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PUDASjärveläinen

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua!Hyvää Joulua! 23.12. avoinna klo 10-17, 23.12. avoinna klo 10-17, 
24.12. liike suljettu24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt100 € lahjakortti nyt  90 €90 €
Hemmotteleva kasvohoito Hemmotteleva kasvohoito 

78 €78 €  (norm. 87 €)(norm. 87 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  Täydellinen hemmottelupaketti  
145 €145 €  (norm. 173 €). (norm. 173 €). 

Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja Sisältää  kasvohoidon, kuumakivihieronnan ja 
hiusten leikkauksen.hiusten leikkauksen.

HemmottelupakettiHemmottelupaketti  
105 €105 €  (norm. 118 €)(norm. 118 €)

Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.Sisältää kasvohoidon ja jalkahoidon hieronnalla.

Kuumakivihieronta Kuumakivihieronta   55 €55 €  (norm. 61 €)(norm. 61 €)

Jalkahoito Jalkahoito 
hieronnalla hieronnalla 46 € 46 € (norm. 51 €)(norm. 51 €)

Intialainen päähieronta Intialainen päähieronta 
3 kerran sarja 3 kerran sarja 75 € 75 € (norm. 82 €)(norm. 82 €)

R  auluoj atsillahua
j  attuu äävyh a
v  !3202 attou
O  yyttääp es ,niav neniallim tullo isouv il
a  .neethy tädiem out akianuluoJ .nuuluoj ani
P  ässemädys aj ässeleim emmesiot näätedi
–  .anakuak iat ällehäl nettis emmilo 

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotammeRauhallista Joulujuhlaa ja Rauhallista Joulujuhlaa ja 

Hyvää Uutta Vuotta!Hyvää Uutta Vuotta!

PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELEMME JOULUN AIKANA:
Torstai-perjantai 22.-23.12. klo 9-18

Jouluaattona 24.12. klo 9-14
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

PALVELUPISTEEMME PALVELEVAT  
JOULUPYHINÄ:

PUHOSKYLÄN LÄHIKAUPPA  
jouluaattona 24.12. klo 8.30 - 13

Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä 25.-26.12. klo 10-12 
RYTINGIN KAUPPA  

jouluaattona 24.12. klo 8-13
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä 25.-26.12. klo 12-17 

SYÖTEKYLÄN KAUPPA  
Jouluaattona 24.12. klo 10-13

Joulupäivänä suljettu
Tapaninpäivänä 26.12. klo 10-18

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

JOULUN JA UUDEN 
VUODEN AJAN AUKIOLOAJAT 

Perjantai 23.12.  
10.30-21
Lauantai 24.12.  
suljettu
Sunnuntai 25.12. 
14-21
Maanantai 26.12. 
12-21

Ti-pe 27. - 30.12. 
10.30-21
Lauantai 31.12. 
12-4.30
Sunnuntai 1.1. 
12-21

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!! 

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

1010--..
/pkt/pkt

5 kpl

9999--..

ULKOTULI FINNMARI ULKOTULI FINNMARI 
ISO PELTI 155X45 ISO PELTI 155X45 mmmm  
PALOAIKA 8PALOAIKA 8hh

ÖLJYKYNTTILÄ HANSA 48-55ÖLJYKYNTTILÄ HANSA 48-55hh  
VALKOINEN 6 VALKOINEN 6 kplkpl

449595

Hyvää joulua!
Hyvää joulua!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi. P. 040 821 1819

Hyvää joulua ja Hyvää joulua ja 
Onnellista uutta vuotta. Onnellista uutta vuotta. 
Kiitos kuluneesta vuodesta! 

Varaa aikasi silmälääkäri Lauri Pelkoselle. 

Joulun aukiolo-ajat:
vk 51 pe 23.12. kiinni
vk 52 ma-ti 26.-27.12. 

pe 30.12. kiinni

Lääkäripäivät: pe 13.1. ja ti 24.1. Lääkäripäivät: pe 13.1. ja ti 24.1. Palvelemme: 
ma ja ke klo 10-17, 

ti ja to klo 10-16,
 pe klo 10-15, la suljettu
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muistatko sitä päivää, jolloin 
sinä synnyit! No etpä taida 
muistaa. Meistä ei juuri kukaan 
muista omaa syntymäänsä, 
mutta silti me tiedämme paljon 
asioita syntymästämme. 

Olet ehkä nähnyt va-
lokuvia tai videon itsestä-
si vastasyntyneenä tai ehkä 
vanhempasi ovat kertoneet si-
nulle syntymästäsi. Syntymäsi 
on kuitenkin ollut vanhemmil-
lesi tosi iso juttu – ehkä heidän 
elämänsä tärkein päivä.

Jouluna muistelemme Jee-
suksen syntymäpäivää. Jeesuk-
sen aikana ei ollut kameroita 
eikä videoita, joille tapahtu-
man olisi voinut tallentaa. Sil-
ti tiedämme Jeesuksen synty-
mästä paljon asioita. Jeesuksen 
syntymä oli niin iso juttu, että 
se kirjoitettiin ylös. Vielä tä-
näänkin voimme lukea raama-
tusta Luukkaan evankeliumin 
toisesta luvusta, miten kaikki 
tapahtui. 

Tämän kertomuksen poh-
jalta taiteilijat ovat kuvittaneet 
hienoja kortteja ja tauluja, jois-
sa Jeesus vauva makaa seimes-
sä vanhempiensa Marian ja 
Joosefin vierellä. 

Jeesuksen syntymään liit-

tyi paljon erikoisia asioita. Har-
va meistä on syntynyt eläinten 
talliin, mutta Jeesus syntyi. Hä-
nen syntymänsä hetkellä pai-
kalla oli aaseja, härkiä ja lam-
paita. Suurta hämmästystä 
herätti myös se, että Jeesuksen 
syntymästä ilmoitettiin ensim-
mäisenä kedon paimenille. Il-
moitusta ei tehnyt lapsen isä, 
vaan suuri joukko taivaalle il-
mestyneitä enkeleitä. Jeesuk-
sen syntymän kaikkein tärkein 
asia oli se, mitä enkelit kuulut-
tivat: ”Älkää pelätkö! Minä il-
moitan teille ilosanoman, suu-
ren ilon koko kansalle. Tänään 
on teille Daavidin kaupungis-
sa syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra. Tämä on merk-
kinä teille: te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna sei-
messä.” Luuk. 2:10-12

Jeesuksen syntymä on jou-
lun isoin juttu ja siksi jouluna 
vietetään maailman tärkeim-
piä synttäreitä, Jeesuksen synt-
täreitä. 

Jouluseimen rakentami-
nen on mielestäni antoisin 
tapa lähestyä joulua. Joka päi-
vä voi lisätä yhden tai useam-
man hahmon. Alussa Maria ja 
Joosef kera aasin lähtevät mat-

kaan, sitten tulevat Jeesus lap-
si seimessä ja Betlehemin täh-
ti syttyy taivaalle, sitten tulevat 
paimenet kera lampaiden ja 
enkelit, lopulta tietäjät. Jokai-
sen kohdalla voi vapaasti miet-
tiä kuka hän oli? Miksi hän oli 
matkalla Betlehemiin? Lopuk-
si kaikki kerääntyvät talliin py-
sähtymään hetkeksi Jeesuksen 
seimen äärelle ja haluavat kut-
sua meitäkin jokaista pysähty-
mään ja hengähtämään hetkek-
si Jeesuksen seimen äärelle.

Joulu on lähellä, Jeesus on 
lähellä. Saamme yhdessä val-
mistautua jouluun, Jeesuksen 
Kristuksen Vapahtajamme syn-
tymäjuhlaan rukoillen Kotien 
rukouskirjan sanoin:

”Isä, meidän isämme. Sinä, 
jonka me näemme vain ajatuk-
sissamme, joka olet taivaas-
sa. Joulu tulee aivan kohta, ja 
sinä varmasti näet, että pal-
jon on vielä tekemättä ja meil-
lä on kiire. Auta meitä silti py-
sähtymään ja hiljentymään 
hetkeksi, ettei tämä hetki me-
nisi ohitse ilman, että sitä ta-
juamme. Juhlan odotus, het-
ki ennen juhlaa, voi olla yhtä 
kaunis ja tärkeä asia kuin itse 
juhla. Vaikka meillä olisi paljon 

valoja ympärillämme, olem-
me kuin hämärässä huonees-
sa. Ovi edessämme on raollaan 
toiseen huoneeseen. Siellä lois-
taa valo. Emme vielä näe sin-
ne, mutta sieltä loistaa valo. 
Jouluna me saamme ja annam-
me lahjoja. Mutta se valo, joka 
loistaa raollaan olevasta oves-
ta hämärään huoneeseen, on 
joulun suurin lahja. Siinä va-
lossa on lohdutus suruihimme 
ja rohkaisu iloon. Siinä on lepo 
väsyneille ja rauha levottomil-
le, anteeksianto ja rakkaus. Sii-
nä on syntymisen ihme. Anna 
meidän hetki katsella sitä va-
loa ja kuunnella sen sointia 
täällä, hämärässä huoneessa. 
Älä anna sen hiljaisen soinnin 
vaieta sydämissämme, kun as-
tumme ovesta sisään valojen ja 
sävelten keskelle, juhlaan. Aa-
men”

Rauhaisaa ja Taivaan Isän 
siunaamaa joulunaikaa, Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen 
syntymäjuhlaa!

Tanja  
Halmekangas
Lastenohjaaja

Pudasjärven 
seurakunta

Hengähdä hetkeksi seimen äärelle

Jouluaaton hartaus kirkossa 24.12. kello 13. Toimittaa 
Mikael Johansson, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus 
YouTuben kautta.
Jouluaaton hartaus Sarakylän kappelissa 24.12. kello 13. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Johanna Kummala. 
Sarakylän Sirkut avustavat.
Jouluyön messu kirkossa 24.12. kello 22. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTuben 
kautta. 
Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa 25.12. kello 
8. Toimittaa Mikael Johansson, kanttorina Keijo Piirainen. 
Striimaus YouTuben kautta. 
Tapaninpäivän messu seurakuntakodilla 26.12. kello 10. 
Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Elias Niemelä. Striima-
us YouTuben kautta. 
Kauneimmat joululaulut kirkossa ke 21.12. kello 19. 
Striimaus YouTuben kautta. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   
Kirkkoherranviraston aukiolo: Viikolla 52 virasto avoin-
na ti kello 9.00–11.00 ja 11.30–14 sekä to kello 12–15.
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä ma 26.12. kello 16 
(Timo Liikanen, Pekka Lehto).
Kastettu: Oiva Henry Tapio Mahlakaarto, Antte Einari 
Pähtilä.
Haudatut: Marja-Leena Hiltula 79 v., Kyösti Markus Ku-
jansuu 60 v.

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

Mediamyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@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 keskivikkoisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 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 mah-
dollisesti 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.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Levottomana aikanakin tulee joulu
Uudessa testamentissa on 
kaksi joulukertomusta. Tuttu 
Luukkaan jouluevankeliumi 
kuvaa onnellisia, joskin korut-
tomia tapahtumia Betlehemin 
seimen ympärillä. Vähemmän 
tunnetussa Matteuksen evan-
keliumin joulukertomuksessa 
on uhkaavampi tunnelma.

Matteuksen kertomukses-
sa Joosef epäröi ottaa Mari-
aa vaimokseen ja vasta enke-
lin ilmestyminen saa hänet 
vakuuttuneeksi aikeistaan. 
Sen jälkeen kuningas Hero-
des yrittää saada itämaan tie-
täjien kautta selville vastasyn-
tyneen Jeesuksen olinpaikan. 
Kun se ei onnistu, raivostuu 
Herodes ja käynnistää Betle-

hemissä lastenmurhan. Joosef 
ehtii viedä perheensä pakoon 
Egyptiin.

Tänä jouluna Matteuk-
sen joulukertomus puhut-
telee erityisellä tavalla. Elä-
mä on nytkin, armon vuonna 
2022, haurasta. Euroopassa 
on käynnistynyt laajamittai-
nen sota, joka luo uhkakuvia 
koko maailman ylle. Hävityk-
sen ja kaaoksen voimat ovat 
tänä vuonna ryöpsähtäneet 
taas räikeästi esiin.

Jeesuksen perhe pake-
ni Egyptiin. Moni ukrainalai-
nen on paennut tänä vuonna 
Suomeen. Jokin aika sitten 
pidettiin ukrainalaisessa pa-
kolaisperheessä Suomessa 

kastejuhla, johon isä saapui 
rintamalta Ukrainasta palatak-
seen ristiäisten jälkeen taas 
takaisin puolustamaan koti-
maataan. Elämä ja kuolema 
olivat tässä perheessä lähellä 
toisiaan, niin kuin Matteuk-
sen joulukertomuksessakin.

Uhkakuvista huolimat-
ta Matteuksenkin joulukerto-
muksessa tulee joulu. Tietäjät 
löytävät Jeesuksen luo ja maa-
han kumartaen antavat hänel-
le parhaita lahjojaan. Vapah-
taja Jeesus on syntynyt. Hän 
tuo rauhan sydämeen rauhat-
toman maailman keskellä.

Joulun lapsi siunatkoon si-
nun ja läheistesi joulun.

Oulussa adventin 
2022 alla

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan 

piispa,
kuva: Sanna Krook

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle Onnea Uudelle 
Vuodelle 2023!Vuodelle 2023!

Sirkka ja Juha 
Pankinaho

Hilda Perttu ja 
lapset perheineen 

Sukulaiset, ystävät,Sukulaiset, ystävät,
 naapurit! naapurit! Hyvää  Hyvää 

Joulua ja Onnellista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille Vuotta kaikille 

tutuille!tutuille!
Seija ja 

Arvo Siurua Raili Tolkkinen
 Kaivomäentieltä

Hyvää joulua Hyvää joulua 
ja Hyvää uutta ja Hyvää uutta 

vuotta sukulaiset, vuotta sukulaiset, 
ystävät ja tuttavatystävät ja tuttavat

T: Annikki Ylitalo

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta

sukulaisille, ystäville ja sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville! tuttaville! 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Onnellista 

Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!
Päivi ja Juha 

Ylitalo 

Lämmin kiitos kaikille teille  
jotka kunnioititte rakkaamme

Marja-Leena  
HILTULAN

 muistoa ja otitte osaa suruumme.
Omaiset

Toivottaa: VKK-Media Oy:n väki

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Menestyksekästä Menestyksekästä 

Uutta Vuotta 2023!Uutta Vuotta 2023!
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Tavallista parempi joulun 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

Ruokamestarin

NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA 
7 %

TERVETULOATERVETULOA
tavallista parempaan joulun ruokakauppaan

HINNAT VOIMASSA MA-MA 19.-26.12.2022. ELLEI TOISIN MAINITA  
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Atria

VILJAPORSAAN  
LUUTON  

JUHLAKINKKU 
Pakaste n. 5 kg

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 
Riisipuuro (G, L) 
Uunilohi (G, L) 
Kermaperunoita (L, G) 
Perunamuusi (G, L) 
Lohkoperunoita (G, L) 
Talon pulled pork (G, L) 
Lohipasta (L) 

Pidätämme 
oikeuden 

muutoksiin!

Perjantai
Kylmäsavulohikeitto (G, L) 
Uunilohi (L, G) 
Perunamuusi 
Kermaperunoita (L, G) 
Hasselbackan  
perunavuoka (G, L) 
Stroganoff (G, L) 
Jauhelihaperunavuoka (G, L) 

Torstai
Lihakeitto (L, G) 
Uunilohi (L, G) 
Perunamuusi 
Kermaperunoita (L, G) 
Rosmariini perunoita (G, L) 
Karjalanpaisti (G, L) 
Janssoninkiusaus (G, L) 

Maanantai
Ei lounasta Päivittäin

Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai
Riisipuuro (G, L) 
Kermaperunoita (L, G) 
Perunamuusi (G, L) 
Sipulitäytteinen  
Pannupihvi (L) 
Mango- 
chilibroilerikastike (L) 
Uunilohi (G, L) 

Ruokamestarin

KARJALAN- 
PAISTILIHAT

Voimassa MA-LA 19.-24.12.

SUOMI

PALVELUSTA

1595
KG

Atria

TAKUUMUREA  
NAUDAN  
SISÄ- tai  
PAAHTOPAISTI

4995
KG

Disas

TUORE  
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHENMÄTI
 Suomi

SUOMI

Voimassa MA-LA 19.-24.12.

ERÄ
PALVELUSTA

1495
KG

JOULUINEN SILLI
Valikoima vaihtelee  
kaupoittain

1995
KG

KALA- tai  
RAPUSALAATTI
Valikoima vaihtelee kaupoittain

1995
KG

Voimassa MA-LA 19.-24.12.

Voimassa MA-LA 19.-24.12.

PALVELUSTA

PALVELUSTA JOULUINEN  
KUKKAKIMPPU
Hollanti

990
KIMPPU

ALKAEN

ERÄ

AMARYLLIS
2-vanainen, Suomi

790
KPL

TUORE SUOMALAINEN  
KIRJOLOHI
Brändö Lax, Suomi 
Irto tai pakattu kaupan valikoiman mukaan 
Rajoitus 2 kalaa/talous 799

KG
Voimassa MA-LA 19.-24.12.

ERÄ

SUOMI

VASTUULLISESTI  
KASVATETTU

Ilman Plussa-korttia 6,59 pkt (13,18-16,48/kg)

Juhla Mokka

JAUHETUT KAHVIT
400-500 g (7,90-9,88/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous

395
PKT

-40 %
Plussa-etu

-32 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 4,95 kpl (5,50-5,82/l)

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (3,70-3,92/l) 
Ei laktoosittomat, kesyttömät  
eikä kaurajäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

10.-3
KPL

SILLIT
550/250 g (10,00/kg) 5.-Ilman Plussa-korttia 2,89 prk (11,56/kg)

2 PRK -13 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 13,49-15,99/24-pack  
(1,40-1,72/l) sis.pantit 2,40

24
-PACK

-31-44 %
Plussa-etuCoca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous

999

499

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
500 g (9,98/kg)

KPL
Ilman Plussa-korttia 3,19 kpl (18,76/kg)

2 KPL

Valio

AURA  
SINIHOMEJUUSTOPALA
170 g (14,71/kg)

5.-
-21 %

Plussa-etu

Myllyn Paras

TORTTUTAIKINA
1 kg (2,69/kg)

269
PKT

Dronningholm

 LUUMU MARMELADIT 
300 g (4,67/kg)

280
2 RAS

Ilman Plussa-korttia 1,69 pkt (5,63/kg)

-17 %
Plussa-etu

Meiltä hyvä 

valikoima kypsiä ja 

paistettavia 

joulukinkkuja. 

Kinkkuihin kaupan päälle 

Meiran sinappi 

pullo 260g
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ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

Voimassa 22.12.2021

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

ARK. 8-20
AATTO 8-13
SU-MA  suljettu

Voimassa 22.12.2021

200€ OSTOKORTTIARVONTA200€ OSTOKORTTIARVONTA

Voimassa 23.12.2022 astiVoimassa 23.12.2022 asti

KOKONAISTA 
NORJANLOHTA SEKÄ 
KOTIMAISTA  
KIRJOLOHTA JA 
LOHIFILETTÄ RAJ. ERÄ

Panda
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTI
3x300 g

Castello Christmas
JUUSTO- 
LAHJAPAKKAUS
625 g

Korpela Aito
JOULUKINKKU-
PALA

Turun
SINAPPI
275 g

Pfanner
MEHUJUOMA
2 l

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA-
LEVYJÄ
1 kg

PullaPirtti 
JOULULIMPPU
500 g

Risella
PUURORIISI
1 kg

Poron
KYLMÄSAVU-
RULLA 

Irto 
TYNNYRI-
SILLI

Stocmos 
JULMUST
JOULUJUOMA
1,5 l sis. pantin

Atria 
ROSOLLI
550 g

Atria
MIKRO-
ATERIAT
350 g

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

Kariniemen 
Kananpojan 
SISÄFILEEPIHVIT
400-500 g

Saarioinen
JOULULAATIKOT
700 g, lanttu,
porkkana tai maksa

Eldorado
SEKAHEDELMÄT
250 g, kuivatut

Conference
PÄÄRYNÄ

Royal Gala
OMENA
Espanja
70-75 mm

Aino
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT
0,9 l

MA-PE 

8-20

AATTO 

LA 8-13

SU-MA 

SULJETTU

Oululainen
PULLAVA
TÄYTEPITKOT
400-420 g

TO-LA 22.-24.12.

RAUTAOSASTOLTA

Tuore
Niemitalon
LEIPÄ-
JUUSTO
500 g

LOHIMARKKINAT JATKUU
- IRTOTYNNYRI- 

SILLIÄ
-  SILLIFILETTÄ JA  
 SILLIPALOJA
-  MAJONEESISILLIÄ

- LOIMULOHIFILETTÄ
-  SAVULOHIFILETTÄ
-  ISOA SIIKAA
-  JA PALJON MUITA 

HERKKUJA.

999595
pkt

12129595

11119595
kg

220909
tuubi

339999
kpl

334949
prk

226969
pkt

336969

335050

116969
kg

226969

449595
ras

117979
pss

119999
pss

334949
ras

779595

kg

999595
kg

339595
plo

339999

pkt

pkt

kpl

pss

kg

779595
ras

Robota Robota AKKUPORAKONEAKKUPORAKONE
DC-D 18V runkoDC-D 18V runko

29299090

MAKITA AKKU SOPII MAKITA AKKU SOPII 
ROBOTAAN = ROBOTA AKKU ROBOTAAN = ROBOTA AKKU 

SOPII MAKITAAN!SOPII MAKITAAN!

Robota Robota AKKUMUTTERIN-AKKUMUTTERIN-
VÄÄNNIN VÄÄNNIN W18 18V RUNKOW18 18V RUNKO

49499090

Robota Robota  AKKUKULMA-  AKKUKULMA- 
HIOMAKONE HIOMAKONE DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leikkaamiseen ja 
hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipinnoitettu kädensija. Akun 
jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 
Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

79790000

Robota Robota  AKKUPUUKKO- AKKUPUUKKO-
SAHA SAHA DS-S 18V RUNKODS-S 18V RUNKO
Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin 
sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä sahaukseen. Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä 
kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 kumikahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 18 
V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Kapasiteetti: 
puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, Paino: 2,11 kg, Ei 
sisällä akkua ja laturia.sisällä akkua ja laturia.

