
nro 2 2020

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tapahtui Pudasjärvellä 
vuonna 2019 s. 5-7

Matkahuolto siirtyi 
M-Tavarataloon s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 9.1.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Koko perheen tapahtuma uuden 
uutukaisessa Lumiareenassa. 
Tule tutustumaan Lumiareenaan 

ja Syötteen yrittäjiin sekä 
heidän tarjontaansa. Koe Oulun 
Tähtisirkuksen taikaa ja UPO - 

Uuden Puhallinorkesterin tarjomia 
musiikkielämyksiä lapsille sekä 

aikuisille! 

Kakkukahvitarjoilu ja vapaa pääsy.

TULE MUKAAN VIIHTYMÄÄN!

LUMIAREENAN
avoimet ovet

Syötteellä lauantaina 25.1.2020 klo 13-16, os. Romekievarintie 2

UPO - UUSI PUHALLINORKESTERI  & KATI POIJULA

Linja-autokuljetus 150 ensimmäiselle ennakkoon ilmoittautuneelle Kurenalta 
(Oikopolku) Syötteelle klo 12, takaisin klo 16. 

Ilm. os. pudasjarvi.fi/lumiareena tai puh. 040 826 6417.

PAVEL JA LOUISA

KONE-ESITTELYPÄIVÄ 
Niemitalon Juustolan pihalla
perjantaina 10.1. klo 10–14

• www.lakkapaa.com •
• Hakatie 15 • 90440 Kempele 
• Avoinna: Ma–pe klo 8–16.30

KONEMYYNTI
Kimmo Junttila
045 6749 626

kimmo.junttila@lakkapaa.com

TYÖNÄYTÖS

KOEAJO!

Tervetuloa!

Pienkuormain

Traktorit

Kaikkiin ostoihin saatavissa edullinen rahoitus, kysy lisää myyjältä!

5990,-alv. 0%

Pilkemaster klapikoneet 
Alkaen

18900,-alv. 0%

Flexitrac 1126

Metsäperävaunut

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

LASINPESUNESTE 
SHINY POWER 

-20 C 4 L

10-.

TUNNISTINVALAISIN 
STEINEL L585S 
60 W E27 
MUSTA

990

2990

ULKOSEINÄVALAISIN 
GOODIY CONE 60 W 
MUSTA

3
KPL

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä: 
www.vkkmedia.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.
Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Tule tapaamaan 
Alinaa!
Tervetuloa tutustumaan Alinan moni
puolisiin palveluihin K-Marketissa 28.8. 
klo 9–15 ja S-Marketissa 29.8. klo 9–15.
Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Talonmiespalvelut • Hoivapalvelut  
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Kotisairaanhoitopalvelut  
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Olemme palvelusetelituottaja. 

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.
Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Tule tapaamaan 
Alinaa!
Tervetuloa tutustumaan Alinan moni
puolisiin palveluihin K-Marketissa 28.8. 
klo 9–15 ja S-Marketissa 29.8. klo 9–15.
Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Talonmiespalvelut • Hoivapalvelut  
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Kotisairaanhoitopalvelut  
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Olemme palvelusetelituottaja. 

Etsimme joukkoomme reipasta 
kotipalvelutyöntekijää / 

lähihoitajaa.
Otathan yhteyttä!
044 455 6561

Kauppatie 5, 2 krs, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 823 380

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologi Liisa Karinen to 16.1.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Olli Heikkilä vastaanotto ti 4.2.

Hammaslääkäri   Yleislääkäri    Erikoislääkäri

HAMMASLÄÄKÄRI JA 
LÄÄKÄRIASEMA
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 12.1. kello 10, Timo Lii-
kanen, Oskari Holmström, Jukka Jaakkola. Messuun kut-
sutaan erityisesti vuoden 2019 aikana kastettujen perhei-
tä, kastepuun riisuminen. Kirkkokahvit. Messua voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta, 
linkki kotisivulla. 
Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuoron sävelhartaus seu-
rakuntakodissa ti 21.1. kello 18.30. Kuoroa johtaa Tommi 
Hekkala, hartaus Timo Liikanen.
Kuorot: Vox Margarita ke 15.1. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 16.1. kello 18.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 13.1. kello 11.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 16.1. kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 15.1. kello 10-13. 
Lähetyksen mattoarvonnan voittonumerot: 661 sän-
gynpeite, 268 matto, 132 matto, 285 matto, 6 matto, 357 
matto, 233 matto, 157 matto ja 535 matto. Voittajille on 
ilmoitettu henkilökohtaisesti. Voitot voi hakea kirkkoher-
ranvirastosta. Kiitos kaikille osallistujille.
Perhekerhot: iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 13.1. 
kello 17. Kirkkomuskari ja perhekerho seurakuntakodissa 
ke 15.1. kello 10-11, sen jälkeen tilaisuus jatkuu perheker-
hona.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin alk. 10.1. kel-
lo 9.30-12, parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilai-
nen) hoitoon, pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittau-
tumiset lastenohjaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, 
Rauni Juntti 040 586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan ry:llä su 12.1. kello 
16 (Iivari Jurmu, Jukka Lehto)
Haudattu: Ulla Marketta Kerälä 70 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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € 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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Henkinen vapaus on äärettömän tärkeä ja 
tavoiteltava asia. On täyttä työtä kasvat-
taa itseään ymmärtämään omat voimansa 
ja voimattomuutensa. Henkisen kehitty-
misen selkiintymisen puutarhureina toi-
mivat oman itsen lisäksi lähiympäristö ih-
misineen, ideologeineen ja tapahtumineen. 
Henkinen vapaus rakentuu kypsymisestä 
ymmärtämään omaa ja toisten vajavuut-
ta, ihmisyyttä ja inhimillistä toimintaa. Va-
paus ei tarkoita sitä, että voi tehdä kaikkea 
sitä mitä itse haluaa ja kokee oikeutetuk-
si. Se ei oikeuta vaatimaan toisia tekemään 
oman tahtonsa mukaan. Henkisesti vapaa 
ihminen osaa ja uskaltaa kohdata pelkää-
mättä omat monimutkaiset tunteensa ja 
toimintansa niin hyvät kuin kyseenalaiset-
kin. Henkisen vapauden saavuttamiseen 
vaaditaan kykyä osata päästää irti toisten 

asettamista ajattelu- ja toimintamalleista. 
Siihen kuuluu pyrkimys itselleen uskolli-
sesti ja toisia kunnioittaen hyväksyä elä-
män eteen tuomat ruusut ja ohdakkeet.

Kaikkivaltiaan Jumalan luomistyönä 
syntyi ihminen. Myöhemmin Jumala an-
toi armossaan oman Poikansa Jeesuksen, 
jotta ihmisellä olisi mahdollisuus elää va-
paudesta. Jeesuksella on voima vapauttaa 
ihmisiä lukemattomista vaivoista, ahdista-
vista ja orjuuttavista asioista. Hän kutsuu 
ja kehottaa ihmistä elämään Hänen yhtey-
dessään, jolloin ihminen saa kokea ja elää 
siitä vapaudesta, johon hänet on kutsuttu. 
Jeesuksen antama vapaus vapauttaa mei-
dät myös suhteessa toisiin ihmisiin. Se va-
pauttaa olemasta ihmisille mieliksi kuten 
Paavali kirjoittaa: ”Pyrinkö olemaan ihmisil-
le mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään 

ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija” (Gal 
1:10). Nöyrä usko Jeesukseen antaa ihmi-
selle henkistä vapautta, jossa ei ole pel-
koa. Eläminen Jumalan yhteydessä täyttää 
vapauden tunnusmerkit täydellä voimal-
la. Usko Jeesukseen vapauttaa ihmisen ra-
kentamasta elämäänsä omien tekojensa, 
laadittujen sääntöjen ja toisten ihmisten 
mielipiteiden varaan. Jeesus auttaa seuraa-
jansa vapauteen ihmisten asettamista ra-
joituksista, mutta samalla sitoo heidät to-
tuuteen ja rakkauteen. Jeesuksen rakkaus 
ohjaa lempeästi ihmisen elämälle, teoille ja 
valinnoille ja armoitetun vapauden koke-
miseen.

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Henkinen vapaus

Rakkaamme

Teuvo Kalevi 
KELAHAARA 
s. 21.10.1941
k. 7.12.2019
Muistaen rakkaudella
Irja
Jarmo ja Inga
Niina, Samuel, Erika ja Sonja
Sukulaiset ja ystävät

Ei syki enää sydän lämpöinen.
On poissa rakas läheinen.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos kaikille Teuvoa muistaneille.

Tulevaisuuden suunnittelua ja kuusenkerkkäsiirappia
Hyvinvointivaliokunta on 
asettanut vuoden 2019 käyt-
tösuunnitelmaan kuntastra-
tegiasta johdettuja tavoitteita 
työskentelylleen. Kuluneen 
talousarviovuoden viimei-
sessä kokouksessaan 17.12. 
hyvinvointivaliokunta to-
tesi päässeensä asetettui-
hin tavoitteisiinsa hyvin. Eri 
käsittelyasteille osoitettu-
ja tavoitteiden mukaisia ja 
muita ohjausesityksiä ker-
tyi pitkälle toistakymmentä. 
Tulevan vuoden tavoitteik-
si nousivat vahvasti, varhais-
kasvatus, toisen asteen kou-
lutus ja vanhuspalvelut. 

