ko-
koontumispaikan suhteen 
vielä avoimena.

Lokakuun alussa retke-
läiset saivat ihastella paik-
kakuntamme kauniita vaa-
ramaisemia syksyisen 
ruskan loistossa, kun aje-
limme kerhopäivän mer-
keissä Syötteen Taksipalve-
lut Oy:n kuljetuksella. Lähtö 
oli aamukahdeksalta ja pa-
lasimme kukin koteihim-
me iltapäivällä. Aamukah-
vit joimme Juustokievarissa 
ja maittava lounas lättykah-
veineen nautittiin Tulitau-
ossa. Monelle retkeläiselle 
tämä oli odotettu kohokoh-
ta, koska jokakesäistä, kai-
vattua teatteriretkeä emme 
voineet järjestää. Mukana oli 
parikymmentä retkeläistä.

Lokakuun kerhopäivää 
vietettiin Vanhustenviikolla 
ja teema oli sen sisältöinen.

Lokakuussa oli myös In-
validiliiton vuotuiset Syys-
päivät, joihin yhdistykses-
tämme oli edustus paikalla. 
Lisäksi Invalidiliiton Oulu-
Kainuun alueen suunnittelu-
päivät olivat Oulaisissa, jos-
sa olivat Maija-Liisa Piri ja 
Terttu Salmi mukana miet-
timässä tulevaa. Ensi vuon-
na onkin sitten Pudasjärven 
Invalidit yhdistyksenä use-
ammassa suuressa tapahtu-
massa vetovastuussa. Toi-
vottavasti pääsemme niitä 
toteuttamaan ihan konkreet-
tisesti.

Marraskuun alku oli liit-
tovaalien aikaa. Yhdistyk-
sestämme oli kautta aikojen 
ensimmäinen ehdokas mu-

Invalidiyhdistyksellä 
toiminnallinen syksy

LC Pudasjärvi ry. sai yhdistyksen heille myöntämän huo-
mionosoituksen kiitoksena aiemmin saadusta avustuk-
sesta. Katariina Niemitalo oli vastaanottamassa puheen-
johtaja Ismo Riepulan ja sihteeri Terttu Salmen kiitokset.

Tonttu Tumpelolla oli tuurauskeikka, mutta hän oli tärvännyt juhannuksena parran niin 
huonoon kuntoon, että muori joutui sitä lyhentämään. Rooleissa kertojana Aino Tolo-
nen, muorina Annikki Ylitalo ja tonttuna Kalevi Vattula, joka oli sketsin kirjoittaja.

Muistamisia olivat saamassa Kyllikki Hanhisuanto, Aune Piri, Maija-Liisa Piri ja Pirjo Stenius sekä toisessa kuvassa 
olevat Kalevi Vattula ja Annikki Ylitalo.

kana. 
Kerhopäivässämme 

12.11. vieraili SPR:n Pudas-
järven osaston puheenjoh-
taja Esa Erkkilä sekä halli-
tuksen jäsen Arja Panuma 
kertomassa turvallisesta ko-
tona asumisesta.

Muistamisia  
pikkujoulussa
Joulukuun 10. päivä saim-
me viettää pikkujoulua yhä 
riehuvan koronakriisin kes-
kellä. Seurakuntakeskus oli 
puurojuhlan kokoontumis-
paikkana ja vaatimuksena 
osallistumiseen oli korona-
passin esittäminen. Kaikil-
ta sellainen löytyi, joten ke-
nenkään ei tarvinnut palata 
takaisin. 

Yhdistys muisti aktiivi-
sia toimihenkilöitä Kynttilä-
talon ja kukkakaupan tuot-
teilla. 

LC Pudasjärvi oli myös 
kiitoksen kohteena. Viime 
kauden presidentti Katarii-
na Niemitalo oli vastaan-
ottamassa puheenjohtajan 
ojentaman kunniakirjan, 
kynttilän ja ruusun. 

- Tämä oli kiitosta siitä 
avustuksesta, minkä yhdis-
tyksemme sai viime vuoden 
aikana uuden bingo-laitteen 
muodossa. Siitä on ollut iloa 
kerhopäivissämme ja tämä 
kestää vielä pitkälle tulevai-
suuteen, sanoi Ismo Riepula 
pohjustuksena. 

Myöhemmin paikan pääl-
le tullut uusi LC Pudasjärvi 

ry:n presidentti Katri Virta-
nen sai myös kukan ja kynt-
tilän.

Muita muistettavia olivat 
illan emännät Aune ja Mai-
ja-Liisa Piri, lehtijaossa mu-
kana olleet Kyllikki Hanhi-
suanto, Pirjo Stenius, Ismo 
Riepula ja Terttu Salmi sekä 
poissaolleina Esa Viuhkola 
ja Kauko Torvinen muistet-
tiin kiitoksella. Annikki Yli-
talo sai niin ikään ruusun 
ja kynttilän vuosikausia an-
siokkaasti huolehtimastaan 
adressimyynnistä sekä syn-
tymäpäivämuistamisista ja 
musiikkivastaavana Kale-
vi Vattula tuli myös muiste-
tuksi. 

Laulua, naurua, ohjelmaa 
ja hyvää ruokaa oli perjan-
tain iltapäivä tulvillaan. Kä-
väisipä paikan päällä myös 

joulupukki, mutta ei kiireil-
tään ehtinyt jäämään puu-
rolle, vaan tiedusteli meidän 
kiltteysastetta. Lahjasäkin 
hän kuitenkin jätti ovipie-
leen. Tonttu Tumpelo joutui 
tuurauskeikalle jakamaan 
lahjoja - mutta eipäs Tont-
tu Tumpelo päässyt vielä-
kään parrallaan kutittamaan 
vikkelien tonttutyttöjen pos-
kia….

Vietetyn joulujuhlamme 
jälkeen on hyvä hiljentyä 
joulun odotukseen. 

Pudasjärven Invalidit ry. 
toivottaa kaikille oikein Rau-
hallista Joulua ja Hyvää Uut-
ta Vuotta. 

Terttu Salmi
Kuvat: Heimo Turunen

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta!

Jäsenistölle sekä 
yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2022!
Pudasjärven Invalidit ry.

Toivotan kaikille 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

2022.
Terttu Salmi

Tähtiyön ja lumen aikaa – ilmassa on joulun taikaa!

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022 

sukulaisille, ystäville ja
yhteistyökumppaneille!

Ismo Riepula

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2022 

sukulaisille, ystäville ja 
yhteistyökumppaneille!
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Hirsihovissa tyytyväistä tekemisen meininkiä

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara on tyytyväinen uusista 
toimitiloista.

Työpisteiden läheisyys antaa sosiaalisuuden tunnetta. Toisaalta voimme työskennel-
lä etänäkin kaksi päivää viikossa. Asiakaspalvelu toimii kuitenkin toimistosta käsin, 
kertovat Pudasjärven Vuokratalot Oy:n työntekijät Johanna Illikainen, Teija Niemelä 
ja Anu Pekkala. 

Toimiston katutaso miellyttää niin meitä kuin asiakkai-
ta. Harmi, kun jouduimme siirtämään avajaisia myöhem-
pään ajankohtaa. Ehkä keväällä sitten, tuumaili ProAgri-
asta Esko Viitala Pudasjärven Yrittäjien onnittelukukan 
kanssa.

Rakennusvaiheessa tulevat vuokralaiset saivat vaikut-
taa tilaratkaisuun. Umpiseinän tilalle tullut liukulasio-
vi tuo avaruutta ja valoa, toteavat Kairan Kuidusta Tuula 
Piippo ja Marianne Mäntylehto. 

Siitä on nyt parisen kuukaut-
ta, kun Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy:n rakennuttamat 
kaksi Hirsihovi liike- ja asuin-
huoneisto hirsikerrostalot 
täyttyivät asukkaista ja yri-
tyksistä. 53 asuinhuoneiston 
lisäksi katutasossa on viisi lii-
kehuoneistoa, joista neljässä 
on vuokralaisina Pudasjär-
ven Kehitys Oy, Kairan Kuitu 
Oy, ProAgria Oulu ja Pudas-
järven Vuokratalot Oy. Kah-
vila-ravintolatoimintaan tar-
koitettu 93 neliön huoneisto 
on vielä tyhjillään. Siihen on 
muuttamassa tammikuun al-
kupuolella Halla Cafee & Ca-
tering. Yrittäjä Henna Ryhä-
nen kertoi, että tarkoitus on 
avata uudessa paikassa tam-
mikuun puolivälissä. 