69699090

Robota DC-18V sarjan W18 akkumut-Robota DC-18V sarjan W18 akkumut-
terinväännin on oikea voimanpesä. terinväännin on oikea voimanpesä. 
Sentarjoama vääntö aukaisee tiukim-Sentarjoama vääntö aukaisee tiukim-
matkin auton renkaan pultit. Voit käyttää matkin auton renkaan pultit. Voit käyttää 
W18konetta myös muiden pulttien ja W18konetta myös muiden pulttien ja 
mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Ei mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Ei 
sisällä akkua ja laturiasisällä akkua ja laturia

Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-Pieni ja kevyt akkuiskuporakone kodin as-
kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka kareisiin. Koneessa on kaksi vaihdetta joka 
helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo helpottaa porausta ja ruuvausta. Led-valo 
valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. valaisee työkohteen. Akun jännite: 18 V. 
Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde Vääntö: 25 Nm. Kierrosnopeus: 1 vaihde 
0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-0-450 rpm / 2 vaihde 0-1400 rpm. Istuk-
ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 ka: 10 mm. Isku: 6570 isk./min. Paino: 1,1 
kg. Ei sisällä akkua ja laturia.kg. Ei sisällä akkua ja laturia.

Airam Camper RC usb Airam Camper RC usb 
LADATTAVA LYHTYLADATTAVA LYHTY
max. 1000 lumenmax. 1000 lumen 39399090

35,-35,-

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

179,-179,-

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 
Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain 
musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi 
on suojattu samalla, kun nautit suo-on suojattu samalla, kun nautit suo-
sikkimusiikistasi erinomaisella äänen-sikkimusiikistasi erinomaisella äänen-
laadulla, ja sisäänrakennetun puhemi-laadulla, ja sisäänrakennetun puhemi-
krofonin avulla voit soittaa puheluita. krofonin avulla voit soittaa puheluita. 
Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummas-Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummas-
sakin kuvussa takaavat erinomaisen sakin kuvussa takaavat erinomaisen 
suuntakuulon, luonnollisen äänen ja suuntakuulon, luonnollisen äänen ja 
keskustelujen, varoitussignaalien ja keskustelujen, varoitussignaalien ja 
muiden tärkeiden tietojen kuulemisen muiden tärkeiden tietojen kuulemisen 
suojausta vaarantamatta.suojausta vaarantamatta.

99999090

Snow FoxSnow Fox
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

ERÄ!ERÄ!  
SieviSievi
ARKTIS ARKTIS 
TALVISAAPPAATTALVISAAPPAAT

1291299090

669595
kplkpl

665050
ras

Eldorado kuivatut
KIVETTÖMÄT
LUUMUT 250 g

331919
pss

NEO 219-osainenNEO 219-osainen
TYÖKALUSARJA  TYÖKALUSARJA  
 -1/4”, 3/8”, 1/2” räikkäavaimet -1/4”, 3/8”, 1/2” räikkäavaimet
-hylsyt 4-32mm-hylsyt 4-32mm
pitkät hylsyt4-22mmpitkät hylsyt4-22mm
- e-hylsyt e4-e24- e-hylsyt e4-e24
kiintolenkkiavaimet 8-19mmkiintolenkkiavaimet 8-19mm
-T8-T50-T8-T50
M5-M10 ..jne =219 osaaM5-M10 ..jne =219 osaa

1691699090

AIRAM USB-Ladattava AIRAM USB-Ladattava 
PYÖRÄVALOSETTIPYÖRÄVALOSETTI

29299090

Pyörävalosetti. Valonlähde: Etuvalo 5 W CREE Pyörävalosetti. Valonlähde: Etuvalo 5 W CREE 
LED, 300 lm, ei vaihdettava. Takavalo COB LED, 300 lm, ei vaihdettava. Takavalo COB 
LED, ei vaihdettava. Etuvalo 100%, 50%, 30%, LED, ei vaihdettava. Etuvalo 100%, 50%, 30%, 
vilkku 50%, off. Takavalo 100%, 60%, vilkku vilkku 50%, off. Takavalo 100%, 60%, vilkku 
100%, off. Virtalähde: Etuvalo 3,7V 1200 100%, off. Virtalähde: Etuvalo 3,7V 1200 
mAh. Takavalo 400 mAh. USB-ladattava. mAh. Takavalo 400 mAh. USB-ladattava. 
Runko ABS-muovia ja alumiiniseosta. MustaRunko ABS-muovia ja alumiiniseosta. Musta

Toivottaa Toivottaa 
M-Tavaratalon väkiM-Tavaratalon väki

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhaisaa Rauhaisaa 

Joulua!Joulua!

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhaisaa Rauhaisaa 

Joulua!Joulua!
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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-TavaratalostaPukinkonttiin M-Tavaratalosta
LELUOSASTOLTA PUKINKONTTIIN PELIT JA LELUT!

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

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASOLTA

ARK. 8-20
AATTO 8-13
SU-MA  suljettu

Lasten peliLasten peli
MUUMITMUUMIT
PIILOSILLAPIILOSILLA

24249090

Radio-ohjattavaRadio-ohjattava
MÖNKIJÄMÖNKIJÄ

17179595

TRAKTORITRAKTORI
PERÄ-PERÄ-
KÄRRYLLÄKÄRRYLLÄ

16169595

PEHMO-PEHMO-
KISSATKISSAT

19199595

MarvellMarvell
TOIMINTA-TOIMINTA-
FIGUURIFIGUURI
30 cm30 cm

25259595

ArizonaArizona
KIVÄÄRIKIVÄÄRI

13139090

HELIKOPTERIHELIKOPTERI
äänillä ja valoillaäänillä ja valoilla

21219090

Lasten lautapeliLasten lautapeli
TIETO, TAITO & TIETO, TAITO & 
TEMPPUTEMPPU

23239090

City serviceCity service
BERONIAUTOBERONIAUTO

29299090

PolistilPolistil
AUTORATAAUTORATA

89899090

Happy PeztHappy Pezt
POMPPIVA POMPPIVA 
KANIKANI

29299595
Club PetzClub Petz
BIANCABIANCA
KISSAKISSA

65650000
VolvoVolvo
TYÖMAATYÖMAA
AJONEUVOTAJONEUVOT

16169595

GravitraxGravitrax
ALOITUS-ALOITUS-
PAKKAUSPAKKAUS

59599595

Fast shotsFast shots
PYSSYPYSSY
pehmonuolillapehmonuolilla

26269595

BrioBrio
LABYRINTTILABYRINTTI

34349090

Paljon erilaisiaPaljon erilaisia
SPUISMALLOWS SPUISMALLOWS 
PEHMOJAPEHMOJA

11119090

ROBOTTIROBOTTI
KOIRAKOIRA

42429090

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ

229999

PÖYTÄ-PÖYTÄ-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
5*10cm5*10cm
Paloaika 20hPaloaika 20h

449999

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
4 kpl4 kpl

224949

PolarPolar
ÖLJY-ÖLJY-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
6 kpl6 kpl

559999

HaviHavi
TUIKKUTUIKKU
50 kpl50 kpl

449595

ULKOTULIULKOTULI
4 kpl4 kpl
Paloaika 4-6hPaloaika 4-6h

444949

AuroraAurora
MAIHARIMAIHARI
Koot: 37-41Koot: 37-41

120,-120,-

NILKKURINILKKURI
venykehuopavenykehuopa
Flay Flot huopakenkä, Flay Flot huopakenkä, 
koot: 36-41koot: 36-41

65659090

54549090
LAPIKASLAPIKAS
Koot: 37-41Koot: 37-41

139,-139,-

2 paria

HAUTA-HAUTA-
KYNTTILÄKYNTTILÄ
Paloaika 120hPaloaika 120h 330909

LYHTY-LYHTY-
KYNTTILÄ KYNTTILÄ 
10kpl10kpl
Paloaika 18hPaloaika 18h

559595

kplkpl

kplkpl

PÄÄN-PÄÄN-
ALUNENALUNEN

11119595
SaunaSauna
NISKATYYNYNISKATYYNY

14149595

16169090

Emendo Emendo 
palauttava ja palauttava ja 
rentouttavarentouttava
VEHNÄTYYNYVEHNÄTYYNY

SAUNASUOLA-SAUNASUOLA-
KUPPI+SUOLAKUPPI+SUOLA

11119595
EmendoEmendo
LÖYLY-LÖYLY-
TUOKSU TUOKSU 
500 ml500 ml

339595
TervainenTervainen
SAUNA-SAUNA-
TONTTUTONTTU

884545

Emendo Emendo 
SAUNAHUNAJASAUNAHUNAJA
150 g * perinteinen, 150 g * perinteinen, 
rentouttava tai rentouttava tai 
romanttinenromanttinen

559090
SAUNATUOKSUSAUNATUOKSU
4 kpl4 kpl

11118080
LÖYLYTTE- LÖYLYTTE- 

LYYN LYYN 
KIULUT JA KIULUT JA 
KAUHATKAUHAT

Rento Rento 
LAUDELIINALAUDELIINA
60*50 cm60*50 cm

150*50 cm150*50 cm
664949

13133535
EmendoEmendo
pellavainen pellavainen 
LAUDELIINALAUDELIINA
40*50 cm40*50 cm

150*50 cm150*50 cm
11119595

26269090
Suomen tekstiiliSuomen tekstiili
SELKÄPESINSELKÄPESIN
PellavafroteinenPellavafroteinen

19199090

ProxProx
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 40-45Koot: 40-45

MiestenMiesten
FLEECE-FLEECE-
KERRASTOKERRASTO
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

25259090

Naisten Naisten 
FLEECE-FLEECE-
KERRASTOKERRASTO
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

25259090

12129090

WoodstockWoodstock
PITKIKSETPITKIKSET
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

12125050

VILLA-VILLA-
SORMIKAATSORMIKAAT
useita eri värejäuseita eri värejä

LastenLasten
PYJAMAPYJAMA
Koot: 80-116 cmKoot: 80-116 cm

22225050

LastenLasten
NAHKA-NAHKA-
RUKKANENRUKKANEN
Koot: 2-6Koot: 2-6

26269090

16169090
LastenLasten
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
koot: 90-130 cmkoot: 90-130 cm

13139090

LastenLasten
COLLEGE-COLLEGE-
HUPPARIHUPPARI
vetoketjullavetoketjulla
koot: 90-130 cmkoot: 90-130 cm

POTKU-POTKU-
PUKUPUKU
Koot: 62-98 cmKoot: 62-98 cm

24249595

LastenLasten
PYJAMAPYJAMA
Koot: 68-86 cmKoot: 68-86 cm

14149595

12129090
BODYBODY
Koot: 62-86 cmKoot: 62-86 cm

11119090

BODYBODY
Koot: 56-80 cmKoot: 56-80 cm

LastenLasten
KAULURIKAULURI

15159090

HeijastaviaHeijastavia
lastenlasten
PIPOJAPIPOJA

18189090

15159090
AikuistenAikuisten
NAHKA-NAHKA-
RUKKANENRUKKANEN
Koot: 7-11Koot: 7-11

16169595

LastenLasten
PIPOJAPIPOJA

FinnWearFinnWear
miestenmiesten
UIMAHOUSUT UIMAHOUSUT 
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

19199090

AikuistenAikuisten
PIPOJAPIPOJA
villa/polyamidivilla/polyamidi

44449090

15159090
SpeedoSpeedo
poikeinpoikein
UIMAHOUSUTUIMAHOUSUT
Koot: 104-176 cmKoot: 104-176 cm

29299090

Spider-ManSpider-Man
poikienpoikien
UIMAHOUSUTUIMAHOUSUT
Koot: 86-128 cmKoot: 86-128 cm

Coll MaxColl Max
SUKATSUKAT

10100000

Speedo miestenSpeedo miesten
UIMAHOUSUT UIMAHOUSUT 
Koot: 46-56Koot: 46-56

39399090

49499090
SpeedoSpeedo
tyttöjentyttöjen
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 128-170 cmKoot: 128-170 cm

39399090

SpeedoSpeedo
naistennaisten
UIMAPUKUUIMAPUKU
Koot: 36-46Koot: 36-46

SarvaSarva
NAHKANILKKURITNAHKANILKKURIT
kitkapohjallakitkapohjalla
koot: 42-46koot: 42-46

1191199090

Emendo  Emendo  
SAUNATYYNY SAUNATYYNY 
kaarevakaareva

12129595

alkaenalkaen
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Rauhallista Rauhallista 
Joulua ja Hyvää Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta! Uutta Vuotta! 

Aino ja Paavo 
Ervasti 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta vuottaOnnellista uutta vuotta

sukulaisille, ystäville ja tuttaville! sukulaisille, ystäville ja tuttaville! 
Anja Huovinen

Martti Rissanen
Jukka Heikkinen 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
kaikkea hyvää kaikkea hyvää 

Uudelle Vuodelle Uudelle Vuodelle 
2023. 2023. 

Katriina ja Vesa Riekki 

Kaivattu muovinkeräys ja 
laajemmat aukioloajat jäteasemille

Kiertokaari parantaa jä-
tehuollon palvelutasoa 
vuonna 2023 laajenevalla 
poistotekstiilien keräysver-
kostolla, laajentamalla jäte-
asemien aukioloaikoja sekä 
käynnistämällä muovipak-
kausten keräyksen kunta-
kohtaisilla jäteasemilla. 

Kiertokaari Oy:n toimi-
tusjohtaja Sami Hirvonen 
kertoo, että tavoitteena on 
vähintään tuplata jätease-
mien aukioloajat.

-Lähivuosien aikana jä-
teasemia on tarkoitus uu-
distaa itsepalveluasemik-
si, mikä mahdollistaa laajat 
asiointiajat. Rinnalla säily-
tetään palveluaikoja, jolloin 
asemalla on paikalla henki-
lökuntaa, Hirvonen visioi.

Ruskon jätekeskuksen 
Oivapisteellä jo käynnis-
sä oleva maksuton kovan 
muovin keräys laajenee 
myös kuntien jäteasemil-
le. Kovaa muovia ovat esi-
merkiksi muoviputket, 
ämpärit ja puutarhatuo-
lit. Muutosten tarkasta ai-

kataulusta tiedotetaan tar-
kemmin myöhemmin, 
samoin kuin uusista pois-
totekstiilin keräyspaikoista. 
Poistotekstiilin keräys laa-
jenee vuoden alussa uusiin 
kuntiin, kuten Pudasjärvel-
le, Siikajoelle ja Lumijoelle.  

Kustannusten 
nousu heijastuu 
maksuihin  
Hirvonen kertoo, että vuo-
den 2022 alusta alkaen ku-
lut ovat kasvaneet eri ali-
hankintapalveluissa 5–20 
prosenttia. Suurin euro-
määräinen nousu on ollut 
2022 alussa noussut jätteen-
polton porttimaksu, jota 
ei viety alkuvuonna asia-
kashintoihin. Myös kulje-
tuspalvelujen ja energian 
hinnan nousu nostaa ali-
hankintahintojen kustan-
nuksia. 

Jotta jätemaksuilla kerät-
tävät tulot riittäisivät katta-
maan kustannukset, Kierto-
kaari korottaa jätemaksuja 

16 prosenttia vuoden 2023 
alusta. Korotus koskee Ou-
lun jätehuoltoviranomaisen 
toimialueeseen kuuluvia 
kuntia, joita ovat Hailuo-
to, Ii, Kempele, Lumijoki, 
Oulu ja Pudasjärvi. Paikal-
liset jätehuoltoviranomai-
set hyväksyvät jätetaksan 
Raahessa, Siikajoella ja Si-
mossa.

Hirvosen mukaan koro-
tusten takana on entistä laa-
jempien palvelujen rahoitus 
ja toisaalta voimakas kus-
tannusten nousu nykyisis-
sä palveluissa. Kuntalaiset 
voivat vaikuttaa jätehuol-
tomaksuihin lajittelemalla 
hyötyjätteet maksuttomiin 
keräyspisteisiin. Sen myötä 
polttokelpoisen jätteen as-
tiaa tarvitsee tyhjentää har-
vemmin, mikä tuo säästöjä.

Hyötyjätteiden 
kuljetusten  
kilpailutusta  
valmistellaan  
Kiertokaari valmistautuu 

parhaillaan kesällä 2023 ta-
pahtuvaan asumisen hyö-
tyjätteiden kuljetuksen 
muutokseen. Biojätteen 
ja pakkausjätteiden kulje-
tusvastuu siirtyy jätelain 
muutoksen myötä kun-
nille heinäkuussa 2023. 
Kiertokaari valmistelee 
urakka-alueiden yhteiskil-
pailutusten avaamista. Asi-
asta on pidetty kuljetus-
yrityksille kaksi avointa 
yhteistä infotilaisuutta.  

Kiertokaari hoitaa bio-
jätteen ja pakkausjätteiden 
laskutuksen ja asiakaspal-
velun heinäkuusta lähti-
en osakaskunnissaan jäte-
lain aikataulun mukaisesti. 
Tämä takaa saman palvelu-
tason kaikille alueen asuk-
kaille.

Kiertokaari tiedotus 

Yhteistyössä hyvä esiin Pudasjärvellä
Kuntalaisten mielipiteitä ja 
kehittämisehdotuksia ha-
lutaan kuunnella, kerätä ja 
toimeenpanna suurella va-
kavuudella. Parhaillaan on 
meneillään kaupungin ja 
Maaseudun Sivistysliiton 
yhteistyönä tekemä kunta-
laiskysely, jonka tavoittee-
na on vahvistaa kuntalaisten 
yhteisöllisyyttä sekä osal-
listumista hyvinvoinnin ja 
elinvoiman kehittämiseen ja 
kasvattamiseen. Hyvä esiin 
Pudasjärvellä- kyselyyn oli 
mahdollista vastata joulu-
myyjäisissä Sammelvuo -sa-
lilla ja seurakuntatalolla 
puuroruokailutapahtuman 
yhteydessä. Kyselyyn on 
mahdollista vastata myös 
netin kautta. Kyselyyn vas-
tanneet osallistuvat halutes-
saan Pudas-Koneeseen 500 
euron lahjakortin arvontaan. 
Seurakuntatalolla tehdys-
sä kyselytuokiossa vastaa-
jia oli parisataa mielipiteen 
ilmaisijaa. Kuntalaisilla oli 
mahdollisuus kertoa kirjal-
lisesti joko lyhyesti tai mo-
nisanaisesti syitä miksi halu-
aa asua Pudasjärvellä, kehua 
lempipaikkojaan paikka-
kunnallamme ja mainostaa 
kohteita, joita haluaa esitellä 
vieraille. Kotikulmien tärke-
ät asiat, omat harrastusten ja 
mielenkiinnon kohteet, tur-
vallisuuden tunteen ja arjen 
sujumisen perusteet sekä ko-
kemukset hyvästä elämästä 
Pudasjärvellä tuotiin näky-
ville. Terveiset päättäjille ja 
viranhaltijoille- osioon jokai-
nen saattoi kirjoittaa kehut, 
kehittämisideat ja muut pa-

lautteet. 
Yhtenä kyselyn suorit-

tajana Kaisa Kervisen, Jus-
si Keräsen, Heikki Heiku-
ran ja Janne Majavan kanssa 
saimme kokea pudasjärvis-
ten ihmisten innokkuuden 
ja positiivisen halukkuuden 
vaikuttaa kuntamme ja kun-
talaisten oman elämän asioi-
hin. Rippikoulusalin pöydis-
sä oli välillä lämminhenkistä 
tungosta, kun suuri määrä 
vastaajista keskusteli vaka-
vasti ja välillä humoristisesti 
lomakkeen kysymysten he-
rättävistä ajatuksista ja ko-
kemuksista. Kyselyyn vas-
taamistilanteesta kehkeytyi 
mainio sosiaalinen kohtaa-
mis- ja ajatustenvaihtohet-
ki. Olisikohan aikaisem-
min nautitulla seurakunnan 
väen tarjoamalla herkullisel-
la joulupuurolla ollut osan-
sa iloiseen ja hyväntuuliseen 
tunnelmaan ja vastaamisin-
nokkuuteen? 

Kyselyn toteuttaminen aloitettiin joulumyyjäisissä, jonka toteuttivat yhteisövaliokun-
nan jäsenet. MSL erityisasiantuntija Jussi Keräsen kanssa. 

Antoisista 
keskusteluista, 

palautteista ja kyselyyn 
vastaamisesta kiittäen ja 

Jouluiloa kuntalaisille 
toivottaen!

Sointu Veivo
Kyselevä ja kuunteleva 

yhteisövaliokunnan vara-
puheenjohtaja

Sointu Veivo ja Maaseutuliiton erityisasiantuntija Jussi 
Keränen kyselytoimissa seurakuntatalolla. 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille Vuotta kaikille 

tuttaville ja ystäville. tuttaville ja ystäville. 
Vilho Kosamo

Paula ja Juhani 
Mustonen

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 
Vuotta ystäville! Vuotta ystäville! 

Seija 
Mäntykenttä 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja Vuotta sukulaisille ja 
kaikille tutuille. kaikille tutuille. 

 

Tuomo Tiira  

Hyvää Hyvää 
Joulua ja Onnellista Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta  Uutta Vuotta  
sukulaisille, sukulaisille, 

naapureille ja naapureille ja 
tutuille. tutuille. 

Hyvää Joulua ja 
menestystä vuodelle 

2023!
Laila Harju & Markku Timonen 

perheineen

Inkeri ja Mauno 
Blomster 

perheineen 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Onnellista 

Uutta Vuotta Uutta Vuotta 
sukulaisille, tuttaville ja sukulaisille, tuttaville ja 

naapureille!naapureille!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnekasta Uutta Onnekasta Uutta 

Vuotta sukulaisille ja Vuotta sukulaisille ja 
tutuille.tutuille.

Vuokko 
Pehkonen 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta naapureille ja Vuotta naapureille ja 
tutuille.tutuille.

Toivo ja Jouni 
Männikkö

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhallista joulua Rauhallista joulua 
sekä Hyvää uutta sekä Hyvää uutta 

vuotta sukulaisille ja vuotta sukulaisille ja 
tutuille.tutuille.

Esteri 
Niemitalo

Jaakko ja 
Pirjo

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua 
sekä Hyvää Uutta sekä Hyvää Uutta 
Vuotta sukulaisille Vuotta sukulaisille 

ja tuttaville.ja tuttaville.