Vanhuspalvelujen tarjon-
ta Pudasjärvellä on edelleen 
keskusteluttanut niin päät-
täjiä kuin kuntalaisiakin. va-
liokunta suunnitteli vuoden 
2020 aikana järjestettäväksi 
keskustelu-, suunnittelu- ja 
ideointitilaisuudet vanhus-
palvelussa työskenteleville 
sekä vanhuspalvelujen tuot-
tajille. 

Valiokunnalle saatettiin 
tiedoksi kaupunginhallituk-
sen päätös, jonka mukaan 

Syötteen koulun lakkautta-
miselle ei ole tällä hetkellä 
perusteita, joskin kouluverk-
kotarkastelua on tarkoituk-
senmukaista jatkaa kaikkien 
koulujen osalta alkuvuodes-
ta käynnistyvän talousohjel-
man valmistelun yhteydessä. 
Lisätietoa toivottiin Syöte-
keskuksessa järjestettävästä 
leirikoulutoiminnasta.

Hyvinvointi- ja sivistys-
toimi on hakenut Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä avus-

Vuoden viimeisessä kokouksessa hyvinvointivaliokuntaa ja esittelijöitä ilahdutti Karhupa-
jan nuorten valmistama kuusenkerkkäsiirappi-joululahja.

tusta Lukemisen kulttuurin 
ja lukutaidon vahvistaminen 
varhaiskasvatuksessa, alku-
opetuksessa sekä kodeissa 
Pudasjärvellä- hankkeeseen.

Pudasjärven kuntasuun-
nitelman yhdeksi painopis-
tealueeksi on hyväksytty 
lähiruokapalveluiden tuot-
teistaminen ja monipuolis-
taminen. Karhupajan nuoret 
ja valmentajat ovat ottaneet 
ohjeistuksesta vaarin. Valio-
kunta sai joulumuistamiseksi 

Karhupajan nuorten ja ohjaa-
vien valmentajien kanssa Pu-
dasjärven metsästä omin kä-
sin kerätyistä kuusenkerkistä 
valmistamaansa herkullista 
kuusenkerkkäsiirappia.

Yhteistoiminnallista ja 
hyvinvointia 

kasvattavaa Vuotta 2020!

Sointu Veivo

Työikäisille tarjotaan keittolounas Pudasjärven seurakuntata-
lolla 22.1. kello 12. Mukaan lounaalle toivotaan työnhakijoita, 
osatyökykyisiä ja kaikkia heidän kanssa toimivia. 

Ennen lounasta Pudasjärven seurakunnan kirkkoherra 
Timo Liikanen pitää pienen hartauden. Ruuan jälkeen keskus-
tellaan osatyökykyisyydestä ja työkyvystä sekä mietitään yh-
dessä mitä voisimme tehdä. 

Vahvaksi-osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen työn-
tekijät esittäytyvät ja kertovat mitä hanke voisi tarjota työn-
haun tueksi. Hankkeessa on meneillään myös kysely, jossa 
kartoitetaan pudasjärveläisten osatyökykyisten kokemuksia 
polulla työelämään, koulutukseen tai eläkkeelle. Pudasjärven 
seurakunnan diakoniatyö kertoo ajankohtaisista asioista dia-
koniatyön kentältä.

Lopuksi juodaan yhdessä kahvit. Maksuttoman lounaan tar-
joavat Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden Vahvaksi - 
osatyökykyisten työllistäminen -hanke ja Pudasjärven seura-
kunta.

Aili Jussila 

Työnhakijoille 
tarjolla keittoa ja tietoa

Kunnossa kaiken 
ikää -salivuorolla 
torstai-iltaisin on jo 
20-vuoden ajan 
kokoonnuttu pelaamaan 
lentopalloa Sammelvuo 
-salille. Aktiivisimpiin 
osallistujiin on koko 
ajan kuulunut 
Kalervo Illikainen. 
Kauko Tervonen ja 
lentopallokaverit 
muistivat Kalervoa 
pienellä lahjalla hänen 
84-syntymäpäivänään 
marraskuussa. HT

Lentopallo sujuu 84-vuotiaana
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

helpottajat
nopeat arjen

Fazer

puikula pehmeämpi
100% kaura 4/220 g tai  
täysjyvä 4 kpl/240 g  
(5,38-5,86/kg)

129
ps

Atria  
Perhetilan

kanan  
gourmet fileeleikkeet
450 g (13,22/kg)

veriappelsiini
750 g (1,32/kg) italia

595
rs 099

ps

tofu
maustamaton  
250 g (9,96/kg) 

249
kpl

TARJOUKSET VOIMASSA to-su 9.-12.1. ELLEI TOISIN MAINITA

Yksittäin vadelma 2,99 rs (23,92/kg) ja 
pensasmustikka 2,49 rs (19,92 / kg)

Ilman korttia 6,85 rs (15,22/kg)
-13%

Plussa-kortilla

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

vadelma
espanja/portugali sekä
pensasmustikka
125 g (12,00/kg) peru

2
rs3.-

keittoainekset
185-375 g 
(7,97 -16,16/kg)

299
ps

UUTUUS

999
kg

voimassa to-la 9.-11.1.

KALAVAPRIIKKI  
tuore  
kirjolohifilee
vakuumipakattu a-leikattu
kasvatettu suomi
rajoitus 2 fileetä/talous

SUOMI

kukkakaali
espanja

199
kg

jäävuori- 
salaatti
espanja

199
kgerä

699
kg

voimassa to-la 9.-11.1.

tuore  
silakkafilee
suomi, säävaraus

SUOMI
erä

tulppaani
25 kpl, suomi

999
kimppu

SUOMI
 HAUHAU HAUANTAI

koiranmakkara
4 paCk (4x500g), raj. 2pkt/talous

099
pkt

erikois erä!

FAZER
kauraherkku

440 g

199
kpl

Meillä 

paistettu! 

Viikon 

paistoleipä! 

Syötteen joulua valaisivat jää- 
ja lumilyhdyt. Syötteen alu-
een toimijat kutsuivat kaikki 
Syötteen asukkaat, mökkiläi-
set, vaunulaiset ja asiakkaat 
mukaan luomaan yhdessä 
joulun tunnelmaa. Lyhdyt sy-
tytettiin joulunalusviikonlop-
puna ja niitä poltettiin aina 
29.12. saakka. Mukaan ehti, 
vaikka saapui tunturiin vas-
ta joulun pyhinä. Jäälyhdyn 
sijaan saattoi lauhemmalla 
kelillä rakentaa lumilyhdyn, 
hankkeen alulle panneesta 
Syötteen tapahtumatiimistä 
kerrottiin. 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
rinteillä lasketeltiin joka päi-
vä, lisäksi rinteiden ympäris-
tössä tapahtui paljon joulun 
ja uuden vuoden aikaan. Vas-
ta valmistunut LumiAreena 
ja Iso-Syötteellä talvikauden 
alussa avanneet KIDE Ho-
tel by Iso-Syöte ja Ravintola 
Tuba toivat uuden kattauk-

sen tapahtumia alueelle. 
Jouluaattona ohjelmas-

sa oli laskettelun ja muiden 
hauskojen lumiaktiviteet-
tien lisäksi jouluaaton harta-
us Luppovedellä ja joulupu-
kin vierailuun huipentuva 
jouluillallinen Tubassa. Jou-
lupäivänä nautittiin iltapäi-
vän mäenlaskusta ja herkul-
lisesta villasukkabrunssista 
Tubassa. 

Uutta vuotta kohden meno 
tiivistyi. Vuoden viimeisi-
nä päivinä rinteillä kilpailtiin 
lapsille tarkoitetussa Mustin 
ja Lystin pujottelukilpailus-
sa, koko perheen SuomiSlalo-
missa ja jouluisessa aarteenet-
sinnässä, sekä SnowParkin ja 
MiniStreetin puolella temp-
puilussa. Tunturiin saatiin 
myös huippuartisteja, kun 
paikalle saapui peräkkäisinä 
iltoina The Meänland ja Vil-
ma-Alina. Jälkimmäiselle kei-
kalle olivat tervetulleita myös 

alaikäiset. 

Uusi vuosi  
vastaan suurella  
yleisöjoukolla
Vuosi vaihtui perinteises-
ti ilmaisessa iltamäessä ilta-
seitsemästä puoleenyöhön ja 
huipentui Pudasjärven kau-
pungin uuden vuoden toi-
votukseen, soihtulaskuun ja 
upeaan ilotulitukseen! Pai-
kalla oli valtava määrä ylei-
söä, arviolta 2000 henkeä. 
Suomen kielen lisäksi kuul-
tiin englantia ja Uutta Vuot-
ta vastaanottamaan tulleiden 
venäläisvieraiden kotimaan 
kieltä.

Illan ohjelmaa juonsi Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen alue-
johtaja Jussi Kiiskilä ja Hyvää 
Uutta Vuotta toivotti suo-
meksi ja englanniksi Kide ho-
tellin johtaja Jarkko Kosken-
mäki.

Lyhdyt valaisivat Syötteen joulua – runsaasti ohjelmaa Uutena vuonna!

Kaupungin tervehdykses-
sään kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Vesa Riek-
ki sanoi kaupungin olleen ak-
tiivisella otteella Syötteen 
kehittämisessä. Siitä on esi-
merkkinä muun muassa jou-
lukuun alkuun valmistunut 

LumiAreena ja mittavat lii-
kennealueiden rakentamiset, 
jotka valmistuvat ensi kesä-
nä. Riekki kertoi, että kaikki 
Syötteen alueen kehittämis-
päätökset on tehty yksimie-
lisesti. Matkailuelinkeino on 
tärkeä tukijalka kaupungille.