Pudasjärven  
Kehitys Oy
Hirsihovissa Pudasjärven 
Kehitys Oy:llä on lähes 100 
neliömetrin tilat katutasos-
sa. Tiloissa työskentelee neljä 
henkilöä toimitusjohtaja Riik-
ka Tuomivaara, yritysneu-
voja Auvo Turpeinen, mat-
kailun yrityskehittäjä Jukka 
Koutaniemi ja markkinoin-
nin digiasiantuntija Nina Oja. 

-Tehtävänämme on yri-
tysten ja niiden toimintaym-
päristön kehittäminen sekä 
alueen markkinointi. Olitpa 
sitten suunnittelemassa yri-
tyksen perustamista, kehit-
tämässä yritystoimintaasi tai 
sijoittumassa Pudasjärvelle, 
saat meiltä yksilöllistä, luot-

tamuksellista ja joustavaa 
palvelua. Yritysneuvontaa on 
tarjolla elinkaarensa kaikissa 
vaiheissa oleville pk-yrityk-
sille, selvitti Tuomivaara.

Kairan Kuitu Oy
Kairan Kuitu Oy oli ennen 
Kauppatiellä pitkähkössä 
huoneistossa, joka oli yhtä 
avointa tilaa. 

– Nyt meillä on tääl-
lä kaksi erillistä toimistoa 
sekä kahvi- ja neuvottelutila. 
Uusi on aina uusi, kertoi in-
noissaan toimitusjohtaja Ma-
rianne Mäntylehto. 

– Tilat ovat käytännölli-
set ja mikä parasta, niin ää-
nieristeet ovat erinomaiset. 
Rauhallinen työtila auttaa 
keskittymään työn tekemi-
seen, jatkoi sihteerinä työs-
kentelevä Tuula Piippo. 

– Tuletko tänne, katso-
taan tämä tila ratkaisu, jo-
hon saimme vaikuttaa ra-
kennusvaiheessa. Tähän oli 
alun perin tarkoitus tulla 
kiinteä seinä, mutta ehdo-
timme liukuvaa lasista ovea. 
Nyt tämä tila on valoisa ja 
avara. Voimme pitää tässä 
taukoa ja samalla hyödyntää 
kokoustilana, jatkoi Mänty-
lehto. Naiset pitivät toimis-
ton sijaintia hyvänä. Asiak-
kaat ovat helposti löytäneet 
meidät. 

Kolmantena työntekijänä 
on teleasentaja Juha Härkö-
nen, joka hoitaa muun muas-
sa kaapelinäytöt, viankorja-
ukset sekä uusien liittymien 

asennukset. Tässä on riittä-
västi tilaa kolmelle työnteki-
jälle. Ei voi olla muuta kuin 
tyytyväinen. 

ProAgria Oulu
Hirsihovin toisen rakennuk-
sen katutasossa toimii Pro-
Agria Oulu. Työntekijöitä 
on neljä, josta Esko Viitala 
oli paikalla. Hän on erikois-
tunut maatilojen energia- ja 
talousasioiden asiantunti-
juuteen. Henna Lehtosaari-
Vähäkuopus on kasvintuo-
tannon asiantuntija, jonka 
työtä on kasvintuotannon 
kehittäminen, viljelysuun-
nittelu, EU-tukihakemuk-
set ja Neuvo-palvelut. Leea 
Holmi on maidontuotannon 
asiantuntija ja ProAgrian 
valtakunnallinen huippuasi-
antuntija, joka on erikois-
tunut karjan tuotanto-olo-
suhteisiin. Sanna Taipale on 
maidontuotannon asiantun-
tija, joka auttaa maitotilojen 
tuotantoon ja ruokintaan liit-
tyvissä kysymyksissä.

-Toimistomme oli ennen 
Iijoen toisella puolella. Hy-
vät tilat olivat siellä, mutta 
aloimme kysellä Pudasjär-
ven Vuokrataloilta mahdol-
lisuutta muuttaa tänne, kun 
tämä oli rakenteilla. Täyttä 
varmuutta tilojen saamises-
ta emme saaneet. Rakennuk-
sen noustessa harjakorkeu-
teen meille ilmoitettiin, että 
kyllä täältä tilaa löytyykin. 
Erittäin jouhevasti saim-
me kaikki asiat muutostoi-
veinemme hoidettua yh-
teistyössä Vuokratalojen 
toimitusjohtaja Jouko Vää-

näsen kanssa. Olemme tyy-
tyväisiä toimistomme sijain-
nista. Liikenneyhteydet ovat 
hyvät. Kulkemista työpai-
kalle helpottaa uudet liiken-
nejärjestelyt valtatiellä. Ti-
lat ovat aivan loistavat, totesi 
Viitala. 

Pudasjärven  
Vuokratalot Oy
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:llä on toimitilat myös Hir-
sihovin katutasossa. Hyvä 
tekemisen meininki tuntui 
olevan iloisilla ja mukaansa-
tempaavilla naisilla. Johanna 
Illikainen hoitaa asiakaspal-
velun, Teija Niemelä asumis-
neuvonnan ja Anu Pekka-
la isännöinnin. Etätyössä oli 
parhaillaan toimitusjohtaja 

Kairan Kuidun teleasen-
taja Juha Härkönen hoitaa 
muun muassa kaapelinäy-
töt, viankorjaukset sekä 
uusien liittymien asen-
nukset. Kuva Jussi Ranta-
mo.

ProAgria Oulu Leea Holmi, Henna Lehtosaari ja Sanna Tai-
pale.

Pudasjärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen otti vastaan Pudasjärven Yrittäjien uusiin tiloihin 
tuoman köynnösvehkan. 

Pudasjärven Kehityksen työntekijät Syötteen Eräpalve-
luilla palaamassa koiravaljakkoajelulta. Nina Oja, Jukka 
Koutaniemi, Riikka Tuomivaara, Johanna Määttä (Eräpal-
velut) ja Auvo Turpeinen. 

Jouko Väänänen. 
– On erittäin toimivat ti-

lat. Asiakkaamme hoitavat 
vuokra-asiat usein paikan 
päällä. Meille voi maksaa vie-
lä toistaiseksi vuokran kätei-
selläkin. Tahdomme palvella 
asiakkaitamme. Jos on tarvet-
ta kahdenkeskiseen keskus-
teluun, niin voimme jutella 

joko kokoustilassa tai laitta-
malla oven kiinni asiakaspal-
velupisteessä. Eteisaulaan jää 
näin odotustila ja asiakkaan 
yksityisyys suojautuu.

Heimo Turunen, 
Ape Nieminen
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Raili Tolkkinen
 Kaivomäentieltä

Hyvää joulua 
ja Hyvää uutta 

vuotta sukulaiset, 
ystävät ja tuttavat

Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta 
Vuotta sukulaisille, 

tutuille ja 
naapureille!

T: Leila ja 
Esa Viuhkola

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja 
naapureille.

Aune ja Kaarlo 
Piri

Inkeri ja Mauno 
Blomster 

perheineen 

Hyvää 
Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 
sukulaisille, tuttaville 

ja naapureille!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.
Elisa ja Iikka 

Peltola

Hyvää joulua ja 
Onnellista 

uutta vuotta.
Kaarlo ja Kerttu 

Illikainen Eero Mikkola

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille, tuttaville ja 

ystäville!

