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Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Kaikille ilmain-
en optikon tekemä yksilöllinen näöntutkimus (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. 
Silmälasien ostajana saat 100 €:n hyvityksen silmälääkärin voimassaolevalla reseptillä, 
myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreiden resepteillä, kun ostos ylittää 150 euroa. Tar-
jous on voimassa 28.1.2018 asti.

Silmälasien ostajalle

– myös kevään  
     uutuudet!

ALE!

SILMÄLÄÄKÄRIN 
 RESEPTILLÄ  

-100 €

Lisäksi
OPTIKON  NÄÖNTUTKIMUS

KAIKILLE 
 0 €

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 8.1.2018 klo 17

Tervetuloa!

Lumen pudottelut katoilta 
pitkällä kokemuksella. 

Osuuskunta Pohjolan Metsätyö
 p. 040 832 7227 tai 040 526 1065.

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta lakisääteiset tulisijojen 
ja savuhormien nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
•  Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

• Opi tuntemaan Liikkujatyyppisi ja 
löydä lisää motivaatiota liikuntaan. 

•  Liikuntatieteen tohtori Jaana Kari 
luennoi Liikkujatyypeistä, liikuntaan 
motivoitumisesta ja oman hyvinvoin-
nin johtamisesta.

Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja sen Kuntourheilujaosto

JAANA KARIN LUENTO- JA 
KESKUSTELUILTA

ma 15.1. klo 18 Kulttuurikeskus 
Pohjantähti Teollisuustie 1

Jaana Kari on liikuntatieteiden tohtori, liikunnan ja terveystiedon 
opettaja ja liikunnan kokemuksellisuudesta kiinnostunut tutkija. 
Hän on väitellyt helmikuussa 2016 luokanopettajien liikunnan-
opettajuuden kehittymisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee lii-
kunnan erityisasiantuntijana Kajaanin ammattikorkeakoulussa. 
Liikunta kuuluu myös Karin vapaa-aikaan. Hän valmentaa Kajaanin 
uimaseuran nuoria uimareita ja liikkuu itse aktiivisesti kuntoliikun-
taa harrastaen. 

Iltaan osallistuminen on maksuton!

Aktiivisuutta ja hyvinvointia arkeen
– tule kuulemaan!

Keilailu- ja avantouintiretki Ouluun 
pe 26.1. Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta. 
Tuiran avantouintipaikalla Oulun avantouimareiden edus-
tajia ohjaamassa uintipulahdusta. (voi olla katsojanakin).

Klo 19 kahvit ja tunnin keilailu Alppilan keilahallissa. 
Mennään yhteiskyydeillä. 

Maksu 10 €. Tied. ja ilm. Heimo Turunen 
vkkmedia@vkkmedia.fi, 0400 385 281, 

Senja Pihlaja 040 767 2317.

Lääkäriajat: 
ke 10.1., ke 17.1. ja ke 24.1.2018

Varaa aika P. 040 821 1819

Tammikuun ajan paljon 
synttäritarjouksia eri tuotteista.

ISO ERÄ KEHYKSIÄ 
alk. 8€ 

kun ostat linssit.

Pudasjärven Optiikan
8-vuotissynttärit

Optikon näöntutkimus 0€! 

mm.

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KIRPPIS

to-pe 
11.-12.1. 
klo 11-16 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

AKKUPORAKONE MAKITA 
DDF458RMJ 18V 2X4, 0AH 

LI-ION +RAPALA UR EVO STEEL

399 00YHTEIS-
HINTAAN

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari 
tavattavissa Pudasjärvellä ja Taivalkoskella seuraavasti:

Ke 10.1. PUDASJÄRVI
S-Market, P-paikka klo 14.00-15.00 (Kahvitarjoilu)

Ke 10.1. TAIVALKOSKI
Kunnantalo, valtuustosali klo 16.00-17.00 (Kahvitarjoilu)

www.laura2018.fi

PRESIDENTINVAALI-
VANKKURIT

MATKALLA POHJOIS-POHJANMAALLE
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TERVETULOA!

Ma-pe klo 10-17, la klo 10-14
Toritie 2, Pudasjärvi P. 0400 886 158

TALVI ALE & INVENTAARIO ALE
MEKKOJA
-50%
-70%

HOUSU-
HAMEITA
-50%
-70%

PUSEROITA,NEULEITA,TUNKOITA-50%
-70%

ALUSASUJA
(hajakokoja)

-40%

Avaamme ti 9.1. klo 10.00

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ma-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat
- Teroituspalvelu

- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset
- Tarvikemyynti

Tervetuloa tutustumaan!

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: ma-to 9-16, pe-la 9-18, su 12-18 1 % CB

1 SP

Palvelemme:
Tervetuloa!

Ma-to klo 9-16
Pe-la klo 9-18

Su klo 12-18

Joka päivä hyvää ruokaa
AAMIAINEN ma-la klo 9-11 5,00 €

NOUTOPÖYTÄ ma-la klo 11-16, su klo 12-16 8,90 €
BURGERIT JA GRILLIRUOKAA

Keittiö avoinna ma-to 10.00-15.00, pe-la 10.00-17.00, su 12.00-17.00.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa loppiaisena 6.1. kello 10, 
saarnaa Samuel Korhonen Suomen Luterilaisesta 
Evankeliumiyhdistyksestä ja toimittaa Juha Kukkurai-
nen, kanttorina Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit.
Perhemessu seurakuntakodissa su 7.1. kello 10, toi-
mittaa Valtteri Laitila, avustaa Timo Liikanen. Jumalan-
palvelus on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.
Kuorot: kirkkokuoro to 4.1. klo 18
Kirkkoherranvirastossa myytävänä: Suur-Iin his-
toriateosta v. 1700-1870 ja v.1870-1925, hinta: nah-
kakantinen 15 € ja kloottikantinen 10 €. Koillismaan 
rovastikunnan hartauskirjaa ”On vain äärettömän ar-
mollinen Jumala”, toim. Tuomo  Törmänen, hinta 15 €.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 8.1. kello 18.
Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15–11.00.
Omaishoitajat rippikoulusalissa ma 8.1. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 11.1. kello 17.
Lapsityö aloittaa viikolla 2, päiväkerhot ti ja to.
Perhekerho seurakuntakodissa ke 10.1. kello 10–13 ja 
iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 8.1. kello 17–19.
Lapsiparkki seurakuntakodissa ma 8.1. kello 13–15 ja 
pe 12.1. kello 9.30–12.00. Ilmoittautumiset lastenohjaa-
jille p. 040 743 4896 (Emmi) , 040 586 1217( Kerttu) tai 
040 868 4730 (Heli).
Rauhanyhdistykset: Seurat Livolla Anni-Inkeri ja Mat-
ti Törmäsellä  su 7.1. kello 13 (Aarne Lohi). Seurat Ja-
urakkajärvellä Paula Paukkerilla la 6.1.1 kello 13 (Eero 
Illikainen,  Mikko Tuohimaa). Loppiaisseurat Sarakylän 
koululla la 6.1. kello 12 ja 19 (Pekka Kantola, Ahti Säk-
kinen). Seurat Kurenalan ry:llä su 7.1. kello 16 (Mikko 
Tuohimaa, Simo Kinnunen).
Haudattu: Yrjö Kalervo Vikström 89 v, Jukka Tapani 
Vuorma 60 v, Oiva Ensio Luokkanen 60 v,  Sirpa Lii-
sa Alho 50 v. 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 mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 
Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto LOMALLA
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Sirpa Liisa
ALHO
os. Hyttinen

s. 24.7.1966 Pudasjärvi
k. 8.12.2017 Pudasjärvi

Syvästi kaivaten
Jukka
Isä
Eero
Sisarukset perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Olet mukana soitossa tuulen
olet läsnä hetkessä hiljaisuuden.
Yhä vaellat elomme tiellä
sydämissä mukana tallessa siellä.

Siunaus toimitettu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 30.12.2017. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Heipä hei lehden lukijat, oletteko nähneet 
tonttuja? No tässähän meitä on kaksi. Tapa-
ninpäivänä olimme Paula ystävänä luona ky-
lässä. Siellä mumma ja pappa ilostuivat, kun 
menimme sisälle, että sieltähän tulee ihan 
oikeita tonttuja. No niinhän me ollaan. Tai-
detaan olla tonttuja ympäri vuoden, ilman 
lakkejakin. Pitää sitä joulun aikaankin iloa ja 
hyvää mieltä tuoda ystäville. 

Nyt on vaihtunut uusi vuosi. Se vaihtui 
taas niin, että ulkona kävi kova räiske. Kaik-
ki ilotulitukset ovat kamalia, ne pelottavat 
meitä koiria. Zorrolle se on ollut välillä niin 
pelottavaa, että se on tärissyt koko koira ja 
ei ole uskaltanut ollenkaan makoilla kotona 
missään. Saatikka, että pissalle ulos mennä. 
Mutta pistorasiaan laitettava Adaptil haih-
dutin ja Adaptil suihke auttaa, että Zorro 
ei mene paniikkiin. Suihketta voi suihkaut-
taa vaikkapa koirien pedeille. Suosittelem-
me niitä kaikille pelkääville koirille avuksi. 
Miksihän niitä raketteja ammutaan? Sitä me 
koirat emme ymmärrä ollenkaan.

Zorro ukkeli täytti vuoden alussa 12 
vuotta. Mutta pirteä ja iloinen papparainen 
se on. Joulupukki toi sille taas pari uutta le-
lua ja niillä se tykkää leikkiä touhottaa. Minä 
täytän tammikuun lopulla 11 vuotta, mut-
ta ei minulla ole tassut rauhoittuneet ollen-
kaan. Yhä ne ovat tosi vikkelät.

On meillä ollut surullistakin, kun Lah-
ja emäntämme viimeinen veli nukkui pois. 
Harri oli ihana ihminen. Niin lempeä ja 
herkkä. Hän rakasti yli kaiken lemmikkejä 
ja luontoa. Hän kysyi aina Lahjalta, että mitä 
siellä Niehkalle ja Zorrolle kuuluu. Ja hän 
myös kertoi aina, että mitä hän siellä kis-
sansa kanssa touhuaa ja mitä heille kuuluu. 
Kertoi aina kaikesta, niin iloistaan kuin su-
ruistaankin Nyt Harri on tullut kotiin, isän, 
äidin ja veljien vierelle ja kynttilöitä palaa 
haudalla.