-Alkamassa on myös Syöt-
teen alueen matkailussa juh-
lavuosi, sillä 40 vuotta sitten 
Iso-Syötteellä avattiin ensim-
mäinen laskettelurinne, muis-
tutti Riekki. 

Heimo Turunen

Uusi Vuosi vaihtui Iso-Syöt-
teellä upeassa ilotulituksessa. 

Arviolta 2000 hengen yleisö oli levittäytynyt osittain myös 
laskettelurinteen alueelle. 

Soihtulasku on muodostunut jo perinteeksi Iso-Syötteellä. 

Sadalle nuorelle jaettiin soihtukepit, jotka sytytettiin rinteiden 
huipulla olleista nuotioista. Soihtulaskun ajaksi rinteistä sam-
mutettiin valot ja soihdut näkyivät kirkkaana laskettelijoilla.

Kide hotellin johtaja Jarkko Koskenmäki, kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtaja Vesa Riekki ja Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen aluejohtaja Jussi Kiiskilä iloitsivat väen paljoudesta.
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2.

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
10.-11.1.

MAANANTAI-ToRsTAI
13.-16.1.
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100
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100
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kg

Porsaan tuore
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Irto 
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149
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2 kalaa/talous
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100
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100
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2 pkt/talous

pkt

2 pkt/talous

3 kg/
talous

149199
kg349

pkt ras

raj.erä

pkt

pkt

1395

1595

2050

1395

495

1395

MA-TI 13.-14.1.          kE-To 15.-16.1.

Oululainen 
tosi ohut
REIssUMIEs
5 kpl/175 g

RAUTAosAsToLTA

HK kULTA-
PAAHDETTU

kINkkU, BRoILERI
tai HÄRkÄ 150-180 g

PE-To 10.-16.1.

Arla Perinteiset 
JogURTIT

150 g

HK Kariniemen
kANANPoJAN
JAUHELIHA
400 g

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

Grillattu
kuuma
BRoILERI

Atria
kAIsERvURsTI
palana

Saarioinen
PIzzAT
200 g

kAALI-
kÄÄRyLEET

Kivikylän
Wanhanajan
NAkkI
380 g

Findus
fILEE-
kALAPUIkoT 
250 g

795

HK
LIHAPyöRykÄT 360 g 

tai JAUHELIHA-
PIHvIT

330 g

Hyvä
NAUTA 
JAUHELIHA

Suomalainen
PoRkkANA

1 kg

kg

Valio hyvä 
suomalainen
ARkIRAAsTE
170 g

koTIkUNToILIJALLE

Mummon
RANskAN-
PERUNAT 
750 g

HK
vILJAPoRsAAN

LIHAsUIkALE
400 g

kermapippuri

3 kpl

Kotimainen
TUoRE
kIRJoLoHI

kANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUHELIHA
sIkA-NAUTA

Porsaan 
ETUsELkÄ tai 
LAPA

1000 lumen
oTsALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Atria
HIILLos
gRILLIMAkkARA
400 g

Vaasan
LoUNAs-
sÄMPyLÄT 
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

Arla
voI 500 g
normaalisuolainen

PE 10.1.       LA 11.1.

Naudan 
PAIsTI-
JAUHELIHA

Porsaan 
PAAHTokyLkI 
maustettu

Kariniemen
BRoILERIN
koIPIREIsI
3 kpl/ras, marinoitu

Ballerina
TÄyTEkEksIT
190 g

HK
UUNILENkkI
400 g

Kivikylän
MAALAIs-
kINkkU
palana ja siivuina

Nero
PILkkIAHkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AHkIo
210x80cm

299,-

Sievi Arktis
NAHkA-
sAAPPAAT

115,-

kAAsU-
LÄMMITIN 
4,2 kW

8990

ProMaster
RUUvIMEIssELI-
kÄRkIsARJA
28-osaa

10,-

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

9990

PIsARA-
ToMAATTI

250 g
Espanja

Royal Gala
oMENA
70-75 mm
Hollanti

Valio
PoLAR

vIIPALE-
JUUsToT

270-300 g

sTART

sUksIvoITEITA

sAATAvILLA!

Karhu
JUMPPAPALLo
65 cm

Karhu
ovIREkkI

Karhu
kÄsIPAINosARJA
10 kg

Karhu
TAsAPAINo-
LAUTA

Karhu
kÄsIPAINoT
2x1 kg

AERoBIck
MATTo
40x100 cm
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2019

2019

5.

6.

8.

10.

Tammikuu
Vuosi 2019 otettiin vastaan 
yhdessä tekemisen meinin-
gillä. Pudasjärvellä S-marke-
tin pihalla Pudasjärven Ur-
heilijat järjesti ilotulituksen 
ja Iso-Syötteellä oli ohjelmas-
sa soihtulasku ja näyttävä 
ilotulitus. Väkeä oli paikalla 

kuperäisen suunnitelman 
mukaan. Kuva 7.

Reilun parinkymmenen 
eri metsätoimijan yhteisesti 
järjestämä Metsäpäivä täytti 
22.3. torin yleisöllä kirpeällä 
pakkassäällä. Vuoden met-
sätoimijana palkittiin Oulun 
seudun ammattioppilaitok-
sen Taivalkosken yksikkö 
(ent. nimi Metsäoppilaitos). 

Pudasjärven seurakun-
nan pitkäaikaisin työnteki-
jä 35 vuotta seurakuntalai-
sia palvellut Maire Puhakka 
saateltiin eläkkeelle 29.3. 
Uutena talouspäällikkönä 
aloitti Timo Niskanen. Kuva 
8.  

Kumparelaskun SM-kil-
pailut pidettiin 28.-29.3. Iso-
Syötteellä. 

Huhtikuu
Pudasjärven seurakunta juh-
li 380 vuotta kestänyttä toi-
mintaansa 7.4. Juhlamessun 
toimitti Oulun hiippakun-
nan uusi piispa Jukka Keski-
talo. Kuva 9.   

Kansalaisopiston kevät-
näyttely oli avoinna lähes 
koko huhtikuun ajan Poh-
jantähdessä. 

Eduskuntavaalikampan-
jan aikana kaikkien puoluei-
den Pudasjärven paikallisyh-
distykset järjestivät lukuisia 
tilaisuuksia, joissa vieraili 
kansanedustajaehdokkaita. 
Vaaleissa Keskusta ja Perus-
suomalaiset keräsivät eniten 
ääniä Pudasjärvellä. Pudas-
järveläisen ehdokkaan Vesa 
Riekin vaalivalvojaisissa ol-
tiin mietteliäänä vaalituksen 
selvittyä. Kuva 10. 

Pudasjärven Kehitys 
Oy:llä oli avoimet ovet ja 
paljon kerrottavaa vilkkaas-
ta yrityksiä palvelevasta toi-
minnasta. 

”On aika muistaa” -tee-
malla vietettiin Kansallisen 
Veteraanipäivän juhlaa Hir-
sikampuksella. Veteraanipe-
rinnettä ollaan siirtämässä 
nuorille. Kuva 11. 

Toukokuu
Työväen Vappujuhlaa vie-
tettiin aurinkoisessa ilmas-
sa torilla paikallisen SDP:n 
ja Vasemmistoliiton järjes-
tämänä. Juhlaan osallistu-
neet noin 150 henkeä saivat 
nauttia lopuksi hernekeittoa.  
Kuva 12. 

Hyvän Olon messut jär-
jestettiin 12. kerran. Messuil-
la oli monipuolista ohjelmaa, 
esiintyjänä oli muun muassa 
muusikko Joel Hallikainen. 
Kuva 13.

Vuosi 2019 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 mm. 
Pudasjärvi-päivä elokuussa. 

Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste 
näyttää kattavan läpileikkauksen suurista ja vähän 
pienemmistäkin tapahtumista. Rakentamisessa ja 

yrityselämässäkin tapahtui paljon uutisoitavaa.

1.

2.

3.

4.

2019

7.

9.

11.

12.

13.

Virkistysuima Puikkari 
täytti 20 vuotta ja juhlavii-
kolla oli monipuolista oh-
jelmaa. Kesäkuusta vuoden 
loppuun saakka uimahalli 
oli remontissa, avataan hel-
mikuussa 2020. 

Lukiolaiset pitivät Hir-
sikampuksella koulutus- ja 
työelämämessut, jossa oli 
mukavaa tunnelmaa, onnis-
tumista ja tekniikan sujumis-
ta. Messuille tehtiin oma tee-
maliite Pudasjärvi-lehteen. 
Kuva 3.

Pärjänsuolla vietettiin 
25.1. talkootyöllä rakenne-
tun jääkiekkokaukalon ava-
jaisia, jossa myös ilotulitus. 

Kontiolla pääministeri 
Juha Sipilä vihki käyttöön 
uuden Kontio SmartLog 
-tuotantolinjaston hirsival-
mistusta varten. Kuva 4. 

Helmikuu
Umpihankihiihtokisa järjes-
tettiin Syötteen maisemis-
sa 9.-11.2. 22. kerran kerä-
ten lähes 300 kovakuntoista 
ja hurjapäistä urheilijaa. Ki-
saan kuului umpihangessa 
hiihdon lisäksi kaikenlaisia 
eräolosuhteissa selviämi-
seen liittyviä tehtäviä ja yö-
pymiset tapahtuivat lumi-
sessa metsässä. 