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2022.
Toivottaa 
Aini Ojala

LC Hilimat touhuamassa
Me LC Pudasjärvi Hili-
mat olemme hakeneet toi-
minnallemme uusia uria, 
kun aika on rajoitusten ta-
kia vaatinut muuntaumis-
kykyä. Se on tullut näkyviin 
uusina aktiviteetteinä kuten 
yhteistyönä SPR; n kanssa 
EU ruoka-apukassien jaos-
sa ja Kyläyhdistykselle apu-
na torin kesäkahvilan pidos-
sa.  Isänpäivänä järjestimme 
myös konsertin seurakun-
tatalolla. Esiintyjinä oli Pu-
dasjärven omia musiikin 
taitajia. Entisistä aktivitee-
teistämme olemme säilyttä-
neet kaikki mahdolliset, joita 
rajoitusten puitteissa olem-
me voineet suorittaa. Osal-
listuimme Leijonien ”Kul-
mat kuntoon projektiin” ja 
hoidimme niin kotiseutu-
museon pihan kuin torin 
alueen kevätsiivouksen.

Viimeisimpänä aktivi-
teettinämme tälle vuodel-
le oli jouluisten ruokakassi-
en lahjoittaminen sivukylien 
vanhuksille, joita kotipalve-
lu sai jakaa 11 eri henkilöille 
tuottamaan iloa ja tuomaan 
terveiset meiltä. Pitäjämme 
on laaja ja me emme unoh-
da sen syrjäisimpiä kolkkia-
kaan ja ihmisiä siellä.

Joulukorttiperinne elää 
edelleen ainakin vanhem-
man väen keskuudes-
sa. Jaoimme Leijonien jou-
lukortteja myös noin 200 
vanhukselle. Aikaisemmin 
olemme saaneet käydä ter-
vehtimässä vanhusten yksi-
köissä, mutta nyt rajoitusten 
takia kortti sai tuoda tervei-
semme.  

Vuosi alkaa olla lopuil-
laan ja me Lions klubin Hi-
limat haluamme toivottaa 

LC Hilimat lahjoitti aikaisempien vuosien tapaan joului-
sia ruokakasseja sivukylien vanhuksille. Lahjakärryjen 
kanssa Eija Ahonen, Anja Keinänen ja Anna-Liisa Seppä-
nen.

Perinteet säilyvät jouluruokailussa
Suomalaisten suosituimpia 
joulun ruokalajeja ovat edel-
leen kinkku, lanttu- ja pork-
kanalaatikko sekä joulutor-
tut, -piparit ja -konvehdit. 
Vaihtelunhaluakin esiintyy 
jonkin verran, mutta joulu-
kinkku on yhä joulupöydän 
suosituin ruokalaji. Se kuu-
luu yli 80 prosenttiin suoma-
laisten joulupöydistä. Lidlin 
muutama vuosi sitten teet-
tämän tutkimuksen mukaan 
myös laatikot ovat pitäneet 
pintansa suosituimpien jou-
luruokien kärjessä. Maini-

tun tutkimuksen mukaan 
lanttu- ja porkkanalaatikko 
katetaan 77 prosenttiin jou-
lupöydistä, perunalaatikko 
66 prosenttiin ja rosollia on 
tarjolla 67 prosentissa jou-
lupöydistä. Pääruokalajeista 
kinkun jälkeen suosituimpia 
ovat erilaiset kalat ja 64 pro-
senttia tutkimukseen osallis-
tuneista kertoi, että graavi-
kala kuuluu joulupöytään. 

Englantilaiset syövät jou-
luna paistettua ja täytet-
tyä kalkkunaa. Sen kanssa 
he syövät karpalokastiket-

ta, punaviinimarjahyytelöä, 
paistettuja perunoita sekä 
erilaisia vihanneksia kuten 
ruusukaalia ja porkkanoita. 
Christmas pudding on jou-
luinen jälkiruoka, joka on 
maustettu kuivakakku.

Joulu on Viron yksi tär-
keimmistä juhlista. Suomen 
ja Viron joulunviettoperin-
teet eroavat eniten juuri jou-
luruokapöydässä. Jouluna 
Virossa syödään lämmintä 
porsaanpaistia, perunoita, 
hapankaalia sekä verimak-
karaa. Hapankaalia haudu-

tetaan sian läskin kanssa. 
Monesti ruokapöydässä voi 
olla myös jouluhanhi. 

Ranskalaisten joulu-
pöydät notkuvat erilaisis-
ta herkuista. He syövät jou-
luaterian vasta myöhään 
joulumessun jälkeen. Kin-
kun sijaan Ranskassa syö-
dään kalkkunaa. Muita jou-
luruokia ovat muun muassa 
hanhi, hanhenmaksa, kas-
tanjat ja muut pähkinät, sekä 
osterit ja muut merenelävät.
MH

Graavilohta.Perinteinen suomalainen joulun ruokapöytä.
Kinkkua ja joulutorttuja. 

Hyvän joulun ja Uuden vuoden 
2022 toivotus omaisille ja ystäville!

Kiitos ystävät avusta!
 ”Ei valtaa eikä kunniaa,

vaan rauhaa päälle maan”! 
Aili Ojala perheineen 

Marja ja 
Kauko Lantto

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille 

tutuille!
Seija ja 

Arvo Siurua

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2021!

Me palvelemme - We serve
Lions Club Pudasjärvi on palvellut 

paikkakunnalla jo yli 55 vuoden ajan. 
Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Katri Virtanen klubin presidentti 2021-2022

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2022!

HIRVIARPOJEN VOITTONUMEROT:
 1. palkinto 1/2 aikuinen hirvi nro 156
 2. aikuisen hirven paistiosa nro 443 
 3. aikuisen hirven lapaosa nro 235

Onnea voittajille!
Voittajille on ilmoitettu 

puhelimitse.

Taksi Hannu Aarni

Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikille

Aune ja Jorma Ekdahl

Joulutervehdys Punkaharjulta
Sukulaisille, rakkaille ystäville ja kaikille tutuille.

Monet kauniit yhteiset hetket elävät muistoissamme 
mukana.Joulumieltä haluamme toivottaa 

”Näin sydämeeni joulun teen”, joululaulun sanoin

rauhaisaa joulunaikaa niin 
yhteistyökumppaneillemme 
kuin kaikille muille. Tava-
taan taas touhuilemassa tu-

levan vuoden puolella.

Elvi Räisänen
Tiedotussihteeri 

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto kokoontui kes-
kiviikkona 15.12. päät-
tämään ensi vuoden 
talousarviosta ja talous-

suunnitelmasta 2023-24. 
Kokousuutinen julkais-
taan ensi viikon 30.12. Pu-
dasjärveläisessä.

Heimo Turunen

Kaupunginvaltuuston 
kokousuutinen 

ensi viikon lehdessä
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Siuruan Työväentalolla 
– Kylätalolla iloa, valoa ja jouluista mieltä

Alkava Jouluilo ja -tunnelma 
tavoitettiin talolla lauantai-
na 11.12. kun ahkerat kylän 
tontut olivat leiponeet yötä 
myöten joulutortut ja -pi-
parkakut tarjottavaksi kävi-
jöille. 

He olivat myös tehneet 
joululaatikoita, -kakkuja, -si-
nappia,- leipää ym. joulu-
pöytään kuuluvia herkkuja. 
Tontut eivät olleet kelloon 

katsoneet eikä tunteja laske-
neet saadakseen myös myy-
jäisiin ”kystä kyllä”.

Kaikilla ei ole aikaa itse 
tehdä Jouluherkkuja niin täl-
lä tavoin myös työssäkäyvät 
saavat kotona perinteisesti 
valmistettuja Jouluherkku-
ja. Tontut laittoivat ”hyvän 
kiertämään”, kuten nykyään 
ruukataan sanoa. Tuumasi-
vat vaan että ”Jouluna sitten 
maataan”.

Kari säesti ja laulatti ylei-
söä - tutut Joululaulut kai-
kuivat salissa.

Joulupukkikin ehti kii-
reen keskellä käydä Siuru-
alla asti vaikka Jouluun oli 
enää kaksi viikkoa. Mutta 
Joulupukilla on keinonsa ja 
ehkä jotain niistä tietää nyt 
Reinokin, kun pukkia raa-
tautti. Jännittävää oli lapsil-
la käydä pukin luona lahjan-
sa saamassa. 

Valon tuojat 
Talon toimijat halusivat ilah-
duttaa kävijöitä tilaamalla 

Tiernakvartetin esiintymään 
ja siinä kyllä onnistuttiin 
täysin. Oli kuin suurempi 
voima olisi ollut mukana, 
kun Tiernakvartetti kajaut-
ti komeasti Jouluisen laulu-
näytelmän. 