 

Hyvää joulua ja Hyvää joulua ja 
Onnellista Onnellista 

uutta vuotta.uutta vuotta.
Kaarlo ja Kerttu 

Illikainen
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Toivoo
Irja Juurikka 

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
 Onnellista Uutta  Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja Vuotta sukulaisille ja 
tuttaville. tuttaville. 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta.Vuotta.
Tyyne ja 

Väinö Lybeck

Oikein Hyvää Joulua ja Oikein Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta Uutta Vuotta 

Metsälän kyläläisille ja Metsälän kyläläisille ja 
kaikille tutuillekaikille tutuille

toivoo 
Valma Lasanen

Tyyne Lantto

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja Vuotta sukulaisille ja 
ystäville.ystäville.

Ulla ja Henry 
Mahlakaarto

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille ja Vuotta sukulaisille ja 
tuttaville! tuttaville! 

Joulukuun 11. päivä sun-
nuntaina kokoonnuttiin Li-
von koululle pitämään Livo-
kas ry:n varsinainen kokous, 
syömään kylän yhteinen 
joulupuuro ja laulamaan 
Pudasjärven seurakunnan 
kanssa yhdessä järjestetyt 
Kauneimmat joululaulut.

Livokas ry:n varsinaises-
sa kokouksessa käytiin lä-
vitse vuoden 2021 toiminta 
ja talous. Kokousväki ihas-
teli toimintakertomusta hen-
gästyttäväksi kuunnellakin. 
Koronan vuoksi useampikin 
hanke pakkautui viime vuo-
teen ja talkootyötä tarvittiin 
monessa toimessa tavan-
omaisen kylätoiminnan, ku-
ten kylätapahtumien ja kylä-
lehden Livon sanomien teon 
lisäksi. 

Seurojentalon sisätilojen 
remontti eteni. Livon kou-
lun viereen nousi varastora-
kennus, käyttövesiputkistot 
uusittiin ja lämmitys muu-
tettiin maalämmölle krei-
vin aikaan. Koulun rannan 
saunamökki nousi harjakor-
keuteen. Aluekeräyspiste 
uudistui ja perinteinen ro-
munkeräys toteutettiin. 

Livojoen putaiden kun-
nostukseen liittyvä valuma-
alueiden kunnostus saatiin 
valmiiksi. Siinä rakennettiin 
yhteensä 11 pohjapatoa Sa-
viojaan ja Ruosteojaan, jotka 
kuljettavat ojitetuilta suo- ja 
metsäalueilta vesiä Livojo-
keen. Nyt kiintoaineksen ja 
ravinteiden kulkeutumista 

Livollekin tuli joulu

saadaan estettyä, kun huo-
lehditaan patojen eteen ker-
tyvän kiintoaineksen pois-
tosta jatkossa säännöllisesti.

Työllistämistoiminta yh-
teistyössä muiden Pudas-
järvellä työllistävien yh-
distysten kanssa jatkui 
suunnitellusti. Palkkoja 
maksettiin kaikkiaan 62 hen-
kilölle vuoden 2021 aikana 
ja useammallekin olisi ollut 
työtä yhdistyksissä.

Lämpimät kiitokset hank-
keita ja työllistämistä ra-
hoittaneille Suomen koti-
seutuliitolle, Oulun seudun 
Leaderille, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukselle, Pu-
dasjärven kaupungille sekä 
nuorten kesätöitä tukeneil-
le Järvenpään kaupungille ja 
Pudasjärven Osuuspankille!

Matti Kalapuro 
Vuoden kyläläinen
Yhdistyksen hallitukseen va-
littiin uutena jäsenenä Matti 
Kalapuro, joka joulujuhlassa 
valittiin Livon vuoden kylä-
läiseksi 2022. Palkinto osui 
ensimmäistä kertaa vapaa-
ajan asukkaalle, joka omalla 
työpanoksellaan osallistuu 
aktiivisesti kylän toimiin ja 
tehtäviin.

Livokas ry:n hallituksen 
muina jäseninä valittiin jat-
kamaan Yrjö Perttu (pj.), 
Virve Stenius (vpj.), Anni-
Inkeri Törmänen (sihteeri), 
Minna Perttu (rahastonhoi-
taja), Mikko Salmela ja Mar-
ko Tolonen.

Joulupuuro maistui ko-
kouksen jälkeen makoisasti 

ja yksi mantelikin löytyi.
Kanttori Keijo Piirainen 

laulatti sen jälkeen kauneim-
pia joululauluja. Ennen lau-
luja Pirjo Riihiaho luki jou-
luevankeliumin ja sitä hiljaa 
kuunneltiin. Laulujen jäl-
keen juotiin joulukahvit ja 
sen jälkeen nautittiin vie-
lä Pirjo Riihiahon lausuma-
na edellisenä päivänä syn-
tyneestä joulurunosta ja 
toisesta aiemmin kirjoitta-
mastaan. Kinkun painon ar-
vauskilpailu myös ratkesi ja 
tontun jättämät paketit saa-
tiin iloisten pikkutonttujen 
avustamana jaettua lahjojen 
saajille. Joulu saapui Livolle.

Anni-Inkeri Törmänen, 
kuva: Minna Perttu

Pirjo Riihiaho luki jouluevankeliumin ennen kuin aloitettiin Kauneimpien joululaulu-
jen laulaminen kanttori Keijo Piiraisen johdolla.

Jouni Vengasaho Keskustan  
kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö kokoontui kes-
kiviikkona 14.12. syysko-
koukseen ja joulupuurolle 
Liepeen väentupaan. Ko-
kous käsitteli ensi vuoden 
toimintaan liittyvät suunni-
telmat ja valitsi toimihenki-
löt järjestöön vuodelle 2023. 

Keskustanuorten yhtä pi-
täjää laajempi organisoitu-
minen Iijokivarressa asetet-
tiin tavoitteeksi, jotta nuoria 
saadaan enenevässä määrin 
mukaan oppimaan päätök-
sentekoa ja vaikuttamaan 
nuorten ihmisten näkökul-

masta yhteisiin asioihin. 
Lapsiperheitä tukevan Ve-
saisten toiminnan virkistä-
minen Pudasjärvellä näh-
dään myös tärkeäksi, kuten 
myös paikallisyhdistysten 
toiminnan Pudasjärven kai-
killa kyläalueilla.

Keväällä koittaa edus-
kuntavaalit ja siihen liittyen 
Pudasjärveltä ehdokkaaksi 
asetettu Olga Oinas-Panu-
ma kertoi tavoitteistaan ja 
kampanjasuunnitelmistaan. 
Tukiryhmään ja kampanja-
tehtäviin ovat kaikki terve-
tulleita! 

Kunnallisjärjestön halli-
tuksen jäsenten valinnat ta-
pahtuivat yksimielisesti. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Jouni 
Vengasaho, varapuheenjoh-
tajaksi Jorma Kouva, sih-
teeriksi Henna Tolonen ja 
muiksi hallituksen jäsenik-
si: Taina Niemelä (varajä-
sen Leila Vengasaho), Janne 
Majava (Reijo Talala), Vesa 
Riekki (Raimo Tervonen), 
Vesa Salmela (Anni-Inke-
ri Törmänen), Kaisa Nivala 
(Juhani Jurmu), Martti Räi-
sänen (Seppo Sammelvuo), 
Eero Hyttinen (Kauko Sep-

pänen), Katja Kuha (Jukka 
Kuha), Marja Lantto (Sointu 
Veivo), Juha Heikkilä (Olga 
Oinas-Panuma). 

Yhteistuumin päätettiin 
tehdä maailmantilanteesta 
huolimatta tai ehkä juuri sen 
takia toivorikasta, eteenpäin 
katsovaa politiikkaa. Ja mu-
kaan toimintaan toivotetaan 
tervetulleiksi kaikki yhtei-
sistä asioista ja vaikuttami-
sesta kiinnostuneet!

Pudasjärven Keskusta, 
kuva Heimo Turunen

Keskustan Kunnallisjärjestön syyskokous ja puurojuhlan väki kokoontui Liepeen väentuvassa.

Anja JussilaAnja Jussila

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2023 kaikille 

sukulaisille, kyläläisille, 
asiakkaille ja tutuille!

Toivottaa Kalle Juusola perheineen.

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023 Onnellista Uutta Vuotta 2023 

sukulaisille, naapureille ja kaikille tutuille.sukulaisille, naapureille ja kaikille tutuille.

Marja ja Kauko Lantto

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Onnellista 

Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja 
Siunattua Uutta 

Vuotta.
Annikki 

Lapinlampi

Toivottaa 
Inkeri Leinonen

Rauhaisaa Rauhaisaa 
joulunaikaa ja Onnea joulunaikaa ja Onnea 

Vuodelle 2023Vuodelle 2023
sukulaiset ja ystävät.sukulaiset ja ystävät.

Eero Mikkola

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta Onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille, tuttaville ja sukulaisille, tuttaville ja 

ystäville!ystäville!

Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2023!Vuotta 2023!
Toivottaa 
Aini Ojala

Maija 
Jaakola

Hyvää joulua ja Hyvää joulua ja 
Onnellista uutta Onnellista uutta 

vuotta sukulaisille ja vuotta sukulaisille ja 
ystäville toivottaaystäville toivottaa
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Hyvää ja Lämmintä Joulua!

Aittojärven 
kyläseura ry

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen OyEija Heikkinen Oy

KARILASSI OY

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKEKELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka KyNaamanka Ky

 

 

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

Kipinän 
kyläseura

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi 

• Avoinna ma-pe 7-16

Ojala TK KyOjala TK Ky
KoneurakointiKoneurakointi
Ojala TK KyOjala TK Ky

KoneurakointiKoneurakointi
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

www.pudasjarvenvesi.fi

Taipaleenharjun 
kyläseura

Tuli-Tauko

Kalevi 
Turves

www.utacon.fi

UTACON OY
Varastotie 9, UTAJÄRVI
0400 892 414

Taksi 
Markku ja 
Sinikka 

Naamanka 
p. 0400 282 130

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

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy

ERVASTIN 
KYLÄYHDISTYS RY.

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry.

HYVÄÄ JOULUA! 
Nähdään jälleen 27.12.

Juustokievari Oy
Hetekyläntie 8, 

93140 Kipinä

Koreten 
Vesiosuuskunta

PUDASJÄRVEN 
DIABETES-

YHDISTYS RY.

www.iijoenvesilla.fiwww.iijoenvesilla.fi

Rak. Palv. Rak. Palv. 
E. Pulkkanen KyE. Pulkkanen Ky

p. 0400 383 168, 
e.mpulkkanen@gmail.com

Suomen Keskusta 
R.P:n Kurenalan 

paikallisyhdistys
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Siuruan Kylä ry.Siuruan Kylä ry.

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhallista Rauhallista 
Joulua sekä Joulua sekä 

Onnellista Uutta Onnellista Uutta 
Vuotta!Vuotta!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Onnellista 

Uutta Vuotta 2023!Uutta Vuotta 2023!
PUDASJÄRVEN  

ELÄKELÄISET RY

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2023!

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys 
toivottaa jäsenilleen, 

kaikille toiminnassa mukana olleille ja 
yhteistyökumppaneille

Eläkeliiton Pudasjärven Yhdistys ry.

Pudasjärven Vuokratalot Oy toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

JP OUTILA OY

Hyvää joulua ja Hyvää joulua ja 
Onnellista uutta vuotta!Onnellista uutta vuotta!

”Ei millään viekkauvella eikä 
vääryyvellä”

Tiernapojat on nähty tänä-
kin jouluna esiintymässä lu-
kuisissa tilaisuuksissa. Näy-
telmä kuvaa kolmen tietäjän 
käyntiä Herodeksen ja Jee-
sus-lapsen luona. 1. maininta 
Oulun ”Tähtipojista” oli Ou-
lun Wiikko-Sanomissa 11. 1. 
1873: 

”Niin sanotut ’tierna-po-
jat’ owat tänäkin talwena, ku-
ten tawallisesti ennekin jou-
lujuhlina, ahkerasti pyörineet 
ihmisten owilla temppujansa 
näyttelemäsä.”

 ”Maailman ensimmäiset 
tiernapoikakilpailut”. 

Ilmari Kianto kuvailee 
vuoden 1882 kahden tier-
napoikajoukkeen nujakkaa 
näin: 

”Holman pihalle hyökkä-
si siis kaksi ´itämaalaista´ so-
tajoukkoa vastakkain, syntyi 
hurja tappelu, päresapelit sä-
lisivät, Hakkaa päälle! -huuto 
kuului, kultakruunut heilui-
vat ja kierivät hankeen, tais-
telu oli hirmuinen (…). Kul-
takruunu lensi Herodeksen 
päästä, Murjaanin päresapeli 
katkesi ja loistava Betlehemin 

tähti rutistuneena sammui”
Tiernapoikaperinne pää-

si rappeutumaan pahoin 
1900-luvun alkupuolella. Poi-
kien esitykset olivat usein 
”sitä sun tätä mieleen muis-
tuvaa”, ja esityksen lomaan 
saatettiin luikauttaa sopimat-
tomia vitsejäkin. Tilanteen 
korjaamiseksi Yleisradio jär-
jesti vuonna 1933 ”maailman 
ensimmäiset tiernapoikakil-
pailut”. Mukana oli 15 roik-
kaa.

Veikko Kallinen oli muka-
na Oulunsuun tähtipoikien 
voittajajoukkueessa. Kun 
haastattelin Kallista 70 vuotta 
kilpailun jälkeen, hän sanoi, 
että voittoa arvostettiin: 

– Olin tuolloin 11-vuotias, 
ja voiton jälkeen hankin vii-
kossa saman verran kuin isä-
ni Åströmillä kuukaudessa! 
Kilpailuun valmistautumi-
nen tuotti pula-aikana mel-
koisia pulmia. Onneksi He-
rodeksemme hoiteli erään 
kirjakaupan viikkolehtien 
myyntiä, ja hänen suhteensa 
mahdollistivat jihängipahvin 
(jihängi = olkavyö) ja kruu-
nuihin tarvittavan kiiltopa-
perin hankkimisen. Paperi ja 
liima olivat silloin tiukassa, 
mutta ehkäpä hankalinta työ-
läisperheitten poikien oli saa-
da valkoiset paidat.  

”Hyvää iltaa itse 
kullekin säädylle”
Kun tiernapojat olivat saaneet 
luvan tulla laulamaan, aluksi 
toivotettiin: ”Hyvää iltaa itse 
kullekin säädylle ja onnellista 
joulujuhlaa”. 

Sitten Herodes kertoi mat-
kastaan Murjaanien maahan, 
missä hän pakotti Murjaanien 
kuninkaan alistumaan tah-
toonsa: 

”Hoo, vaikka kuinka olet 
yksi herra ja kuningas Mur-
jaanien maalta, täytyy sinun 
lankeeman minun eteeni po-
lovilles ja rukoileman mi-
nua!” 

Kuvanveistäjä Sanna Koiviston Tiernapoikapatsas val-
mistui Ouluun vuonna 2014. Kuva: Mauri Hietala

Tiernapojat esiintyivät tänä vuonna Pudasjärvellä joulun 
alla mm. Syöpäkerhon 30 v juhlassa. Kuva Kyllikki Tolk-
kinen. 

Tiernapojat jouluposti-
merkkinä vuonna 1975. 

Sitten Herodes lähetti 
Knihdin ”Petlehemiin”: 

”Sinun pitää tappaman ja 
virtaan heittämän kaikki kak-
sivuotiset poikalapset!”Kun 
Knihti palaa ja ilmoittaa sur-
manneensa lapset, mutta ettei 
hän löytänyt vastasyntynyttä 
juutalaisten kuningasta, He-
rodes lupaa palkita hänet:

”Ei kullalla eikä hopialla 
vaan tahdon antaa sinulle yh-
den verisen merkin miekkani 
terästä.”

Päätteeksi Knihti pyytää 
kuulijoilta rahaa ja Mänkki 
tähteensä kynttilän pätkää:

”Antakaa anteeksi, että 
oomma tulleet teijän huonee-
seenne veisaamaan ja laula-
maan, ei millään viekkau-
vella eikä vääryyvellä. Vaan 
teijän oman hyvän lupanna 
jäläkeen. Me oomma köyhiä 
laulajapoikia ja pyytäsimmä 
lanttia.”

Tiernapojat  
vaalilauluksi?
Tiernapoikanäytelmän yksi 
väännelmä sopisi hyvin ensi 
vuoden vaalilauluksi: 

”Kiitos olkohon, kiitos ol-
kohon, teidän lahjainne edes-
tä. Teidän äänenne pitäisi ole-
man julki ensi vuoden alussa. 
Ja te kaikki rakkaat äänestä-
jämme; nyt me olemme kaik-
ki sanoneet. Ja me toivomme 
ja me toivomme kaikki suur-
ta vaalivoittoa.”

Martti Kähkönen

PYTKY RANCH PALVELEE 
SYÖTTEELLÄ!SYÖTTEELLÄ!

Tutustu palveluihimme: pytky.�
Varaa majoitukset ja aktiiviteetit:

pytkyigloos.johku.com

Syötekyläntie 382
pytkyoy@pytky.�
045 272 4441 (vain puhelut)

PytkyRanch @pytkyranch

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
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Kiitämme asiakkaita 
kuluneesta vuodesta, sekä 

toivotamme hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2023!

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!

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 

kuneesta vuodesta toivottaen 
stressitöntä joulua ja 

onnellista uutta vuotta!Pirjo

Kettumäki OyKettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fiwww.kettumaki.fi

Korpisen kyläseura ry 
Kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2023.Onnea Vuodelle 2023.

Kurenalan Kyläyhdistys ryKurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2023!Vuotta 2023!

3

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotammeKiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2023!Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2023!

Tervetuloa!
Kurssit alkavat maantaisin. 

Joulumyyjäiset liikuntahallilla 
jälleen merkittävä tapahtuma
Perinteiset joulumyyjäiset 
järjestettiin lauantaina 10.12. 
Tuomas Sammelvuo -salissa. 
Myyjäisillä on pitkä perinne, 
sillä tämän vuoden tapah-
tuma järjestettiin 43. kerran 
ja siitä Pudasjärven Urheili-
jat on ollut kumppanina 23 
vuotta. Koronan vuoksi oli 
kahden vuoden tauko. 

Myyjäiset avannut kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Olga Oinas-Panuma 
totesi joulumyyjäisten saa-
van pohtimaan joulua, joka 
nykyajassa on kehittynyt 
kulutus- ja markkinajuhlak-
si. Tottakai joulu on ennen 
kaikkea perhejuhla. Jouluna 
siis kulutetaan, jonka toivon 
toteutuvan paikallisiin tuot-
teisiin, tukea ostoksillaan 
pienyrittäjiä ja kotimaisia te-
kijöitä. Harkitusti, eettisesti, 
ekologisesti ja suunnitellusti. 

Myyjäisten järjestäjänä 
toimivat Pudasjärven kau-
punki ja Pudasjärven Urhei-
lijat, jonka toiminnanjohta-
ja Marko Koivula kertoi, että 
myytävien tuotteiden laji-

Joulupukkikin vieraili myyjäisissä kuunnellen lahjatoiveita ja jakaen karkkeja. 

Voimistelujaoston 8-12 vuotiaat tytöt liikkuivat vauh-
dikkaasti jouluisen liikuntaesityksen. Ohjaajana oli An-
na-Mari Puurunen. 

Mervi Juurikka oli valmistanut upean näköisiä jouluko-
risteita, joiden myymisessä auttoivat isä Paavo ja sisar 
Minna. 

Kaupungin tervehdyksen esittänyt Olga Oinas-Panuma 
myi kutomiaan lakkeja kansanedustajaehdokkaan vaa-
likassan kartuttamiseksi. Muina ehdokkaina olivat pai-
kalla esittelemässä tavoitteitaan Ape Nieminen ja Kaisu 
Heikkinen. Myöhemmin paikalle tuli myös Lauri Nikula.

Hirsikampuksen 8B oppilaat kartuttivat myyjäispöydäl-
lään luokkaretkeä, kohteena mahdollisesti Pikku-Syö-
te. Luokassa on 19 oppilasta. Myyntivuorossa olivat Jere 
Juusola, Lasse Turpeinen, Elias Ylilehto. Myyntityös-
sä olivat auttamassa Mari Kosamo yhdessä Arttu Pojan 
kanssa sekä Maria Vääräniemi. 

valikoima on runsas ja niis-
sä on korkea laatu. Esillä oli 
muun muassa monenlaisia 
käsityötuotteita, runsaasti 
leivonnaisia, joulukoristeita 
sekä pehmeitä paketteja pu-
kinkonttiin. Myyjät olivat 
pääasiassa Pudasjärveltä, 
mutta lähikunnista ja kau-
empaakin oli saapunut myy-

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

jiä paikalle. 
Joulupukki vieraili pai-

kalla jututtaen yleisöä ja ja-
kaen karkkeja kaikille. Ur-

heiluseuran kahviossa sai 
ostaa torttukahvit. 

Heimo Turunen

Hyvää ja Lämmintä Joulua!

Aune Ekdahl sekä tyttäret Minna ja Tiina

Jatkan elämääni uuden äärellä.  Jatkan elämääni uuden äärellä.  
Kiitän kaikkia matkassa mukana olevia ja toivotanKiitän kaikkia matkassa mukana olevia ja toivotan

Siunattua Joulunaikaa ja Siunattua Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023.Hyvää Uutta Vuotta 2023.
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Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2023!

MTK Pudasjärvi 

Rauhaisaa ja 
maistuvaa Joulua, sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 
puhtaan ja kotimaisen 

ruoan merkeissä kaikille! 
Toivottaa MTK Pudasjärven johtokunta

toivottaa kaikille oikein 
hyvää Joulun aikaa.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Jatketaan hyvällä 
sykkeellä vuoteen 2023!

Lainakoirat Tessa, Wilma (kuvassa) ja Jeppe 
Lainakoirat Tessa, Wilma (kuvassa) ja Jeppe 

toivottavat kaikille lehden lukijoille ja
toivottavat kaikille lehden lukijoille ja

toimituksen väelle levollista ja rauhallista joulua!
toimituksen väelle levollista ja rauhallista joulua!

Haluamme toivottaa Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 

Onnellista UuttaOnnellista Uutta
Vuotta 2021!Vuotta 2021!

Me palvelemme - We serve
Lions Club Pudasjärvi on palvellut 

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

Ilpo Virtanen klubin presidentti 2022 - 2023  Ilpo Virtanen klubin presidentti 2022 - 2023  

Haluamme toivottaa Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 

Onnellista UuttaOnnellista Uutta
Vuotta 2023!Vuotta 2023!