Pohjois-Pohjanmaan Ur-
heilugaalassa liikuntaneuvos 
Seppo Sammelvuo palkit-
tiin Elämänura-palkinnolla 
ja Toni Niemelä Vuoden Lii-
kuntateko-palkinnolla. 

Rimmin rääppijäset pi-
dettiin 21.2 Rimminkankaan 
tyhjennetyllä koululla. Oh-
jelmassa oli mm. jäljellä ole-
vien tavaroiden huutokaup-
pa, jossa meklarina toimi 
Urpo Turpeinen. Kuva 5.

Maaliskuu
Kansanedustajavaalien mer-
keissä oli joka viikko eri puo-
lueiden tilaisuuksia huhti-
kuulle saakka. Eduskunnan 
varapuhemies Mauri Pek-
karinen vieraili 10.3 yleisö-
tilaisuudessa, jossa esittäytyi 
myös Pudasjärven oma eh-
dokas Vesa Riekki. Kuva 6. 

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä tuli uusi entistä kirk-
kaampi valaistus, kun Mi-
nistreet rinteeseen otettiin 
käyttöön uusi rinnevalaistus 
LED-valaisimilla. 

Eläkeläiset järjestivät mie-
lenosoituksen Osuuspankin 
edessä pankkipalvelujen su-
pistamista vastaan. Pankki 
otti huomioon eläkeläisten 
mielipiteen, aukioloaikojen 
supistuksia ei toteutettu al-

yli 1000 henkeä. Kuva 1. 
Kirkkovaltuusto järjes-

täytyi ja sai uuden puheen-
johtajan Eero Ahosen, uu-
den varapuheenjohtaja 
Anna-Maaria Jaakolan. Tert-
tu Puurunen jatkoi varapu-
heenjohtajana. Kuva 2. 
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24.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

25.

27.

29.

23.

Pudasjärveläinen lähihoi-
taja Laura Väisänen aloitti 
Hoiva Pudas Oy -hoiva-alan 
yrityksen. Myöhemmin ke-
sällä toiminta laajeni myös 
terveyspalvelujen puolelle. 

Kaupunginvaltuusto teki 
päätöksen hirsirakenteisen 

Hyvän Olon Keskuksen ra-
kentamisesta. Kaupungin 
historian suurimman raken-
nuskohteen rakentajaksi va-
littiin YIT ja rakennustyöt 
käynnistyivät välittömästi 
puretun Kurenalan koulun 
paikalle. Kuva 14.

Perhemarket avasi uuden 
myymälän, joka oli raken-
nettu elokuussa 2018 pala-
neen kiinteistön paikalle. 

Pietarilan Lähiliikunta-
puisto vihittiin käyttöön. 
Paikan suunnittelussa on 
otettu huomioon eri käyttä-
järyhmät ja kaupunkilaiset 
saivat esittää toiveita väline-
hankinnoissa. 

Aittojärven kyläseura ja 
Aitto-ojan osakaskunta jär-
jestivät perinteisen lahnaral-
lin, joka kokosi väkeä kylän 
ulkopuoleltakin. 

Kesäkuu
Kuun alussa julkistettiin hir-
sisen Iso-Syötteen Lumiaree-
nan rakentaminen, joka val-
mistui joulukuun alussa. 
Rakennus mahdollistaa ym-
pärivuotisen liikuntatoimin-
nan sekä yritys- ja yleisöti-
laisuuksien järjestämisen. 
Kuva 15. 

OSAOn kevätjuhlassa ko-
rostettiin, että osaaminen on 
paras ratkaisu Pudasjärven 
veto- ja pitovoimaan. Pu-
dasjärven lukiosta valmistui 
digitaalisen taidot omaavia 
ylioppilaita. Valkolakin sai 
27 uutta ylioppilasta. Kuva 
16. 

EU vaaleissa Mirja Veh-
kaperä oli Pudasjärvellä ää-
nikuningatar. Äänimäärä 
riitti vain varapaikkaan. 

Jyrkkäfestarit oli jäl-
leen onnistunut tapahtu-
ma. Esiintyjät Hello-yhtye, 
Pasi ja Antti,sekä bailubän-
di Portion Boys vetivät huvi-
keskuksen pihalle lähes 1000 
hengen yleisön. Kuva 17. 

Siivousalan ammattilai-
nen Sanna Kehusmaa aloitti 
uuden yrityksen Siivouspal-
velu SK CleanHome Ky:n.

35. Pohjantähti Games 
kilpailussa juhannuksen alla 
Suojalinnan urheilukentällä 
rikottiin ennätyksiä ja Kale-
van kisojen tulosrajoja. 

Iso-Syötteen Asfalt-
tisprint juhannusajoissa oli 
tänä vuonna kaksi rallisprint 
-kilpailua, joissa molemmis-
sa oli noin 100 kuljettajaa.

Onnistuneet Suunnistuk-
sen SM-kisat järjestettiin Tai-
valkosken Mustavaarassa 
yhteisesti Pudasjärven Ur-
heilijoiden ja Taivalkosken 
Kuohun toimesta. 

Heinäkuu 
Pudasjärven 38. markkinat 
järjestettiin 5.-6.7. Arviol-
ta yli 10 000 nouseva mark-
kinaväki tapasi perinteisesti 
tuttaviaan ja kävi hieromas-
sa kauppoja oikean mark-
kinahengen mukaisesti. 
Vuoden Merkkihenkilönä 

18.

alussa uudessa kaupungin 
rakennuttamassa hirsiraken-
nuksessa. 

Siuruan Osakaskunta jär-
jesti 30v toiminnan mer-
keissä juhlallisesti onki-
tapahtuman. Iinattijärven 
kyläpäivää vietettiin 14. ker-
ran monipuolisen ohjelman 
merkeissä, oli mm. uistelu-
kilpailu. Kuva 20. 

Seurakunnan nuotioiltoi-
hin eri puolilla Pudasjärveä 
osallistui lähes 400 henkeä. 

Pudasjärven nuoret Saa-
lismaan sisarukset saavutti-
vat kolme SM-kultaa Nuor-
ten SM-kisoissa Lahdessa ja 
Kankaanpäässä. Annukka 
Saalismaa työnsi kuulassa 
voiton myös tyttöjen Ruotsi-
Suomi maaottelussa. 

Pudasjärvi-lehdellä oli 
10-vuotisjuhlat ja VKK-Me-
dialla 20v juhlat avoimien 
ovien merkeissä yrityksen 
tiloissa Korpitien varressa. 
Lähes 250 henkeä kävi tutus-
tumassa toimintaan. Henki-
lökunnasta Heimo Turunen, 
Eila Lahtinen, Terttu Salmi 
ja Katariina Niemitalo otet-
tiin yhteiskuva. Kuva 21. 

14. kerran Kapustasuolla 
järjestetyt Korkokenkäkuk-
kamekkosuohiihdot saivat 

jälleen kotimaista ja maail-
man laajuista huomiota mil-
joonille katsojille. Kuva 22.

PopedaPudiksella koko-
si reilun 2000 hengen yleisön 
Rajamaanrantaan. 

Sarakylän Vattumark-
kinat järjestettiin 30. juh-
lan merkeissä. Vuoden Sa-
rakyläläisenä palkittiin 
Timpan Kurkihirsi yrittäjä, 
veteraaniurheilija Timo Vä-
häkuopus. Kuva 23. 

Meidän Pudasjärvi-päivä 
järjestettiin 29.8. uutena ta-
pahtumana. Päivän aikana 
oli lähes 30 eri tapahtumaa, 
joissa korostettiin yhteisölli-
syyttä. Iltajuhlassa julkistet-
tiin Pudasjärven tuotekisan 
ykköseksi Halla&Cateringin 
suolainen leivos. Kuva 24.

Siurua - rannoille raken-
tunut -kylähistoriakirja jul-
kistettiin myös Pudasjärvi-
päivässä. Kirjan kokoaminen 
ja kirjoittaminen teetti työtä 
10 vuotta. 

LC Pudasjärven järjestä-
mät 11. Venetsialaiset koko-
si lauantaina 31.8. Jyrkkä-
koskelle vajaat 1000 henkeä. 
Päivällä lapsille oli MLL:n 
järjestämää ohjelmaa ja per-
jantai-iltana oli nuorten dis-
co. 

Livokas ry:n varsinainen kokous pidettiin su 5.1.2020 Livon koululla. 
Kokous pidetään yleisesti loka-marraskuussa, mutta postilakon vuok-
si sitä ei saatu marraskuulle sääntöjen mukaisesti ilmoitettua, niin ajan-
kohtaa jouduttiin muuttamaan. 

Kokous käsitteli vuoden 2018 toiminnan ja talouden sekä päätti 
suuntaviivat vuodelle 2020. Todettiin, että toiminta on ollut laajaa ja 
monipuolista. Näin päätettiin jatkaa myös vuonna 2020. 

Perinteisen yhdistystoiminnan lisäksi Livokas ry ylläpitää kauppaa, 
suoramyyntiä ja kirpputoria Livon koululla sekä toimii työllistämisasi-
oissa aktiivisesti myös muiden Pudasjärvellä työllisyyttä hoitavien yh-
distysten kanssa.