-Me kutsumme häntä, mutta hän ei 
käänny enää. Hän on matkalla lapsuutensa 
metsiin, sinisen kukan ja kultaisen syksyn 
maahan. Siellä laulavat toisenlaiset linnut- 

Haluamme toivottaa kaikille lehden 
lukijoille oikein hyvää Uutta vuotta! 

Pitäkää huolta toinen toisistanne ja tuo-
kaa iloa ja valoa toisillenne. Yritetään kaikki 
nauttia elämästä niin kauan kuin täällä itse-
kukin tassutellaan. Katsotaan, että millaisia 
tarinoita tämä vuosi tuo tulessaan. 

Lämpimin terveisin,
Niehka sekä Zorro ja Lahja

Harri ja Niehka.

Kasteen lahja
Milloin olet viimeksi ollut kastejuhlassa eli 
kansanomaisesti sanottuna ristiäisissä?

Kastejuhla on iloinen, herkkä ja mie-
leenpainuva tilaisuus. Omassa työssäni 
pappina ne lukeutuvat tähtihetkien jouk-
koon. On liikuttavaa ja puhuttelevaa olla 
uuden elämän ihmeen ja kasteen lahjan 
äärellä. Tuntuu, että kristinuskon perusasi-
at ovat erityisen lähellä.

Joulun alla sain osallistua erityisen 
mieleenpainuvaan kastejuhlaan. Tuolloin 
kastoin perheemme nuorimman jäse-
nen, pienen poikavauvan. Juhla oli kaunis 
ja koskettava. Pappia tosin jännitti kovasti.

Kasteen hetkellä poikamme oli puet-
tu valkoiseen kastepukuun. Samaan pu-
kuun, johon olin itse ollut puettuna omas-
sa kastejuhlassani. Samaan pukuun, jota 
lähes kaikki sukumme jäsenet ovat kan-
taneet ristiäisissään vuoden 1910 jälkeen. 
Isoisäni isä oli tuolloin saanut sen lahjak-
si kummitädiltään omiin ristiäisiinsä. Nyt 
tuo puku oli nuorimman lapsemme yllä. 
Kastemekko on kaunis vaate, mutta se on 
vielä paljon enemmänkin. Syvimmiltään se 
kuvastaa sitä valkeaa vaatetta, jonka Jee-
sus Kristus on valmistanut sielujemme 
verhoksi, vanhurskauden vaatetta.

Kasteen muistaminen on kirkkovuo-

dessa ajankohtainen asia. Tulevan sunnun-
tain otsikko on ”Kasteen lahja”.  Vietämme 
silloin jumalanpalveluksemme perhemes-
suna, jossa kirkkosalimme kastepuu riisu-
taan. Jokaisen viime vuoden aikana kaste-
tun pudasjärveläisen nimi on ristiäisten 
jälkeen kirjoitettu lehvään, ja rukousten 
saattamana nuo lehvät on ripustettu tuo-
hon puuhun. Ensi sunnuntaina vanhem-
mat, kummit, isovanhemmat tai sisarukset 
saavat noutaa muistoksi oman tai lähei-
sensä lapsensa lehvän. 

Tulevassa perhemessussa olemme kas-
teen lahjan ja siunauksen äärellä. Mieleem-
me varmaan tulee muistoja kastejuhlista 
elämän varrelta. Jokaisella on mahdolli-
suus muistaa erityisesti omaa kastettaan. 
Kaste onkin asia, jota saisimme muistaa 
ja ajatella muulloinkin kuin erityisinä sun-
nuntaina ja juhlapäivinä. Pyhä kasteemme 
on ollut vielä paljon merkittävämpi ja suu-
rempi asia kuin kaunis perhejuhla perhe-
juhlien joukossa.

Kasteessa tapahtuu niin suuria asioita, 
että emme voi niitä järjellämme käsittää.

Muutamat raamatunkohdat valotta-
vat tätä suurta salaisuutta. Jeesus asetti 
itse pyhän kasteen. Hän on käskenyt teh-
dä kaikista maailman ihmisistä hänen ope-

tuslapsiaan. Hän käski kastaa ja opettaa. 
Hän on myös sanonut: ”Joka uskoo ja kas-
tetaan, pelastuu, mutta joka ei usko, tuo-
mitaan kadotukseen.” Apostoli Pietari pu-
huu kasteesta hyvän omantunnon liittona. 
Apostolien teoissa kuvataan muutamia ta-
pauksia, kuinka evankeliumin uskonut ih-
minen kastettiin. Näille kaste oli hyvin tär-
keä asia.

Niin, kerran meidät kastettiin. Mitä se 
tänään merkitsee sinulle? Sinä kuulut Ju-
malalle. Oletko ajatellut tätä? Jumala tah-
too, että sinä teet kasteen armoliitossa 
matkaa Hänen seurakuntansa

keskellä kohti taivaan kotia. Kaste kut-
suu kilvoittelemaan Jumalan lapsena puh-
taan omantunnon kantajana ja hylkäämään 
synnin. Vaikka ihminen hylkäisi kasteen ar-
mon ja siunauksen, Jumalan puolelta kaste 
ja sen lupaukset ovat voimassa. Kasteen 
armoliitossa Jumala kutsuu meitä kaikkia: 
Usko Vapahtajan sovitustyö oman sielusi pe-
lastuksesi! Kun sinä uskot, olet 
kaikesta kasteen siunaukses-
ta osallinen, armosta autuas.

Valtteri Laitila

ILMOITTAUDU NYT!
PuU:n voimistelujaoston jumpat alkavat 8.1.
Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatilassa
MAANANTAINA
17-18 Mixdance
18-19 Välinevoimistelu 7-10 v
19-20 Kuntojumppa
20-21 Naisten tanssillinen voimistelu

KESKIVIIKKONA
16-17 Voimistelukoulu 4-6 v
17-18 Voimistelukoulu 7-9v
19-20 Circuit

TORSTAINA
16-17.30 Voimistelukoulu 10-16 v
18-19 Nuorten tanssillinen voimistelu
20-21 Kehonhuolto

SUNNUNTAINA
16-17 Salainen labyrintti
17-18 Energian ympäröimä
18-19 Valon leikki
19-20 Elämän voima

Hinnat uusille jumppareille 8.1.-29.4.
20 € alle 18-vuotiaat ja 30 € yli 18-vuotiaat
osallistumisoikeus yhdellä maksulla kaikkiin jumppiin.

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Riehakkaasti räiskyivät 
ilotulitteet Kurenalla

Sointu Veivo, Emma Tume-
lius ja Mariitta Timonen Em-
man ottamassa selfie ku-
vassa S-marketin pihalla.

Iloisella mielellä vaelsi väki 
kohti S-Marketin parkkialu-
etta vuodenvaihteen kyn-
nyksellä. Ihmisten yökävelyä 
säesti ja valaisi ennen vuoden 
vaihtumista eri puolilta kes-
kustaajaman aluetta taivaalle 
kirmaisseet moniväriset valo-
säihkeet. Varsinaiset riemuva-
lot alkoivat sinkoilla kunnon 
paukkeen kera ihmisten ihail-
tavaksi korkeuksia kohti heti 
kun kello löi puolenyön mer-
kin.

Kuntastrategiassa kannus-
tetaan kuntalaisia vaalimaan 

ja kasvattamaan yhteisölli-
syyttä ja yhdessä tekemistä 
hyvinvoinnin lisääjänä. Yhtei-
söllisyyden tunne ja kokemus 
oli ilotulituspaukkeen keskel-
lä mainiosti aistittavissa ja ha-
vaittavissa. Ihmiset halaili-
vat toisiaan toivotellen Hyvää 
Uutta Vuotta ympärillään ole-
ville. Toivotuksia huudeltiin 
hymyssä suin tutuille ja tunte-
mattomille. Vaikka Kurenalan 
kaikelle kansalle tarkoitettu 
Uuden Vuoden vastaanottoi-
lotulitus tulikin toiminnan-
mies Marko Koivulan ja avus-

tajiensa järjestämänä lyhyellä 
varoitusajalla, oli se erittäin 
tervetullut ja paikallaan.

Rajamaan rantaan oli jouk-
ko pudasjärvisiä yksityishen-
kilöitä spontaanisti, vapaaeh-
toisvoimin, järjestänyt Uuden 
Vuoden riehan kello 17 al-
kaen. Siellä oli mukavaa yh-
dessäoloa; mäenlaskua, mak-
karan paistoa ja rakettien 
ampumista kello 18 alkaen! 
Jokainen toi tullessaan omat 
syötävät, juotavat ja raketit 
sekä toivottiin tuotavan omat 
makkaratikutkin.

Tällaiset nopealla aika-
taululla järjestetyt yhteisek-
si hyväksi ja mieleniloksi 
tarkoitetut repäisyt ovat kun-
tastrategian mukaisia inno-
vatiivisia henkisen ilmapiirin 
nostattajia.

Hyvää Elämää Kaikille 
Vuodelle 2018 toivottaen

Sointu Veivo

Taneli Lukkari 
Pudasjärven Vuoden Urheilija

Pudasjärven Vuoden Urheili-
jana palkittiin FC Kurenpoi-
kien maalivahti Taneli Luk-
kari. Palkitsemistilaisuus oli 
keskiviikkona 3.1. Puikkarin 
kokoustilassa. Pudasjärvel-
lä syntynyt, nykyisin Oulussa 
asuva, Lukkari kertoi pelan-
neensa jalkapalloa FC Kuren-
pojissa lähes koko ikänsä ja jo 
pikku pojasta lähtien maali-
vahtina oleminen on tuntunut 
luontevalta. Välillä tosin len-
topallokin oli kuvioissa mu-
kana, mutta jalkapallo kuiten-
kin tuntui siltä oikealta lajilta. 
Pelaaminen on ympärivuo-
tista. Kesällä pelataan jalka-
palloa ja talvella futsalea, jos-
sa Kurenpojat nousikin viime 
kaudella kolmosesta kakkos-
divisioonaan. Pelimatkat eivät 

kuitenkaan sanottavasti pi-
dentyneet. Ne ovat pääasiassa 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin 
puolella mm. Torniossa. 