Puheensorina ja kahvi-
kuppien kilinä vaikeni sa-
lissa kun ”Itämaan tietäjät” 
marssi esiintymiskorokkeel-
le kysyen saako tulla lau-
lamaan ja aloittivat ter-
vehdys- ja Hyvän Joulun 
toivotuslaulun kaikille talos-
sa oleville.

Hirsikampuksen Tierna-
kvartetti sai yleisöltä lämpi-
miä suosionosoituksia ja sa-
lissa huokailtiin miten upea 
näytelmä ja laulajat. Kvarte-
tissa esiintyivät Maaria Mat-
tila, Nuutti Ylikoski, Siiri Yli-
koski ja Emmi Hirvasniemi. 
Tämä toimijoiden joululahja 
kävijöille toi myös Lapsuu-
den Joulut monelle mieleen.

Mukavaa oli, tuttuja ta-
vattiin, jouluinen mieli lähti-
essä mukaan otettiin.

Irma Mertala Hirsikampuksen Tiernakvartetti kajautti komeasti Jou-
luisen laulunäytelmän. 

Reino raatauttaa joulupukkia.

Kylän tontut olivat leipo-
neet yötä myöten muun 
muassa joulutorttuja tar-
jottavaksi kävijöille.

Lahjojen jakamista.

Jännittävä tilanne.

Maire laulamassa joululau-
luja. 

Kari säesti ja laulatti yleisöä - tutut Joululaulut kaikuivat 
salissa.

Muistan, kun lapsena 
olin 70-vuvun alussa iso-
vanhemmillani hoidos-
sa. Vanhempani olivat 
työssä, ja sain olla tutus-
sa ja turvallisessa paikas-
sa hoidossa. Varttuessani 
kouluikäiseksi suunta-
sin usein viikonlopuksi 
isovanhempieni luokse. 
Nuoruuden ja aikuisuu-
den koittaessa yhteys säi-
lyi koko isovanhempieni 
elinkaaren ajan.

Työssäni olen saanut 
avata perhehoitajien koti-
en ovia vuodesta 2014 al-
kaen, jolloin Oulunkaa-
ren vanhuspalveluihin 
valmistuivat ensimmäiset 
perhehoitajat. Lapsuus-
muistot palaavat usein 
mieleeni perhehoitajien 

Kurkistus ikäihmisten perhehoitoon

Ritva Leinonen.

kodeissa. Turvallinen koti ja 
arjen touhut tuttujen ihmis-
ten kanssa.

Ikääntyessä ja toiminta-
kyvyn muuttuessa ei vält-
tämättä kotona enää pärjää 
omaisten, ystävien, tuki-
palvelujen tai kotihoidon 
turvin. Perhehoito on yksi 
hyvä vaihtoehto turvata yk-
silöllinen arki erilaisine toi-
mintoineen. Yksin asuvat 
ikäihmiset kokevat myös 
turvattomuutta. Perhehoi-
dossa ympärillä on tut-
tu perhe. Tarvittaessa pää-
see omaan huoneeseen, joka 
on kalustettu omilla huone-
kaluilla ja tutuilla rakkailla 
esineillä. Arki voi jatkua sa-
mankaltaisena kuin kotona. 
Arkeen ja harrastuksiin voi 
osallistua omien voimava-

rojen ja kiinnostuksen mu-
kaan perhehoitajan tai lä-
heisten tukemana.

Perhehoito ei ole uu-
sia asia jo omat lapsuuden 
muistikuvani huomioiden. 
Lasten, nuorten ja vammais-
ten perhehoitoa on toteutet-
tu jo pitkään. Ikäihmisten 
perhehoito vielä etsii paik-
kaansa ikäihmisten hoidon 
ja hoivan palveluvalikos-
sa. Ikäihmisten perhehoi-
don tarve kasvaa, erityises-
ti monelle muistisairaalle se 
on erinomainen vaihtoehto.

Perhehoitajien kodeis-
sa voi asua oman perheen 
lisäksi pitkäaikaisessa tai 
lyhytaikaisessa hoidossa 
olevia vanhuksia, lapsia, 
nuoria tai aikuisia. Erilai-
sista tarpeista ja tilanteista 

riippuen perhehoidossa voi 
olla esimerkiksi muutaman 
tunnin viikossa tai kuukau-
dessa. Tätä kutsutaan osa-
päiväiseksi perhehoidoksi. 

Perhehoito ei sovi kai-
kille, ja siksi myös muita 
ikäihmisten hoito- ja hoi-
vamuotoja on kehitettävä 
kodinomaiseen suuntaan. 
Tehostettu palveluasumi-
nenkin tulee nähdä yhteisö-
kotina, josta laitosmaisuus 
voidaan minimoida.

Lapsuuden muistooni 
isovanhempieni hoivasta ja 
huolenpidosta liittyy vahva 
turvallisuuden tunne. Mi-
nusta välitettiin, sain olla 
osana arjessa - kuten nave-
tassa kantamassa kahta hei-
nää tai vain istumassa hei-
näkuorman päällä nauttien 

matkasta. Perhehoidon vah-
vuuksia ovat samat asiat 
kuin lapsena koin. Hoitajat 
pysyvät samana ja ryhmä-
koko on pieni. Perhehoidos-
sa voi jatkaa omannäköistä 
elämää arvokkaasti ikään-
tyen. Arki tarjoaa merki-
tyksellisyyttä ja turvallisia 
kokemuksia sekä virittää 
toivoa tulevaisuudesta.

Oulunkaari on ollut edel-
läkävijä ikäihmisten per-
hehoidon valmennuksessa, 
kehittämisessä ja toteutta-
misessa Pohjois-Suomessa. 
Saadut kokemukset ovat ol-
leet erinomaisia. Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin tu-
levilla hyvinvointialueilla 
ja laajentaa ja kehittää per-
hehoidon mahdollisuuksia 
edelleen osana ikäihmisten 

hoidon ja hoivan palvelu-
valikoimaa.

Ritva Leinonen, 
Vanhuspalveluiden 

palveluohjaaja, Oulun-
kaaren kuntayhtymä
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Syöpäosasto pikkujoulutunnelmissa

Syöpäyhdistyksen Pudasjär-
ven paikallisosasto kokoon-
tui torstaina 2.12. palvelu-
keskukseen pikkujouluun, 
jonne oli saapunut kolmi-
senkymmentä henkeä. Ti-
laisuus alkoi perinteiseen 
tapaan jouluglögillä ja pu-
heenjohtaja Kaisa Mannisen 
tervetulotoivotuksella. Ilok-
semme saimme vieraaksi 
seurakuntapastori Jari Val-
kosen pitämään hartaushet-
ken.

-Joulu tuo valoa ja toivoa. 
Paikka voi olla koti oman 
perheen kesken tai sukulais-

ten kanssa koettu sukujoulu 
laajemmalla joukolla. Puit-
teet vaihtelevat, joulun sa-
noma ei. Vapahtajamme on 
läsnä jokaisen joulussa, riip-
pumatta siitä, missä olem-
me. Vaikka yksinäisyys ja 
läheisen kaipuu saattaa val-
lata mielemme, Jeesus on 
läsnä armossaan ja rakkau-
dessaan, totesi Valkonen.