Kokous käsitteli sääntömuutoksen, jossa keskeisimpänä muutetta-

vana kohtana on hallituksen jäsenen yläikäraja. Maamiesseurojen mal-
lisäännössä ja siten myös Livokas ry:n säännöissä on ollut kohta, että 
hallitukseen ei voida valita valintahetkellä yli 62-vuotiaita henkilöi-
tä. Kokous päätti yksimielisesti poistaa ikäpykälän hallituksen jäsenten 
kohdalta säännöistä kokonaan. Samalla yhdistyksen tarkoitukseen li-
sättiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen tavoite sekä 
tarkennettiin tilintarkastajista ja toiminnantarkastajista säännöissä ole-
vaa pykälää. Sääntömuutos vaatii vielä toisen käsittely ja se pidetään 
14.3.2020.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Anni-Inkeri Törmänen ja 
Pirjo Tuovila. Anni-Inkeri Törmänen päätettiin yksimielisesti jatkamaan 
hallituksen jäsenenä ja Pirjo Tuovilan osalta erovuoroisuuden käsitte-

ly siirrettiin seuraavaan ylimääräiseen yleiseen kokoukseen, jossa sään-
tömuutoskin käsitellään.

Kokous käsitteli myös Livon kyläsuunnitelman päivityksen, joka ku-
luneen syksyn aikana valmisteltiin kylällä toimivien kuuden yhdistyk-
sen kesken. Kyläläisten yhteinen päämäärä on, että kylä säilyy hyvänä, 
turvallisena ja elinvoimaisena asuinpaikkana niin kyläläisille kuin vapaa-
ajanasukkaille. Yhteisöön ja naapureihin säilyy luottamus. Kylällä asuu 
eläväisiä ja osallistuvia, itse toimivia kyläläisiä ja he tekevät yhteisen 
päämäärän eteen oman osaamisalueensa työtä. Uusina toimenpiteinä 
kyläsuunnitelmaan nostettiin pellettienergian vaihtaminen helpompaan 
maalämpöjärjestelmään Livon koulun lämmön lähteenä sekä tontti-
pörssin toteuttaminen uusien asukkaiden saamiseksi kylälle.

Livokas ry:n toiminta on laajaa ja monipuolista

palkittiin pyörätuolikelaaja 
Sini Paukkeri. Kuva 18.

Taivalkosken Jokijärveltä 
Pudasjärven Kipinään järjes-
tetty 37. Iijokisoutu mentiin 
läpi Hyvän mielen -teemal-
la. Soutuun osallistunut ul-
koministeri Pekka Haavis-
to kiitteli tapahtuman hyviä 
järjestelyjä. 

Pudasjärven Näyttämön 
nostalgisessä ”Kahen akan 
loukussa” -kesäteatteriesi-
tyksissä raikui nauru. Kos-
kenhovin katsomoon oli 
saatu uudet penkit, mutta 
kattoa vielä toivotaan mah-
dollisesti jo ensi kesäksi. 

Kipinän kyläkouluun val-
mistui hirsinen laajennusosa 
sekä vanhan puolen remont-
ti paikallisen rakennusyritys 
Asuntoinsinöörien raken-
tamana. Lämmitys vaihtui 
sähköstä maalämpöön. 

Pudasjärvellä järjestet-
tiin 13.–21.7. perinteiset koti-
seutupäivät. Viikon ajalla oli 
paljon erilaista toimintaa ja 
ohjelmaa mm. Taipaleenhar-
julla onnistuneet Perinne- ja 
Kyläpäivät 70v juhlan mer-
keissä. Kuva 19.

Pudasjärven Urheilijoit-
ten perinteinen kesäpon-
nistus, Kesäpilkin MM-kil-
pailut, järjestettiin varsin 
kesäisessä säässä 22.-28.7. 
keräten lähes 200 kilpailijaa. 

Vuoden 2018 joulun alla 
palaneen Hotelli Iso-Syöt-
teen rakentaminen julkistet-
tiin. Rakennuksen hirret toi-
mittaa Kontio. Vanhapuoli 
valmistui joulun alla ja uusi 
puoli valmistuu vuoden 
2020 puolella. 

Elokuu
Touhula Pudasjärvi -päivä-
koti aloitti toiminnan kuun 
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Syyskuu
Kyläneuvoston päivässä Pu-
hoksella nousi esille tieasi-
at, jotka koetaan tärkeänä eri 
kylillä. Tapahtumassa esit-
täytyi 11 eri yhdistystä. 

Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy julkisti uuden asuin-
kerrostalon rakentamisen 
Oikopolun varteen ja eri-
tyisryhmien palvelukodin 
rakentamisen Puistotiel-
le. Yhdistyksellä on myös 
meneillään mittava usean 
vuoden kestävä vanhusten 
vuokratalojen uusiminen. 

Suomalaisen yrittäjän 
päivänä 5.9. nostettiin perin-
teiseen tapaan suomen lip-
pu salkoon kaupungintalon 
edustalla ja kokoonnuttiin 
sen jälkeen kaupungin tar-
joamille yrittäjien aamukah-
veille. 

Pintamon kylätalossa on 
ollut koko vuoden ajan vil-
kasta tanssitoimintaa, johon 
kuuluu tanssien lisäksi myös 
tanssikursseja. Kuva 25.

Syötteen kesäkauden 
päätöksenä oli Luppovesi 
palaa -tapahtuma, jossa oli 
runsaasti ohjelmaa, jonka 
kruunasi ilotulitus illan hä-
märässä. Kuva 26.

Syötteen matkailuvaunu-
alueella aloitti Syöte Cam-
pingin uutena yrittäjänä 
Markku Rytinki. Iso-Syöt-
teelle julkistettiin myös uusi 
revontulimajoitusyritys ou-
lulaisen Kuuru Oy:n Tun-
turilaakso-sviittien val-
mistuessa talvikaudeksi 
asiakkaiden käyttöön. 

Pudas-Kone juhli 40-vuo-
tista toimintaansa kahte-
na päivänä. Kyösti ja Terhi 
Hökkä ovat toimineet yrit-
täjinä vuodesta 2014 lähtien. 
Nykyisiin tiloihin valtatie 
20-varrelle muutettiin vuon-
na 2016. 

Iinattijärven Nuoriso-
seuran lumikuorman vuok-
si sortunut Hampushalli ra-
kennettiin kuluvan vuoden 
aikana uudelleen talkoovoi-
min. Tanssitoiminta alkaa 
ensi kesänä. 

Koillis Avain Lukko Suu-

tari juhli 40-vuotista toi-
mintaa. Yrittäjinä toimivat 
Kuusamosta Pudasjärvel-
le muuttaneet Anita ja Kai 
Tuominen, joita onnittelu 
juhlapäivänä mm. Pudasjär-
ven Yrittäjät. Kuva 27.

Lokakuu
Vanhustenviikolla järjes-
tettiin uutena tapahtuma-
na Pudasjärvellä seniori-
messut Sammelvuo -salissa. 
Hyvä mieli vanhetessa ai-
heesta alusti geriatri Marja-
Liisa Karjula ja oli runsaasti 
muita alustuksia ja ohjelmaa 
mm. ikäihmisten muotinäy-
tös. Kuva 28.

Puhoksen kyläseura juh-
li 90-vuotista toimintaansa ja 
edelleen toiminta on vilkas-
ta. Keskeisenä toimintapaik-
kana on kylätalo Möykkälä. 

Juho ja Alli Kellolammen 
ay-lehmä Alli ylsi 100 000 lit-
ran maidon tuotokseen Yli-
Kuressa. 

Pienkonehuolto Keski-
aho Oy juhli 25-vuotista toi-
mintaansa tapahtumapäivän 
merkeissä lokakuun lopulla. 
Mirja ja Jari Keskiahoa kä-
vivät onnittelemassa mm. 
Pudasjärven Osuuspankki. 
Kuva 29. 

Marraskuu
Kuukauden alussa avasivat 
Syötteellä ovensa 60 huonetta 
sisältävä KIDE Hotel by Iso-
Syöte, yrittäjänä teollisuus-
neuvos Jorma Terentjeffin 
perhe. Hotellijohtajan Jark-
ko Koskenkangas kertoi va-
raustilanteen olevan hyvä ja 
muun muassa joulun ja Uu-
den vuoden ajan hotelli oli ai-
van täynnä. Kuva 30. 

KIDE hotellin yhteydessä 
olevassa Safaritalossa avattiin 
myös Tuba Food & Lounge 
ekohenkinen kulttuuriravin-
tola, joka laajeni joulukuun 
alussa myös LumiAreenan 
puolelle. Yrittäjänä toimii 
Anne Mikkola, joka omis-
taa myös Oulussa Tuba Food 
& Lounge ravintolaketjun. 
Kuva 31.

33.
Pudasjärven Senioriopet-

tajat juhlivat 10-vuotista toi-
mintaansa Koskenhovilla. 

Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sellä oli 90-vuotisjuhlan mer-
keissä toimintapäivä Liepeen 
väentuvassa ja pihapiirissä. 

Aittojärven koulu laitettiin 
myyntiin julkisella ilmoituk-
sella. Seurakunta julkisti puo-
lestaan myyvänsä julkisen 
sektorin huutokaupalla Lie-
peen pappilan sekä kanttori-
lan kiinteistöt. 

Pudasjärven Metsästä-
jät viettivät 60-vuotispeijaisia 
seurakuntatalossa. Kuopus-
järven Metsästäjät viettivät 
50-vuotispeijaisia Metsäpir-
tissä ja Malisen Erä joulukuun 
alussa 40v peijaisia Korpisen 
kylätalossa. Juhlissa todettiin 
metsästäjien pitävän hirvi-
kannat kurissa.