Harjoituksiin Lukkari ker-
too osallistuvansa aktiivises-
ti mm. perjantai-iltaisin on 
Tuomas Sammelvuo -salissa 
Kurenpoikien harjoitusvuo-
ro. Lukkarin kaverina toisena 
maalivahtina toimii Markus 
Luukkonen. 

Vuoden urheilija palkinto 
on jaettu vuodesta 1994 lähti-
en. Viime vuosina valinta on 
tehty netissä yleisöäänestyk-
sellä. Ääniä sai parikymmen-
tä urheilijaa. Hyväksyttyjä ää-
niä oli noin 300, joista Lukkari 
sai 91 ääntä. 

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa ja Hyvin-

vointivaliokunnan puheen-
johtaja Sointu Veivo jakoivat 
kaupungin urheilija-apura-
hat menestyneille urheilijoil-
le: Anu Elsilä matkaratsastus, 
Sami Kallo lumilautailu, Eetu 
Rantala pikajuoksu, Mikko 
Rahkola juoksu keskimatka, 
Sini Paukkeri pyörätuolike-
laus, Aleksi Härkönen suun-
nistus/yleisurheilu, Kari Jyl-
hänlehto yleisurheilu, Timo 
Vähäkuopus kestävyysjuok-
su/ottelut, Olavi Leinonen ja 
Keijo Kettunen mäkihyppy, 
Juhani Rajavaara suunnistus, 
Matti Parkkisenniemi, Kal-
le Jurmu ja Ari-Pekka Häyry-
nen lentopallo, Jaakko Tuovi-
la kuulantyöntö, Pauli Ylitalo 
koskenlasku ja Mirja Laakko-
nen hirvenhiihto.  HT

Pudasjärven Vuoden urhei-
lijana palkittiin FC Kuren-
poikien maalivahti Taneli 
Lukkari.

Kansainvälisissäkin kisois-
sa menestynyt pyörätuolike-
laaja Sini Paukkeri sai kau-
pungin apurahan. Lisäksi 
Pudasjärven Urheilijat pal-
kitsivat hänet hopeisella an-
siomerkillä ja esimerkillise-
nä urheilijana. LC Pudasjärvi 
muisti häntä stipendillä. 

Pudasjärven Urheilijoiden Paavo Ervasti ja Marko Koivula luovuttivat pikajuoksija Eetu 
Rantalalle Pudasjärven Vuoden yleisurheilijan ja Vuoden urheiluteko kiertopalkinnon. 
Taustalla LC Pudasjärven Pentti Kinnunen ja Timo Kerälä, jotka luovuttivat urheilustipen-
din Sini Paukkerille. 

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

Tuuhan 

penkomaan!

INVENTAARIO-

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: 
ma-pe 10-17, la 6.1. suljettu

HUIMA Paljon tuotteita mm. 
askartelutarvikkeita

 -50%  -30%

Pudasjärven Yrittäjien Senio-
riyrittäjien kuukausittaisessa 
lounaskokoontumisessa tiis-
taina 5.12. vierailijana olleet 
Pudasjärven Kuorma-autoili-
joiden historiakirjatoimikun-
nan jäsenet esittelivät viime 
lokakuussa julkistettua Pu-
dasjärven kuorma-autoilijois-
ta kertovaa historiakirjaa ”Me 
ajetaan vaikka leipiä uuniin”. 
Kirjaa on mennyt hyvin kau-
paksi, viimeisiä kirjalaatikoita 
avattiin, kun moni senioriyrit-
täjistä halusi ostaa kirjan luet-
tavaksi. Toisena vieraana ollut 
Metsähallituksen eläkkeellä 
oleva tiimijohtaja Jorma Kou-
va oli huolestunut, kun met-
sien hoitotöihin ei löytyä te-
kijöitä. 

-Metsien viljely ja taimi-
koiden hoito on erittäin tär-
keää kansantaloudellisesti ja 
myös metsänomistajan kan-
nalta. Oikea-aikaisesti ja huo-
lella tehty taimikoiden ja nuo-
rien metsien hoito jouduttavat 
merkittävästi puiden kasva-
mista sahapuumittoihin, jol-

loin siitä metsänomistaja te-
kee tiliä. 

Kouva myös ihmetteli, että 
metsiä suojellaan liikaa ihmi-
siltä. Hänen mielestään met-
sät ja luonto ovat nimen-
omaan tarkoitettu ihmisten 
käyttöön. 

Tilaisuudessa kukitettiin 
uusi yrittäjä ja myös Pudasjär-
ven yrittäjien uusi jäsen Leena 
Särkelä, yritys Arctic Spa, joka 
tarjoaa personall traner palve-
luja. Leena ohjaa myös vesilii-
kuntaa, liikkuvuutta lisäävää 
kehonhuoltoa sekä tarvittaes-
sa haastaviakin treenejä keski-
vartalon tukilihaksistolle. Li-
säksi on ravintovalmennusta 
ja perinteistä suomalaista Ka-
levalaista jäsenkorjausta.

Leenan puheenvuoro kir-
voitti vilkkaan keskustelun ih-
misten hyvinvoinnista ja siitä, 
mitä itsekukin voi oman elä-
mänsä laadun parantamiseksi 
tehdä. Seuraava Senioriyrittä-
jien kokoontuminen on keski-
viikkona 10.1. Ravintola Meri-
tassa. HT

Leena Särkelä 
kukitettiin 

Senioriyrittäjien 
tapaamisessa

Senioriyrittäjillä on kokoontuminen joka kuukauden ensim-
mäinen keskiviikko. Joulukuun tapaamisessa Leena Särkelän 
kukittivat paikalla olleet Pekka Kinnunen, Paavo Pikkuaho, 
Mauri Kavalus, Eila Lahtinen, Kaarlo Illikainen ja Anja Jussila. 

SIIVOUSTOIMET
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja 

toivommekaikille kuntalaisille hyvää uutta vuotta 2018.
Yrityksemme on palvellut paikkakunnalla jo yli 4 vuotta.

044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

PALVELUTYÖ JATKUU, Oulunkaaren ky on 
hyväksynyt yrityksemmeikäihmisten tukipalvelu-
jen palveluntuottajaksi. Asiakas voi maksaa nyt 

meille siivouspalvelun myös palvelusetelillä.
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Kaupunginjohtajan katsaus vuosi 2017 

Uutta rakentamista suunnitteilla – aina tutkitaan hirsi ja puuvaihtoehto
Kuntatalouden tilanne ja nä-
kymät ovat selvästi alkuvuo-
den odotuksia positiivisem-
mat. Kuluvana vuonna 2017 
kuntien ja kuntayhtymien 
vuosikate ylittää ennusteen 
mukaan neljä miljardia eu-
roa, tilikauden tulos lähen-
telee kahta miljardia euroa 
ja investoinnit kattava ra-
hoitusjäämäkin nousee tänä 
vuonna plussalle. 

Sote- ja maakuntauudis-
tusta on suunniteltu toteu-
tettavaksi vuodesta 2020 läh-
tien. Muutokseen liittyviä 
lakeja on tarkoitus hyväksyä 
vasta vuoden 2018 puolella. 
Valinnanvapauslainsäädän-
tö on parhaillaan lausunnoil-
la kunnissa. Uudistuksen al-
kuperäisiin tavoitteisiin 
nähden lainsäädännössä on 

vielä ongelmallisia yksityis-
kohtia. Lakia valmistelevien 
tietojen perusteella ei voida-
kaan tehdä päätöksiä, vaan 
on tukeuduttava olemassa 
olevaan lainsäädäntöön. Sik-
si tämä talousarvioasiakir-
ja on valmisteltu Kuntalii-
ton suositusten mukaisesti 
niin, että kunnat ja kuntayh-
tymät laativat vuoden 2020 
taloussuunnitelmansa siten, 
että sen luvuissa ei huomi-
oida mahdollista tulevaa uu-
distusta.

Pudasjärven kaupungin 
verotulojen kehityssuun-
ta näyttää lähivuosina va-
kaalta. Verotuloissa on odo-
tettavissa pientä kasvua, 
mutta uuden kuntastrate-
gian tavoitteiden mukai-
sesti kasvukäyrää on saata-

va vielä tuostakin ylöspäin. 
Uusien työpaikkojen, asun-
tokannan kehityksen, kun-
taan muuttavien veronmak-
sajien ja lapsiperheiden sekä 
kasvavan matkailun ja va-
paa-ajan asukkaiden myötä 
Pudasjärvellä tullaan tulevi-
na vuosina entistä enemmän 
nojaamaan palvelujen ja in-
vestointien rahoituksessa 
kaupungin omaan verotulo-
pohjaan. Valtionosuuksien 
merkitys sen sijaan tulee pie-
nenemään.

Väestömäärä  
selkeään kasvuun
Uusi kuntastrategia hyväk-
syttiin valtuustossa kuluvan 
vuoden toukokuussa. Kas-
vustrategiassa tavoitteeksi 
asetettiin seuraavalle kym-
menelle vuodelle Pudasjär-
ven kaupungin väestömää-
rän ja työpaikkakehityksen 
kääntäminen selkeään kas-
vuun. Tavoitteena vuoteen 
2027 mennessä on saavuttaa 
10 000 asukkaan väkimäärä 
ja luoda kaupunkiin 500 uut-
ta työpaikkaa ja 100 uutta 
yritystä. Nämä haasteelliset 
tavoitteet edellyttävät myös 
ennen näkemättömiä toimia 
niiden saavuttamiseksi. Pu-
dasjärven vielä hyödyntä-
mättömät lukuisat mahdol-
lisuudet ja vahvuudet on 

muutettava konkreettisiksi 
työpaikoiksi.