Hartaushetken jälkeen 
Kaisa Manninen esitti pu-
huttelevan P. Mustapään 
kirjoittaman runon Puer Na-
tus in Betlehem. Herkul-
lisen ja perinteikkään jou-

luaterian oli valmistanut 
Kakku- ja pitopalvelu Ven-
gasaho. Kylläisinä joulu-
herkuista jatkoimme oh-
jelmaa joululaulubingolla 
Kyllikki Tolkkisen toimies-
sa suunnittelijana ja vetäjä-
nä. Mm. seurakuntapastori 
Jari Valkosella oli joululau-
lut hallussa, kun bingorivit 
täyttyivät sukkelaan ja sitä 
myöten suu makeaksi suk-
laapatukoista. Sitten oli vuo-
rossa hieman herkempi het-
ki Anelma Outilan laulaessa 
laulun Aavistus ja Maire Pu-
hakan esittäessä runon Jou-

lupaketti. 
Herkästä tunnelmasta 

siirryimme riemukkaaseen, 
nauruhermoja kutkutta-
vaan hetkeen Kaisa Manni-
sen, Risto ja Mikko Puhakan 
kertoessa meille vitsejä ja 
kaskuja, jotka olivat aivan 
mainioita tilannekuvia eri-
laisista elämän tilanteista. 
Ohjelmassa olleiden esitys-
ten välissä oli runsaasti hy-
vin tuttuja ja rakkaita jou-
lulauluja, joita lauloimme 
yhdessä Ritva Kinnulan 
säestäessä ja Anelma Outi-
lan ja Risto Puhakan toimi-

essa esilaulajina. 
Kilisee, kilisee kulkunen 

-laulun helkkyessä, kuului 
eteisestä kenkien kopinaa. 
Ketkäpä muutkaan kuin 
joulupukki ja joulumuori-
han sieltä tulivat meitä ter-
vehtimään. Joulupukkilaulu 
kajahti komeasti tervetu-
lotoivotuksena mieluisil-
le vieraillemme. Joulupuk-
ki ja -muori eivät päässeet 
ihan helpolla ”lasten” in-
touduttua kyselemään kuu-
lumisia Korvatunturilta ja 
siinä jutustellessa tontut ja-
koivat joulupukin tuomiset. 

Laulettuamme kauniin jou-
lulaulun Sydämeeni joulun 
teen, siirryimme nauttimaan 
torttukahveista ja rupattele-
maan kuulumisia.

Kiitos mukavasta, yhtei-
sestä hetkestä kuuluu kaikil-
le mukana olleille! Tällaiset 
yhdessä vietetyt tilaisuudet 
ovat olleet harvinaista herk-
kua viime aikoina pitkään 
jatkuneen pandemiatilan-
teen vuoksi. 

Maire Puhakka 

Joulupukki ja muori, taustalla, Anelma Outila ja Risto Pu-
hakka.Pikkujouluun osallistui noin 30 henkeä.

Mikko Puhakan, Kaisa Mannisen ja Risto Puhakan vitsit ja 
kaskut olivat aivan mainioita tilannekuvia erilaisista elä-
män tilanteista.

Keskustan pohjoispohja-
laiset kansanedustajat ovat 
tyytyväisiä lisärahoihin, 
joita eduskunta on myön-
tämässä alueen liikenne-
hankkeisiin.

- Valtiovarainvaliokun-
ta esittää niin sanottuja 
joululahjarahoja eli talous-
arvioesitystä täydentävää 
jakovaraa tänäkin vuon-
na noin 40 miljoonaa eu-
roa, josta liikenteen osuus 
on reilut 19 miljoonaa eu-
roa. Maanteiden ja muiden 
väylien kunnostus ja kehit-
täminen ei ole joululahja-
rahojen varassa, mutta ne 
ovat lisäys, joilla on mah-
dollisuus saada tärkeitä, 
pienempiä hankkeita liik-
keelle, sanovat Hanna-Lee-
na Mattila, Juha Pylväs, 
Pekka Aittakumpu, Mik-
ko Kinnunen ja Juha Sipilä.

Pohjois-Pohjanmaalla 
liikennepuolen jakovaraa 
suunnataan ensi vuodeksi 
Siikajoelle, Pudasjärvelle, 
Kuusamoon, Kiiminkiin ja 
Kalajoelle.

- Tarve erityisesti alem-
piasteisen tieverkon kun-
nostamiseen on suorastaan 
huutava. On selvää, että 
tarpeita olisi enemmän-
kin, mutta tärkeää on, että 

ensi vuonnakin saadaan ai-
nakin osalle teistä kunnos-
tusta tai kehittämistä myös 
joululahjarahojen kautta. 
Pääpaino tulee olla perus-
väylänpidon rahoitukses-
sa, johon saatiinkin tällä 
vaalikaudella 300 miljoo-
nan euron pysyvä vuosit-
tainen lisäys, kansanedus-
tajat sanovat.

Jakovaroista liikenne-
hankkeisiin saadaan 600 
000 euroa Siikajoelle Luo-
huantien peruskorjauk-
seen, 200 000 Kiiminkiin 
Koiteli-Huttukylän jalan-
kulku- ja pyöräilyväylän 
suunnitteluun, 300 000 eu-
roa Pudasjärvelle Sara-
kylä-Kouva maantien pe-
rusparannukseen, 200 000 
euroa Kuusamoon Juntti-
lantie-Toranki jalankulku- 
ja pyöräilyväylän suun-
nitteluun ja 300 000 euroa 
Kalajoelle Tapiontuvan ali-
kulkukäytävän rakentami-
seen.

- Näin joulun alla on 
tärkeä huolehtia, että myös 
joulupukki ja tontut pää-
sevät sujuvasti liikkeelle, 
kansanedustajat toteavat.

Pekka Aittakumpu

Pohjois-Pohjanmaan 
keskustaedustajat

Pohjoisen 
liikenneväylät saivat 

tärkeää rahoitusta

Sarakylässä vietettiin valojuhlaa

Sarajärven sara oli aikanaan 
hankkinut talkootyöllä la-
tuvalot koulun ympäristös-
tä aina Linnunlauluun asti. 
Metsän puolelle suunnatut 
valot aiheuttivat usein hilpe-
yttä vieraissa. Epäselvyyk-
sistä johtuen koko valolinja 
purettiin parivuotta sitten ja 
aiheutti hämmentävän sot-
kun puolin ja toisin kylän 
ja kaupungin välille. Asiaa 
selviteltiin ja niin yhteisym-
märrys saavutettiin ja uusi, 
nyt oikea katuvalo-osuus on 
saatu koulun kohdalle muu-
taman sadan metrin matkal-
le. Syytä siis pieneen juhlaan 
oli ja sitä Toivo Kimingin 
avaamana rapsakassa pak-
kassäässä vietettiin. Kau-
pungilta oli kuulumisia ja 
ajankohtaisia asioita kerto-
massa tekninen johtaja Janne 
Karhu. Saimme kuulla myös 
kylän nuorten lauluesityk-
sen. Kaisa Nivala kertoi 
kuulumisia muun muassa 

Valonjuhlaa vietettiin Sarakylässä rapsakkaassa pakkasäässä.

”Nyt valo välkkyvi talvi-
tiellä”. Sarakylän nuoret esittivät laulua. 

vastikään kylälle perustetus-
ta perhepäivähoitokodista 
(Ryhmis). Myöhemmin jär-
jestetään mahdollisuus tu-
tustua ryhmiksen tiloihin. 

Kyläseuran puolesta oli 
tarjolla glögi, kahvit, tee ja 

tortut. Vapaaehtoinen kah-
vikassa lahjoitettiin koulu-
laisten retkirahastoon. Li-
säksi koulu myi ja antoi 
pois kirpputorina vanhaa 
irtaimistoa. Kirveet, sakset, 
kirjat ja kutimet, koukut kel-

pasivat. ”Nyt valo välkkyvi 
talvitiellä”.

Janne Kummala
Kyläseuran puolesta
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIöIdEN TYöT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHdOT JA  
   -KORJAUKSET

•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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

ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P Metsäveroilmoitukset
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTIKATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset > Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

KELLOSEPÄNLIIKE

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT, 
HAUTAKIVI- JA KUKKAKAUPAT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Vesi -valokuvanäyttely Syötteen luontokeskuksella
Syötteen luontokeskuksella on parhaillaan 
uusi näyttely. Veera Hyvärisen valokuva-
näyttely Vesi käsittää joukon kauniita luon-
tovalokuvia, joiden pääelementtinä on vesi 
eri muodoissaan. Näyttely on esillä luonto-
keskuksella 27.2.2022 saakka. Sama näytte-
ly on ollut aikaisemmin myös Seitsemisen 
luontokeskuksen kahvila-ravintola Kettik-
sessä ja Oriveden kunnantalolla.