Pudasjärven Yrittäjät ja 
kaupunki palkitsivat 30.11. 
Pudasjärven Vuoden Yrittäjä-
nä Kuljetus Luokkanen Oy:n. 
Yrittäjien syyskokouksessa 
jaettiin myös kultaisia yrittä-

järistejä.

Joulukuu
Pudasjärven S-marketissa to-
teutettiin syyskauden aikana 
mittava energiaremontti. Uu-
distuneen kaupan avajaisia 
vietettiin joulukuun alussa. 

Eri yhdistysten järjes-
tämissä joulujuhlissa sekä 
seurakunnan kauneimmat 
joululaulu- ja kirkollisissa ti-
laisuuksissa nautittiin jou-
lutunnelmasta perinteiseen 
tyyliin koko joulukuun ajan. 
Seurakunnan joulupuurolla 
kävi noin 900 henkeä. 

Itsenäisyysjuhlaa vie-
tettiin 6.12. seurakuntakes-
kuksessa. Kulttuuristipendi 
luovutettiin kuva- ja tekstiili-
taiteilija Marja-Leena Tykky-
selle. Kuva 32.

Jouluhenkeä levittivät 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen väki, jonka 10. kerran 
järjestämän Joulupuukerä-
yksen avulla kerättiin lahjoja 
170 lapselle. Kuva 33. 

Matkahuolto siirtyi M-Tavarataloon
Pudasjärvellä pitkään Ari-
nan tiloissa toiminut Matka-
huolto sai uuden osoitteen 
7.1., kun M-Tavaratalo otti 
vetovastuun asiakaspaket-
tien toimittamisesta. 

Matkahuollon Pakettipal-
velujen lisäksi uuden vuo-
sikymmenen alkajaisiksi 
myös passi- ja henkilökortti-
en noutopistepalvelu on M-
Tavaratalossa.

Kauppiaat ovat tyytyväi-
siä voidessaan tarjota en-
tistäkin monipuolisempia 
palveluita. Matkahuollon 

palvelupiste on välittömäs-
ti myymälän ulko-oven lä-
heisyydessä, joten isojen-
kin pakettien liikkuminen 
on joustavaa puolin ja toisin. 
Asiakkaille huomattavana 
etuna on, että Matkahuolto 
palvelee tavaratalon auki-
oloaikojen mukaisesti.

M-Tavaratalon lisäk-
si Pudasjärvellä toimii Mat-
kahuollon Pakettipiste 
Rytingin kaupalla ja MH-
pakettiautomaatti K-Super-
marketissa.

Kotiin kannettavat Mat-

kahuollon paketit toimite-
taan suoraan Oulusta käsin. 

Terttu Salmi

Eva Kälkäjä kirjaa 
saapuneita paketteja. 

Matkahuollon koulutta-
ja Petteri Huovinen seuraa 

muutaman päivän ajan, että 
paketit tulevat oikein kirja-
tuiksi. Kauppiaat Tapani ja 

Jari Ranua ehtivät omilta 
kiireiltänsä myös yhteiseen 

kuvaan.
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ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

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

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  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 > tee jätesopimus.

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

Pudasjärven Hautaustoimisto 
ja KuKKa Ky, PiHlaja 
toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAANRAKENNUSTA

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.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

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)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

VUOKRATAAN

PUDASTORI

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
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:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

Eläkeläisaviopari haluaa vuok-
rata Kurenalta saunallisen rivi-
talokolmion. P. 040 746 3324.

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

MYYDÄÄN
Uusi erä keräilypostimerkke-
jä. Topitori, Kauppatie 3.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyyn-
ti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokra-
ukset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

TERVETULOA!

GOLF TUTUKSI
Tammiturnee pelataan Maurin Simulaattorissa 13. - 19.1.2020. 
Tule seuraamaan golfia entiseen Körkön leipomoon, Lukiontie 1. 
Voit poiketa iltakävelyn aikana tai seurata koko 9 reijän pelin Georgian etuysillä.

Kahvipannu on kuumana pelien aikana!
Tapahtuman tarjoavat Hanttihommat Kinnunen ja Maurin Simulaattori.
Tied. 0400 381 548 Kinnunen.

MA 13.1. klo 18 - 20 Jaana, Tauno ja Pekka
KE 15.1. klo 18 - 20 Lea, Mikko ja Jari

PE 17.1. klo 18 - 20 Risto, Jouni, Jaakko ja Mauri
SU 19.1. klo 18 - 20 Pauli, Seppo ja Veikko
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

NyT hURJA 
TAlVI AlE! 
NAISTEN, MIESTEN JA 

lASTEN VAATTEET

-30%
(ei työvaatteet)

tarjous voimassa to-su 9.-12.1.2020.

SINIpÄIVÄT!

LiuKuesteet
KeNKiiN

10,-

Nord Clean
Nestesaippua 3 l

2,99

tarmo
taKKasetti

14,90

aLLasKaappi
+ aLLas

69,-

wC/
pesuhuoNe-
Kaappi 

99,-

petrooLi
LämmitiN
3000 w

139,-

3 pKT

astia

sini
KuivausteLiNe

sini
LaKaNaN ja 
pyyhKeeN 
KuivausteLiNe

sini
höyry-
siLitysLauta

sini
riKKasetti
pitkä

sini
siLitys-
Lauta

9,95

9,95

29,95

19,95

19,95

sini
tuuLetus-
teLiNe

19,95
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

taksi Piipponen oy

syötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Koskenhovilla su 12.1.2020 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.s. la 22.2. nelituuli & timo Puurunen,
la 7.3. toni jaatinen Bänd, la 21.3. KuunHoPea & sari KoiviKKo

la 11.1. klo 21.00–01.00
TanssiTTaa

raimo 
laamanen

Kouvan metsästysseura ry:n
vuosiKoKous

la 18.1.2020 klo 13 Piipposen pirtissä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 12.

Lopuksi hirvipalaveri, ilmoittautuminen 
syksyn hirvijahtiin. 

Johtokunta

Pudasjärven 
eläKeläiset ry

PorinatuoKio alkaa ti 14.1.2020 kello 14.30 
Palvelukeskuksessa ja 

oHjattu vesijumPPa alkaa Puikkarissa 
jokaisen viikon tiistaina 4.2.2020 alkaen kello 10.15.

Pudasjärven eläKeliiton 
Kajaanin 

teatteriin matKalle
to 30.1. lähtö klo 9.00 S-marketin linja-autopysäkiltä.
Ennen teatteriesitystä ruokailemme (esitys alk. 13.00). 

Matkan hinta, jäsen 40 € ja ei-jäsen 50 €, 
peritään autossa. Arvontaa.

Huom. Vuoden -20 ensimmäinen kerho pidetään 
kaupungintalolla 10.1. klo 14.30 alk. 

aiheena asiantuntijaluento perheoikeudesta.

Maanvuokraajat, seuran jäsenet, kyläläiset 
sekä mökkiläiset perheineen tervetuloa!

Hirvijaosto

marikaisjärven metsästysseura ry:n
Hirvipeijaiset

marikaisjärven toimitalolla 
su 19.1.2020. klo 12.00-14.30.

Tilaisuudessa hirvenlihaa ja 
hirvenlihatuotteita myytävänä ja 

arpajaispalkintoina.

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

KEITTOLOUNAS TYÖNHAKIJOILLE
Pudasjärven seurakuntatalo 22.1.2019 klo 12 - 13.30
• Tarjolla keittoa ja jälkiruokakahvit.
• Keskustellaan osatyökykyisyydestä, työkyvystä 

ja mietitään yhdessä mitä voisimme tehdä.
• Mukaan toivotaan työnhakijoita ja osatyöky-

kyisiä 
Tervetuloa!
Ilmoittaudu 16.1.2020 mennessä: Aili Jussila 
040 587 4971 tai Eeva Leinonen 040 086 6480. 
Maksuttoman lounaan tarjoaa Vahvaksi-hanke 
ja Pudasjärven seurakunta 

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, projektipäällikkö
aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971
pudasjarvi.fi /vahvaksi

Puu lentoPallojaosto 
La 11.1. on Sammelvuo -salissa 
lentopalloturnaus, jossa pelaavat 
C-tytöt/pooliturnaus.
Mukana ovat Kajaanin Kuohu, Suomussalmen Palloseura, 
Muhos-volley ja kotijoukkue Pudasjärven Urheiliat.

Tule kannustamaan tyttöjen peliä, kioski palvelee!

Honkavaaran metsästysseura ry:n 

HIRVIPEIJAAT 

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa!

Lopuksi hirvenlihan huutokauppa.
Hirviporukka

jaalankapirtissä 
la 18.1.2020 klo 13-16.

lauantaina 25.1.2020 
klo 13 kylätalo Petäjärinteellä.

Haapalan seudun 
metsästysseura ry:n

Hirvipeijaiset

Tervetuloa seuran jäsenet ja maanvuokraajat perheineen. 

vuosikokous 
peijaisten jälkeen noin klo 15.    

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

HIRVIPEIJAIsIIn

Korpisen metsästysseura ry 
kutsuu maanomistajat, kyläläiset ja 

jäsenet perheineen

kylätalolle su 19.1. klo 12 alkaen.  