HIRVIARPOJEN VOITTONUMEROT:
 1. palkinto 1/2 aikuinen hirvi nro 830
 2. aikuisen hirven paistiosa nro 318 
 3. aikuisen hirven lapaosa nro 353

Onnea voittajille!
Voittajille on ilmoitettu 

puhelimitse.

Se alkoi puhein hiljaisin
ja kuiskein salaisin.
Tunnelma vain tiivistyi,
maa lumivaipan sai.

Niin valkeaan, niin valkeaan
tie metsän rauhaan vei.
Kun kulkuset ne helisi
ja aisakello soi.

Niin oli taivas sininen,
niin korkealla, oi.
Ja tähti vielä sydämeen,
se loisti, loisti niin.

Sen tähden tarun kuulla sain,
kuin äidiltä vain voi.
Majakaks sen mulle soi,
se rintaan lämmön loi.

Oi lapsuuslatu valkea!
Noesta musta nyt.
Mutta sinne metsään uudelleen,
mun tieni, tieni vie.

Kas, riekko lentoon kirpoaa
viell hymy irtoaa.
Ja vanhan laulun sävelen,
sen kuulen uudelleen.

Kadonnut Joulu
Kädessä kirves-kassara
ja isä innoissaan,
kävimme niinkuin pyhäkköön
ja kuusi kaadettiin.

Ja lumitykyt metsän puut,
ne meitä ympäröi.
Metsän helmaan valkeaan
me huolet haudattiin.

Niin kuvat sieluun suljettiin,
vain hiljaa kuljettiin.
Kuin satu, latu elämään
ja kotiin, KOTIIN VEI

Tummuva metsän raja,
savusaunan nokinen suu.
Rauhaa, rauhaa-hiljaisuus.
Savu sineä suutelee.

Ja yllä loisti tähdet kuu,
kiteissä välkkyi koivupuu.
Askelpolku saunaan vei
ja hymys, hymys suu.

Joulu tuli sydämiin,
vaikka kevein vakkasin.
Mut olo oli lämmin niin,
yö paukkui pakkasin.

Lieden tuli hehkui lämmin
silmät kirkkaat riemuun suli.
Tuikki tulet, riemu nousi,
joululaulu kattoon sousi.

Puutteen tutut, isät ja äidit,
joitte riemun itseenne rikkaudeksi.
Kodin lämmin liesi ja syli,
kuin yhä kulkisi sormet hiuksien yli.

Niin tyyntä joulun tulla,
tulikin, useimmiten kevein kengin.
Vähän tavaraa, enemmän onnea
antoi antoi -avara syli.

Vaatimaton joulupuu, oksilla kävyt,
ja käädyt, hellien tehdyt.
Lippukoristeet, latvatähti,
nyt tiedän, minne rukous lähti.

Tuli lieden lämpöä loi.
Kuunsädekö kultasi äidin pään,
lapsen silmin sädekehä.
Vai viipyikö vierellä vieras pyhä?

Miten kaunista katsella
muistojen maille, valkeille puhtahille.
Yhä taivaalla tähti on kirkas pyhä.
Sen loiste hellii povea yhä.

Eero Räisänen

Luontokeskuksen talvikauden 
avaus jouluisissa tunnelmissa

Jo perinteeksi muodostunut 
Syötteen luontokeskuksen 
tunnelmallinen joulupol-
ku ilahdutti jälleen lukuisia 
lapsia, jotka vierailivat luon-
tokeskuksella ja -kansallis-
puistossa joulukuun ensim-
mäisenä viikonvaihteena. 
Lyhdyin valaistulla polulla 
tavattiin yhdeksän tonttua, 
jotka jakoivat tietoa metsän 
eläimistä sekä haastoivat 
tekemään hauskoja jump-
paliikkeitä kynttiläkuusien 
siimeksessä. Olipa matkal-
la nähtävissä myös eläimiä, 
kuten pupuja, metsän pik-
kulintuja sekä ketturepo-
lainenkin. Polku ilahdut-
ti lapsia siinä määrin, että 
luontokeskukselle tulleen 
tiedon mukaan parhaat kier-
sivät polun jopa viisi kertaa 
viikonlopun aikana. Jos et 
ehtinyt polulle tällä kertaa, 
niin laitamme lyhdyt jälleen 
palamaan joulun aikaan, eli 
23.-27.12. väliseksi ajaksi. 

Kauneimmat joululau-
lut kajahtivat ilmoille tänä 
vuonna komeasti luontokes-
kuksen pihapiirissä! Sydä-
meeni joulun teen ja muut 
tunnelmalliset jouluklassi-

Syötteellä vietettiin 
useissa yrityksissä 

talvikauden avausta 
itsenäisyyspäivän 
viikonloppuna ja 

-viikolla. Pyysimme 
lehteen kuvia ja juttua, 

jollaisen saimme 
Luontokeskukselta.

Joulupolku oli valaistu 
lyhdyillä ja polulla tavat-

tiin joulutonttujakin. 

kot laulettiin arviolta 150 ih-
misen voimin, johon kuului 
ilahduttavan paljon myös 
lapsiperheitä. Kuura-asuun 
sonnustautuneet kuuset ja 
jätkänkynttilöiden kajo lau-
lujen soidessa loivat tun-
nelman, joka toi ainakin al-
lekirjoittaneelle hartaan 
joulumielen. Kiitos laulu-
jen säestämisestä sekä yh-
teistyöstä Pudasjärven seu-
rakunnalle sekä erityisesti 
kanttori Keijo Piiraiselle. 

Annu Tuohiluoto 

Kauneimmat joululaulut laulettiin komeasti luontokeskuksen pihapiirissä.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023!Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Pudasjärven 4H-yhdistys
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Kiitämme kuluneesta Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme vuodesta ja toivotamme 

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Onnellista 

Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

0400 151 394   www.rtinfra.fi 

Iinattijärven 
Kyläseura ry

Iinattijärven 
Nuorisoseura ry

Iinattijärven kylä- ja nuorisoseura 
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
jäsenille, tanssikansalle, talkoolaisille ja 
kaikille toiminnassa mukana olleille sekä 

toimintaa tukeneille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta 2023.

Pintamon Kyläseura ry 

Kiitämme yhteistyökuppaneita ja 
kaikkia tansseissa käyneitä 

kuluneesta vuodesta. 

ToivoTamme hyvää ToivoTamme hyvää 
Joulua Ja onnellisTa Joulua Ja onnellisTa 

uuTTa vuoTTa! uuTTa vuoTTa! 

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Turvallista Turvallista 

Uutta vuotta 2023!Uutta vuotta 2023!

Lasitusliike 
T:mi Pudas-Lasi 

Puh. 0400 241 533

Turvallista Joulua ja 
Hyvää alkavaa vuotta

 2023 asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille.

Toivotamme Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2023Uutta Vuotta 2023

Toivotamme Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2023Uutta Vuotta 2023

0400 396 058

23. - 31.12.2022 välisen ajan olemme suljettuna

tmi Rotaatiotmi Rotaatio

Kiitos kuluneesta vuodesta.Kiitos kuluneesta vuodesta.
Rauhaisaa Joulua ja Rauhaisaa Joulua ja 

onnellista uutta vuotta! onnellista uutta vuotta! 
Sähköiset lahjakortit saatavilla  Sähköiset lahjakortit saatavilla  

vielä 23.12. vielä 23.12.   

Koulutettu hieroja Anni Siliämaa, p. 040 557 2712, Lenkkitie 14, 93100 PudasjärviKoulutettu hieroja Anni Siliämaa, p. 040 557 2712, Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä kaikille ihmisille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Toivottaa Teijo Särkelä + 
kuljettajat

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Puistolan, Pikku-Piitun ja 
Pikku-Paavalin päiväkotien 
yhteinen joulupolku -tapah-

Joulupolku -tapahtuma päiväkodeilla

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotan kaikille 
Tunnelmallista ja 

Rauhaisaa joulua sekä 
Onnellista uutta vuotta!

tuma varhaiskasvatukses-
sa oleville lapsille ja heidän 
huoltajilleen järjestettiin tiis-
taina 12.12. Pikku-Paava-
lin pihalla. Henkilökunta oli 
jäädyttänyt tunnelmaa tuo-
maan useita kymmeniä jää-
lyhtyjä, jotka lahjoitettiin il-
lan jälkeen vanhustentalon 
asukkaille. Kahteen ikku-
naan oli rakennettu näytte-
ly, josta näki tonttujen tou-
huja sekä sisällä että ulkona. 
Lapsille huoltajineen oli val-
misteltu eri toimintapisteitä, 
joissa he saivat käydä oman 
aikataulunsa mukaan. Te-
rassilla oli tarjolla pipareita, 
lämmintä glögiä ja mehua. 
Näytti siltä, että lapsista oli 
tärkeää ”ostaa” mehua ja pi-
paria portilla annettua lip-
pua vastaan. Joululaulut 
kaikuivat ja väkeä oli paikal-
la runsaasti.

Tapahtumassa oli mah-

dollista käydä silittämässä 
poroa, taisivatpa rohkeim-
mat antaa kädestään jäkä-
lää syötäväksi! Grillikotaan 
oli saapunut itse joulumuo-
ri Korvatunturilta. Lapset 
saivat viedä kirjeitään muo-
rin matkalaukkuun. Näin 
toiveet ovat matkalla pe-
rille Korvatunturille saak-
ka. Muori oli sangen utelias, 
kuten pitääkin saadakseen 
mahdollisimman tarkasti 
selville jokaisen toivomuk-
set.

Pukin porot olivat karan-
neet aitauksesta. Lapset sai-
vat etsiä mahdollisimman 
monta poroa (kuvia) pihalta. 
Terassilla sai kokeilla, mon-
tako tonttupoika keilaa saa 
nurin pallolla. Jumppaakin 
oli tarjolla kahdenlaista: lu-
mihiutale- ja tonttujumppa. 
Jos tuli kylmä, oli hyvä vä-
hän liikkua. Tarkkuutta har-

joiteltiin heittämällä palloa 
Petteri-Poron punaiseen ne-
nään. Tässä tehtiin kompro-
misseja, miten kaukaa ku-
kakin heittää. Harjoiteltiin 
sanomaan 

”Hyvää joulua” monel-
la eri kielellä. Oli etukäteen 
selvitetty, että jokainen sai-
si tehdä toivotuksen omalla 
tutulla kielellään!

Tilaisuuden järjestäji-
nä koimme, että oli tärke-
ää, työntekijöitä yhdistävää 
ja yhteishenkeä kasvatta-
vaa luoda tällainen tapah-
tuma yhdessä. Jotta tapah-
tuma onnistuisi, tarvitaan 
osallistujia. Oli iso ilo nähdä, 
että niin moni pääsi paikal-
le. Kiitos kaikille osallistujil-
le ja Hyvää joulua jokaiseen 
kotiin!

Jaana Tuohimaa

Ikkunoiden taakse oli rakennettu näyttely tonttujen tou-
huista.Joulumuori odotti lapsia polun varrella.

Poro oli lasten suosikki. 
Välillä piti jonottaa pääs-
täkseen silittämään

Jouluun liittyy rauha. Suomes-
sa olemme tottuneet jouluna-
jan rauhan alkavan Turussa ju-
listettavan joulurauhan myötä. 
Esikuvana toimii pyhät kirjoi-
tukset, joiden mukaan ”Juma-
lan on kunnia korkeuksissa, 
maan päällä rauha ihmisillä, 
joita hän rakastaa”, kuten pai-
menille ilmestynyt enkelijouk-
ko parituhatta vuotta sitten ju-
listi Betlehemissä. Kristuksen 
syntymä toi maan päälle suu-
ren ilon ja myös rauhan ihmis-
ten keskelle. Tai näin oli aina-
kin tarkoitus. Historian kirjat 
ja tämän päivän uutiset kui-
tenkin kertovat karua kieltään 
siitä, ettei ihmiskunta ole saa-
nut elää rauhassa aikojen saa-
tossa. Mutta mitä on tuo rau-
ha ja mitä sillä tarkoitetaan? 
Nykykäsitys rauhasta liitetään 
rauhallisiin, sodasta vapai-
siin aikoihin. Puhutaan rauhan 
ajasta, jolloin vaikkapa meidän 
Suomen alueella ei ole aseel-
lisia taisteluja. Joulurauhalla 
puolestaan tarkoitetaan enem-
minkin sisäistä, henkistä ja 
hengellistä rauhaa ihmisten sy-
dämissä. Sellaista rauhaa, jotta 
ihmiskunta saisi viettää Kris-

tuksen syntymäjuhlaa ilman 
turhia levottomuuksia tai ”it-
kua ja hampaiden kiristelyä”. 
Jotta Kristus tulisi sydämiim-
me Hänen syntymäjuhlanaan.

Tänäkin jouluna kuitenkin 
yhä harvempi kristitty saa viet-
tää tätä suurta juhlaa maallisen 
rauhan vallitessa. Käsittämä-
tön ja raaka hyökkäyssota Uk-
rainassa jatkuu yhä edelleen ja 
Ukrainan kansa tarvitsee ma-
teriaalista apua henkisen ja 
hengellisen tuen lisäksi. Myös 
Suomeen paenneet ukrainalai-
set sotapakolaiset tarvitsevat 
apuamme. On hyvä muistaa, 
että Herramme joutui heti syn-
nyttyään maanpakoon Matte-
uksen evankeliumin mukaan.

Joulun sanoma löytyy siis 
Kristuksesta, lihaksi tullees-
ta Jumalasta, joka syntyi ihmi-
seksi pelastaakseen maailman. 
Varhaisen kirkon merkittä-
viin hymnirunoilijoihin kuulu-
nut pyhä Efraim Syyrialainen 
(+373) on runoillut rauhasta 
ja sovinnosta Kristuksen syn-
tymään liittyen: ”Siunattu on 
Sanansaattaja, joka saapui 
suurta rauhaa kantaen: Isänsä 
armosta hän alentui puoleem-

me viemättä meidän erheitäm-
me ylös mukanaan, sillä Hän 
saattoi sovintoon Herruuden ja 
sen omaisuuden”. Rukoilkaam-
me rauhaa ja sovinnonmieltä 
valtioiden päättäjille ja johta-
jille, jottei maailmassa kenen-
kään tarvitsisi elää enää päi-
vääkään sodan, pommitusten 
ja kuoleman pelossa! Rukoil-
kaamme Kristuksen rauhaa ih-
misten ja kansakuntien välille!

Tänä jouluna muistamme 
erityisesti heitä, jotka eivät 
saa viettää joulun juhlaa rau-
hassa, vaan joutuvat elämään 
joko maanpakolaisuudessa 
tai muukalaisina vieraiden ar-
moilla. Muistamme heitä, jot-
ka joutuvat viettämään jou-
lua pommikoneiden jylinässä, 
niiden koneiden, jotka estä-
vät heitä kuulemasta enkelien 
veisua vastasyntyneestä Jee-
sus-lapsesta. Kristus syntyy 
tänä jouluna maailmaan, joka 
on kaikkea muuta kuin rauhan 
tyyssija. Maailma kaipaa ki-
peämmin kuin pitkiin aikoihin 
Kristuksen rauhaa. Siksi ja juu-
ri siksi maailma tarvitsee nyt 
joulun sanomaa Betlehemissä 
syntyvästä Vapahtajasta. 

Kristus syntyy – kiittäkää! 

”Kunnia olkoon Jumalalle 
korkeuksissa ja maassa rau-
ha! Tänään Betlehem ottaa 
vastaan Hänet, joka aina is-
tuu Isän kanssa, tänään enke-
lit ylistävät syntynyttä lapsu-
kaista tavalla, joka sopii vain 
Jumalalle: Kunnia olkoon Ju-
malalle korkeuksissa ja maas-
sa rauha ja ihmi-sillä hyvä 
tahto.” (Toisen joulupäivän ju-
malanpalvelusteksteistä)

Halutessa voi Ukrainaa 
avustaa rahallisesti ortodok-
sisen kirkon kansainvälisen 
diakonian ja lähetystyön jär-
jestö Filantropia ry:n kautta 
(www.filantropia.fi)

Elia
Oulun metropoliitta
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Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille ja yhteistyökumppaneille

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTAPUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023!Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Toivoo: Toivoo: 
Rytingin Kauppan Rytingin Kauppan 

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

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

Perinteinen 
itsenäisyyspäivän juhla Sarakylässä

Sarakylän kappelilla vietet-
tiin itsenäisyyspäivän juhlaa 
sanajumalanpalveluksella, 
jonka toimitti seurakunta-
pastori Mikael Johansson. 
Jumalanpalveluksessa avus-
ti Sarakylän kappelikuoro. 
Itsenäisyyspäivän juhla ke-
räsi kappelille 50 henkilöä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
juhlaväki eteni kulkueena 
sankarihaudoille.

- Sodan päättymisestä 
lähtien on ollut katkeama-
ton perinne laskea sanka-
rihaudoille seppeleet kun-

nianosoituksena sodassa 
kaatuneille isänmaan puo-
lustajille. Tämänkin vuonna 
yhteiset seppeleet laskettiin 
kaupungin ja seurakunnan, 
sotaveteraanien ja –invalidi-
en sekä vapaaehtoisten maa-
puolustusjärjestöjen ja koti-
kyläläisten puolesta, kertoi 
Iivari Jurmu.

Sankarihaudoilla lau-
lettiin isänmaan virsi, jon-
ka jälkeen kokoonnut-
tiin seurustelun merkeissä 
kahvittelemaan. Seuraa-
van kerran sarakyläiset ko-

Lippujen kunniavartiossa Rauno Rytinki, Jorma Kouva, 
Pasi Kummala.

Itsenäisyyspäivää vietettiin Sarakylässä perinteisesti.

koontuvat sankarihaudoil-
le toukokuussa kaatuneiden 
muistopäivänä.

Ape Nieminen

mitä koiranelämään mahtuukaanmitä koiranelämään mahtuukaan

-lainakoiria kesästä jouluun-lainakoiria kesästä jouluun
Mihin kesä ja syksy katosivat? Mitä silloin tapahtuikaan? No vaik-
kapa sitä, että rantapolulla käydessä saattoi tassuja liotella jokive-
dessä, tai muuten vaan istuksia siellä jokea ihailemassa. Wilmas-
ta oli tosi mukavaa, kun kesällä ei palellut, ei tarvinnut takkeja 
ja haalereita ylleen. Nyt ne on otettu käyttöön, kun pakkanen 
paukkuu. Wilma kun on rodultaan melkein kokonaan coton de 
tulear (cottoni) rotua ja niillä ei ole turkissaan pohjavillaa. Pelk-
kä päällyskarva ei yksistään lämmitä niin kuin pohjavilla. Reip-
paasti Wilma kulkee pukimiensa kanssa, pikkutassut mennä tup-
suttaa kovaa vauhtia eteenpäin Huvittuneita katseita saa kylläkin 
välillä osakseen. 

Oli se yksi säikäyttävä asiakin, kun Wilmalla oli kesällä mär-
käinen kohtutulehdus. Miten ihanalta tuntuikaan saada viesti, että 
pieni koiruli selvisi hengissä isosta leikkauksesta. Iloa ja päivän-
paistetta Wilmunen tuo kaikkien elämään. Ja opetti sitäkin, että 
vaikeista tilanteistakin voi kyllä selvitä.

”On hämmästyttävää, miten koirat tuovat rak-
kautta ja iloa elämäämme ja kuinka paljon läheisim-
miksi tulemme toistemmekin kanssa niiden vuoksi” 
(John Grogan)

Takapihalla ollessaan Wilma vahtii aina tomerana jokaista il-
mansuuntaa, ettei vaan rosvoja ja hammajaisia pääse tulemaan 
mistään. (Vaahteramäen Eemeli näki joskus hammajaisia).

Onhan se tietysti Tessakin välillä ollut täällä. Joka kerta on 
yhtä iso asioiden metakka, kun tulee ja syliin työntyy niitä juttuja 
kertomaan. Mikäpäs se on viehkeän neitikoiran kanssa kävelyil-
lä kulkea. Käytiinhän sitä kesällä Livollakin, Tessan poikakaveri Ri-
coa moikkaamassa. Jospa niitä pentusiakin joskus tulisi heille, ko-
mealle isäkoiralle ja kauniille äitikoiralle. Eihän pennuista voi tulla 
silloin muuta kuin tosi ihania ja suloisia. 

”Koirat puhuvat, mutta vain heille, jotka osaavat 
kuunnella” (Orhan Pamuk)

Tessa ja Wilma opettavat, että jokaisesta päivästä löytyy aina 
ilon asioita, kun vaan avaa silmänsä näkemään ne. Ja ettei kannata 
tavoitella kuuta taivaalta, kun voi iloita siitä mitä on tässä ja nyt. 
He näyttävät mallia, että pienetkin asiat antavat syytä hymyyn.

Itselläni on ollut taas monia leikkauksia . Nyt olen yrittänyt  
opetella taas kävelemään jalkaleikkauksen ja kyynärsauva-ajan 
jäljiltä. Kymmeniä leikkauksia on takana ja monta on odottamas-
sa, mutta täytyy iloita koiruleiden ja ystävien kanssa jokaisesta 

hyvästä hetkestä ja päivästä mitä on.
”Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvel-

la lämmittää ja minun ystäväni on kuin niitynkukka, 
joka saa minut hymyilemään.

Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan, vien si-
nut katsomaan, miten aurinko laskee puiden taakse ja 
saa taivaan punertamaan” (Petri Virtanen)

Tessa ja Wilma lähettävät paljon tassuterveisiä hiljattain rajun 
koronan sairastaneille ystävillemme. Ja myös ystäville, joille ko-
rona jätti kurjia vaivoja. Kyllä se aurinko vielä paistaa kirkkaas-
ti, uskotaan niin 

”Se on vieressäsi lohduttaaksesi sinua, suojellak-
seen sinua ja tarpeen tullen antaa henkensä puoles-
tasi. Se on uskollinen sinulle hyvinä ja huonoina aikoi-
na. Se on koira” (Jerome K. Jerome

Oikein hyvää loppuvuotta ja Oikein hyvää loppuvuotta ja 
joulunaikaa kaikille!joulunaikaa kaikille!

Lahja Nurmela, Wilma ja Tessa 

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!

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!
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T:mi KO 
Talkkariapu

045 612 1255 p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7, 93100 Pudasjärvi 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA 2023!UUTTA VUOTTA 2023!