Veera Hyvärinen on 17-vuotias lukiolai-
nen Tammerkosken kuvataide- ja design-
linjalta. Hän opiskelee lisäksi taidetta Sara 
Hildénin taideakatemiassa ja tekee erilaisia 
valokuvauskeikkoja kevytyrittäjänä. Vee-
ran harrastuksiin kuuluvat valokuvauksen 
lisäksi muut taideharrastukset, luonnossa 
liikkuminen sekä kirppareilla shoppailu.

Sonja Härkönen/Metsähallitus Auringonlaskun maalaama.Suojassa. Pakkasukon design.
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PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERäKESKuS
AnOn ASE JA TuKKu 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Nyman Jaana 010 257 1904

Rahoituspalvelut 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Oulun seudun kilpirauhas-
yhdistys ry:n alaisuudessa 
toimiva Pudasjärven kilpi-
rauhasvertaistukiryhmä on 
saanut uuden ryhmävetäjän. 
Marraskuussa vapaaehtoise-
na ryhmänvetäjänä on aloit-
tanut Tuula Vikström. Ensi 
töikseen hän halusi olla kiit-
tämässä Oulunkaaren henki-
löstöä ja Palvelukeskuksessa 
asioivia kauniilla kukka-ase-
telmalla. Oulunkaaren puo-
lelta huomionosoituksen otti 
vastaan sairaanhoitaja Jaa-
na Isomursu. Hän sanoi, että 
on hyvä, kun on erilaisia ver-
taistukiryhmiä, jotka ko-
koontuvat pohtimaan omia 
kipeitä asioitaan yhdessä ja 
jakamaan huoliaan. Samal-
la sairauden alkuvaiheessa 
vertaistukiryhmästä saa hen-
kistä ja käytännön apua sekä 
sairauteen liittyvää tietoa.

- Olemme kokoontuneet 
kuukausittain Palvelukes-
kuksella ja haluamme näin 
kiittää sujuvasta yhteistyös-
tä vertaistukiryhmän puoles-
ta. Meillä on ollut täällä hyvä 
kokoontua. Olemme voi-
neet järjestää täällä opetuk-
sia ja videoluentoja. Oikein 
tyytyväisiä olemme palvelu-

Vertaistukityö on tärkeää
varustukseen. Korona aika-
na ei kuitenkaan kannata jää-
dä neljän seinän sisälle, on 
oltava yhteyksissä toisiin ta-
valla tai toisella. Yhteiset nä-
kemiset ja kuulumisien vaih-
tamiset virkistävät mieltä ja 
auttaa näin jaksamaan. Ryh-
mässä on käynyt noin 10 hen-
kilöä, totesi Vikström. 

Pudasjärven vertaistuki-
ryhmä kokoontuu säännöl-
lisesti kerran kuukaudessa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdessä. Vertaistuki 
on omaehtoista, yhteisöllistä 
tukea sellaisten ihmisten kes-
ken, joita yhdistää samankal-
tainen elämäntilanne. Yhtei-
set kokemukset yhdistävät ja 
antavat toivoa myös vaikeina 
aikoina. Seuraava kokoontu-
minen on tammikuussa. Ra-
vitsemusterapeutti Reijo Laa-
tikainen puhuu aiheesta ”Syö 
hyvin, voi paremmin”. Vide-
oluennossa käsitellään mm. 
kilpirauhasen ja ruuan välis-
tä yhteyttä, väsymyksen eh-
käisyä ja muistia. Helmikuun 
kokoontumisen teemana on 
”Ylös, ulos ja liikkumaan”. 
Asiantuntijana videoluen-
nossa on Teemu Ripatti. Lu-
ennon jälkeen ryhmäläiset 

keskustelevat ko. teemas-
ta ryhmävetäjän avustuksel-
la. Maaliskuussa aiheena on 
”Helli, hemmottele, palau-
du”. Vertaistukiryhmä tekee 
ohjelmallisen matkan Raa-
heen, jossa Suomen johtava 
kilpirauhassairauksien asian-
tuntija Ulla Slaman pitää lu-
ennon.

Kilpirauhassairaus on 
yleinen sairaus Suomessa, jo-

hon on sairastunut noin kuu-
si prosenttia väestöstä. Ty-
roksiini-lääkettä käyttää yli 
300 000 henkilöä. Sairaus on 
naisilla neljä kertaa yleisem-
pi kuin miehillä. Suurin osa 
potilaista on ikäihmisiä, mut-
ta sairaus voi ilmaantua nuo-
remmillakin. Kilpirauhasen 
vajaatoiminta vaikuttaa ih-
misen kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. Itse rauhanen 

on pieni ja sijaitsee kaulan 
alaosassa. Sen tehtävänä on 
tuottaa elimistön aineenvaih-
duntaan, kudostenkasvuun, 
energian ja lämmöntuotan-
toon välttämättömiä hormo-
neja. Rauhasen vajaatoiminta 
hidastaa elimistöä ja aineen-
vaihduntaa ja vaikuttaa näin 
ihmisen hyvinvointiin. Se-
littämätön painonnousu tai 
väsymys voivat johtua kil-
pirauhasen vajaatoiminnas-
ta. Hoitamattomana saira-

us häiritsee laajalti elimistön 
normaalia toimintaa. Sairaus 
vaatii aina lääkehoidon. Va-
jaatoiminta voidaan todeta 
vain verikokeen avulla. Kil-
pirauhasen vajaatoiminnassa 
hoitotasapainon löytäminen 
ja sen ylläpito ovat tiimityötä 
yhdessä lääkäreiden kanssa. 
Hoitotasapaino mahdollistaa 
normaalin elämisen arjessa. 

Ape Nieminen

Tuula Vikströmin mukaan on tärkeää, että voidaan ko-
koontua korona-aikanakin, että jäsenet eivät jäisi yksin. 
Yhteisöllisyys on tärkeää henkisesti.

Pudasjärven kilpirauhasvertaistukiryhmä uusi ryhmän-
vetäjä Tuula Vikström toivotti ryhmäläisten puolesta 
lämpimät kiitokset tilojen käytöstä ja toivotti hyvää Jou-
lua. Oulunkaaren sairaanhoitaja Jaana Isomursu otti vas-
taan lämpimän huomionosoituksen.



22 Pudasjärveläinen Nro 12 •  ke 22.12.2021

Kela-taksin 
varausnumerot muuttuvat 
1.1.2022 alkaen

Vanhat Kela-taksin numerot poistuvat käytöstä 
ja Kela-taksia käyttävät asiakkaat voivat 1.1.2022 
alkaen varata taksin seuraavista numeroista:

•	 Otaxi:	p.	0800	933	66
	 tai
•	 Tampereen	taksi:	p.	0800	41	5720

Muutos	koskee	kaikkia	Kelan	korvaamia	taksimatkoja	
Pohjois-Pohjanmaan	ja	Keski-Pohjanmaan	alueella.

oulunkaari.com

KAAVOITUS-
KATSAUS
K a a v o i t u s k a t s a u s 
vuodelle 2022 on val-
mistunut. Katsaus on 
selvitys kaupungissa 
ja maakunnan liitossa 
vuoden aikana vireillä 
olleista ja hyväksytyis-
tä kaavoista sekä kaa-
voituksen tulevaisuu-
den näkymistä.
Katsaukseen on mah-
dollisuus tutustua 
kaupungintalolla kaa-
voitus- ja mittaustoi-
mistossa sekä interne-
tissä www.pudasjarvi.fi. 

14.12.2021 
Kaupunginhallitus

Uniapneakontrollit 
tulee jatkossa 
varata itse 

Uniapneaa sairastavien tulee jatkossa muistaa itse 
varata vuosikontrollit uniapneahoitajalle. Varauksen 
voi tehdä laittamalla viestiä Oulunkaaren Omahoi-
dossa (oulunkaarenomahoito.com), varaamalla ajan 
Nettiajanvarauksesta (oulunkaari.com) tai soittamalla 
terveysaseman ajanvarausnumeroon: 
p. 08 5875 6600  
(ma–to klo 10–15.45, pe klo 10–15)

oulunkaari.com

Kalentereita myynnissä Tuurituvalla.
Tiedustelut ja tilaukset myös heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Postitse toimitukseen lisätään postimaksu.