Korpisen MS

seuran talviKoKous su 26.1.2020 kylätalolla 
klo 12.00, johtokunta klo 11.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Su 12.1. klo 13  Kauko Uusila ja 
 Pasi Markkanen
Su 19.1. klo 13  Jouni Vikström

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

Joulukahvit Metsä Groupin toimistolla
Metsä Group tarjosi joulu-
kahvit asiakkailleen perjan-
taina 13.12. aluetoimistol-
laan Osuuspankin talossa. 
Joulutorttukahveja olivat 
tarjoamassa ja metsäyhti-
ön toimintaa esittelemässä 
lokakuun alusta metsäasi-

antuntijana aloittanut Kal-
le Koskenranta, metsäasian-
tuntija Teemu Petäjäjärvi ja 
korjuuesimies Esa Hietala. 
Metsäasiantuntija Marko Ni-
kula kuuluu myös henkilö-
vahvuuteen, mutta oli joulu-
kahvien aikana lomalla. 

Metsä Group konserni kä-
sittää selluteollisuutta, kar-
tonki- ja paperiteollisuutta, 
sahateollisuutta sekä puun-
hankintatoiminnot. Metsä 
Groupin omistavat maanlaa-
juisesti noin 125 000 osuus-
kunnan jäsentä, joista rei-

lu 800 on pudasjärveläisiä. 
Pudasjärvellä Metsä Group 
näkyykin puunhankinta-
puolella, koska yhtiön teol-
lisuutta ei Pudasjärvellä ole, 
kerrottiin kahvituspäivänä. 

Pudasjärven aluetoimis-
ton puunhankinnasta noin 
50 prosenttia menee Kemin 
sellutehtaille. Loput jakau-
tuvat paikallisten sahojen 
ja bioenergiapolttolaitosten 
kesken. Bioenergiapuolella 
onkin ollut havaittavissa sel-
vää kasvua. 

-Aktiivisia jäseniä osuus-
kunnassa on noin 75 pro-
senttia. Heihin pidetään yh-
teyttä mm. jäsenkirjein. Yhä 
tärkeämmäksi koko ajan 
kuitenkin muodostuu säh-
köinen yhteydenpito ”säh-
köisen metsäsuunnitelman” 
kautta metsänomistajiin 
päin. Siitä muodostuu in-

Metsä Groupin joulukahveilla Martti Määttä, Toivo Hietala, Teemu Petäjäjärvi, Raimo Esko-
la, Esa Hietala ja Kalle Koskenranta. 

ternet-pohjainen metsäverk-
ko, jolloin puunhankinnal-
la ja metsänomistajalla on 
parhaassa tapauksessa koko 
ajan tasalla olevat tiedot 
oman metsän tilanteesta ja 
toimenpidetarpeesta. Se on 
erinomainen työkalu metsä-
asioiden hallintaan, kertoi-
vat paikalla olleet työnteki-
jät. 

Paikalla oli myös Pohjois-
Suomen alueella toimiva su-
kupolvenvaihdosasiantunti-
ja Markku Juuso, 

-Suomessa metsänomis-
tajat ovat aika iäkästä väkeä. 
Omistajanvaihdostilanteissa 
nuorelle polvelle ulkopuo-
lisen ja puolueettoman asi-
antuntijan avulla voi löytyä 
yllättävältäkin taholta jatka-
ja. Asiantuntijan käyttämi-
sellä voi olla myös apua tilo-
jen omistuksen pysymisessä 

suvussa ja myös sukulais-
ten välit kunnossa. Samoin 
kauppakirjojen laadinnas-
sa mm. verosuunnittelu tu-
lee otettua huomioon, ker-
toi Juuso. 

Heimo Turunen

Markku Juuso kannustaa 
ja opastaa iäkkäitä metsän-
omistajia siirtämään metsi-
en omistusta nuoremmalle 
sukupolvelle.  
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Avoimien ovien päivä Mäkelän tilan uudessa robottinavetassa
Henna ja Marko Tolosen Mä-
kelän tilan vuoden vaihtees-
sa valmistuneen makuupar-
sipihattonavetan avoimien 
ovien tapahtuma sai Livolla 
suuren suosion. Päivän ku-
luessa navettaan kävi tutus-
tumassa reilut 300 henkeä. 
Väkeä oli myös Pudasjärven 
ulkopuolelta. Navettaan tu-
tustumisen lisäksi esittely-
pisteitä olivat pystyttäneet 
rakentamisessa mukana ol-
leet yritykset sekä yritysten 
edustajia oli myös paikalla 
ilman esittelypistettäkin. Ti-
laa uudessa robottinavetassa 
on 68 lehmälle. Tammikuun 
lopulla kuitenkin lähdetään 
liikkeelle 42 lehmällä, jotka 
siirtyvät nykyisestä navetas-
ta uusiin tiloihin. Lehmälu-
ku lisääntyy täyteen lukuun 
omien lehmien kasvavista 
vasikoista.

ProAgrian esittelypistees-
tä Esko Viitala on toiminut 
omalta osaltaan asiantuntija-
na navettaa suunniteltaessa. 
Viitala kertoi navetan raken-
tamisen edistyneen harvinai-
sen kustannustehokkaasti 
pääasiassa hyvän suunnit-
telun ja omatoimirakenta-
misen ansiosta. Kirvesmie-
hiä ja muita ammattimiehiä 
on käytetty rakentamisessa, 
mutta työnjohto oli omasta 
takaa. Ylitornion Aavasak-
salla nykyisin asuva Hen-
nan ja Markon isä Tarmo 
Tolonen rakennusyrittäjä-
nä toi oman panoksensa ra-
kentamisen onnistumisessa. 
Sukupolven vaihdoksessa 
viime vuonna tilan omistuk-
sen sisaruksille luovuttanut 
äiti Auli Tolonen osallistuu 
edelleen aktiivisesti Maata-
lousyhtymä Tolonen Henna 
ja Marko -tilan töihin.

Uusinta uutta DeLa-

val VMS310 tyyppistä au-
tomaattista lypsyasemaa 
esitteli myyntiedustaja Tuo-
mo Heiskanen Kuusamos-
ta. Lypsyrobotin kapasiteetti 
riittää hyvin 68 lehmän noin 
2500 litran päivätuotokseen. 
Robotti tunnistaa lehmät 
korvamerkistä ja sen avul-
la antaa lehmille lypsyluvan 
kolme kertaa päivässä. Ro-
botti osaa jaotella lehmät tar-
vittaessa kolmeen eri osas-
toon lypsyn jälkeen mm. se 
tunnistaa, onko lehmällä sie-
mentämisen aika. Lypsyaika 
on kerrallaan 5-7 minuuttia. 
DeLaval laitteiston toimituk-
seen kuuluu koko automaat-
tilypsyjärjestelmä tilasäiliöi-
neen. Siihen mahtuu 6000 
litraa maitoa. Tilasäiliöhuo-
neessa on huomioitu ener-
gian säästäminen, jossa läm-
pimästä maidosta otetaan 
lämpö jäähdyttämisen yhte-
ydessä lehmien juomaveden 
lämmittämiseen. 

Arla Oy Pohjois-Suomen 
hankintapäällikkö Tuija Lin-
jakumpu iloitsi Pudasjärvel-
le rakennetusta uudesta na-
vetasta, joka on rakennettu 

harvinaisen taloudellisesti ja 
toimintaan nähden kustan-
nustehokkaasti. Hän mainit-
si samalla, että äskettäin val-
mistui Länsi-Lapissa myös 
uusi navetta ja valmistumas-
sa on robottinavetta Oulun 
kupeessa.

-Kuluttajat arvostavat 
maidon hyvää laatua. Kun 
eläimet viihtyvät ja ovat hy-
vässä kunnossa, niin myös 
maito on korkealuokkaista. 
Maitotilojen laajentumisen 
seurauksena maitomäärä ei 
ole alentunut, vaikka tiloja 
on lopettanut, totesi Linja-
kumpu.

Hän arvosti sitä, että leh-
millä on mahdollisuus olla 
myös ulkona, jopa talvella-
kin hyvillä ilmoilla. 

Uusissa tiloissa esittely-
pisteet olivat Faba, ProAg-
ria, LähiTapiola, Arla Oy, 
DeLaval Oy, Oma Säästö-
pankki Oulun konttori. Her-
nekeittotarjoilun oli tilan-
nut Pitopalvelu Illikaiselta 
DeLaval ja kahvit Livokas 
ry:ltä OmaSp Oulusta. Li-
säksi edustajat olivat paikal-

Pudasjärven Kehityksen viime vuoden loppupuolel-
la aloitettu lähiruokatyö jatkuu jälleen vuoden alussa. 
Tavoitteena on luoda nostetta, innostusta ja tietotai-
toa lähiruoan tuottamiseen ja myyntiin, jotta kaupun-
gin elintarviketarjontaan saataisi tarjolle monipuolista, 
lähellä tuotettua ruokaa. 

Pudasjärvellä tiloilla ja pihoilla kasvatetaan ruokaa 
omaan tarpeeseen, mutta peltojen ja tilkkujen käyt-
töä kannattaa miettiä myös ansaintanäkökulmasta. 
Pistä tonttisi tuottamaan! Paikalliset ravintolat, kuten 
esimerkiksi Syötteellä vasta toimintansa aloittanut ra-
vintola Tuba, ostaisivat paikallisia elintarvikkeita, mm. 
kananmunia. Kauppiaat niin ikään ovat pitkään toivo-
neet myyntilistalle paikallisesti tuotettuja niin juurek-

sia, vihanneksia kuin leipomotuotteita.  Lisäksi keskus-
keittiö vastaanottaa lähiruokatuotteita. Keskuskeittiö 
muistuttaa, että määrien ei tarvitse välttämättä olla 
niin suuria, kunhan tuotannossa on otettu huomioon 
elintarvikelainsäädäntö. 