Kiitämme asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneitamme kuluneista 

vuosista sekä toivotamme kaikille 

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Rauhallista joulua ja 
Onnellista uutta vuotta!

Räisäsen SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta! 

041 314 9962  raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2023!turvallista matkaa vuodelle 2023!
 Pudasjärven Taksimatkat Oy, 
Piia ja Sami sekä Henri, Sini ja Ilpo

Sami 0400 289 760    Piia 0400 386 188

Kiitämme kaikkia seuramme jäseniä, Kiitämme kaikkia seuramme jäseniä, 
talkoolaisia, yhteistyökumppaneita talkoolaisia, yhteistyökumppaneita 

kuluneesta vuodesta! kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2023!

Pudasjärven Urheilijat ry
Kirsi Hanhela
Marko Koivula

75 v.
75 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Syksy säätilat ovat olleet hy-
vin vaihtelevia. Pakkasia pi-
teli yhtämittaisesti sen ver-
ran että tänne saatiin värikäs 
ruska ja lehdet puista alas. 
Sitten on vuorotellen pitänyt 
pakkasia, väliin jopa –16 tie-
tämillä. Toisinaan sitten, niin 
kuin nytkin +10 lämmintä ja 
vettä sataa. Lunta ei ole vielä 
näkynyt. Paikalliset kertoi-
vat kunnollisen talven tule-
van pakkasineen vasta tam-
mikuussa.

Maailman politiikan mul-
listukset eivät täällä arkielä-
mässä isommin näy. Ruu-
an eikä oikeastaan minkään 
muun hinta ole noussut mut-
ta dieselin hintaan tuli roima 
korotus.  Sen hinta pomp-
sahti kerralla 70 settiä ylös-
päin ja täällä se on paljon. 
Täkäläiset ajelevat pääasias-
sa bensiiniautoilla eikä die-
seliä ole joka asemalta edes 
saatavissa, mutta raskaan-
liikenteen kustannuksia se 
nostaa huomattavasti. Uk-
rainan sodasta uutisoidaan 
ja kansalaisten puheissa sota 
on jokapäiväinen asia sama-
ten kuin koko Euroopan ti-
lanne. 

Uusi kone  
lopultakin  
työmaalle
Lopultakin saatiin uusi kone 
työmaalle. Sen taival oli pit-
kä ja hidas Suomesta tänne ja 
lopuksi se seisoi muutaman 
viikon Monctonissa maahan-
tuojan lanssissa ennen kuin 
paperisota oli käyty ja varus-
telut tehty täkäläisten vaati-
musten mukaisesti. 

Ponsseissa on mahdolli-
suus säätää ja tallentaa jokai-
selle kuskille oma ajo–profii-
li, joka vastaa kunkin kuskin 
ajomieltymyksiä ja tapoja. 
Koneen puomisto oli hidas 
ja kaatopään liikkeet tahmai-
set ja pientä, mutta harmit-
tavaa viivettä esiintyi vähän 
siellä ja täällä tehtaan sää-

Kanadan kuulumisia – talvea odotellaan
Jukka Jokikokko matkusti, kuten on aiemmin 

kerrottu Kanadaan, New Brunswikin provinssin 
Sussexiin 28.2.2022  monitoimikonetta ajamaan. 

Kerromme tässä juttusarjassa 
Jukan kuulumisia ”rapakon takaa”.

töjen jäljiltä. Konetta työn 
ohessa säätäessä meni muu-
tamia päiviä ennen kuin se 
alkoi tuntua siltä miltä sen 
pitääkin.  

Koneethan pyörii 24 tun-
tia vuorokaudessa ja ainoat 
katkot tulee kun silloin kun 
koneisiin tehdään määräai-
kaiset huollot. Tämän ko-
neen myötä työmailla pyö-
rii nyt kaksi konetta, joten 
vaikka koneet ovat erillään 
toisistaan, niin on kuitenkin 
mukavampi, kun tietää, että 
kaveri on lähellä, jos sattuu 
apua tarvitsemaan. Palstat 
on olleet maastoiltaan vaih-
televia, väliin hyvinkin jyrk-
kiä ja kallioisia kumpareisia, 
joissa on tarkoin harkittava, 
miten ja mihin siellä liikkuu 
ja miten ajourat tekee, että 
ajokoneet saavat puut ajet-
tua pois. Hakattava puusto 
on ollut pääasiassa kuusta ja 
pihtaa edellisillä palstoilla. 
Viimeisimmälle leimikolle 
mahtui pahin pusikko, mis-
sä ikinä olen motolla liikku-
nut. Samalla leimikolla oli 
myös täkäläisittäin todella 
harvinaista esiraivattua met-
sää, jota oli mukavaa ja nope-
aa hakata. 

Jousiampumisesta 
uusi harrastus
Metsästyskausi jatkuu edel-
leen. Työluvalla täällä olevat 
eivät voi ruutiasetta ostaa, 
mutta jouset ovat luvallisia 
aseita metsästyksessä ja tar-
vikkeita on myytävänä lähes 
jokaisessa kaupassa. Täällä 
on jousimetsästys ja jousihar-
rastus yleensäkin sangen vil-
kasta ja vireää, joten minäkin 
päädyin, lähinnä harrastuk-
sen ja ajan kulun vuoksi os-
tamaan taljajousen, jolla olen 
nyt opetellut ampumaan.

Sateet ja työt ovat hai-
tanneet harrastusta, mutta 
me saatiin rakennettua kel-
lariin jousirata, jossa voi-
daan tehdä kylmäharjoitte-
lua ja maaliin ampumista. 
Heti alussa onnistuin ampu-
maan Robin Hoodit eli toi-
sen nuolen toisen nuolen pe-
rään kiinni. Pikku hiljaa on 
tullut täydennettyä jousta 
erilaisilla varusteilla, kuten 
laadukkaammalla tähtäimel-
lä ja paremmalla nuolipe-
dillä. Säädätin myös jousen 
ammattilaisella itselleni so-
pivaksi ja samalla hankin pa-
remman laukaisulaitteen. 

Joulu saapuu  
tännekin
Marraskuun alussa alkoi 
joulu näkyä ja kuulua mar-
keteissa. Kovin kaupalli-
selta vaikuttaa joulu täällä-
kin. Joulutavaraa on hyllyt 
täynnä ja joululaulut raiku-
vat kaupoissa. Onneksi on 
kauppoja, joissa on rauhal-
lisempaa ja olenkin siirtänyt 

ostosreissuni sinne. Nyt vii-
me viikolla virittelivät jou-
luvaloja katujen varsille. 
Silmiini ei ole sattunut ilmoi-
tuksia yhteisistä joululauluti-
laisuuksista, joita siellä Suo-
messa järjestetään, joten niitä 
ei taideta täällä harrastaa.

Juhlistin Suomen 105 itse-
näisyyspäivää kuuntelemal-
la Finlandia -hymnin ennen 
töihin lähtöä ja polttamalla 
kyntilää sodissamme kaatu-
neiden muistoksi ja veteraa-
nien kunniaksi.

Itsellä oli suunnitelmis-
sa käydä Suomessa joulun 
ja uuden vuoden aikoihin. 
mutta lentolippujen hinnat 
ovat nousseet pilviin ja mat-
kustusajat niin pitkiksi, että 
päätin jättää reissun väliin. 
Sovittiin Kuhmosta olevan 
työkaverin kanssa, että me-
nen hänen luokseen Chip-
maniin jouluaattona. Teh-
dään ruokaa ja hiljennytään 
joulunviettoon. Jos ei sada 
vettä istutaan iltaa nuotiolla 
ja kuunnellaan musiikkia.

Uuden vuoden aaton vie-
tän täällä kavereiden kans-

Syyskuussa ostin oman auton, vuosimallin 2018 Chevro-
let Silverado 1500, jonka nimesin Raadoksi.

Jouluvalot ovat ilmestyneet katukuvaan täällä Sussex 
Cornerissakin. 

Laidasta laitaan paikallisia maataloustuotteita myyvä 
maalaispuoti on sulkenut ovensa tältä kaudelta. Lumiuk-
ko on pystytetty kaupan vahdiksi sekä ilostuttamaan kat-
selijoita.

Jousen kanssa tulee tou-
huttua joka päivä kun vain 
aikaa riittää. Erittäin mie-
lenkiintoinen ja antoisa 
harrastus.  Kellarissa on 
hyvä harjoitella sadeke-
leillä.

sa. Täkäläinen uudenvuoden 
juhlinta voi olla villimpää 
mitä Suomessa, koska tääl-
lä saa ostaa ja ampua raket-
teja ympäri vuoden ilman ra-
joituksia.

Monet ovat kyselleet, ai-
onko jatkaa sopimusta vielä 
vuodella. En ole vielä tehnyt 
asiassa lopullista päätöstä, 
mutta luultavasti jatkan so-
pimusta toistaiseksi helmi-
kuun jälkeen. Jatkossa irtisa-
noutumisen voi tarvittaessa 
hoitaa nopeasti, vaikka sa-
malle päivälle. Kummassa-
kin on hyvät ja huonot puo-
lensa. Täällä saa tehdä töitä 
niin paljon kuin haluaa ja elä-
minen halvempaa ja verotus 
on keveämpää kuin Suomes-
sa. Toisaalta sukulaiset ja ys-
tävät ovat siellä.

Toivotan kaikille 
sukulaisille, ystäville ja 

lukijoille oikein mukavaa ja 
rauhallista Joulua ja hyvää 
ja kaikin puolin parempaa 

Uutta Vuotta! 

Jukka Jokikokko
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Toivotan kaikille Toivotan kaikille 
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!Hyvää Uutta Vuotta!

Terttu SalmiTerttu Salmi

Tähtiyön ja lumen aikaa Tähtiyön ja lumen aikaa 
– ilmassa on joulun taikaa!– ilmassa on joulun taikaa!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023 Onnellista Uutta Vuotta 2023 

sukulaisille, ystäville jasukulaisille, ystäville ja
yhteistyökumppaneille!yhteistyökumppaneille!

Ismo RiepulaIsmo Riepula

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023 Onnellista Uutta Vuotta 2023 

sukulaisille, ystäville ja sukulaisille, ystäville ja 
yhteistyökumppaneille!yhteistyökumppaneille!

Jäsenistölle sekä 
yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2023!
Toivottaa Pudasjärven Invalidit ry

Ala-Livon Metsästysseuran 
hirvipeijaiset vuonna 2022
Ala-Livon Metsästysseuran 
hirvipeijaisia vietettiin 4.11. 
perinteiseen tapaan Törmä-
sen vanhassa pirtissä. Muis-
tutuksena historiasta; ”seu-
ra on perustettu syksyllä 
1968 ja perustamassa sitä oli-
vat Väinö Puolakanaho, Eero 
Aintio, Seppo Stenius ja Esko 
Törmänen. Myöhemmin sii-
hen liittyi myös Heino Juntu-
nen. Syksyllä 1968 römppä-
pyhänä ensimmäisen hirven 
ampui Eero Aintio ja sama-
na syksynä toisen Seppo Ste-
nius.”

Metsästysseura sai tänä 
vuonna lupia 2+2. Tätä ei 
maallikko ymmärrä, mitä se 
tarkoittaa, mutta kuulemma 
kaksi aikaista ja kaksi vasaa 
oli lupa ampua ja sen olivat 
tehneet. Metsästysseuras-
sa on neljä aktiivisista met-
sästäjää, joista parhaimmat 
kävivät metsällä 27 kertaa. 
Tänä vuonna jonakin päivä-
nä eniten oli seitsemän met-
sästäjää yhtaikaa jahdis-
sa. Mukana on myös nuorta 
polvea, kun Rytinki Jussi, 
Esko Törmäsen lapsenlapsi 
on mukana porukassa. Lisää 
olisi hyvä saada nuorta pol-
vea mukaan. 

Tämän vuoden peijaisiin 
1937–38 rakennettuun pirt-
tiin menin tällä kertaa yksin, 
koska isä Seppo asuu nyt 
Yläkartanossa. Menin heti 
kahdentoista jälkeen ja pirt-
tihän oli jo ihan täynnä vä-
keä. Meillä on ollut tapana, 
että ruokaa tarjoillaan kel-
lo12–15 välisenä aikana ja ih-
miset käyvät silloin kun heil-
le sopii. Meillä ei ole niin 
isoa kokoontumistilaa, jo-
hon kaikki mahtuisivat yht-
aikaa kuten Keski-Livolla on 
entinen koulu. Nytkin ihmi-
siä kävi pitkin tätä liukuvaa 
aikaa. Ensimmäisen ryppään 
jälkeen oli välillä väljempää, 
mutta kun lähdin pois, niin 
pirtti tuntui taas täyttyvän 
uusista ruokailijoista. 

Siinä talkooporukka jou-
tuu aina lujille, kun pitää 
nousta varhain lämmittä-
mään pirttiä ja tekemään 
ruokia. Puhumattakaan 
montako päivää tilaisuutta 
on pitänyt valmistella. Per-
jantaina ja lauantaina oli jo 
tehty monen henkilön voi-

min käristystä. Tänä vuon-
na sitä olivat tekemässä Pir-
jo Tuovila, Irma Törmänen 
ja Tuomo Illikainen. Keittiön 
hella oli savuttanut ja huo-
nommin lämmennyt, mut-
ta onneksi Tuomo oli tullut 
apuun kaasupolttimen kans-
sa ja tehnyt osan käristykses-
tä sen avulla. 

Raili Isoaho oli leiponut 
rieskoja perjantaina ja paista-
nut ne yksitellen Vanhan pir-
tin isossa uunissa. Olivatkin 
hyviä. Irman mukaan kaik-
ki tekivät mitä ehtivät, jot-
ta kyläläisille saadaan pidot 
aikaiseksi. Talkooporukassa 
olivat entiseen tapaan myös 
Sinikka Veteläinen ja Sei-
ja Pakanen. Tuomon vaimo 
Ulla Illikainen oli uutena tal-
koolaisena mukana. 

Tänä vuonna peijaisissa 
kävi ainakin 70 henkeä naut-
timassa talkooporukan teke-
mistä ruoista ja jälkiruoka 

Hirvikäristystä kävi nauttimassa noin 70 kyläläistä ja mökkiläistä.

Ala-Livon hirvipeijaiset on pidetty perinteisesti Törmäsen vanhassa pirtissä.

Esko Törmänen oli paikalla 
ainoana 54-vuotiaan seu-
ran perustajajäsenenä. 

kahveista torttujen ja kakku-
jen kera. Näin mukana ihan 
uusia ihmisiä, mökkiläisiä ja 
uusia kyläläisiäkin, joita en 
tuntenut. Mukava, että he-
kin käyvät tutustumassa ky-
län tapahtumiin, joita ei taida 
paljon muita enää olla niin 
kuin ennen. 

Mennessäni peijaisiin 
ajattelin, että nyt oisi sopinut 
viettää, vaikka kylän pikku-
joulut samalla, kun nämä oli-
vat niin lähellä joulua. Lie-
neekö joulupukki yrittänyt 
tulla savupiipusta, kun keit-
tiön uuni savutti niin ko-
vin. Toivottavasti joulupukki 
kuuli toiveemme saada uusi 
hella jostain keittiöön, ettei 
jatkossa jäädä ilman pottuja 
ja käristystä. 

Arvostan talkoolaisten ja 
metsästäjien jaksamista vuo-
desta toiseen ja kunnioitan 
heidän työtänsä. Jos tätä ta-
pahtumaa ei olisi, voi sa-

noa, että Ala-Livo kylänä on 
pyyhkäisty pois kartalta 

Hyvää Joulua ja Onnellis-
ta Uutta Vuotta kaikille ky-
läläisille sekä Pudasjärveläi-
sen-lehden lukijoille.

Ullamaria Stenius

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023Hyvää Uutta Vuotta 2023

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

Hyvän joulun ja Uuden vuoden Hyvän joulun ja Uuden vuoden 
2023 toivotus omaisille ja ystäville!2023 toivotus omaisille ja ystäville!

Kiitos ystävät avusta!Kiitos ystävät avusta!
  ”Ei valtaa eikä kunniaa,”Ei valtaa eikä kunniaa,

vaan rauhaa päälle maan”! vaan rauhaa päälle maan”! 
Aili Ojala perheineen 

Maija-Liisa Piri

Hyvää Hyvää 
Joulua ja Onnea Joulua ja Onnea 

Uudelle Vuodelle!Uudelle Vuodelle!

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja ystäville ja 
naapureille.naapureille.

Aune ja Kaarlo 
Piri

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta ja Onnellista Uutta 
Vuotta sukulaisille, Vuotta sukulaisille, 

tutuille ja tutuille ja 
naapureille!naapureille!

T: Leila ja 
Esa Viuhkola

Raili ja Kauko 
Torvinen

Toivotamme Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta Onnellista uutta 

vuotta 2023 sukulaisille, vuotta 2023 sukulaisille, 
tutuille ja naapureille! tutuille ja naapureille! 

Kaisu Piri  

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta.Vuotta.

Elvi ja Urpo Iinatti
Ossi Lantto  

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta 
sukulaisille, ystäville ja tuttaville. sukulaisille, ystäville ja tuttaville. 

Hyvää ja Rauhallista Hyvää ja Rauhallista 
Joulua sekä Hyvää Joulua sekä Hyvää 

Uutta Vuotta Uutta Vuotta 
sukulaisille ja tuttaville. sukulaisille ja tuttaville. 

Irma Kummala 

Rauhallista Rauhallista 
joulua ja Hyvää joulua ja Hyvää 
tulevaa vuotta tulevaa vuotta 
sukulaisille ja sukulaisille ja 

tuttaville.tuttaville.

 Siiri 
Sarajärvi  

Kyllikki Hanhisuanto

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta Onnellista Uutta Vuotta 

sukulaisille, ystäville ja sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville!tuttaville!

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Hyvää ja Lämmintä Joulua!
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maarakennus puurunen oy
toivottaa kaikille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2023!
Marko ja Jukka

Hyvää Joulua  

ja  

Onnellista Uutta Vuotta! 

Koski vain ihan hiljalleen, 
pauhaa matkojen päässä...

Rauhallisen Rauhallisen 
joulun toivotus!joulun toivotus!

Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Toivotamme kaikille Joulunrauhaa ja iloaToivotamme kaikille Joulunrauhaa ja iloa
sekä Onnellista Uutta Vuotta sekä Onnellista Uutta Vuotta  

PUDASJÄRVEN 
HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKA KY, PIHLAJA 

Toritie 1. P. (08) 821 122, 0400 330 058Toritie 1. P. (08) 821 122, 0400 330 058
Palvelemme: ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00Palvelemme: ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00

-välitykset kaikkiin maihin

Eläkeliiton toiminnassa 
monipuolista yhdessä tekemistä

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys kokoontui joulujuh-
laan keskiviikkona 7.12 
seurakuntatalolle. Tilat oli-
vat viimeistä paikkaa myö-
ten käytössä, sillä mukaan 
oli ilmoittautunut lähes 120 
henkeä. Aluksi nautittiin 
Halla&Cafeen laittama mo-
nipuolinen jouluruokailu 
jälkiruokineen, josta siirryt-
tiin seurakuntasalin puolel-
le joulujuhlaan. 

Puheenjohtaja Helee-
na Talala lausui juhlavä-
en tervetulleeksi. Hän lau-
sui ilonsa siitä, että juhla 
voidaan tänä vuonna pitää. 
Edellisvuoden juhlatilai-

Juhla aloitettiin jouluruokailulla. 

Puheenjohtaja Heleena Ta-
lala korosti puheessaan ih-
misten tarvitsevan toinen 
toistensa tukea. 

Juhlaan osallistui lähes 120 henkeä.

Kööri kuoro muodostaa keskeisen osan Eläkeliiton pai-
kallisessa toiminnassa. 

suus, jossa olisi vietetty yh-
distyksen 50-vuotisjuhlaa ja 
joulujuhlaa, jäi toteutumat-
ta koronarajoitusten vuoksi. 
Kokoontumistilana on ollut 
viimeaikana seurakuntakes-
kus, jossa nykyään pidetään 
myös kerhot. 

-Yhteiset hetket, kuten 
nytkin täällä meidän yh-
teisessä juhlassamme, ovat 
kokoontumisten tärkeim-
piä ohjelmanumeroita. Hal-
lituksessa on jaettu vastuu-
alueita jokaiselle ja olemme 
pyrkineet uudistamaan toi-
mintaa huomioimalla jäsen-

haasteessa, sillä yhä enem-
män tarvitsemme toinen 
toistemme tukea ja apua. 
Esimerkiksi Kööri-kuoron 
vierailut laitoksissa ovat ol-
leet aina odotettuja. Yhdessä 
voimme vastata yksinäisyy-
den ja avunannon tarpee-
seen. Toiminnassa tulee nä-
kyä monipuolinen yhdessä 
tekemisen tai olemisen tar-
jonta ja näin tavoitamme 
joukkoomme myös uusia jä-
seniä, totesi Talala.

Päiväkodin lapset vierai-
livat esittämässä ohjelmaa. 
Eeva ja Sinikka esittivät ru-
noduon ja Hulda ja Aman-
dan kallupin. Kööri-kuoro 
lauloi useita lauluja. Yhteis-
laulut säesti kanttori Keijo 
Piirainen. Juhlan juonsi Si-
nikka Luokkanen. HT

temme toiveita. Vapaaehtoi-
suus yleensä tänä päivänä on 

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI  
tai  soita 020 760 8649 (mpm/pvm)

Haluamme auttaa jokaista silmäparia näkemään kirkkaasti.  
Siksi olemme koonneet alansa parhaat silmäterveyden ammattilaiset  
saman katon alle. Silmäsi ansaitsevat ainutlaatuista huolenpitoa,  
ovathan ne ainoat koko maailmassa.

KAIKKI NÄKEMISEN PALVELUT

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1

Meillä pääset
nopeasti

silmälääkäriin

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe 9.00-17.00

JOULUN AUKIOLO-AJAT:
LA 24.12. klo 9-12

 Ma 26.12. SULJETTU 
Vielä ehtii LAHJAKORTIT pukin konttiin!Vielä ehtii LAHJAKORTIT pukin konttiin!
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Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2023!Hyvää Uutta Vuotta 2023!

Sarakylän alueen kyläseura ry.Sarakylän alueen kyläseura ry.

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta.Onnellista Uutta Vuotta.

Kiitokset kaikille tapahtumissamme Kiitokset kaikille tapahtumissamme 
mukana olleille sekä talkoolaisille mukana olleille sekä talkoolaisille 

kuluneesta vuodesta!kuluneesta vuodesta!