Strategian toteuttamisek-
si kaupunginvaltuusto hy-
väksyi marraskuun 2017 
kokouksessaan matkailun 
puitesopimuksen, joka tuo 
toteutuessaan ennen näke-
mättömän laajat matkailuin-
vestoinnit Syötteen alueelle. 
Matkailuun tehtävät pa-
nostukset ja kasvavat mat-
kailijavirrat tuovat suoraan 
ja välillisesti töitä sekä toi-
meentulon mahdollisuuksia 
suurelle joukolle kuntalaisia 
ja yrityksiä. Puitesopimuk-
sen toteuttaminen edellyt-
tää investointeja myös kau-
pungilta. Niihin sopimuksen 
myötä kaupungilla on vahva 
sitoutuminen, kuten myös 
sopimuksen yksityisillä in-
vestoijilla omiin hankkei-
siinsa. Puitesopimuksen 
jatkoksi valmistellaan laa-
jempaa elinkeino-ohjelmaa, 
jossa määritellään konkreet-
tiset toimenpiteet matkailun 
lisäksi myös muiden toimi-
alojen kehittämiseksi. Kau-
punki on päättänyt perustaa 
vuoden 2018 alusta oman 
kehitysyhtiön, joka omal-
ta osaltaan tuo lisää voimaa 
elinkeinojen kehittämiseen, 
yritysneuvontaan ja yhteis-
työhön alueen olemassa ole-
vien tai alueelle pyrkivien 

yritysten kanssa.

Keskustaajaman 
yleisilme kohentuu
Keskustaajaman yleisilmeen 
kohentaminen on jatkunut 
aktiivisen maanhankinnan 
kautta ja vanhojen käytös-
tä poistuneiden rakennuksi-
en purkamisella. Kurenalan 
osayleiskaavoituksen val-
mistelun yhteydessä on sel-
vitetty yhdessä ELY:n kanssa 
uuden taajaman sisääntulo-
väylän rakentamisen mah-
dollisuutta sekä kiertoliitty-
mää valtatielle ja sen myötä 
alueelle mahdollistuvaa uu-
disrakentamista yksityisiin 
ja julkisiin palveluihin. Kaa-
voitusprosessin etenemisen 
ja entisen ala-asteen raken-
nusten purkamisen myö-
tä avautuu mahdollisuus 
aloittaa sisääntuloväylän ja 
sitä kautta uusien rakennus-
hankkeiden toteuttaminen jo 
loppuvuodesta 2018.

Kaupungilla on edel-
leen vanhoja joko korjaus-
ta tai uusimista tarvitse-
via rakennuksia julkisessa 
palvelukäytössä. Strategi-
an kasvutavoitteen konkre-
tisoitumisen myötä jatkossa 
avautuu myös uusia palve-
lutarpeita. Jo edellistalvena 
on laajassa yhteistyöryhmäs-
sä valmisteltu muun muas-

sa jäähallin, kirjaston, nuo-
risotilan ja kulttuuritilojen 
sekä joidenkin liikuntatilo-
jen rakentamista niin sano-
tun Monitoimitalo –hank-
keen yhteyteen. Uusimpana 
tähän kokonaisuuteen liitty-
vänä hankkeena päätettiin 
käynnistää uuden terveys-
aseman rakentamisen suun-
nittelutyö. Kokonaisuuden 
suunnitteluun on vuodel-
le 2018 talousarvioon varat-
tu 500 000 euron määräraha. 
Hankkeiden kokonaisarvo 
täsmentyy suunnittelutyön 
myötä. Kaupunginhallitus 
on nimennyt tilatarpeiden 
valmisteluun tilatyöryhmän, 
joka valmistelee hankkeita ja 
sovittaa tilatarpeita yhteen 
käytettävissä olevien resurs-
sien kanssa. Aiemman val-
tuuston päätöksen mukai-
sesti kaupunki aina ensin 
selvittää mahdollisuuden ra-
kentaa hirrestä ja puusta, en-
nen muiden vaihtoehtojen 
harkitsemista.

Kiitokset henkilöstölle
Lämpimät kiitokset henki-

löstölle arvokkaasta työpa-
noksestanne ja voimia tule-
vien vuosien työskentelyyn!

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Iso-Syötteellä vuodenvaih-
detta juhli jälleen toistatuhat-
ta laskettelijaa. Olosuhteet 
olivat mitä mainioimmat, sil-
lä pakkasta oli aattona vain 
muutama aste ja lunta oli sa-
dellut edellisinä päivinä rei-
lusti.  Väkijoukossa oli lo-
mailijoita ympäri suomea, 
lisäksi korviin kuului muun 
muassa englantia, espanjaa, 
venäjää ja ranskaa. Hyvä lu-
mitilanne ja 15 avoinna ole-
vaa rinnettä houkuttelivat 
paikalle lisäksi suuren jou-
kon päiväkävijöitä. 

Aattoa vietettiin rinteil-
lä tapahtumien merkeissä. 
Lapsille suunnatut Musti ja 
Lysti maskottiporojen vetä-
mät pujottelukisat ilahdut-
tivat perheen pienimpiä ja 
SnowParkin puolella kilpail-
tiin hyppyreissä ja reileissä. 
Kaikki alueen ravintolat ja 
Syötteen Luontokeskus tar-
josivat ohjelmaa niin lap-
sille, kuin aikuisille pitkin 
päivää. Lisäksi Pudasjärven 
kaupungin uusista myyn-
tikojuista sai ostaa komeita 
poroaiheisia matkamuistoja.  

Uuden vuoden juhlin-
ta huipentui puolen yön ai-
kaan.  Juhlijat toivotti ter-
vetulleeksi Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen aluejohtaja Jus-
si Kiiskilä, jonka jälkeen kau-
punginhallituksen varapu-
heenjohtaja Vesa Riekki toi 
läsnäolijoille kaupungin ter-

Sää suosi Uuden Vuoden juhlijoita Iso-Syötteellä
vehdyksen ja kertoi muun 
muassa Syötteen alueen tu-
levaisuuden suunnitelmis-
ta.  Puheiden jälkeen lasket-
tiin perinteinen soihtulasku. 
Sata laskijaa pujotteli pime-
ässä rinteessä yli tuhatpäi-
sen yleisöjoukon eteen. Il-
lan kruunasi rinnepäällikkö 
Vesa Salmelan ampuma ko-
mea ilotulitus. 

Joulusesonki tärkeä 
alueen yrittäjille 
Joulusesonki on pitkä ja hiih-
tokeskuksille tärkeä. Tänä 
vuonna ilmat suosivat ja lä-
hes kaikki Iso-Syötteen rin-
teet oli saatu joululomailijoi-
ta varten auki. 

-Olosuhteet olivat loista-
vat, lunta riitti ja keli oli leu-
to. Sesonki jatkuu meillä tä-
män viikon loppuun, kun 
venäläisillä on vielä lomaa. 
Ulkomaalaiset ovat varan-
neet lomansa hyvissä ajoin, 
mutta moni suomalainen on 
myös jouluna liikkeellä mel-
koisen myöhään, kertoi alue-
johtaja Jussi Kiiskilä. 

Laskettelemaan Kiiski-
lä suosittelee tulemaan juuri 
tammi-helmikuussa. 

-Rinteet ovat loistavas-
sa kunnossa ja kulutusta on 
vähän. Viime vuonna kokei-
limme alkuvuodesta kam-
panjaa nettikaupassamme ja 
se kantoi hedelmää! On mu-

kava nähdä, että ihmiset löy-
tävät tänne yhä enemmän 
myös sesonkien ulkopuolel-
la.

Tammikuussa Iso-Syöt-
teen laskettelijat tulevat lä-
hinnä ulkomailta ja viikon-
loppuisin Oulun seudulta. 

Syöte Areenan  
rakentamiseen  
valmius jo ensi  
keväänä
Vesa Riekki kertoi perhees-
sään Uudenvuoden vas-
taanoton Iso-Syötteen rin-
teillä olevan jo perinne. 
Osa perheestä oli illan ajan 
nauttimassa hiihtokeskuk-
sen kaikille laskettelijoille 
tarjoamasta vapaista hissi-
nousuista ja totta kai myös 
katsottiin mielenkiinnolla 
vuodenvaihteen upea ilotu-
litus. 

Puheessaan Riekki kertoi 
Syötteen puitesopimuksessa 
kaikkien osapuolten sitou-
tuneen alueen kehittämiseen 
ja omalta osaltaan myös in-
vestointeihin. Yhteisenä ta-
voitteena Syötteen matkai-
lun kehittymisestä on, että 
seuraavan kymmenen vuo-
den aikana Syötteen alueen 
hotellitarjonta, majoitus, ra-
vintola, vapaa-ajan harras-
tus ja edelleen myös lasket-
teluun ja talveen liittyvien 
mahdollisuuksien tarjonta 

lisääntyy merkittävästi ny-
kyiseen nähden. Tämä kaik-
ki toteutuessaan kertoo, että 
Syötteen alueesta on kehitty-
nyt jokaisena vuoden aika-
na kaiken ikäisille palveluja 
tarjoava hiihto- ja vapaa-ajan 
keskus. 

Kaupunki on viimeaikai-
silla päätöksillään sitoutunut 
rakentamaan Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen välittömään lä-
heisyyteen sisäliikunnan 
harrastamiseen ja erilaisi-
en tilaisuuksien järjestämi-
seen soveltuvan kiinteistön, 
työnimeltään Syöte Aree-
nan. Areenan rakentamisen 
aloittamiseen kaupungilla 
on valmius jo tulevana ke-
väänä lumien sulettua. Jos 
kaikki tekijät Areenan osal-
ta menevät siten, kuin on 

suunniteltu, uusi sisäliikun-
ta- ja harrastuspaikka voisi 
olla matkailijoiden käytössä 
jo hiihtosesongissa vuonna 
2019. Kaupunginvaltuuston 
hyväksymän puitesopimus 
kuitenkin sanelee miten ja 
missä järjestyksessä kaupun-
gin päätöksen mukaisia in-
vestointeja lähdetään toteut-
tamaan.