Elintarvikelainsäädäntö saattaa vaikuttaa hankalal-
ta, mutta se on kuluttajan ja tuottajan turva. Jos onkin 
vaikea hahmottaa, mitä se matka pellosta kaupanhyllyl-
le, keskuskeittiöön tai ravintolan ruokalistalle elintar-
vikelainsäädännön kannalta vaatii, Pudasjärven Kehitys 
tarjoaa siihen vastauksia, neuvoa ja tukea. Esimerkiksi 
15.1. keskiviikkona järjestetään elintarvikeinfo valtuus-
tosalissa kello 18. Katso tiedote kaupungin tai Pudas-
järven kehityksen sivuilta ja ilmoittaudu mukaan. 

Tänä vuonna Pudasjärvellä järjestetään myös mm. 
lähiruokatapahtumia, joihin odotamme kaikkia kyn-
nelle kykenevien, niin nykyisiä kuin aloittavia paikalli-
sia tuottajia mukaan tarjoamaan maistiaisia ja mahan-
täytettä. Tapahtumista tiedotetaan lisää kaupungin ja 
Pudasjärven Kehityksen verkkosivuilla ja Facebookissa.

Uusi kasvukausi lähestyy. Ota siis rohkeasti yh-
teyttä, niin katsotaan yhdessä, miten kasvattaminen ja 
tuottaminen kannattaisi aloittaa, miten tie myyntihyl-
lyille ja ruokapöytiin onnistuu.

Sirkku Kianto
Pudasjärven Kehitys Oy 

Tontit ja tilkut tuottamaan

Kuva Sirkku Kianto.

la muun muassa sähkötyöt 
urakoineesta Sähköasennus 
Saukko Oy:stä Nivalasta, 
EkoVillasta ja LujaBetonilta.

Maatila jo  
kolmannessa  
sukupolvessa
Marko Tolonen on ollut Mä-
kelän tilan osakkaana touko-
kuusta 2015 äitinsä Auli To-
losen rinnalla. Vuoden 2019 
alussa tehtiin sukupolven-
vaihdos, jonka seurauksena 
Henna-siskokin ryhtyi yrit-
täjäksi. Tila on nyt Maata-
lousyhtymä Tolonen Henna 
ja Marko.  

Sisarukset Marko ja Hen-
na ovat Mäkelän tilan kol-
mannen polven yrittäjiä. Sitä 
ennen heidän vanhempansa 
hoitivat tilaa vuodesta 1995 
ja sitä ennen isovanhem-
pansa. Marko on nyt 24- ja 
Henna 19-vuotias, joten he 

ovat rohkeita ja nuoria, joil-
ta ei puutu uskallusta ryhtyä 
maitotilayrittäjiksi. Tilalla 
on viljelyalaa 120 hehtaaria, 
joista osa on itse tehtyä ja osa 
vuokrattu naapuritiloilta. 

- Jonkin verran ostetaan 
eläimiä uuteen navettaan, 
mutta rotuna säilyy ayshire, 
jota meillä on tälläkin hetkel-
lä, Marko mainitsi. 

Henna oli opiskelemassa 
leipurikondiittoriksi Torni-
ossa ja päätti pitää opiskelu-
taukoa ja siirtyi kotiinsa kar-
jatöihin. Maitotilalla tehtävät 
työt ovat hänelle ennestään 

tuttuja. Henna jatkaa opin-
tojaan tämän vuoden alus-
ta valmistuen ensi keväänä 
leipuri-kondiittoriksi. Hän 
aikoo hyödyntää ammat-
tikoulutustaan maitotilan 
tuotteiden jatkojalostajana ja 
tuotekehittelijänä.

- Tykkään asua ja touhuta 
maalla, joten työnteko tilalla 
ei tunnu yrittäjyydeltä, vaan 
pikemminkin elämäntapa-
na, sanoi metsästystä harras-
tava Henna Tolonen.

Heimo Turunen   

Uutta mallia oleva DeLaval lypsyrobottia oli esittelemässä 
myyntiedustaja Tuomo Heiskanen Kuusamosta. 

Arla Oy Pohjois-Suomen edustajat onnittelemassa nuoria maatalousyrittäjiä Henna ja Mar-
ko Tolosta. Vasemmalta Jani Sääskilahti Arla Pohjois-Suomen tuottajavaltuuston puheen-
johtaja Ranualta sekä Ranuan meijeriltä laatuneuvoja Kaisa Matila ja hankintapäällikkö 
Tuija Linjakumpu. 

Mäkelän tilan navetan rakentamisen yhteistyökumppaneis-
ta olivat paikalla muun muassa maatila-asiantuntija Ari-
Pekka Timlin LähiTapiolasta, rahoituspäällikkö, maatilat 
Jarno Paavola Oma Säästöpankki Oyj ja maatilojen tuotan-
torakentamisien sähköistämiseen erikoistunut yrittäjä Kari 
Saukko Sähköasennus Saukko Oy. 

Jurmun Maatila Oy:stä Juhani Jurmu ja Henry Jurmu vaih-
tamassa ajatuksia keinosiementäjä Kari Törmäsen kanssa. 
Jurmuilla on Sarakylään helmikuussa valmistumassa tuo-
tantotilojen laajennus, joka mahdollista 45 lehmän lisäämi-
sen ja sitten on kaikkiaan paikat 129 lehmälle. 

Uuden navetan avoimet ovet herättivät suuren kiinnostuk-
sen ja väkeä kävi navetan täydeltä. 

Oma Säästöpankki Oy:n tarjoamiin kahveihin Livokkaalla 
oli leivottu 42 pullalettiä. Kahvia tarjoilemassa Minna Pert-
tu ja Pirjo Tuovila. 
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjoukset ovat voimassa 31.1.2020 asti.

PAREMPAA APTEEKISTA

Valmistettu Suomessa.

Kolmen päivän tehokuuri 
flunssan hoitoon.

Lempeällä lämmöllä 
hellien häntä hoivaa

SUOMEN SUOSITUIN SINKKIASETAATTI-IMESKELYTABLETTI

24 imeskelytabl. 

9,50€
(norm. 12,26€)

72 imeskelytabl.

14,50€
(norm. 19,01€)

12,00€
(norm. 13,39€)

Apteq Mielikki 
yskähunaja 

200 ml 

Apteq Fluzinc

Vuosi vaihtui Siurualla iloisissa merkeissä

Siuruan mustassa yössä rai-
kui iloinen meininki vuoden 
odottaessa vaihtumistaan. 
Siuruan kylä ry oli nähnyt 
kovasti vaivaa järjestäessään 
uudenvuoden vastaanoton 

kyläläisille kuin lomalaisil-
lekin. Paikalle oli saapunut 
toista sataa juhlijaa. Lap-
set laskivat pulkalla mäkeä, 
isommat ihmiset porisivat 
kuulumisia munkkien, mak-

karoiden ja kuumien juomi-
en höyrytessä rukkasissa. 
Kyläseuran aktiivit pitivät 
huolen, että kukaan ei aina-
kaan nälissään paleltunut. 

Ilta huipentui huimaa-

vaan ilotulitukseen, jollaista 
ei ole varmaan ennen syrjä-
kylillä nähty, eikä kyläavus-
tuksia ilmaan ammuttu, 
raketit olivat yksityisten tu-
kemia. Jälleen hieno osoitus, 

kuinka yhteishenki kylillä 
pelaa, kateelliset jurnuttajat-
kin katselivat varmaan iloi-
sina puun takaa. 

Siuruan kylä ry 
toivottaa kaikille hyvää ja 

sopuisaa Uutta Vuotta.

Kari Tykkyläinen

Pikkurouvat tauolla.

Iloa ilmaan.Siuruan lumiukko.

Tulen lämpö. Tarjoilu pelasi.

Pulkkamäessä vauhdin hurmaa.

Kurenalla Uusi Vuosi 
vastaan Ilotulitusnäytöksellä

Kurenalla väki vaelsi vuo-
den vaihteen kynnyksellä 
kohti S-Marketin parkkialu-
etta, jossa oli näyttävä, noin 
neljän minuutin Suomen Ilo-
tulitus Oy:n padoista kohon-
nut ilotulitusnäytös. Sitä oli 
seuraamassa noin 500 hen-
keä, joista suuri osa istui au-
toissa M-Tavaratalon ja kau-
pungintalon parkkipaikoilta 
sekä Kauppatien varressa.  
Ihmiset halailivat toisiaan 
toivotellen Hyvää Uutta 
Vuotta ympärillään oleville. 
Toivotuksia huudeltiin hy-
myssä suin tutuille ja tunte-

mattomille.
Ilotulituksesta vastasi-

vat Marko Koivula ja Kauko 
Tervosen. Avustajina olivat 
Teija Taskila, Marjut Luuk-
konen, Sauli Harju, Mark-
ku Koivula, Yrjö Hemmilä ja 
Janne Majava. Tapahtuman 
tukijoina olivat Pudasjärven 
kaupunki, Pudasjärven Ur-
heilijat, Syötteen Maansiir-
to Oy, OP Pudasjärvi, S-mar-
ket Pudasjärvi, Profin Oy, 
Kiinteistöhuolto Riekki Oy, 
Pohjanrahti Oy, Rakennus-
palvelu Ilkka Tolonen Oy, 
Hotelli-Ravintola Kurenkos-

ki, Pudas-Kone Oy, Tili-Tek-
no Oy ja Hoiva Pudas Oy. 

Heimo Turunen,  
kuvat Janne Majava