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

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

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja

onnellista uutta vuotta 2023 toivottaa

Syötteen 
Maansiirto Oy

PALVELEMME JOULUN AIKANA: 

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

Uuden vuoden aattona 31.12. klo 8.30 - 14.00Uuden vuoden aattona 31.12. klo 8.30 - 14.00
Uuden vuoden päivänä 1.1. klo 10.00 - 12.00Uuden vuoden päivänä 1.1. klo 10.00 - 12.00

M-Market  
Puhoskylä

Kiitämme kuluneestaKiitämme kuluneesta
 vuodesta ja toivotamme  vuodesta ja toivotamme 

asiakkaille sekäasiakkaille sekä
 yhteistyökumppaneille yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
 Onnellista Uutta Vuotta  Onnellista Uutta Vuotta 

2023!2023!
Puhoskylän lähikauppa Ay.Puhoskylän lähikauppa Ay.

Anne perheineen ja Mervi perheineenAnne perheineen ja Mervi perheineen

Tervetuloa!

Perjantaina  23.12.  klo   8.30-17.00Perjantaina  23.12.  klo   8.30-17.00
Jouluaattona  24.12.  klo   8.30-13.00Jouluaattona  24.12.  klo   8.30-13.00
Joulupäivänä  25.12.  klo  10.00-12.00Joulupäivänä  25.12.  klo  10.00-12.00
Tapanina  26.12.  klo  10.00-12.00Tapanina  26.12.  klo  10.00-12.00

Joulupakina 
(humoristinen pohdinta joulusta)

Eritoten jouluna täytyy 
tonttujen muistaa ruok-
kia joulupukin porot, en-
nen kun pukki lähtee ja-
kamaan lahjoja. Jos eivät 
muistaisi, niin saattaisivat 
porot nääntyä nälkään kes-
ken matkan. Mutta onko 
joulupukki yliluonnollinen 
olento? Kun sillä on lentä-
vät porot ja reki. Vai millä 
ilveellä se pukki taikoo po-
rot rekineen päivineen len-
toon? Ei tavallinen tallaaja 
saa poroa tai rekeä ilmaan. 
Ei, vaikka kuinka yrittäisi. 
Ei ole porolla siipiä! 

Ei siis lennä. Ainakin 
Amerikassa pukki lentää. 

Suomessa taas menee maan 
pinnalla. Tai sitten se, että 
joulupukki laskeutuu sa-
vupiipusta sisään. Jossain 
päin taas tulee ovesta. Mik-
si? Kai se muuten tylsistyi-
si, jos joka paikassa pitäisi 
tehdä samanlainen sisään-
tulo. Vaihtelua pukille, il-
meisesti. Sitten on lahjat. 
Tuhottomasti jaettavaa kil-
teille ihmisille. Mihin ne 
lahjat mahtuvat, kun ei 
reessä ole peräkonttia (kor-
keintaan muutama säkki 
mahtuu). Onko välivaras-
toja? Niin kuin autoille on 
huoltoasemia, missä py-
sähdytään tankille. Ja jos on 

pukilla huono selkä, niin 
menee se, kun joutuu täyt-
tämään rekeä yksin. Mikä-
li olisi paikallisia tonttuja, 
niin saisivat auttaa pukkia. 
Mutta mitä, jos on useam-
pia joulupukkeja? Ei vain 
yhtä, vaan vaikka sata! Ei-
hän niitä kukaan toisistaan 
erota. Ovat niin saman nä-
köisiä. 

Täytyy olla tarkat lis-
tat, kuka menee mihinkin. 
Ja mitä jakaa, etteivät an-
taisi vääriä lahjoja vääril-
le ihmisille. (Menisi vaikka 
Koljosille jakamaan Mik-
ko-pojalle lahjoja, mutta ei 
olisi Koljosia eikä Mikkoa 

vaan olisi Ryynäset ja Mai-
ja-tyttö!) Tarkasti täytyisi 
suunnitella myös liikkumi-
nen, etteivät tulisi nähtyä 
yhtä aikaa. Muuten sel-
viäisi kaikille, että on mon-
ta joulupukkia! Selittele sit-
ten sitä. Mutta joulu menee 
hyvin, kun on Korvatuntu-
rilla kaikki viimeisen pääl-
le hiottua ja suunniteltua 
(kun on heillä jo kokemus-
ta). Jokainen saa lahjansa ja 
on hyvillä mielin. 

Eli hauskaa joulua vaan 
kaikille!

Jari Outila 

MTK-Pudasjärven syys-
kokous pidettiin torstai-
na 17.11. Liepeen pappi-
lassa. Kokouksen avannut 
Eero Hyttinen kertoi nyky-
tilanteesta, kuinka tuotanto-
panosten kustannukset on 
äkkiä moninkertaistuneet. 
Vyötä on kiristetty, mut-
ta toivossa täytyy elää. Po-
sitiivista on se, että tuottaja-
hintoihin on hieman tullut 
kasvua. Satokausi oli suh-
teellisen hyvä, vettä saatiin 
juuri ja juuri tarpeeksi. 

Erovuorossa olivat Eija 
Seppälä, Heikki Putula ja 
Suvi Ronkainen. Säännöis-
sä on määritelty johtokun-
nan jäsenille ikäraja, minkä 
puitteissa valintoja tehdään. 
Eija joutui iän puolesta jättä-
mään tehtävät, ja tilalle va-
littiin Mari Kosamo. Heik-
ki Putula ja Suvi Ronkainen 
valittiin jatkamaan. Puheen-
johtajana toimii Pekka Tör-
mänen. Hänen jatkostaan 
päätetään johtokunnan jär-
jestäytymiskokouksessa ensi 
vuoden alussa. 

Toimintatarkastajana va-
littiin jatkamaan Esko Vii-
tala, ja varahenkilönä Antti 
Härkönen. 

MTK-liiton kokouksiin 
edustajiksi valittiin Pek-
ka Törmänen, Suvi Ronkai-
nen ja Maija Puhakka. Varal-

MTK syyskokous
Vyötä jouduttu kiristämään maatiloilla 

le valittiin Eija Seppälä, Ulla 
Rissanen ja Juhani Jurmu. 

Uuteen lomitusalueen 
yhteistoimintaryhmään ha-
lutaan edustaja jokaisesta 
paikallisyhdistyksestä. Ylei-
nen kokous hyväksyi, että 
johtokunta valitsee sopivan 
edustajan yhteistoiminta-
ryhmään. 

Toiminnanjohtaja Han-
ne Hurskainen kertoi ajan-
kohtaisista asioista. Nykyis-
ten raivioiden suhteen on 
otettava huomioon seuraa-
vaa. Jos haluaa välttää tu-

levan nurmiviljelyvelvoit-
teen, mikä tarkoittaa sitä, 
että pelto tulee uudistaa 
vain suorakylvöllä tai kevyt-
muokkauksella, tulee pellot 
ilmoittaa viljelykäyttöön jo 
tämän vuoden puolella. 

Toimintasuunnitelmas-
sa ensi vuodelle oli muun 
muassa lähiruoan tietoisuu-
den lisääminen, maaseutue-
linkeinojen kehitysyhteistyö 
kaupungin kanssa, virkistys-
päivä jäsenille perheineen, 

puurojuhla, jäsenetu Puik-
karin uinteihin ja kuntosalil-
le, yhteinen liikuntasali- ja 
lentopallovuoro, tuki-info 
keväällä sekä osallistuminen 
valtakunnallisiin MTK-tem-
pauksiin ja omien toiminta-
tempauksien järjestäminen 
tarpeen mukaan. Toteute-
taan perinteinen MTK-liite 
Pudasjärvi-lehteen. 

Suvi Ronkainen, 
kuvat Heimo Turunen

MTK Pudasjärven syyskokous pidettiin aikaisempien 
vuosien tapaan Liepeen väentuvassa. MTK Pohjois-Suo-
men toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen kertoi kokous-
väelle ajankohtaisista asioista. Puurojuhlassa vieraili joulupukki lahjapussukoiden kera. 

Perinteinen MTK Pudasjärven puurojuhla järjestettiin keskiviikkona 30.11. Hilturan-
nassa. Eija Seppälä huolehti puuron keittämisestä ja tarjoiluun hän sai talkooapua. Kin-
kun oli paistanut Eero Hyttinen. 

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, 
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi, 

puh. 040 650 1992

Kiitokset asiakkaille Kiitokset asiakkaille 
kuluneesta vuodesta! kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista Joulunaikaa ja Rauhallista Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023!  Hyvää Uutta Vuotta 2023!  

Oijärven 
Nuorisoseura

Rauhallista joulua ja Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2023hyvää uutta vuotta 2023
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Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
• Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

MEILTÄ PUKINKONTTIINMEILTÄ PUKINKONTTIIN
- KYPÄRÄT- KYPÄRÄT
- KELKKAPUVUT- KELKKAPUVUT
- LASTEN PIPOT (Lynx/Ski-Doo logolla) - LASTEN PIPOT (Lynx/Ski-Doo logolla) 

Myös aikuisillekinMyös aikuisillekin
- VAPAA-AJAN VAATTEITA- VAPAA-AJAN VAATTEITA
- VÄLIKERRASTOT- VÄLIKERRASTOT
- YMS. KELKKAVARUSTEET- YMS. KELKKAVARUSTEET

TUTUSTU LISÄÄ VERKKOKAUPASSAMME
www.pienkonehuolto.fi/verkkokauppa®
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20 vuotta yrittäjinä

Kultaiset yrittäjäristit 
Tommi ja Hannele Niskaselle

K-Supermarket Pudasjärven 
kauppiaat Tommi ja Hanne-
le Niskanen viettivät torstai-
na 8.12. kaupalla kahvittelua 
asiakkaiden kanssa 20-vuo-
tisen yrittäjätaipaleen kunni-
aksi. Kahvittelijoita kävi tort-
tukahveilla lähes 900. Se oli 
suuri määrä ja ihmiset olivat 
iloisella mielellä liikkeellä.

Juhlapäivä alkoi Pudas-
järven Yrittäjien ja Pudas-
järven Kehitys Oy:n luovut-
taessa Suomen Yrittäjien 
myöntämät kultaiset yrittä-
järistit kummallekin yrittäjäl-
le. Myös Pudasjärven Osuus-
pankin edustajat huomioivat 
juhlahetken kukkaonnittelul-
la. 

Erityisen iloisia kauppiaat 
kertoivat olevansa yrityksen-
sä mahtavasta työyhteisöstä. 

-Ilman hyvää työporuk-
kaa ei yrittäjänä toimiminen 
onnistuisi ja esimerkiksi usei-
den luottamustehtävien hoi-
taminen olisi lähes mahdo-
tonta. Vaikka me Hannelen 
kanssa toimimme työnanta-
jina, todellisuudessa meidän 
koko työyhteisön työnanta-
jina toimivat asiakkaamme. 
Tämän luottamuksen ha-
luamme lunastaa jokainen 
päivä. Haluammekin kiit-

Toivo ja Anelma Outilalla 
riitti puuhaa hoitaessaan 

Hannele ja Tommi 
Niskasen tarjoamaa 

juhlakahvitusta.

tää lämpimästi kaikkia asiak-
kaitamme ja toivottaa muka-
vaa joulunodotusta, totesivat 
Hannele ja Tommi Niskanen.

Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjien hallituksen jäsen Pirkka Ylikoski kiinnitti kultaiset yrittäjäris-
tit Tommi ja Hannele Niskasen rintaan. Onnitteluvuoroaan odottavat Pudasjärven Ke-
hityksestä Auvo Turpeinen ja Pudasjärven Osuuspankista johtajakolmikko Jonne Ivola, 
Pertti Purola ja Heikki Wuolijoki. 

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitämme talkoolaisia ja 
yhteistyökumppaneita 
kuluneelta vuodelta! 

Taksi Hannu AarniTaksi Hannu Aarni

Rauhallista Joulua sekä Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2023!Hyvää Uutta Vuotta 2023!

Kiitämme asiakkaitamme Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikilletoivotamme kaikille

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
PUDASJÄRVEN OSASTO 

kiittää kuluneesta vuodesta ja kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa jäsenille, kaikille toivottaa jäsenille, kaikille 

toiminnassa mukana olleille ja toiminnassa mukana olleille ja 
toimintaa tukeneille Hyvää Joulua ja toimintaa tukeneille Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta vuotta 2023.Onnellista Uutta vuotta 2023.

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2023!

Anders Wikströmin Sukuseura
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Näin joulun alla moni lapsi saattaa kysyä, onko 
joulupukki aina asunut Korvatunturilla. Niin sa-
notuissa ”paremmissa piireissä” kun on aika ajoin 
annettu ymmärtää, että joulupukki on lähtöisin 
Ruotsin Taalainmaalta, Grönlannista, Pohjoisna-
valta tai jopa Japanista. 
Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on saanut 
eri tahoilta selville, että joulupukin syntyjuuret 
ulottuvat 300-luvulla eläneeseen Pyhään Nikola-
ukseen. Hänen latinankielisestä nimestään San-
ctus Nicolaus juontuu englanninkielinen Santa 
Claus. Pyhä Nikolaus oli tunnettu hyväntekijä, ja 
hänestä tulikin lasten, kauppiaiden ja merimies-
ten suojeluspyhimys.  

* * *
Markus-setä kertoi vuonna 1927 lastentunnilla radi-
ossa, että joulupukki asuu Lapissa. Hänen mukaansa 
Korvatunturin kolmesta huipusta muodostuvat myös 
”tunturin korvat”, joilla joulupukki ”kuulee” lasten lah-
jatoivomukset ja kiukunpuuskat. Siitä juontuu joulu-
pukin tuttu kysymys: ”Onko täällä kilttejä lapsia?” 
Vuodesta 1985 lähtien joulupukki onkin ollut tavat-
tavissa Napapiirillä läpi vuoden. Joulupukin Kamma-
riin tutustuu vuosittain matkailijoita eri puolilta maa-
ilmaa. Suomalainen joulupukki oli aluksi pukeutunut 
harmaaseen turkkiin, mutta vaihtoi 1940-luvulla yh-
dysvaltalaisen Santa Claus -joulupukin mukaiseen 
punaiseen nuttuun.

* * *
Onneksi kaikki muotivirtaukset eivät ole rantautuneet 
meille. Yhtenä varoittavana esimerkkinä ovat ”rymy-
pukit”, jotka SantaCon-tapahtumassa kiertelevät baa-
reissa nautiskellen miestä väkevämpää. Guinness´in 
Ennätyskirjan mukaan suurin SantaCon-tapahtuma 
järjestettiin vuonna 2007 Irlannin Londonderryssä, 
missä rymisteli 13 000 rymypukkia!
Toki meilläkin on ollut omia rymypukkeja. Entismui-
noin oli sarviin, tuohinaamariin ja nurin käännettyyn 
takkiin sonnustautuneita ”nuuttipukkeja”, jotka kier-
telivät talosta taloon pelotellen lapsia ja nauttien vä-
keviä. Jäljet pelottavat vieläkin – ainakin päätellen sii-
tä, että ilmoituksissa haetaan ”raitista pukkia”. Tämä 
ei kuitenkaan ollut se syy, mistä ”Petteri Punakuono” 
-laulu on saanut nimensä.      

* * *
Wanhojen Witsien aarrearkusta kaivamme lyhyen 
katsauksen miehen elämään eri ikäkausina ja joulun 
näkökulmasta katsottuna: 1) Uskot joulupukkiin. 2) Et 
usko joulupukkiin. 3) Olet itse joulupukki. 4) Et kelpaa 
enää joulupukiksi koska sinulla ei ole lahjoja. 5) Muis-
tutat erehdyttävästi joulupukkia: olet vanha ja sinul-
la on parta. 

* * *
Laihialaisten edullisin ”Tee se itse” -joululahja: Vii-
vaa vanhasta puhelinluettelosta tuntemattomat ni-
met yli ja kas: Sinulla on ilmainen osoitekirja! 

* * *
Kähmyt toivottaa hyvää ja rauhaisaa Joulua. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Rymypukki vai  
nuuttipukki?

Joulu maatilalla
Metsä on valkean lumipeit-
teen alla. Kauniisti kaartu-
vat tykkypuut ympäröivät 
maatilaa. 

Orava syö auringonku-
kan siemeniä lintulaudan 
alla. Metsäjänis hyppii kat-
sellen ruokaa. 

Pirtin seinää vasten no-
jaa joulukuusi. Kauralyh-
teessä istuvat punatulkut.

Pakkanen paukkuu. 
Lumi narskuu emännän 
kenkien alla, kun hän aste-
lee navettaan. 

Navettakissa Nöpö istus-
kelee karjakeittiössä odotta-
van näköisenä. 

Emäntä lisää karjakeitti-
össä olevaan muuripataan 
vettä ja lämmittää haloilla 
veden. 

Piika oli kantanut halko-
ja edellisenä päivänä kouk-
keloon.

Emäntä puhdistaa nave-
tan käytävät ja laittaa leh-
mille hangolla heinää taput-
taen ohimennen lehmiä.

- Heinillä härkien kau-
kalon nukkuu lapsi via-
ton. Enkelparven tie kohta 
luokses vie rakkautta suu-
rinta katsomaan, emännän 
lauleskellessa kaunista jou-
lulaulua renki tulee navet-
taan. 

- Mistähän löytäisin öl-
jylyhdyn ja jouluiset verhot 
aittaan, kyselee renki emän-
nältä.

- Minä olen unohtanut 
kokonaan aitat. Katselen 
piian kanssa kamarista, että 
löytyiskö öljylyhtyä ja jou-
luiset verhot sieltä, vastaa 
emäntä. 

Renki ottaa talikon ja al-
kaa auttamaan emäntää na-
vetalla. 

- On taasen vuosi nope-
asti kulunut, emäntä toteaa 
rengille.

- Niin ne vuodet vierivät. 
Pääseeköhän talon isäntä 
Vanhasta sairaalasta maalle 
jouluksi, kyselee renki.

- Keuhkokuume on al-
kanut hiljolleen laantua. 
Voipipa se olla, että pää-
see maalle viettämään jou-
lua meidän kanssa. Aika 
sen meille näyttää, vastaa 
emäntä.

Renki ja emäntä saa-
vat navettahommat pää-
tökseen. He astelevat piha-
maan halki pirttiin, jossa 
tuoksuu joulupulla ja joulu-
piparit. 

Piika nostelee huiviaan 
ja korjailee esiliinan asen-
toaan. 

- Tuoretta kahavia on 

hällällä kahvipannussa teil-
le, piika tuumaa.

Emäntä hakee kamaris-
ta öljylyhdyn ja kauniit pu-
naiset verhot aittoihin, jois-
sa renki ja piika asuvat. He 
juovat tuoreet kahvit pirtin 
pöydän ääressä. 

Oveen koputetaan. Ta-
lon isäntä astelee varovas-
ti pirttiin. 

- Terveisiä Vanhasta Sai-
raalasta, tuumaa isäntä.

Emännän kasvot täyttää 
tyytyväinen katse ja silmät 
kostuvat onnenkyyneleistä 
kun hän menee halaamaan 
isäntää.

- Ihana saada sinut viet-
tämään meidän kanssa pe-
rinteistä joulua, sanoo 
emäntä samalla silittäen 
isännän hiuksia.

Maatilalla syödään pe-
rinteisiä jouluruokia. Kuun-
nellaan ja lauletaan pirtissä 
kauniita joululauluja. Aat-
toaamun kirkossa käydään 
suomenhevosella. Joulu-
kuusen koristelevat renki ja 
piika. 

Aattoiltana nousee ul-
kosaunan piipusta savu. 
Kynttilät loistavat pirtin 
pöydällä. Ulkona paukkuu 
pakkanen.

Navettakissa Nöpö on 

Ilveksen joulu
Siinä valkeaa lunta kävel-
len nuori kissapeto tutkis-
kelee ympäristöään, oli-
han sillä ensimmäinen talvi 
aloitella itsenäistä elämää. 
Emo oli jättänyt pentunsa 
hyvien neuvojen kera tal-
lustelemaan korpien kät-
köihin. Olo oli aika orpo, 
mutta luonto tekee tehtä-
vänsä ja nuori ilves sopeu-
tuu luonnon mukaiseen 
olotilaan. Ruokaa pitäisi 
saada aloittelijalla suuhun-
sa ja hajuja pitää nuuskia 
tarkkaan, missä olisi muka-
vaa suuhun pantavaa. Lu-
men alta löytyy varmaan, 
kunhan vain osaisi vaa-
nia ja hypätä saaliin kimp-
puun. Siitä vaan aistit tark-
kana ja syöksy hajua kohti 
ja kas kummaa, tassun alta 
löytyi makoisa lintupaisti. 

Hyvä ateria tuli aika no-
peaan, oliko se tuuria vai 
taitoa, se asia ratkeaa ai-
kain saa- tossa, 

mutta oli sillä kiva jatkaa 
matkaa salojen katveessa. 
Siinä hiljalleen tassutelles-
sa uni alkoi painaa ja päät-
ti ottaa kunnon ruokalevon 
ja jatkaa samoilua täysin le-
vänneenä. Ilta alkoi jo pi-
metä, kun saapui korkean 
vaaran laelle ja kas kum-
maa, alhaalta näkyi suu-
ri valomeri. Täytyi katsoa 
taivaalle, onko tähtitaivas 
tuolla alhaalla ja vilkaisi 
ylös. Ei, kyllä tähdet tuikki-
vat ylhäälläkin. Olipa outo 
paikka ja miten sen ratkai-
sisi. Ei muuta kuin alas rin-
nettä pitkin asia tarkista-
maan. Siinä tallustellessa 
hoksi, että nousen puuhun 
vielä varmistaakseen näke-
mänsä. Kissapeto kun on, 
niin puuhun kapuaminen 
käy helposti ja korken kuu-
sen oksalta katselee valoja, 
joita näkyi suunnaton mää-
rä. Laskeutui alas ja päätti 
mennä ihan läheltä katse-
lemaan ja kun on yöeläin, 
niin hyvin jaksaa, kun on 
saanut kunnon puolisen ja 
siihen torkut, on se ihanne 
tilanne. 