Toinen jo suunnittelu-
pöydällä lopullista päätös-
tä odottava kehittämishanke 
on Iso-Syötteen ydinalueen 
(mm. nykyisen parkkialu-
een) paikoitus-, pyöräilyn-, 
jalankulun-, moottorikelk-
kailun ja ajoneuvoliikenteen 
uudelleen järjestely ja raken-
taminen. Tämä hankkeen to-

teuttaminen on Iso-Syötteen 
ydinalueen kehittämisen 
kannalta tärkein perusasia. 
Hankkeen rahoitushakemus 
on parhaillaan käsittelys-
sä maakunnan eri rahoitus-
kanavissa.

Matkailulla on merkittä-
vä asema koko Pudasjärven 
kaupungille ja alueen elin-
voimalle. Matkailun tarjo-
amien välillisten ja välittö-
mien työpaikkojen määrä 
on Pudasjärvellä sadoissa ja 
matkailun jättämä tulovir-
ta paikkakunnalle on kym-
menissä miljoonissa euroissa 
vuosittain, totesi Riekki. 

Veinalotta Vesterinen, 
Heimo Turunen

Iso-Syötteelle kokoontui yli 1000 henkeä ottamaan Uutta 
Vuotta vastaan. 

Vuoden vaihtumisen kruu-
nasi rinnepäällikkö Vesa 
Salmelan ampuma komea 
ilotulitus. 
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URHEILUOSASTOLTA

KOKO TAMMIKUUN TARJOUKSIA 2018
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MAANANTAI 8.1.

Atria Perhetilan
KANAN

FILEESUIKALEET
250-300 g

Kivikylän
PALVERIN

LIHAPYÖRYKÄT
350 g

Kivikylän
PALVERIN

HERNEKEITTO
435 g

Kotivaran
MEETVURSTI
200 g

Atria Perhetilan
BROILERIN
SISÄFILEE
480-600 g naturell 
tai maustetut

Valio
EDAM 
JUUSTO
350 g

TIISTAI 9.1.

Magnum
JÄÄTELÖPUIKOT

88-120 ml

Atria LIHAPULLA,
NAKKIKASTIKE, 
JAUHELIHAPIHVI
+MUUSI  tai BROILER-
KASTIKE RIISILLÄ 300 g

RAUTAOSASTOLTA

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Valio
JOGURTTI

1 kg

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g g

Oululainen
PEHMO-
VIIPELEET
450 g, kaura tai vehnä

Porsaan
ETUSELKÄ
tai LAPA

HK
UUNILENKKI

400 g

Eldorado
PIKA-
NUUDELIT
60 g

Naudan 
luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

Atria
KAISERVURSTI
palana

PERJANTAI 5.1.

Snellman
KOTLETTI
6 kpl/
300 g

9990

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

Malviala
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2 kg

Flora
MARGARIINIT 
400 g

Kultarypsi
MARGARIINI

400 g

Snellman
NAUTA
JAUHELIHA
10% 400 g

Dolmio
PASTA-/RIISI-
KASTIKKEET
500 g

Chempioil
HYDRALIIKKAÖLJY 
20 l

3895 1995

4995

45,-

Mustang
KAMIINA

199,-
Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

TYÖKALUVAUNU
REIKALEVY-
SEINÄMILLÄ
monipuolisesti
työkaluja

595,-

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

KANAN-
MUNAT
10 kpl

VESIJOUKSU-
VYÖ

KAHVAKUULA
2,3 kg

KINESIOTEIPPI

UIMALASIT

KÄSIPALLOT 
SALKUSSA
painot 1 kg/2 kg/3 kg, 
2 kpl jokaita

JUMPPAPALLO
KUMINAUHALLA

AIROBIC-
MATTO
50x130 cm

VOIMAPYÖRÄ

Alkaen

895

MEILTÄ 
RUNSAASTI 

MONIPUOLISIA 

URHEILUVÄLINEITÄ

MONEEN LAJIIN!
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Vuosi 2017 on nyt vietetty ja jälleen Pudasjärvi-lehti tarjoaa 
katsauksen kaupungin monipuoliseen tapahtumavuoteen. 

Monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten 
kalentereissa ja sydämissä. Perinteiset tapahtumat ovat saaneet 

myös uusia tilaisuuksia rinnalleen. Erityisiä tapahtumia ovat olleet 
koko vuoden aikana olleet Suomi 100 vuotisjuhlatapahtumat, joita 

oli eri puolilla Pudasjärveä. 
Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste näyttää kattavan 
läpileikkauksen suurista ja vähän pienemmistäkin tapahtumista. 

Yrityselämässäkin tapahtui paljon uutisoitavaa.

2017
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Tammikuu
Vuosi 2017 otettiin vastaan lumisateisessa sääs-
sä yhdessä tekemisen meiningillä. Uutta Vuot-
ta oli vastaanottamassa liikuntahallin/nuoriso-
toimen tiloissa sekä ulkona parkkipaikalla lähes 
1000 henkeä. Monipuolisen ohjelman päätti näyt-
tävä ilotulitus. Kuva 1. 

Uutta vuotta otettiin vastaan myös muual-
la Pudasjärvellä, kuten Syötteellä, jossa oli soih-
tulasku ja näyttävä ilotulitus. Hirsikampuksella 
osallistuttiin 18.1 maailman suurimpaan vanhem-
painiltaan. Pudasjärvelle perustettiin Pudasjärven 
Vihreät uutena puolueena, joka aloitti heti kun-
nallisvaalityöt ja saikin kaksi valtuutettua touko-
kuun kuntavaaleissa. Uusina yrityksinä aloittivat 
mm. Ravintola Merita ja Ompelimo Lena. 

Uusi kirkkoherra Timo Liikanen aloitti työt 
vuoden alussa jalkautumalla kansan pariin. Hän 
tarjosi ensimmäisen työpäivän aamuna kahvit 
TB:llä ”parlamentin” osallistujille. Piispa Samuel 
Salmi oli asettamassa kirkkoherran virkaan Pu-
dasjärven kirkossa 8.1. Kuva 2. 

Helmikuu
Umpihankihiihtokisa Syötteellä 10.-12.2. 20-v juh-
lavuoden merkeissä keräsi lähes 300 kovakun-
toista ja hurjapäistä urheilijaa, joista 60 oli naisia. 
Kisaan kuului umpihangessa hiihdon lisäksi kai-
kenlaisia eräolosuhteissa selviämiseen liittyviä 
tehtäviä ja yöpymiset tapahtuivat lumisessa met-
sässä. Kuva 3. 

Coronaria Terameri yrityksessä oli laajennus, 
Koskitraktori laajensi aloittamalla verhouspalve-
lut sekä OP Pudasjärven toimitusjohtaja Teuvo 
Perätalo tarjosi läksiäiskahvit siirtyessään OP Kai-
nuun toimitusjohtajaksi Kajaaniin. Uudeksi toimi-
tusjohtajaksi valittiin Pertti Purola, joka aloitti työt 
kesäkuussa. 

Veteraaneille luovutettiin kiitoksena Suomi 
100v villasukat. Sukkien kudontaryhmässä oli ol-
lut 32 talkoolaista.  Kuva 4. 

Kurentanssitapahtuma 25.2. ilahdutti tanssin 
ystäviä. Kilpailuun osallistui kuusi tanssiparia ja 
runsaasti oli myös yhteisiä tanssiesityksiä. Kuva 
5.

Vianorille oli hankittu tekniikaltaan viimeistä 
huutoa oleva auton pyörien suuntauslaite. 

Maaliskuu
Hirsikampuksella järjestettiin ensimmäiset koulu-
laisten pitäjänmestaruushiihtokilpailut kahdessa 
osassa 28.2 ja 2.3. Kuva 6.

Rajalta Rajalle hiihto Kuusamosta Tornioon hiih-
dettiin tänä vuonna 34. kerran 9-18.3. Hiihtäjiä oli 
ennätyksellinen määrä: 17 eri kansallisuudesta oli 
lähes 300 hiihtäjää. Hiihdosta tehtiin TV ohjelma 
Espanjan televisioon. 

Pudasjärvellä toimivat metsäalan ammattilaiset 
järjestivät yhteisesti perjantaina 24.3. metsänomis-
tajille tarkoitetun Metsäpäivän Pudasjärven toril-
le. Kutsua noudatti arviolta tuhat kiinnostunutta, 
vaikka aamulla oli lumisadetta. Vuoden metsätoi-
mijana palkittiin Sulo Pekkala. Kuva 7.

Panumalla vietettiin perinteistä koko perheen 
talvitapahtumaa ja Panuman Kulta-ajoja sunnun-
taina 19.2. Päivän nopein ajokas oli Matias Timosen 
omistama ja Janne Vähäkuopuksen ohjastama Kel-
mi Pintamon paliskunnasta, joka voitti palkinnoksi 
kimpaleen aitoa Lapin kultaa.

Pudas-Lasissa toteutui sukupolvenvaihdos, kun 
Jarkko Siivikko jatkoi isänsä Mauri Siivikon yrittä-
jätoimintaa. Rautia Pudasjärvi muuttui K-raudaksi 
ja samalla yrityksessä aloitti k-rauta.fi-verkkokaup-
pa. 

Pudasjärven kansalaisopisto juhli 50-vuotista 
toimintaansa monipuolisella ohjelmalla. Pääjuhla 
pidettiin 1.4., jossa oli myös juhlanäyttely ja työnäy-
töksiä sekä illalla juhlakonsertti. Kuva 8.

Huhtikuu
Kuntavaalit olivat 9.4, jota ennen oli ennakkoäänes-
tys. Kaupunginvaltuustoon valittiin 35 valtuutetun 
asemasta 27 valtuutettua. Äänestysaktiivisuus oli 
55,9 %. Valtuustoon tuli naisenemmistö 14 valtuu-
tetulla. Keski-ikä oli 53 vuotta. Toimikausi alkoi 1.6. 
ja kestää 31.5.2021 saakka. Keskusta sai 18 valtuu-
tettua, SDP 3, Vasemmistoliitto 2, Vihreät 2, Kokoo-
mus 1 ja Perussuomalaiset 1 valtuutettu. Kuva 9.