Tue Pudasjärven 
urheilijoiden 
yleisurheiluToiminTaa 

seinä-
kalenteri

vuodelle 
2022

10€

PUDASJARVI.FI

KAUPUNGINTALO SULJETAAN 
JOULUKSI JA VÄLIVIIKOKSI
Kaupungintalo ja sen asiakaspalvelupiste ovat 
suljettuna 24.-31.12.2021.

Kaupungintalolla voi asioida ainoastaan ajanvara-
uksella. Voit varata ajan suoraan siltä henkilöltä, 
jota asiasi koskee. Kaupungin työntekijöiden yhte-
ystiedot löydät kaupungin web-sivulta osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot

Hyvän olon keskus Pirtin infopiste on avoinna nor-
maalisti lukuun ottamatta jouluaattoa 24.12., jolloin 
se on suljettu.

Asiakaspalvelu

Metsäkeskus Myy 
varastotarvikkeet 

kokonaisuudessaan
Metsäkeskuksen Pudasjärven toimiston 

varastotarvikkeet myydään 
kokonaisuudessaan pois. 

varastotarvikkeissa on mm. rumpuputkia, ahkio, 
venevinssi, moottorisaha, liikennemerkkejä ym.

Tarjous tulee tehdä varaston koko irtaimistosta yhdellä 
tarjouksella (12.1.2022 mennessä) sähköpostilla juha.

tahvola@metsakeskus.fi

näyttö Pudasjärven varastolla osoite: 
Simeonintie 4, ke 29.12.2021 klo 14-15 tai 

soita Markus Ekdahlille.

yhdyshenkilö Markus ekdahl:
markus.ekdahl@metsakeskus.fi, puh 040 748 4201

Ostaja sitoutuu tyhjentämään ja viemään tarvikkeet 
pe 28.1.2022 klo 15.00 mennessä pois.

SoVe:n Kinkunsulatus-
liikuntatapahtuma 

ma 27.12. klo 15 - ti 28.12. klo 15.
Merkitse liikuntasuorituksesi 

Hirvaskosken koululla olevaan vihkoon.
Osallistujien kesken arvontaa.

NIVANKANKAAN ASEMA- 
KAAVOITUKSEN VIREILLETULO
Pudasjärven kaupunki on päättänyt ryhtyä laati-
maan asemakaavaa Nivankankaan alueelle. Suun-
nittelualue sijaitsee Ranuantien ja Kuusamontien 
risteyksen pohjoispuolella noin 1,5 kilometrin etäi-
syydellä Kurenalta pohjoiseen. Suunnittelualue ra-
jautuu lännessä Ranuantiehen ja Törrönjokeen, ete-
lässä Kuusamontien pohjoispuoliseen asutukseen, 
idässä Kellokankaan ulkoilualueeseen ja pohjoises-
sa Kivarijärveen. Suunnittelualueen koko on noin 80 
hehtaaria. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on laatia alueelle ase-
makaava, joka mahdollistaa houkuttelevan maaseu-
tumaisen asuinalueen rakentumisen Pudasjärven 
keskustaajaman välittömään läheisyyteen.

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma pidetään MRL 63 §:n mukaisesti näh-
tävänä 23.12.2021 − 31. 01.2022 internetissä www.
pudasjarvi.fi sekä kaupungin kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa, osoite Varsitie 2 Pudasjärvi.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta pyydetään lähettämään viimeistään 01. 02. 2022 
mennessä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 
Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Markku Mat-
tinen, tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pu-
dasjärvi, puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pu-
dasjarvi.fi ja Ramboll Finland Oy projektipäällikkö ja 
kaavan laatija Merja Isteri merja.isteri@ramboll.fi.

Pudasjärvellä 20.12.2021
Kaupunginhallitus

pudasjarvi.fi

Kiitämme kaikkia seuramme jäseniä, 
talkoolaisia, yhteistyökumppaneita 

kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2022!

Pudasjärven Urheilijat ry
Kirsi Hanhela
Marko Koivula

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

75 v.
75 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Pudasjärven kauPungin 
aPuraha urheilijoille

pudasjarvi.fi

Apuraha voidaan myöntää urheilijalle, jonka koti-
kunta on Pudasjärvi tai hän edustaa pudasjärveläistä 
urheiluseuraa. Urheilijalla tulee olla suomenmesta-
ruustason sijoitus vuodelta 2021. Urheiluseurat ja ur-
heilijat voivat esittää apurahan saajia. Joukkuelajissa 
apuraha jaetaan tasan joukkueen jäsenten kesken.
Liikuntapalvelut/Heino Ruuskanen,  
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 0400 346 097.
Esitykset 31.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Hyvää Joulua Ja 
onnellista 

uutta vuotta!

P U D A S J Ä R V I

Tehdään joululahjaostokset kotikunnasta!

Toivotamme jäsenyrityksillemme, 
yhteistyökumppaneille ja 
kaikille asiakkaillemme

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo KESKIVIIKKONA www.vkkmedia.fi

Hyvää ja Lämmintä Joulua!

Aitto-ojan Metsästysseura ry. 
EI JäRJESTä HIRVIPEIJAISIA.

Hirviporukka

Toivotamme maanvuokraajille ja 
seuran jäsenille 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
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Joulupähkinä: Minkälaista pikkujoulua Painonvarti-
jat viettivät tänä jouluna?
Vastaus: Pikkujoulejuhlaa.

* * *
Uunituore The Vitsikirja 2022 virittelee meidät jou-
lun tunnelmiin. Joachim Readmen toimittaman 
470-sivuisen huumorikokoelman suosiota todistaa 
se, että kirja on ehtinyt jo 14. vuosikertaansa! Tässäpä 
alkupaloiksi jokunen joulupähkinä:   
Kulunein joululaulu? Vastaus: ”Klisee, klisee kulku-
set”. 
Narsistin joululaulu? Vastaus: ”Mää oon niin kaunis”.
Vankikuoron joululaulu? Vastaus: ”Lusijan joulu”.
Huonomuististen joululaulu? Vastaus: ”Koska meil-
lä on joulu?”.
Majavan joululaulu? Vastaus: ”Joulupuu on nakerret-
tu”.

* * *
Joulusiivouksen aikaan: Saanko lainata mattopiis-
kaanne? rouva Hurtti kysyy.
– Ari ei nyt ehdi, L-rapun rouva Sportti vastaa. – Hän 
tiskaa juuri astioita! 

* * *
Opettaja: – Milloin mahtaa olla sopivin aika hakea 
kuusi metsästä? 
Santtu: – Meirän isän kans on aina haettu pimeellä; 
silloin ei kukaan ainakaan nää!

* * *
Miehen elämän jouluiset vaiheet: 1. Uskot joulu-
pukkiin. 2. Et usko joulupukkiin. 3. Olet itse joulupuk-
ki. 4. Muistutat erehdyttävästi joulupukkia.

* * *
Edullisin vinkki Laihialta täksi jouluksi: ”Tee se itse” 
-osoitekirja ilmaiseksi koko suvulle. Viivaat vain van-
hasta puhelinluettelosta tuntemattomat nimet yli.

* * *
Joulupähkinä: Mikä on Nalle Puhin veljen nimi? Vas-
taus: Puhveli.
Tämän pienehkön aasinsillan jälkeen on hyvä siirtyä 
Niitynpään Tuulan lähettämiin Nalle Puhin joulu-
mietelmiin. Englantilaisen kirjailijan A. A. Milnen luo-
ma satuhahmo näet sanoo, että minä olen kiitollinen:  
* Korkeasta sähkölaskusta, sillä silloin minulla on läm-
mintä ja valoa.
* Naisesta kirkossa takanani, joka laulaa nuotin vieres-
tä; silloinhan kuuloni toimii.
* Pyykkivuoresta pöydälläni, sillä silloinhan minulla 
on vaatteita, joita pitää. 
* Kipeistä lihaksistani päivän lopussa, sillä näin olen 
voinut työskennellä kovasti.
* Keskusteluista työtovereiden kanssa, sillä minulla on 
vielä työpaikka.
* Soivasta herätyskellosta aamulla – minä elän.
* Paljosta sähköpostista, sillä se tarkoittaa sitä, että 
moni ajattelee minua.