Illan hämärtyessä sitten 
heräili päivätorkuiltaan ja 
päätti jatkaa tutkailua ym-
pärillään. Pian se ylitti ka-
pean ja pitkän aukon ja 
mietti, ihmeellisiä puita ja 
oksat vain latvassa. Tuota 
ei jäänyt katselemaan, vaan 
jatkoi matkaa. Niin tuli ky-

län laidalle. Siellä näkyi va-
loja ja muita metsän eläimiä 
katselemassa valaistua mai-
semaa. Kyllä kaikki oli hie-
man tutun näköisiä, mutta 
arveluita siitä, mitä kukin 
oli. Tuolla istuu kettu ja jä-
nis vierellä, huuhkaja puun 
latvassa, yhtä eläintä kaipa-
si, jonka oli nähnyt metsäs-
sä, karhu. Ei tuo onneton 
vielä tiennyt karhun tal-
viunista. Tämä lienee suur-
ta juhlaa. Ihmiset käysken-
telivät hyvin aukaistulla 
uralla, autot ajaa huristivat 
kahteen suuntaan, ihmi-
set kulkivat myös jalkaisin 
ja vielä kahdella jalalla. Ei 
niistä hyvää hajua saanut. 
Kohta juoksee poro pitkin 
tietä. Olisipa siinä hyvä ate-
ria. Sillä oli pulkka perässä 
ja siinä istui punapukuinen 
mies. Kävi taloissa ja sitä 
samaa taisi tuijottaa koko 
metsän väki. 

Siinä ihmetellessään ilta 
piteni ja liikkujat väheni-
vät. Siinä istuessaan ilves 
huomasi iltamyöhäisellä ih-
misten lisääntyvän, kaikilla 
sama suunta. Ei siinä muu 
auttanut kuin kierrellä met-
sän kautta samaan suun-
taan. Tuli metsikköön, jossa 
paloi paljon lepattavia pik-
ku nuotioita. Ihmiset me-
nivät isoista ovista sisään. 
Outoa, ihmetteli ilves. Kat-
sellessaan ympärilleen siel-
lä näkyi sama metsänväki 

katsomassa tapahtumaa ja 
itse kiipesi vahvan männyn 
oksalle seuraamaan outoja 
tilanteita. 

Pian alkoi kuulua voi-
makasta laulua, hyvin ou-
toa. Itse alkoi kehräämään 
ja kai ihmiset kehräävät 
tuolla tavalla. Jonkun puun 
latvassa huuhkaja huhuilu 
pätkän, susi ulvahti hetken, 
orava naksutti lähikuusen 
oksalla. Mikään ääni ei so-
pinut ja kaikki lopettivat 
ääntelyt ja kuuntelivat ih-
misten kehräämistä tai mitä 
tuo olikaan. Pian ihmiset 
poistuivat omille teilleen, 
niin ilves kuin muukin 
metsänväki. Toiset menivät 
ehkä yöunille. Itsellä jatkui 
yövuoro, kuten huuhkajal-
la, joka näytti liitelevän po-
ron matkaan. Itse pysähtyi 
miettimään, mitä seuraa-
vaksi. Valot jäivät lepat-
tamaan kivien kupeeseen, 
ei kyllä tiennyt miksi. Oli 
niillä varmaan joku tarkoi-
tus, mitä kätkeytyi kumpu-
jen alle. Niin nuori ilves tal-
lusteli metsän siimekseen ja 
painoi mieleen näkemänsä. 
Varmasti tulen uudelleen-
kin.

Kauko 
Kuukasjärvi 

Kauniita jouluisia olki-
koristeita alkoi olemaan 
pirteissä materiaalipulan 
aikaan.

kiivennyt uuninpankolle 
lämmittelemään. Lumi ki-
maltelee pihamaalla. Kau-
niisti piirtyvät kuuranku-
kat porstuan ikkunoihin. 

Taivaalla loistavat kirk-
kaat tähdet, jotka muistut-
tavat jokaista jeesuslapsen 
syntymän juhlasta.

Rauhallista Joulua 
jokaiselle lukijalle!

Anna-Riikka Huhta

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Onnellista Uutta 

Vuotta 2023 kaikille Vuotta 2023 kaikille 
ystäville ja sukulaisille.ystäville ja sukulaisille.  

Toivottaa 
Elsa Valkola 

Pentti Aarni, 
Yli-Siurua

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta. 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Hyvää ja Lämmintä Joulua!
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PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

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

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

ASUNTOKAUPAT

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

PALVELUHAKEMISTO   PALVELUHAKEMISTO   
* paikkakunnan 
parhaat palvelut 

Joulupuukeräys tuottaa iloa 
moneen lapsiperheeseen
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven yh-
distys ja LähiTapiola ovat 
yhteistyössä järjestäneet pe-
rinteisen Joulupuu -keräyk-
sen jo 13 vuonna. Keräyksen 
tarkoituksena on muistaa 
joulun alla lapsiperheitä, 
joissa on taloudellisesti tiuk-
kaa tai muuten erityinen elä-
mäntilanne. Tänä vuonna 
keräyksen kautta joululah-
jan 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 joulukuu-
set toimitettiin seurakunta-
talolle, kauppojen auloihin 
ja uutena paikkana Pirttiin. 
Vapaaehtoiset henkilöt tai 
yhdistykset osallistuivat ke-
räykseen 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-
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 ohes-
sa ovat soittaneet noin 60 
perheeseen, että ottavatko 
lahjan vastaan. Kiitos myös 
seurakunnan diakoneille. 
Uutta oli se, että aika pal-

jon oli jäänyt kuusiin kortte-
ja hakematta. Olisikohan se 
merkki tämän ajan hintojen 
kallistumisista, jolloin ihmi-
sillä on aikaisempaa tiukem-
paa taloudessa, totesi MLL: 
n Pudasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Hely Fors-
berg-Moilanen.

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

kia keräykseen osallistuneita 
yhteistyötahoja ja vapaaeh-
toisia. On hienoa huomata, 
että keräys koetaan tärkeäk-
si. HT

Toivotamme  
kaikille rauhallista ja  

onnellista joulunaikaa!

Keräyksen päätyttyä MLL:n paikallisyhdistyksen jäsenet sekä LähiTapiolan työnteki-
jä lajittelivat lahjat. Edestä vasemmalta Veera Ivola, Hely Forsberg-Moilanen, Annika 
Mattinen, Maria Pesiö, Sari Pähtilä ja Soile Graber.

Säpinää ja kuusen valojen 
säihkettä LC:n pikkujoulussa
Kuluneen työntäyteisen toi-
mintavuoden jälkeen on ren-
touttavaa ja mukavaa ko-
koontua viettämään yhteistä 
aikaa pikkujoulun merkeis-
sä. Perjantaina 16.12. ilta-
na kokoontui Pohjantähteen 
Pudasjärven Lions Clubin 
väkeä nauttimaan hauskas-
ta juhlatoimikunnan järjes-
tämästä ohjelmasta. Timo 
Kerälän tuoman joulukuu-
sen vaativan koristelutehtä-
vän suorittivat Jari Särkelä ja 
Sointu Veivo Kirsi Hanhelan 
opastuksella. Aino Vengasa-
hon ja kumppaneiden loih-
tima jouluateria oli todella 
makoisaa herkkua. Yhdis-
tyksen presidentti Ilpo Vir-
tanen kertasi puheessaan 
muutamia kuluneen vuoden 
aikana tehtyjä tärkeitä asi-
oita. Hän totesi yhdistyksen 
olevan paikallinen hyvän-
tekeväisyysjärjestö, joka on 
osa kansainvälistä Lions-jär-
jestöä. Toiminnan painopis-
teitä ovat nuoret ja veteraa-
nit. Vuosittain järjestettävien 

Venetsialaisten ja Hirviar-
pajaisten tuotto lahjoitetaan 
eteenpäin apua tarvitseviin 
kohteisiin. LC Pudasjärvi 
on perinteisesti antanut lah-
joituksensa Nenäpäiväke-
räykseen mahdollistamaan 
osaltaan maailman lasten 
mahdollisuuden hyvään ja 
turvalliseen elämään. Yh-
distys on osallistunut Ukrai-
nan kansalaisten tukemiseen 
Lionsien kansainvälisen sää-

tiön LCIF:n kautta. Yhdis-
tyksen toimijoita ovat työl-
listäneet suuren suosion 
saanut Kynttilä haudalle- 
palveluaktiviteetti, kansain-
välisen nuorisoleirin järjes-
tämisessä mukana oleminen 
Pikku-Syötteellä ja moniin 
muihin tapahtumiin ja tilai-
suuksiin toimijoina osallis-
tuminen yhteistyössä mui-
den yhteistyötahojen kanssa. 

Pikkujoulun ohjelman 

muistia ja aivonystyröitä 
pyörittelevä osuus oli Kir-
si Hanhelan toteuttama so-
pivan vaativa tietokilpailu. 
Joululaulujen ja tarinoiden 
kerronnan jälkeen päästiin 
varsin erikoiseen ja liikku-
mista vaativaan lahjojenja-
koleikkiin. Kukaan ei voinut 
olla varma mikä paketti ke-
nenkin lahjasaamiseksi lo-
pulta jääkään. 

Sointu Veivo 

Lahjapakettien jakamisleikki oli yksi illan ohjelmanumero.

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Syötteen Eräpalvelut
Oksanperäntie 364, 93280 Syöte 

Johanna Määttä 0400 604772 
Janne Määttä 050 5286441

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2023.Hyvää Uutta Vuotta 2023.

www.syotteenerapalvelut.fi

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2023!kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2023!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

Lippu 15€.  
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

su 25.12. klo 20-24 

TULOSSA 4.3.2023 HANNA 
HIRVONEN & KIERTOTÄHDET

TansiTTaaTansiTTaa

raimo raimo 
laamanenlaamanen

Eläkeläiset ovat huo-
lestuneet hyvinvoin-
tialue Pohteen hy-
väksymän palvelujen 
järjestämissuunnitelman 
vaikutuksista lähivuosi-
en palvelujen tarjontaan. 
Erityisesti hiertää paljon 
apua ja huolenpitoa vaa-
tivien iäkkäiden ihmis-
ten ympärivuorokautis-
ten hoitopaikkojen raju 
vähentäminen alueella. 
Vaikka kotihoitoa ja koti-
sairaanhoitoa luvataan ke-
hittää, tarvitsevat iäkkäät, 
huonokuntoiset ja muis-
tisairaat myös turvallista 
osastohoitoa ja tehostettua 
palveluasumista silloin, 
kun kotihoito ei enää riitä.

Eläkeliiton Pohjois-
Pohjanmaan piiri vaatii, 
että Pohteen palvelujen 
järjestämissuunnitelman 
käytännön toteutukses-
sa turvataan myös riittävä 
määrä ympärivuorokauti-
sia hoito- ja hoivapaikkoja 
niitä tarvitseville. Kotona 
asuville järjestetään moni-
puolinen kotihoito ja ko-
tisairaalapalvelut suunni-
telman mukaisesti.

Energiakustannusten 
ja sähkön hinnan nopean 
ja rajun nousun valtiolli-
set kompensaatiot on koh-
dennettava myös vähäva-

raisille eläkeläisille, eikä 
vain työikäisille. Eläkelii-
ton kyselyn mukaan suu-
rin osa 65–75-vuotiaista 
asuu omistusasunnoissa, 
joissa yleisimmät lämmi-
tysmuodot ovat kauko-
lämpö tai sähkölämmi-
tys. Autojen kallistuneet 
polttoainekulut tuntu-
vat myös eläkeläisten ar-
jessa. Tällä alueella puut-
teellisen joukkoliikenteen 
vuoksi välttämättömät 
palvelut saadakseen on 
myös eläkeläisten käytet-
tävä omaa autoa.

Eläkeliiton Pohjois-
Pohjanmaan piiri tu-
lee seuraamaan tarkas-
ti hyvinvointialueen 
palvelujen toteutumis-
ta. Piiri haluaa toimia ko-
kemusasiantuntijana, 
lausunnon antajana ja yh-
teistyökumppanina kun-
nille ja hyvinvointialueelle 
tulevina vuosina. Yhteise-
nä tavoitteena on toteut-
taa sosiaali- ja terveys-
palvelut taloudellisesti, 
vaikuttavasti ja inhimilli-
sesti ennalta ehkäisyä ja 
terveyden edistämistä pai-
nottaen.

Eläkeliiton 
Pohjois-Pohjanmaan 

piiri ry

Eläkeliiton 
Pohjois-Pohjanmaan  

piirin syyskokouksen 2022 
kannanotto

Eläkeläisiä askarruttaa 
iäkkäiden ihmisten 

ympärivuorokautisten
hoitopaikkojen raju 

heikkeneminen

ETSITKÖ VUOKRA-ASUNTOA?
Vapaana kaksio, rivitalokolmio sekä 

hyväkuntoinen 100 neliön huoneisto luhtitalosta. 
Tiedustelut: 040 820 3241.

Hulhavanahon asemakaa-
van osittainen muutos
Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta, mahdollisuudesta 
lausua mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä asemakaavaluonnoksesta.
Asemakaavan muutos koskee Hulhavanahon asemakaa-
van korttelia 41 ja 42 sekä siihen liittyviä liikenne-, katu- ja 
virkistysalueita. Kaavoitettava alue sijaitsee Erkinkujalla. 
Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien välisiin 
maankäyttösopimuksiin. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- ja mat-
kailupalvelurakentamista Iso-Syötteen matkailukeskukses-
sa.
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulos-
ta, asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-
väksi ja varataan osallisille MRA 30 §:n mukaisesti tilaisuus 
esittää mielipiteensä asemakaavaa laadittaessa.  
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi ja Pudasjärven teknisellä osastol-
la 21.12.2022 – 21.01.2023. Nähtävänäolon aikana on osalli-
silla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaava-
luonnoksesta kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kau-
punki, tekninen osasto, Karhukunnaantie 6 (PL 10) 93101 
Pudasjärvi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, tekninen 
toimisto, Karhukunnaantie 6 (PL 10), 93101 Pudasjärvi, puh. 
040 038 9972 

Pudasjärvellä 14.12.2022  
Kaupunginhallitus

pudasjarvi.fi

pudasjarvi.fi

Nivankankaan asemakaa-
vaehdotus nähtävänä
Pudasjärven kaupunki laatii uutta Nivankankaan ase-
makaavaa. Suunnittelualue sijaitsee Ranuantien ja 
Kuusamontien risteyksen koillispuolella noin 1,5 kilo-
metrin etäisyydellä Kurenalta pohjoiseen. 

Asemakaavatyön tavoitteena on laatia Nivankankaan ase-
makaavoittamattomalle ja rakentamattomalle alueelle 
uudiskaava, joka mahdollistaa houkuttelevan maaseutu-
maisen asuinalueen rakentumisen Pudasjärven keskus-
taajaman välittömään läheisyyteen. 
Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 21.12.2022 – 
23.01.2023.
Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi sekä Pudasjärven kaupungin 
teknisellä osastolla, osoite Karhukunnaantie 6. Kunnan 
jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänä-
oloajan päättymistä, viimeistään 23.01.2023 klo 15:00, 
kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupun-
ginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpos-
tilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi .

Pudasjärvellä 13.12.2022 
Kaupunginhallitus

pudasjarvi.fi

Pirtin asiakaspalvelun poik-
keusaukioloajat jouluna ja 
vuodenvaihteessa
pe  23.12.  klo 8.00 - 15.00 
ma  26.12.  suljettu 
pe  30.12.  klo 8.00 - 15.00

Toivotamme kaikille hyvää joulua ja  
onnea tulevaan vuoteen!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Su 1.1.2023  klo 11
Jouluna ei tilaisuutta.

Rauhallista joulua ja Siunausta vuodelle 2023!

” Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja ” Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa ja 
maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto”. maassa rauha, ja ihmisille hyvä tahto”. Luuk.2:14Luuk.2:14

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

lippu koko talo 15€

JOULUN AIKANA:
pe 23.12.  14.00 - 04.00
la 24.12.  suljettu
su 25.12.  20.00 - 04.00
ma 26.12.  13.00 - 20.00 (02.00)

SALIN PUOLI UUDISTUU!

ÄSSÄTÄSSÄT
LAUANTAINA 31.12.LAUANTAINA 31.12.

TANSSITTAATANSSITTAA

työskentelemään maukkaiden pakastepizzojemme 
parissa maailman pohjoisimmassa pizzatehtaassa. 

Oletko oma-aloitteinen, tarkka, halukas oppimaan uutta 
sekä valmis liittymään mukavaan työporukkaamme?

Tarjomme sinulle monipuoliset työtehtävät toimivassa 
työyhteisössä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat 

henkilöstöedut. Olemme panostaneet turvalliseen 
työskentelyyn jo pitkään upein tuloksin. 

 
Hae viimeistään 31.12. osoitteessa  

apetit.fi/tule-meille-toihin

LINJASTOTYÖNTEKIJÖITÄ

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva 
integraatio kotimaiseen alkutuotantoon ja siitä rakentuva 

ainutlaatuinen arvoketju.

Haemme nyt Pudasjärvelle

Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta Neuvontaa, tukea, ohjausta 
- työllistymiseen- työllistymiseen
- rekrytointiin- rekrytointiin
- osaamisen kehittämiseen- osaamisen kehittämiseen
- arjen palveluihin- arjen palveluihin
- Kohtaamossa Kelan - Kohtaamossa Kelan 
  avustava neuvontapiste  avustava neuvontapiste

Hyvän olon Hyvän olon 
keskus Pirttikeskus Pirtti

Varsitie 1, Varsitie 1, 
93100 Pudasjärvi93100 Pudasjärvi

p. 040 159 0926p. 040 159 0926
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin Avoinna arkisin 
ma ma -- pe klo 9  pe klo 9 - - 1515

Toivotamme kaikille Rauhallista Toivotamme kaikille Rauhallista 
Joulua ja Iloa vuodelle 2023!Joulua ja Iloa vuodelle 2023!

Jouluviikolla palvelemme Jouluviikolla palvelemme 
ma – to klo 9 -15, ma – to klo 9 -15, pe 23.12. suljettu.pe 23.12. suljettu.

Joulun väliviikko 26. – 30.12. suljettu.Joulun väliviikko 26. – 30.12. suljettu.

Palvelemme taas normaalisti Palvelemme taas normaalisti 
ma 2.1. – to 5.1. klo 9 -15ma 2.1. – to 5.1. klo 9 -15

Loppiaisperjantai 6.1.2023 suljettu.Loppiaisperjantai 6.1.2023 suljettu.
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Kaupunki ostaa pakettiauton rempparyhmän käyttöön
Kaupunginhallitus koko-
usti tiistaina 13.12. Työlli-
syyspalvelujen toiminnas-
sa merkittävässä roolissa on 
rempparyhmän toiminta. 
Ryhmä koostuu tukityöllis-
tetyistä, kaupungin velvoi-
tetyöllistetyistä ja ryhmän 
vetäjästä. Rempparyhmän 
tehtäviä ovat talonmies-, re-
montti- ja rakennustyöt kau-
pungin eri yksiköissä. Työl-
lisyyspalvelujen käytössä 
on ollut vanha pakettiau-
to. Auton kunto on huono 
ja se on vaatinut paljon yl-
läpitokorjauksia. Nykyi-
sen auton kunnostus ei ole 
enää taloudellisesti järke-
vää. Kaupungin yksiköis-
sä tapahtuvat rempparyh-
män tehtävät edellyttävät 
työaineiden ja kaluston siir-
toa, joten tähän käyttötar-
koitukseen auton tarve on 
jatkuvaa. Kaupunginhalli-
tus päätti hankkia pakettiau-
ton osarahoituksella Pörhön 
Autoliike Oy:ltä. Auton ko-
konaishinta on 21 595 euroa 
(sis. alv. 24 %). Kaupungilla 
on mahdollista tehdä autos-
ta arvonlisäverovähennys. 
Auton hankinta rahoitetaan 
kaupungin investointiohjel-
masta.

Nivankankaan  
asemakaava- 
ehdotus 
Nivankankaan alueella on 
tarkoitus aloittaa metsän rai-
vaus ja kunnallistekniikan 
suunnittelu ennen kuin ase-
makaava on lainvoimainen. 
Hallitus on hyväksynyt alu-
een puukaupan. Hakkuulle 
on haettu maisematyölupa. 
Hakkuusuunnitelman mu-
kaan katualueet hakataan 
avoimeksi ja muita alueita 
harvennetaan tuleva käyt-
töön huomioiden. Kantatien 
varsi ja luo-alueet jätetään 
koskemattomaksi melusuo-
jauksen ja luontoarvojen ta-
kia. Hallitus päätti hyväksyä 
tehdyt muutokset ja aset-
taa asemakaavaehdotuksen 
maankäyttö ja rakennusase-
tuksen mukaisesti julkises-
ti nähtäväksi ja pyytää siitä 
tarvittavat lausunnot.

Hulhavanahon 
asemakaavan 
muutos 
Hulhavanahon asemakaa-
van muuttamisen vuoksi 
maanomistajien kanssa on 
solmittu kaavoituksen edel-
lyttämät maankäyttösopi-
mukset. Arkkitehdit Elina 
Marjakangas ja Noora Kela 
Sweco Infra & Rail Oy:stä 
ovat laatineet osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman 
sekä asemakaavaluonnok-
sen. Asemakaavan muu-
toksella muodostuvat Hul-
havanahon asemakaavan 
korttelin 41 tontit 7 ja 8, kort-
telit 42, 98, 99 sekä niihin liit-
tyvät liikenne-, katu- ja vir-
kistysalueet. Asemakaavan 
muutoksella muodostuu 
alueelle aiemman kahden 
loma-asuntotontin sijasta 
yhteensä yhdeksän loma-
asuntotonttia ja niille joh-
tava uusi katuyhteys Er-
kinkujan päästä. Alueelle 
liikennöidään Syötekylän-
tien ja Virvenkujan kautta. 
Kaavaratkaisu täydentää ja 
jatkaa Hulhavanahon loma-
asuntoaluetta Luppoveden 
ja Iso-Syötteen matkailukes-
kuksen puoleisella reunalla. 
Syötekyläntien varteen, Er-
kinkujan jatkeeseen ja uu-
sien katuyhteyksien päihin 
osoitetaan lähivirkistyskais-
taleet, jotka liittyvät Lup-
povettä ympäröivään lähi-
virkistysalueeseen. Hallitus 
päätti hyväksyä asemakaa-
valuonnoksen, asettaa sen 
MRL mukaisesti nähtäville 
sekä pyytää siitä tarvittavat 
lausunnot.