Tolpanvaaran tuulivoimapuistohanke käynnis-
tettiin uudelleen kaava-asioilla. Puhoksen Möyk-
kälässä oli onnistunut pääsiäistapahtuma. Havulan 
rannassa turvapaikanhakijat pääsivät pilkkimään 
7.4. Metsähallituksen Esikoto-hankkeen järjestä-
mänä. Poijulan Valkinjärvellä pilkittiin pääsiäise-
nä Lahdenperä Erä ry.n järjestämänä. Ruuhijär-
ven pilkkikisat olivat 8.4 Ervastin kyläyhidstyksen 
järjestämänä. Pintamon kyläseuran humppakisan 
15.4. voitti pari Mika Illikainen ja Teija Vähäkuo-
pus. Kouvalla oli 15.4. pilkkikisa ja kylätapahtuma. 
Liekokylässä pilkittiin 14.4. Kuva 10.

Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin 
”kiitollisina kohti tulevaisuutta” tunnuksen alla 
torstaina 27.4. Pudasjärven seurakuntakeskuksessa. 
Juhlapuheen piti Paavo Pikkuaho. Musiikkia esitti-
vät mm. Hirsikampuksen, Hirvaskosken ja Lakarin 
koulujen yhteinen lapsikuoro. Kuva 11.
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Toukokuu
Työväen Vappujuhlaa vietettiin aurinkoisessa ilmassa torilla. Juhlapuhujana 
oli päätoimittaja Mikko Salmi Oulusta. Juhlaan osallistuneet noin 150 henkeä 
saivat nauttia lopuksi hernekeittoa.  Kuva 12.

Hyvän Olon Messut järjestettiin LC Pudasjärvi Hilimojen toimesta äitien-
päivän aattona 13.5. kymmenennen kerran. Pääpuhujana oli maalaislääkäri Ta-
pani Kiminkinen, joka painotti ennaltaehkäiseviä toimia. Näytteilleasettajia ja 
myyjiä oli runsaasti sekä muuta ohjelmaa monipuolisesti. Yleisöä arvioitiin 
käyneen reilun tuhat henkeä. Kuva 13.

Pudasjärven seurakunta järjesti 25.5. Kaiken kansan Torimessun ensim-
mäistä kertaa saaden heti suuren suosion eli 400 henkeä oli paikalla. Seurakun-
ta jalkautui myös mm. markkinoille kysellen seurakuntalaisilta ehdotuksia toi-
minnasta ja ottaen palautetta vastaan. Kuva 14.

Uusi Halla Cafe -kahvila avattiin keskustassa, yrittäjänä Henna Ryhänen. 
Kaupungin jätekuljetukset siirtyivät paikallisen Kuljetuspudaksen hoidetta-
vaksi. Pudasjärven puutarhalla oli poikkeuksellisen hankala alkukesä kylmien 
ilmojen johdosta, kukkia tai puutarhakasveja ei voitu ostaa, kun oli pelko nii-
den paleltumisesta. Kaupungissa oli valmistunut kuntastrategia 2017. Valmis-
teluun saivat osallistua kaikki kuntalaiskyselyn kautta sekä yrittäjät erillises-
sä tilaisuudessaan. Pudasjärviset tuottajat saivat useita laatupalkintoja Ranuan 
meijeriltä. Siirtolaisuuden koskettavat tarinat oli koottu kirjaksi, joka julkistet-
tiin markkinoilla ja palkittiin itsenäisyysjuhlassa kaupungin kulttuuripalkin-
nolla. Baden-Württenbergin maapresidentti Muhterem Ara vieraili 17.5. Hir-
sikampuksella seurueensa kanssa. Hirsikampuksella on käynyt vierailijoita 
jatkuvana virtana niin kotimaisia kuin ulkomailtakin. 

Kesäkuu
Koulut lopettivat kevätlukukauden juhlallisin menoin kesäkuun alussa. Perus-
koululaiset pääsivät lomille ja lukiosta sekä ammattikoulusta valmistui jouk-
ko nuoria valmiina eteenpäin kukin urillaan. Samalla Jyrkkäkosken lavakausi 
avattiin koulujen päättäjäisdiskolla ja Retrofestarit vetivät Jyrkkäkoskelle tu-
hatmäärin väkeä kahden päivän ajaksi 9.-10.6. Kuva 15.

Kolean alkukesän vuoksi Aittojärven kyläseura järjesti viidennen Lahna-
ralli –tapahtuman kaksi viikkoa normaalia myöhemmin eli 10.6. Taavitsaisen 
rannassa, Venkaantien varressa. Savulahnat maistuivat, arpaonni potki monia 
ja porinaa riitti runsaslukuisen osallistujajoukon keskuudessa. Kesätorikausi 
avattiin 8.6 ja sen jälkeen oli torilla vilkasta toimintaa pitkin kesää. Uutena oli 
Kaiken kansan toritapahtuma elokuussa. 

Eurooppalaiset aluehallintoviranomaiset 12 eri maasta vierailivat kesäkuun 
puolivälissä Pudasjärvellä vastaanottokeskuksessa, Hirsikampuksella ja Poro-
Panumalla. Kuva 16.

Kellosepänliike Naamanka vietti 80-vuotisen toiminnan merkkipäivää, yrit-
täjänä Marja-Liisa Naamanka. Maansiirto V. ja K. Niemelä oli laajentanut ja 
kehittänyt toimintaansa mm. hankkimalla Iinattijärven koulun tontteineen ja 
aloittanut siinä eri tapahtumien ja perhejuhlien pitämisen. Fysioterapia Jari 
ja Päivi Junnalla täyttyi 30 vuotta hoitoalan yritystoimintaa. Teollisuusalueen 
yrittäjät Marko Rautio ja Sami Luokkanen ostivat kaupungin teollisuushallin ja 
vuokraavat tiloja edelleen niitä tarvitseville. Kuva 17.

Heinäkuu
Siuruan työväentalolla järjestettiin 1.7. onnistunut kylätapahtuma Suomi 100 
– Yhdessä -teemalla. Samoin 1.7. järjestettiin Syötteen kylätalolla entisen Vaa-
rankyläläisten ja nykyisten syötekyläläisten kesäinen tapaaminen. Perinteinen 
Pintamon kylätapahtumassa kuun lopulla oli monipuolista ohjelmaa ja run-
saasti osallistujia. Korpisen kesätapahtumassa avattiin uusi frisbee golf-rata. 
Livon koulun 100-vuotisjuhlassa 22.7. tavattiin entisiä koulun oppilaita ja nau-
tittiin monipuolisesta ohjelmasta. 

Pudasjärven 36. markkinat järjestettiin 7.-8.7. Arviolta yli 10 000 nouseva 
markkinaväki tapasi perinteisesti tuttaviaan ja kävi hieromassa kauppoja oi-
kean markkinahengen mukaisesti. Pudasjärven tori sekä laajennusalue oli 
täynnä myyjiä eli nyt voitiin ottaa kaikki halukkaat myyjät mukaan. Kuva 18.

Kansalaisopiston näytelmäpiirin tämän kesän Ruotsin siirtolaisuutta käsit-
televän näytännön Ryyspoksi ensi-ilta oli Koskenhovilla 6.7. Kuva 19.

Pudasjärvellä järjestettiin 15.–23.7. perinteiset kotiseutupäivät. Viikon ajan 
kestävässä tapahtumassa on paljon erilaista toimintaa ja ohjelmaa. Päätösjuh-
lassa 23.7. museon pihapiirissä istutettiin Suomi 100 juhlakuusi. Kuva 20.

Pudasjärven Urheilijoitten perinteinen kesäponnistus, Kesäpilkin MM-kil-
pailut, järjestettiin varsin kesäisessä säässä 24.-30.7. Pilikkiviikko Havulan ran-
nassa keräsi noin 200 kilpailijaa. 

Elokuu
Suomi-Venäjäseuran 60-vuotisjuhlaa vietettiin 5.8 Pohjantähdessä. Juhlassa 
oli erityisvieraana Komin tasavallan Sykryvdinskin alueen johtatavia virkaih-
misiä. Vieraat tulivat jo aiemmin viikolla ja tutustuivat laajasti Pudasjärveen. 
Nuorilla oli molempien maiden yhteinen taideleiri. Kuva 21.

Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten tukipiirin kesäkisat pidettiin Suo-
jalinnan urheilukentällä. 

Iinattijärvellä vietettiin kyläpäivää 5.8 Koivukartanossa. Kuva 22.
Kari Tykkyläisen ideoimana ja toteuttamana hiihdettiin 12.8. Kapustauol-

la juhlamekoissa ja korkokengissä perinteisessä tapahtumassa, joka on saanut 
vuosittain valtakunnallistakin huomiota. Kuva 23.

Syötteen luontokeskuksen pihapiirin täytti lauantaina 2.8. iloinen erämaa-
henkinen markkinatunnelma. 

Kelo-Syötteen Paulin mökeillä otettiin käyttöön nykyaikainen lasten leikki-
paikka. 

Woyzeckin 20-vuotisjuhla ja Eput Pudiksella yhteistapahtuma kokosi 19.8. 
lähes 3000 henkeä Kurenalan koulun pihapiiriin. Jälkeenpäin itsenäisyysjuh-
lassa tapahtumajärjestäjä Janne Soronen palkittiin kaupungin kulttuuripalkin-
nolla. Kuva 24.

Sarakylän 28. Vattumarkkinat järjestettiin perinteiseen tapaan 19.-20.8. Vuo-
den sarakyläläisenä palkittiin Jurmun maatila Juhani ja Sirpa Jurmu. 

LC Pudasjärven järjestämät yhdeksännet Venet-
sialaiset kokosi lauantaina 26.8 Jyrkkäkoskelle va-
jaat 1000 henkeä. Kokko roihusi ja tunnelmalliset 
värivalot valaisivat pimenevää syksyä. Tanssior-
kesteri Taiga ja Jarkko Honkanen tanssitti varttu-
neempaa porukkaa ja päivällä lapsille oli MLL:n 
järjestämää ohjelmaa, ja nuoria perjantai-iltana 
viihdytti Dj Jukka Hallikainen. 

2017
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Syyskuu
Kairan Kuitu valokuituverkkoa on rakennettu Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella vuodesta 2014 al-
kaen. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista 
verkkohankkeista, jota on rakennettu lähes 2000 ki-
lometriä. Valokuituverkon päärakennusvaihe saa-
tiin päätökseen kesän 2017 aikana. Tämän jälkeen 
liittymiä rakennetaan kysynnän mukaan.