* * *
Kähmyt toivottaa Rauhaisaa Joulua ja 
kaikkea hyvää Uudelle Vuodelle 2022. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Klisee, klisee kulkuset”

FC Nets nurin 9-4

Kurenpojat joulutauolle sarjakakkosena

FC Kurenpoikien mies-
ten joukkue otti vakuut-
tavan voiton vuoden vii-
meisestä Futsal-Kakkosen 
ottelustaan. Vastassa ollut 
oululainen FC Nets taisteli 
tasapäisesti avausjakson ti-
lanteeksi 3-2 ja vielä toisen 
jakson puolivälissä Kuren-
pojat johti vain 5-4. 

Ottelun loppu oli kuiten-
kin Kurenpoikien näytöstä 
ja FC Nets kärsi toisen tap-
pion sarjassa lukemin 4-9. 
Ottelun parhaina palkittiin 
FC Netsiltä Lasse Ketola ja 
Kurenpojilta Eetu Niemelä. 
Voiton ansiosta Kurenpojat 

lähti joulutauolle sarjakak-
kosena vain pisteen perässä 
HauPaa. 

Pistetilanne: HauPa 16, 
FC Kurenpojat 15, MPKU 12, 
AS Moon 9, FC Nets 9, Pule-
ward City 6, KePS 5, Terva-
rit/Joga Bonito 1. 

Kurenpojat aloittaa uu-
den vuoden kahdella vie-
raspelillä. Ensin on vas-
tassa loppiaisena sarjan 
jumbojoukkue Tervarit ja 
9.1.22 puolestaan sarjan kär-
kijoukkue HauPa. 

Pudasjärveläinen-lehti, 
kuvat Tuula Iinatti

Kurenpoikien Otto Niemelä (10) saanut syötön Juha Ki-
pinältä (11).

Parhaana palkittu Eetu Niemelä ohittaa.

Tilhi. Kuva: Mauri Hietala.

Anette Saalismaa palkittiin 
Vuoden yleisurheilijana
Pudasjärven Urheilijat ry 
piti syyskokouksen sun-
nuntaina 12.12. Puikkarin 
kokoushuoneessa. Seuran 
puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Kirsi Hanhela. 
Hänellä alkaa kolmas kaksi-
vuotinen kausi, joten kahden 
vuoden kuluttua tulee vali-
ta hänelle seuraaja. Erovuo-
roisista hallitukseen valittiin 
jatkamaan Esa Hietala (Mat-
ti Suorsa), Pauliina Majava 
(Janne Majava) ja Kauko Ter-
vonen (Vesa Pesälä). Muut 
hallituksen jäsenet ovat An-
na-Mari Korva (Mervi Nie-
minen), Jonne Ivola (Jenni 
Ylilehto) ja Heino Ruuska-
nen (Heimo Turunen).

Toiminnantarkastajina 
jatkaa Antti Lehto. Jäsen-
maksuksi päätettiin hen-
kilöjäsen 15 euroa, per-
hejäsenmaksu 30 euroa, 
kannatusjäsenmaksu 50 eu-
roa. Alle 16-vuotiaan jäsen-
maksu on viisi euroa. 

Hallitus oli  
päättänyt  
seuraavat  
muistamiset: 
Vuoden yleisurheilijana 2021 
palkittiin Anette Saalismaa. 
Hän saavutti kiekossa N 17 
sarjan SM-mestaruuden ja 
oli toinen kuulantyönnös-
sä. Vuoden lentopalloilija 

kittujen yhteiskuvassa. 
Jaostojen puheenjohtajat 

2021: Uimajaosto Aini Sep-
pänen, Voimistelujaosto An-
na-Mari Korva, Hiihtojaosto 
Janne Majava, Suunnistusja-
osto Esa Hietala, Yleisurhei-
lujaosto Heino Ruuskanen, 

Mäkijaosto Paavali Ervasti, 
Lentopallojaosto Kauko Ter-
vonen ja Kuntourheilujaos-
to Heimo Turunen. Seuralla 
toimii alaosastona Sotkajär-
ven Veto. HT

Syyskokoukseen osallistujia.

Syyskokouksessa palkituista urheilijoista olivat paikalla 
….., Jaana Nyman ja Jari Särkelä. 

Alisa Koppelo, voimisteli-
ja Nea Ronkainen, mäkikou-
lulainen Viena-Lotta Pentti-
lä, suunnistaja Esa Hietala, 
hiihtäjä Jaakko Parkkila, ui-
mari Miila Puominen, kun-
toilija Reijo Pekkala, taisteli-
jan malja YU Veera Mantere, 
Vuoden Urheiluteko Hen-
na Vanhasen SM-sijoitukset, 
Vuoden jaosto suunnistusja-
osto, Vuoden huoltaja Päivi 
Koppelo, Vuoden valmenta-
ja Aki Ritola, Vuoden ohjaaja 
Antti Kokko, Vuoden nuori-
ohjaaja Nanna Penttilä, Esi-
merkillinen urheilija Ronja 
Kokko, Vuoden talkoomies 
Antero Pätsi, Vuoden Vuo-
den talkoonainen Jaana Ny-
man, Vuoden sidosryhmä 
2021 Syötteen Maansiirto 
Oy. Palkinnon saajilla oli 
runsaasti esteitä, mutta sen-
tään osa oli paikalla ottamas-
sa palkinnon vastaan ja pal-
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Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

-41%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 5,99 pkt(11,98-14,98/kg)

Ilman Plussa-korttia 3,09 pkt (6,18/kg)

Juhla Mokka

jauhetut kahvit
400-500 g (7,00-8,75/kg)  
Rajoitus 1 erä/talous

-24%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 4,39 kpl (4,88/l)

Aino

kermajäätelöt
900 ml (3,70/l) 
Ei laktoosittomat eikä kaurajäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

Valio

voi
Normaalisuolainen  
500 g (4,98/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous 249

pkt

SUOMI

7.-
10.-

TAVALLISTA PAREMPAA

joulua joulua Palvelemme
jouluNa

  to 23.12. 7-21
 Pe 24.12. 7-16
 la 25.12. 11-18
 su 26.12. 10-21

2
PKT

3
KPl

HERKKUTORIlTA

HERKKUTORIlTA

voimassa 24.12. asti

-10%
Plussa-kortilla

Ilman plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

2KPl

Valio

aura  
siNihomejuustoPala
170 g (14,71/kg)

5.-

K-Ruokamestarin

ParemPi karjalaNPaisti

1295
kg

Benella
tuore suomalaiNeN kirjolohi

Kasvattaja: Brändö Lax, Napapiirin kala, Savon taimen, Nilakka Lohi 
tai Kalankasvatus Vääräniemi, Suomi 

799
kg

erä

Haapalan

leiPäjuustot
500 g (9,98/kg)

499
kpl

HERKKUTORIlTA

savustettu täYtettY
lohiruusuke
Aurajuusto tai tuorejuusto, Norja

erä

VALMISTETTU  
SUOMESSA KÄSITYÖNÄ3995

kg

voimassa ma-Pe 20.-24.12.

HERKKUTORIlTA

tuore suomalaiNeN
kirjoloheNmäti
Suomi

3995
kg

voimassa ma-Pe 20.-24.12.

SUOMI

Fazer

Frutti ja remiX
makeisPussit
300-350 g (4,76-5,56/kg)
Rajoitus 1 erä/talous

10.- 6Pss

-32-34%
Plussa-kortilla

Ilman plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

Pepsi Max, Mountain Dew ja Hartwall Jaffa Ananas

sokerittomat
virvoitusjuomat
6 x 0,33 l (1,23/l) sis. pantit 2,70
Rajoitus 2 erä/talous

10.- 3 X
6-PAcK

-21-40%
Plussa-kortilla

Ilman plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

SUOMI

Rajoitus 
2 kalaa/talousvoimassa ma-Pe 20.-24.12.

Saarioinen

laNttu-,  
PeruNa-,  
PorkkaNa- ja  
maksalaatikot
700 g (4,50/kg) 315

ras