Asemakaavan 
muutos Kurenalan 
eteläisen osaan 
Asemakaavan muutos Ku-
renalan eteläisen osan ase-
makaavan kortteli 14 raken-
nuspaikka 2. Kaavaehdotus 
pidettiin nähtävänä 03.11. 
- 05.12. Kaavaehdotukses-
ta pyydettiin lausunnot, joi-
ta antoivat Pohjois-Pohjan-
maan museo, Pudasjärven 
vesiosuuskunta, Caruna Oy, 
Kairan Kuitu Oy, kaupun-

gin viranomaislautakun-
ta ja Oulunkaaren ympäris-
tölautakunta. Caruna Oy:n 
lausunnon perusteella kaa-
vaehdotukseen on lisätty 
kaupungintalon tontilla si-
jaitsevan puistomuuntamon 
paikka ohjeellisella mer-
kinnällä ja nykyistä sähkö-
verkkoa kuvaava kartta on 
lisätty asemakaavaselostuk-
seen. Hallitus päätti esittää 
valtuustolle asemakaavan 
muutoksen hyväksymistä 
korjatussa muodossa.

Kellolammintielle 
avustusta
Kellolammin lossi on tiet-
tävästi ainut Pudasjärven 
alueella oleva toimiva tie-
kunnan ylläpitämä ajoneu-
volossi. Lossiyhteyden ta-
kana on yksi pysyvä asutus 
sekä useita vapaa-ajan asun-
toja. Lisäksi lossiyhtey-
den kautta kulkee opastettu 
UKK-vaellusreitti. Tiekun-
nan mukaan Kellolammin 
kapulalossi on harvinai-
suus ja sitä pidetään näh-
tävyytenä ja sillä käy sei-
laamassa kesäisin lukuisat 
perheet, seurueet ja matkai-
lijat. Marjastus- ja metsäs-
tysaikaan lossia käytetään 
myös ahkerasti. Kellolam-
min yksityistien tiekunta on 
lähestynyt kaupunkia kysy-
myksellä mahdollisuudes-
ta saada lossille erillisavus-
tusta kunnossa- ja ylläpitoa 
varten. Päätettiin myöntää 
Kellolammin yksityistielle 
harkinnanvaraista kunnos-
sapitoavustusta lossin kun-
nossapitoon 50 prosenttia 
kustannuksista eli 505,50 eu-
roa.

Työterveyshuolto
Pudasjärven kaupunki on 
järjestänyt sopimuksella 
työterveyshuollon työnte-
kijöilleen Oulunkaaren työ-
terveys Oy:n kautta. Alku-
peräinen työterveyshuollon 
sopimus esitetään jaetta-
vaksi sopimuksen sisältöä 
koskien, työterveyshuollon 
palvelut sisältäen ennaltaeh-
käisevän ja lakisääteiset työ-
terveyshuoltopalvelut sekä 

lisäksi erikseen sovitun ta-
soiset sairaanhoitopalve-
lut PPP Köökki Oyn kans-
sa 1.1.2023 alkaen. Siltä osin 
kuin yllä mainittu sopimus 
koskee työterveyshuoltopal-
veluiden järjestämistä kau-
pungin yksiköissä. Kaupun-
ki vastaa niistä sopimuksen 
vastuista ja velvoitteista, jot-
ka koskevat kuntaan jäävää 
osuutta. Alkuperäisen sopi-
muksen ehdot ja sen liitteet 
säilyvät muutoin ennallaan. 
Hallitus päätti, että työter-
veyshuollon sopimus voi-
daan jakaa PPP Köökki Oy:n 
kanssa jakamissopimukses-
sa mainituin ehdoin.

Kiinteistöjen  
alaskirjaukset
Valtuusto hyväksyi vuo-
si sitten kiinteistöohjelman 
päivityksen ja toimintamal-
lin sen toteuttamisen seu-
raamiseksi. Ohjelman to-
teutus ajoittuu ajanjaksolle 
2021-2025. Siinä keskitytään 
alaskirjaamaan tarpeettomat 
ja käyttämättömät kiinteis-
töt huomioiden kiinteistöjen 
nettomenot ja peruskorjaus-
tarpeet pitkällä aikavälillä. 
Kiinteistöohjelman mukai-
nen alaskirjaustarve suunni-
telmavuosille 2021-2025 on 
yhteensä 8,2 miljoonaa eu-
roa. Hallitus päätti vuoden 
2022 tuloksesta alaskirjata 
merkittävimpinä Helmikoti, 
Rimpelä, vanhat virkailijoi-
den rivitalot ja Törrönkan-
kaan rivitalo yhteiseltä kir-
janpitoarvoltaan noin 1,12 
miljoonaa euroa. Vuodel-
le 2022 on aiemmin alaskir-
jattavaksi suunniteltua Ait-
tojärven koulun kiinteistöä 
ei vielä alaskirjata, vaan sen 
osalta suunnitellaan kiinteis-
tön myyntiä vuoden 2023 
puolella. 

Hallituksen  
kokoukset
Kaupunginhallituksen var-
sinaiset kokoukset päätettiin 
pitää vuonna 2023 yleensä 
Pirtissä kokoustila Nurkan 
+ Portuan yteistilassa tai 
teams-yhteyden kautta kuu-
kauden 2. ja 4. tiistaina al-

kaen kello 15 sekä ylimää-
räisiä kokouksia tarpeen 
mukaan yleensä ottaen sa-
massa paikassa ja lähinnä 
tiistaisin. Kutsu kaupungin-
hallituksen kokoukseen toi-
mitetaan sähköisenä ja poik-
keustilanteessa tarvittaessa 
kirjallisena, mikäli mahdol-
lista viimeistään kokouspäi-
vää edeltävänä torstaina, ja 
kokouskutsuun liitetään esi-
tyslista kokouksessa käsitel-
tävistä asioista perustelui-
neen ja päätösesityksineen.

Vauvaraha
Vuoden 2023 talousarvios-
sa on varauduttu entisen 
kaltaisen kertakorvaukse-
na maksettavan vauvarahan 
maksamiseen. Hallitus hy-
väksyi maksettavaksi vau-
varahaa 484 euroa vuoden 
2023 aikana syntyneestä pu-
dasjärveläisestä vauvasta. 

Vuoden 2023  
kehittämis- ja  
toimintatuet 
Vuoden 2023 kehittämis- 
ja toimintatukien hakuai-
ka on 9.1.-14.2. Hakijat lä-
hettävät tukihakemuksen 
kaupungin nettisivuilla ole-
van sähköisen lomakkeen 
eli E-palvelun kautta, jos-
sa tunnistautuminen tapah-
tuu verkkopankkitunnuk-
sin. Yksityiset hakijat voivat 
olla hakuvaiheessa tarvit-
taessa yhteydessä kulttuu-
risuunnittelijaan. Muut ha-
kijat voivat olla tarvittaessa 
yhteydessä palvelusuunnit-
telijaan. Määrärahaesitys on 
130 000. Kylätalojen energia-
kustannusten nousun arvio 
on 12 500 euroa. Hakupro-
sessissa verrataan edellisen 
kauden ja nykyisen kauden 
sähkön hinnan erotusta ja 
kulutusta. Kaikki mahdolli-
set keinot sähkön kulutuk-
sen laskemiseksi on otettava 
käyttöön. Työryhmä antaa 
energiatukiavustusten esi-
tyksen yhteisövaliokunnal-
le, joka antaa ohjausesityk-
sen kaupunginhallitukselle 
pikaisesti. Tuki maksetaan 
mahdollisimman pian ja täl-
lä menettelyllä saadaan tuet-

tua kyläyhdistysten kassa-
vajetta isojen sähkölaskujen 
maksun takaamiseksi. Ener-
giatuen saajien on annettava 
selvitys sähköisellä lomak-
keella pakollisine liitteineen 
15.6.2023 mennessä, jonka 
jälkeen voidaan joko hyväk-
syä selvitys tai pyytää pa-
lauttamaan ylimääräisesti 
maksettu tukiosuus takaisin 
kaupungille. Mikäli sähkö-
laskut ovat olleet arvioitua 
suurempia, niin kaupunki ei 
maksa lisätukea, vaan se jää 
kyläyhdistyksen maksetta-
vaksi. Kaupunki pyytää yh-
distyksiä harkitsemaan, että 
onko tuen hakeminen vält-
tämätöntä. Energiakustan-
nusten nousun vuoksi osa 
määrärahoista halutaan pai-
nottaa kylätalojen ylläpi-
toon ja valmiuteen liittyvi-
en asioiden kehittämiseen. 
Tuen saaminen ei ole auto-
maatio, vaan summat voivat 
vaihdella paljonkin eri vuo-
sina. Tämä riippuu eri vuo-
sien painotuksista. Hallitus 
hyväksyi vuoden 2023 kehit-
tämis- ja toimintatukiperi-
aatteet yhteisövaliokunnan 
ohjausesityksen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus ohjeistaa 
työryhmää käsittelemään 
ensin energiatukea hakevi-
en kyläyhdistysten hake-
mukset. 

Vaalipaikat
Kaupunginhallitus päätti 
ensi kevättalven eduskunta-
vaalipäivän äänestyspaikoik-
si: 1. Ervasti-Jaurakka-Puhos 
Puhoskylän kyläseuran talo 
Möykkälä. 2. Hetekylä-Kipi-
nä Kipinän koulu. 3. Kurenala 
Hyvän olon keskus Pirtti. 4. 
Sarakylä Sarakylän koulu. 5. 
Syöte-Iinattijärvi-HIrvaskoski 
Hirvaskosken koulu. 

Ennakkoäänestyspaik-
koina toimivat Hyvän olon 
keskus Pirtti, Kipinän koulu, 
Livokas ry, Sarakylän koulu, 
Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syöte ja Puhos-
kylän Möykkälä. Ennakko-
äänestys järjestetään lisäksi 
Pudasjärven hoito-osastolla 
ja sosiaalihuollon valvonnal-
lisissa yksiköissä.

PUDASjärveläinen lehti

En etsi valtaa, loistoa
Jean Sibeliuksen säveltä-
mä ja Zacharias Topeliuk-
sen kirjottaman ”En etsi 

valtaa, loistoa” laulun en-
simmäisen säkeistön aloi-
tussanojen sanatarkka kään-
nös ruotsin kielestä kuuluu: 
”Älä anna minulle loisteta, 
älä kultaa pyhitettynä jou-
luaikana.” Topelius viittaa 
tässä ehkä Jeesuksen saa-
miin lahjoihin kultaan, mir-
haan ja suitsukkeeseen, jot-
ka kuuluivat Kuninkaalle, 
Jumalan uhrikaritsalle ja Pa-
pille. Hän siis tahtoo sanoa, 
että jouluna päähuomio pi-
täisi olla Jumalan Pojassa, 
Jeesuksessa eikä ihmises-
sä. ”Mä pyydän taivaan va-

loa ja rauhaa päälle maan.” 
Jumalalle kunnia Jeesuksen 
ihmiseksi tulosta ja ihmisil-
le hänen kauttaan rauha, sy-
dämeen.

Toisessa säkeistössä To-
pelius pyytää rauhaisaa ko-
tia, jossa lapset voivat viet-
tää joulua turvallisesti.

”Suo mulle maja rauhai-
sa ja lasten joulupuu.” Sekä 
pyytää: ”Jumalan sanan va-
loa joss sieluin kirkastuu. 
Tuo kotihin, jos pieneenkin 
nyt joulujuhla suloisin, Ju-
malan sanan valoa ja miel-
tä jaloa.” Mitä enemmän me 

unohdamme Jumalan sa-
nan, sitä rauhattomammak-
si elämä menee. Jumalan sa-
nan uskomiseen on kätketty 
elämän siunaus ja rauha.

Kolmannen säkeistön al-
kuperäinen ajatus on: ”Kor-
kean, matalan, rikkaan, 
köyhän luo, tulkoon pyhä 
joulurauha. Tulkoon lasten 
ilo, sydämen lämpö maail-
man talviaikaan. Sinä ainut, 
joka et tee eroja. Herrani ja 
Kuninkaani, tule. Tänä aika-
na tämä joululaulu saa ihan 
uuden ulottuvuuden, kun 
nekin, jotka osakesijoituksil-

laan tahtovat yhä rikastua, 
joutuvat miettimään hinto-
jen nousujen alla elämän pe-
rusarvoja, saatikka köyhem-
pi, joka etsii epätoivoisesti 
onnea rahapeleistä. Tänä ai-
kana ihmisen ahneudella ei 
tunnu olevan pohjaa, mut-
ta Topeliuksen sanoma tä-
hän aikaan on: ”Sua halajan, 
sua odotan, sa Herra maan 
ja taivahan. Nyt köyhän niin 
kuin rikkaan luo, suloinen 
joulus tuo.” 

Ape Nieminen

Virpi Ervasti on val-
mistunut Sosionomiksi 
(AMK) Lapin Ammatti-
korkeakoulusta 23.12.

Valmistuneita

PUDAS-PUDAS-
järveläinenjärveläinen

Ke 28.12. lehteen 
tuleva 

ilmoitusaineisto 
toimitukseen jo 

perjantaina 23.12. 
klo 10 mennessä.
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 9-17
Liikkeemme 

suljettu 
Jouluaattona.

KORJAAMME JA HUOLLAMME 
MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 

MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

PUDAS-KONEESTA PUKINKONTTIIN
●	 paino	1,4kg	akunkanssa●	 paino	1,4kg	akunkanssa
●		11	V	/	2,6	Ah●		11	V	/	2,6	Ah
●		ketjun	pituus	10cm●		ketjun	pituus	10cm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi
●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja

GTA 26 AKKUSAHA 

169€

INSERA BRONCO INSERA BRONCO 
26” 9V. 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●		 Runko	ja	etuhaarukka	alumiinia●		 Runko	ja	etuhaarukka	alumiinia
●		 Akku	504	Wh	/	36V	/	14	Ah●		 Akku	504	Wh	/	36V	/	14	Ah
●		 Akun	kantama	jopa	80	km,	riippuen	●		 Akun	kantama	jopa	80	km,	riippuen	

ajosuoritteestaajosuoritteesta
●		 Akun	latausaika	n.	6	h●		 Akun	latausaika	n.	6	h
●		 Hydrauliset	levyjarrut●		 Hydrauliset	levyjarrut
●		 Kampisarja	Prowheel	170mm●		 Kampisarja	Prowheel	170mm
●		 Moottori	Bafang	250W	/	80Nm●		 Moottori	Bafang	250W	/	80Nm
●		 Vaihteisto	Shimano	Altus	9v./HG	200	●		 Vaihteisto	Shimano	Altus	9v./HG	200	

(11-36T)(11-36T)
●		 Rengas	koko	26	x	4,8●		 Rengas	koko	26	x	4,8
●		 Runko	koot	17	ja	19	tuumaa●		 Runko	koot	17	ja	19	tuumaa
●		 Värit	pronssi	ja	harmaa●		 Värit	pronssi	ja	harmaa

1990€
PYÖRÄT 

LUOVUTETAAN  
SÄÄDETTYINÄ JA  

TÄYSIN AJOVALMIINA.

TRAPPER HUMMER TRAPPER HUMMER 
125 LASTEN JA 125 LASTEN JA 
NUORTEN MÖNKIJÄ NUORTEN MÖNKIJÄ 
●		 Helppotoiminen	vaihteenvalitsin●		 Helppotoiminen	vaihteenvalitsin
●		 Vaihteisto:	Eteen	-	Vapaa	-	Peruutus●		 Vaihteisto:	Eteen	-	Vapaa	-	Peruutus
●			Tavaratelineet	edessä	ja	takana●			Tavaratelineet	edessä	ja	takana
●			LED	valot	eri	toiminnoilla●			LED	valot	eri	toiminnoilla
●			Langaton	kaukokäynnistys	ja		●			Langaton	kaukokäynnistys	ja		

sammutussammutus
●			Nopeusmittari	kierroslukumittarilla●			Nopeusmittari	kierroslukumittarilla
●			Turvallisuutta	lisäävät		●			Turvallisuutta	lisäävät		

kädensuojat	ja	astinlaudatkädensuojat	ja	astinlaudat

1690€
+	toimituskulut+	toimituskulut

Hyvää ja Hyvää ja 
Rauhallista Rauhallista 

Joulua!Joulua!

MIETITKÖ 
MITÄ 

LAHJAKSI? 
ANNA 

LAHJANSAAJAN 
VALITA 

PUOLESTASI. 
HANKI MEILTÄ 
LAHJAKORTTI 

ESIM. AUTONHOITO- 
PALVELUIHIN.

HUPPARI HUPPARI 

3990€

FLEECE FLEECE 
TAKKITAKKI

2990€

TYÖHOUSUTTYÖHOUSUT

49€

(kuva	viitteellinen)(kuva	viitteellinen)

●	 liikkuva	ketju●	 liikkuva	ketju
●		aidonkuuloiset	äänet●		aidonkuuloiset	äänet

LEIKKISAHA

2650€

LEIKKI-LEIKKI-
KYPÄRÄKYPÄRÄ

26€

●	 Kotimainen!●	 Kotimainen!
●	 Kaksi	kokoa●	 Kaksi	kokoa

METSURINMETSURIN
LUMIKENKÄLUMIKENKÄ

79€

KENGÄN-
KUIVAIMET

2790€

●	 energiankulutus	vain	●	 energiankulutus	vain	
9	Wattia!9	Wattia!

●	 magneettilataus●	 magneettilataus
●	 veden-	ja	iskunkestävä●	 veden-	ja	iskunkestävä
●	 takuu	10	vuotta●	 takuu	10	vuotta
●	 Li-Ion	akku,	vaihdettava●	 Li-Ion	akku,	vaihdettava
●	 2500	LED	lumen●	 2500	LED	lumen
●	 kantama	max	131	metriä●	 kantama	max	131	metriä

ARMYTEK 
WIZARD C2 PRO  
OTSAVALAISIN

95€

199€

●	 turvakärki●	 turvakärki
●	 naulaan	astumissuoja●	 naulaan	astumissuoja
●	 viiltosuoja	luokka	2!●	 viiltosuoja	luokka	2!
●	 viiltosuoja	myös	jalkineen	sivuilla!●	 viiltosuoja	myös	jalkineen	sivuilla!
●	 Gore-Tex●	 Gore-Tex
●	 tehokkaasti	iskuja	vaimentava	●	 tehokkaasti	iskuja	vaimentava	

FlexStep	joustopohjaFlexStep	joustopohja
●	 rullakoukkujen	ansiosta	helppo	●	 rullakoukkujen	ansiosta	helppo	

nauhojen	kiristys	nauhojen	kiristys	
●	 Made	in	Finland!●	 Made	in	Finland!

GT TIMBER 
2-LAATULUOKKA

Rajoitettu erä!    
Rajoitettu erä!    

159€

●	 Sievi	TractionPro	kitkapohja●	 Sievi	TractionPro	kitkapohja
●	 erittäin	lämmin	PrimaLoft	vuori●	 erittäin	lämmin	PrimaLoft	vuori
●	 Made	in	Finland!●	 Made	in	Finland!

ARKTIS TR XL + ARKTIS TR XL + 
NAHKASAAPASNAHKASAAPAS

119€

●	 Alkuperäinen	Ruotsalainen●	 Alkuperäinen	Ruotsalainen
●	 Uusi	malli!●	 Uusi	malli!

CLASSICCLASSIC

TEGERA 9113TEGERA 9113

2950€

●	 veden	ja	tuulen	pitävä●	 veden	ja	tuulen	pitävä
●	 kestävä●	 kestävä

TEGERA 296TEGERA 296
●	 veden	ja	tuulen	pitävä	kämmenselkä●	 veden	ja	tuulen	pitävä	kämmenselkä
●	 lämmin	karvavuori●	 lämmin	karvavuori
●	 kämmenpuoli	pehmeää	nahkaa●	 kämmenpuoli	pehmeää	nahkaa

28€
TEGERA 7794TEGERA 7794
●	 veden	ja	tuulen	pitävä	kämmenselkä●	 veden	ja	tuulen	pitävä	kämmenselkä
●	 fleece	vuori●	 fleece	vuori
●	 kämmenpuoli	nahkaa●	 kämmenpuoli	nahkaa

36€
TEGERA 191 TEGERA 191 
●	 veden	ja	tuulen	pitävä●	 veden	ja	tuulen	pitävä
●	 fleece	vuori●	 fleece	vuori
●	 kämmenpuoli	nahkaa●	 kämmenpuoli	nahkaa
●	 erittäin	lämpimät!●	 erittäin	lämpimät!

46€

ST 4262 P ST 4262 P 
KAKSIVAIHEINEN KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●		moottori	STIGA	WS	210●		moottori	STIGA	WS	210
●		212	cc	/	4,4	kW●		212	cc	/	4,4	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	62cm●		työleveys	62cm
●		yhdenkäden	ohjaus●		yhdenkäden	ohjaus
●		14”	x	5.00-6	Snow	Hog	pyörät●		14”	x	5.00-6	Snow	Hog	pyörät

ST 5262 P WS 250 ST 5262 P WS 250 
KAKSIVAIHEINEN KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●		moottori	STIGA	WS	250●		moottori	STIGA	WS	250
●		252	cc	/	5,2	kW●		252	cc	/	5,2	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	62cm●		työleveys	62cm
●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat
●		EASY	TURN	ohjaus●		EASY	TURN	ohjaus
●		14”	x	5-6	Snow	Hog	pyörät●		14”	x	5-6	Snow	Hog	pyörät

ST 5266 P WS 300 ST 5266 P WS 300 
KAKSIVAIHEINEN KAKSIVAIHEINEN 
LUMILINKOLUMILINKO
●		moottori	STIGA	WS	300●		moottori	STIGA	WS	300
●		302	cc	/	6,2	kW●		302	cc	/	6,2	kW
●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V●		käsikäynnistys	+	sähköstartti	230V
●		työleveys	66cm●		työleveys	66cm
●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat●		LED-ajovalot	ja	lämpökahvat
●		EASY	TURN	ohjaus●		EASY	TURN	ohjaus
●		16”	x	4.80-8	Snow	Hog	pyörät●		16”	x	4.80-8	Snow	Hog	pyörät

1190€

1840€

2190€
TALVIKÄSINE
●	 tuulen	ja	vedenpitävä●	 tuulen	ja	vedenpitävä
●	 lämmin	kuituturkisvuori●	 lämmin	kuituturkisvuori

39€
MB746W MB746W 
MONORADIO MONORADIO 
●		 hyvä	kuuluvuus!●		 hyvä	kuuluvuus!

39€
NEDIS NEDIS 
MONORADIOMONORADIO
●		 hyvä	kuuluvuus!●		 hyvä	kuuluvuus!

39€