Puhoskylän Lähikauppa vietti 20-vuotisjuhlia 
syyskuun alussa, yrittäjinä Anne Pääaho ja Mer-
vi Manninen. Pudasjärven yrittäjien pikkujoulus-
sa heille luovutettiin Suomen Yrittäjien myöntämät 
kultaiset yrittäjäristit. 

Lapin sodan päättymisen jälkeen 1944 sotilaita 
marssi Kittilästä Pudasjärvelle, kun puolustusvoi-
mien autoihin ei ollut polttoainetta. Tapahtuman 
muistoksi toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa ”Ta-
kaisin kotiin”-marssi Kittilästä Pudasjärvelle. Vii-
meisenä osuutena lauantaina 2.9. marssittiin Suo-
jalinnalta Hirvaskoskelle päätösjuhlaan, johon 
osallistui lähes 400 henkeä. Kuva 25.

Pudasjärvi-päivää vietettiin Hirsikampuksella 
8.9, jossa tarjottiin kuntalaisille ohjelmaa koko päi-
vän ajan. Osallistujia laskettiin olleen noin 1000. 
Kuuluisina esiintyjinä olivat Jope Ruonansuu ja 
Mieskuoro Huutajat. Hirsikampuksen aulassa oli 
yrityksiä ja yhteisöjä esittelemässä toimintaa ja pal-
velujaan. Kuva 26.

Kahdeksatta kertaa järjestetylle Syötteen Huip-
pukympille ja Polkujuoksuun starttasi satamäärin 
juoksijoita ja kävelijöitä 9.9. Huippuviikonlopun 
näyttävä spektaakkeli nähtiin tekojärvi Luppove-
den äärellä, kun illalla kokot ja ilotulitus valaisivat 
alueen 500 ihastelijan iloksi Luppovesi palaa -ta-
pahtumassa.

Kuren Maa- ja kotitalousseura vietti 30-vuotis-
juhlaa 17.9 Kuren koululla. 

K-supermarket Pudasjärvi julkisti merkittävän, 
yli miljoonan euron uudistusremontin, joka valmis-
tuu vuoden 2018 hiihtolomaviikoille. 

Ovi- ja Ikkunatehdas Profin Oy vietti 21.9. lä-
hes 200 kutsuvieraan kanssa 40-vuotisjuhlaa teh-
taan tiloissa. Juhlapuhujana oli Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Pitkäaikaisia 
työntekijöitä muistettiin ansiomerkeillä. Lopuksi 
päästettiin lähes 200 yhtiön juhlatunnuksella mer-
kattua ilmapalloa taivaalle. Kuva 27.

Lokakuu
Kynttilätalo vietti 10-vuotisjuhlaviikkoa toimipai-
kassaan Kuusamontien varressa Sotkajärvellä, yrit-
täjinä sisarukset Seija Herukka ja Sinikka Blomster. 

Autohuolto Miksa laajensi palvelujaan liitty-
mällä kansainväliseen Point S -yritysketjuun, johon 
kuuluminen tuo palveluun entistä laajemman hen-
kilö- ja pakettiautojen rengas-, vanne- sekä tarvike-
valikoiman. 

Hirvenmetsästys aloitettiin tänä vuonna loka-
kuun puolessa välissä. Metsästyskauden alkaessa 
Rimminkankaalla järjestettiin perinteinen hirvipa-
laveri, johon osallistui noin 100 metsästäjää kuu-
lemaan ajankohtaisia asioita metsästyksestä. Kuva 
28.

K-supermarketissa vietettiin perjantaina 17.10. 
kauppaketjun valtakunnallisia 20-vuotissynttärei-
tä. Juhlan kunniaksi asiakkaille oli kakkukahvitar-
joilu, joita olivat tarjoilemassa Pudasjärven Pudas-
järven Syöpäkerho.

Pudasjärven Kuoma-autoilijat julkistivat histo-
riakirjansa ”Me ajetaan vaikka leipiä uuniin”. Ju-
listamisjuhlassa 21.10. oli seurakuntatalon kahvila 
täynnä väkeä ja hyvä juhlatunnelma. Kuva 29.

OP Pudasjärven edustalle asennettiin yhdes-
sä Fortumin kanssa kaksi sähköautojen akkujen la-
tauspistettä. 

Marraskuu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.11. Matkailun pui-
tesopimuksen 2018-2023, jossa on kirjattu Syötteel-
le noin 48 miljoonan euron investointisuunnitelmia. 
Niistä suuri osa on yritysten itsensä toteuttamia. 
Puitesopimus kuuluu yhtenä osana kaupungin tu-
levaisuuden strategiaan. Myönteisenä pidettiin, 
että puitesopimusta on valmisteltu hyvässä yhteis-
työssä Syötteen yritysten kanssa. Syöte tarvitsee 
kasvurysäyksen.

Pudasjärvellä syntyy vuosittain noin 70 vauvaa, 
joille kaupunki lahjoitti 16.11. Pikkupaavalin päi-
väkodilla sinivalkoiset sukat ja lapaset. Sukkien 
kutomisen olivat suorittaneet kaupungin ostamis-
ta langoista Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten 

talkooryhmä. Kuva 30.
FC Kurenpojat viettivät 25-vuotisjuhlakauten-

sa päätöstilaisuutta 19.11. Tuomas Sammelvuo -sa-
lissa. Vuoden vaikuttajan palkinto luovutettiin Pu-
dasjärven kaupungille. Kuva 31.

Pudasjärven Yrittäjät ja kaupunki palkitsivat 
25.11. Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä Tommi Nis-
kanen K-supermarket Pudasjärvi. Kuva 32.

Pudasjärven Näyttämö esitti marras-joulukuun 
vaihteessa Koskenhovilla joulunäytelmän Kulku-
rin kuusi. 

Joulukuu
Suomi 100 juhlavuoden merkeissä joulujuhlia, kuu-
sien koristelua, kynttilöiden loimua ja talvitunnel-
mointia riitti perinteiseen tyyliin koko joulukuun 
ajan. 

Metsälässä vietettiin kyläjuhlaa ja paikallisen 
metsästysseuran hirvipeijaisia 3.12. Juhlassa pal-
jastettiin sodissa kaatuneitten nimillä varustettu 
Muistotaulu kylätalon seinälle.

Itsenäisyysjuhlia vietettiin Suomi 100 itsenäisyy-
den juhlavuoden merkeissä myös Puhoksella, Sara-
kylässä, koulujen yhteistä juhlaa Hirsikampuksella 
sekä varsinaista itsenäisyysjuhlaa 6.12. Hirsikam-
puksella. Juhlapäivä alkoi jumalanpalveluksella 
kirkossa, jonka jälkeen oli seppeleenlasku sankari-
haudoille, jossa oli myös 40 miestä kunniavartiossa. 
Sieltä yleisö siirtyi Hirsikampukselle itsenäisyys-
juhlaan, johon osallistui yli 300 henkilöä.  Kuva 33.

Jouluhenkeä levittivät MLL:n Pudasjärven yh-
distyksen väki, jonka järjestämän Joulupuukeräyk-
sen avulla kerättiin lahjoja 153 lapselle. Kuva 34.

20
17

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selke-
ästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 
6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista ilmoituksista mak-
su on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimi-
tukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto
RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 

PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET
-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 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 ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tilaa jätteenkuljetus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pudasjärven keskustassa 
RT-KOLMIO 58,8 m² 
Puh. 045-112 7841.

VUOKRATTAVANA

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Koivurankaa. P. 0400 634 325.

Karhusukset 180 cm, sauvat, 
Karhu kengät 39 numeron, 
Käytetty vähän, kaikki yhteen-
sä 65 €. Tumman hopeanviher-
tävä toppatakki koko 44-46, h. 
25 €. P. 040 535 5829.

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Pudasjärven kaupunki on 
haastanut kaikki lumiukko-
talkoisiin vuoden 2018 alus-
ta 11.3. saakka. 

Pystytä lumiukkosi kes-
kustaan tai kylille, porttien 
pieliin, pihateiden varsille, 
pelloille tai palkisille, tai mi-
hin vain missä se on näyttä-
vää, mutta turvallista. Tyyli 
on täysin vapaa! Lumiukko-
jen sijoittamisessa suositel-
laan huomioimaan myös au-
ra-autot siten, etteivät ne vie 
lumiukkoja mennessään.

Lumiukkoja toivotaan 
erityisesti ilmestyvän Ra-
jamaan rannan puistoalu-
eelle. Rajamaan rantaan on 

Lumiukko kärrynpyöräasennossa
tarkoitus saada useampi-
kin lumiukko kaikkien ul-
koilijoitten iloksi. Myös kou-
lut haastetaan lumiukkojen 
tekoon. Luokat voivat itse 
päättää milloin ja mihin lu-
miukkonsa pystyttävät. 
Tempauksessa on mukana 
myös pudasjärveläisiä yrit-
täjiä!

Pudasjärvi-lehti toivoo 
lumiukkojen kuvia ja ta-
rinoita lehden sivuil-
le kaikkien ihailtavaksi. 
Lähetä kuvia ja tekstejä 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ervastissa Neea, Anne-Mari ja Mika Kylmänen ottivat haas-
teen vastaan ja ideoivat ja muotoilivat lumiukon kärrynpyörä-
aiheiseksi.  -Idea lähti siitä, että tekisimme erilaisen lumiukon 
vuoden viimeisenä päivänä. Miksi lumiukon pitäisi olla aina 
oikein päin? Lisäksi yksi lumiukon tekijä oli 8- vuotias Neea 
tyttönen, joka on kova tekemään kärrynpyöriä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN METSÄTILA 
PUDASJÄRVELLÄ

Tila on ulosmitattu ja se myydään internet -huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 5.1.-23.1.2018.
Kohdenumero 662274: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Karku-
saari -niminen tila RN:o 14:78 (615-403-14-78). Tilan pinta-ala on 
29,59 ha, josta metsämaata on noin 23,1 hehtaaria ja loppuosa 
on joutomaata. Tilan arvioitu ainespuun määrä on 1.280 m3, josta 
tukkipuuta on 88 m3 ja kuitupuuta 1.192 m3

Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 562 8425 (ark. 8.00-16.15) tai 
internet www.oikeus.fi. 
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Kouvan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

la 20.1.2018 klo 14 Piipposen pirtissä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Lopuksi hirvipalaveri, ilmoittautuminen 
syksyn hirvijahtiin.

Johtokunta

Koskenhovilla su 7.1.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  Hyvää Uutta Vuotta 2018!

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAN VOIMAANTULO
Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 57 hyväk-
synyt Pytkynharjun asemakaavan muutoksen kort-
teliin 20 sekä siihen liittyvälle virkistysalueelle.
Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuk-
sella.

Pudasjärvellä 3.1.2018 
Kaupunginhallitus

Marikaisjärven Metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAISET
Marikaisjärven Toimitalolla 

su 14.1.2018. klo 12.00-14.30.

Hirvijaosto

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset sekä mökkiläiset tervetuloa!

MIELENTERVEYS ELÄMÄNTAITONA  
– MIELENTERVEYDEN  
ENSIAPU®1-KURSSI

PUDASJARVI.FI

ti 23.1., 30.1., 6.2. ja 13.2.2018 klo 17-20 
Pudasjärven kirjastolla, Hyvän mielen paikat  
-tilassa, Tuulimyllyntie 6. 
Koulutus on maksuton ja on tarkoitettu maahan-
muuttajien kanssa toimiville ja maahanmuuttajien 
kanssa toimimisesta kiinnostuneille.

Kurssille otetaan 12 osallistujaa.  
Ilmoittautuminen 15.1.2018 mennessä  
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi p. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

PUDASJARVI.FI

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN VOI-
MAANTULO
Valtuusto on kokouksessaan 09.11.2017 § 58 hyväk-
synyt Pudasjärven kaupungin rakennusjärjestyksen. 

Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu. Rakennusjär-
jestys tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvellä 5.1.2018 
Kaupunginhallitus

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

HIRVENNAHKOJA
otetaan vastaan ampumaradalla 

la 13.1.2018 kello 10-13. 
KOEAMMUNNAT 

la 20.1.2018 kello 10 alkaen.
Pienpetokilpailuun ilmoittautumiset 

11.2.2018 mennessä kirjallisesti. Kaavake 
löytyy RHY:n kotisivulta tiedotuksista tai toiminnanohjaajalta.

Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistys tiedottaa:

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PALJU-
KÄRRYN 

VUOKRAUS
Arkena 70 €/vrk

Viikonloppu 150 €
Viikko 250 €

NYT 
YRITTÄMÄÄN!

VUOKRAAME 
PIENKONEHUOLLON 

LAITTEINEEN JA 
KONEINEEN. 
Yhteydenotot 

Pertti Heikkinen 
p. 0400 681 895

VUOKRATTAVANA
 PUDASJÄRVELLÄ

SAUNALLINEN 
YKSIÖ

Heti vapaa.
P. 0400 681 895/Pertti

INVENTAARIO POISTOJA

UUTUUS!

RAPPURALLI
3 harjan

LUMENPUDOTIN
teleskooppivarrella

Candy
JÄÄKAAPPI

Candy
TISKIKONE
60 cm

Hoover
LIESI
50 cm

Iso todella hieno
SISUSTUSTAKKA

Traktorin nostolaitteisiin
TRUKKIPIIKIT

Traktorin
TAKALANA

Moottorikelkan
TUKKIREKI/
PARIREKI

Karhu
KUOMUKÄRRY
265

KAASUKÄYTTÖISET 
VEDEN-
LÄMMITTIMET

28 kW

19,95

19,95

199,-

299,-

299,-

299,-

249,-

495,-

495,-

999,-

139,-

RAJOITETTU 
ERÄ!

RAJOITETTU 
ERÄ!

NYT!
VAIN 1 kpl jäljellä

VAIN 2 kpl jäljellä

NYT!

NYT!
VAIN 1 kpl jäljellä

NYT!
VAIN 2 kpl jäljellä

NYT! VAIN 1 kpl jäljellä

NYT!
VAIN 1 kpl jäljellä

NYT! VAIN 5 kpl jäljellä

NYT!
VAIN 2 kpl jäljellä

20 kW

UUTUUS!

KAIKKI NAISTEN, 
MIESTEN ja LASTEN

TAKIT, HOUSUT ja TOPPAPUVUT

-20%
ERÄ

TALVIKENKIÄ

-20%NYT

KAIKKI VILTIT ja 
FLEECEHUOVAT

-20%
Naisten, miesten ja lasten

ALEREKEISSÄ PALJON 
TUOTTEITA ALENNETTUUN 

HINTAAN!

ALE! ALE! ALE! 

ALE! ALE! 

ALE! 

ALE! ALE! ALE! 

ALE! 

PALVELEMME: 
 LOPPIAISENA 
 LA 6.1.  11-18
 SU 7.1.   11-18

ras
2,99

DONITSIT
6 kpl/200 g

pkt
1,99

ATRILLI 
GRILLI-

MAKKARA
400 g

ras 0,99
pkt

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

400 g

1,99

ITALIAN
SALAATTI

400 g

1,19
ras

PORON
KYLMÄSAVU 
PAISTIPALA

pakaste

49,90
kg

FAZER
PRESENT 
SUKLAA-

KONVEHDIT
260 g

RAJOITETTU 
ERÄ!

RAJOITETTU 
ERÄ!

189,-

Candy
JÄÄ/PAKASTEKAAPPI

399,-
NYT! VAIN 1 kpl jäljellä
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VILPE.COM/ECO

Kiinnostuitko?
Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-823510
myynti@lvijarauta.fi 

IDEAL WIRELESS
VILPE®
ILMANVAIHDON LANGATON OHJAUSJÄRJESTELMÄ

VENTTIILIT 
TULOILMALLE

KATOLLE 
ASENNETTAVA 
HUIPPUIMURI

HUONEISIIN ASENNETTAVA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ENERGIANSÄÄSTÖ 75 % 
VERRATTUNA MUIHIN 

JÄRJESTELMIIN

SÄÄTELEE 
ITSEÄÄN 

AUTOMAATTISESTI

EI VAADI 
SUURIA 

RAKENNUSTÖITÄ

LANGATON 
– EI TARVITA 

JOHDOTUKSIA

Raikasta sisäilmaa
VILPE® ECo Ideal Wireless 
–ohjausjärjestelmällä

Omakotitalohin, joissa ei ole koneellis-
ta ilmanvaihtoa. Kesämökeille, auto-
talleihin, pesutupiin ja muihin tiloihin.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

TAMMITARJOUS
VANTEIDEN TEHOPESU
VAHAUKSIIN KAUPAN PÄÄLLE

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Alennusmyynti menossa Hertassa
Huhtikuussa 5-vuotis synt-
täreitä viettävä Vaatepuo-
ti Hertta palvelee asiakkai-
ta Pudasjärven keskustassa. 
Myynnissä on laadukkaita ja 
yksilöllisiä naisten vaatteita. 
Miehille tilauspalveluna saa 
Hertasta farkkuja, housuja, 
boxereita ja sukkia.

- Ostopäätökseen vaikut-
taa enemmän laatu kuin hin-
ta ja tietysti miltä vaate näyt-
tää ja tuntuu päällä. Palvelu 
ja passaaminen on meidän 
työtä ja antaa myös rehelli-
nen palaute miltä se näyttää, 
kertoo kauppias Katja Jär-
venpää.

Alennukset ovat jopa 50-70 
prosenttia.

Tammikuu on perinteistä 
alennusmyynnin aikaa. Ale-
tuotteiksi valikoituvat yleen-
sä ne sarjojen yksittäiskap-
paleet. Tänä vuonna Hertan 
ale -myynti on yhdistet-
ty talvi- ja inventaario ale-
na. Hertta on hyvällä kaup-
papaikalla Kurenalla ja näin 
vaatepuotiin on helppo osa-
ta. 

-Joulun alla oli muka-
van vilkasta. Uusi työnteki-
jä aloittaa liikkeessä tammi-
kuun alussa ja yksi henkilö 
on ollut työkokeilussa muu-
taman kuukauden, mainit-
see Järvenpää.A-RH

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.1.2018 asti.

13,90€
(norm. 17,40)

250 g

23,90€
(norm. 30,10)

440 g

Hallituksen jäsenet Jouni Puhakka ja Heimo Turunen luo-
vuttivat Pirkko Päätalolle eläkkeellelähtömuistamisen.

Työpetarilla puurojuhla
Työpetari yhdistyksen perin-
teistä puurotapahtumaa vie-
tettiin 19.12. Unelmatehtaan 
tiloissa. Yhdistys tarjoaa aina 
jouluaterian vuoden aikana 
yhdistyksessä töissä olleille 
henkilöille ja hallituksen jäse-
nille. Jouluateriaa nauttimassa 
oli noin 15 henkilöä. Toimin-
nanjohtaja Tuomo Jokikok-
ko kertasi vuoden tapahtumia 
ja hieman tulevaakin toimin-
taa sekä toivotti kaikille rau-
haisaa joulua. Vuoden 2017 
aikana yhdistyksessä on ko-
keiltu uutta toimintaa Unelma-
tehtaan tiloissa. Maaliskuusta 
lähtien yhdistys on vastannut 
kuntouttavasta työtoiminnas-

ta Unelmatehtaan tiloissa. Toi-
minnassa on ollut mukana yli 
20 henkeä ja heille käyntipäi-
viä on kertynyt lähes 300 päi-
vää.

Yhdistyksen hallitus muisti 
eläkkeelle jäävää toimistotyön-
tekijä Pirkko Päätaloa lahjalla. 

Pirkko jää hoitamaan vuoden 
2018 alusta yhdistyksen toi-
mistotöitä osa-aikaisesti.

Jokainen henkilö sai tilai-
suudessa vatsansa täyteen ja 
lähtiessään pienen joulupake-
tin. Tämän jälkeen oli hyvä jää-
dä odottamaan joulua. 


