
Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

Perjantaina 22.11. klo 18 
Pudasjärven torilla

Myyntipaikka valmiina, 5€/pöytä.
Ilmoittautumiset Kerttu Simu, 
p. 040 730 9481 
ke 20.11. mennessä
Tehdään yhdessä mukavan 
jouluinen tunnelma torille!

Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!

JOULUTORI alkaen klo 16.00
Pudasjärven tori täyttyy joulutunnelmasta.
Tervetuloa myymään ja esittelemään 
esim. käsitöitä, leivonnaisia, 
lahjatavaroita, joulukoristeita.

TERVETULOA!
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Joulutori

Iijokiseutu tarjoaa 

PIPAREITA 
ja GLÖGIÄ

Myytävänä 
KAHVIA, 
LÄTTYJÄ,

MAKKARAA

Järjestäjät:

Kurenalan kyläyhdistys Pudasjärven seurakunta

Pudasjärven
kaupunki

Tervetuloa!
Myynnissä
makkaraa 
kahvia ja 

kuumaa mehua!

Joulupukki
jakaa

makeisia!

Osallistu 
2x100€

ostoslahja-
kortin ja tuote-

palkintojen
arvontaan!

nro 47 2019

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hauska ja turvallinen
laskettelukokemus 

ekaluokkalaisille s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 21.11.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
Lauantaina 30.11. klo 12

LÄMpIMÄSTI 
TERvETULOa!

Pudasjärven Rauhanyhdistys
Juhontie 6

- Ruokana joulumuorinkiusaus
- Jouluinen musiikkikahvila
- Myytävänä jouluisia leivonnaisia, rieskaa,  

kinkkukiusausta, käsitöitä ja paljon muuta
- Lapsille tonttukoulu ja muuta  

mukavaa tekemistä
- Arvontaa, palkintoina mm.  

200€ ja 100€ lahjakortit
- Lopuksi läsnäolijoiden kesken  

arvotaan joulukinkku

Sportsimulaattori 
ennen klo 16 
30 € /tunti
Edustussauna 
alkaen 50 €/tunti

oulunkeilahalli.fi

Hohtokeilailua 
joka päivä 
alkaen klo 16 
(osassa hallia)
2 viimeistä tuntia 
hohtokeilausta 
1 tunnin hinnalla
Biljardia rajattomasti 
samalla pöydällä
hintaan 20 €
Happy Hour 
klo 16-18

Keilahallin talvi!

Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille 
25.11.-11.12.2019 
Ohjeet lahjan hankintaan 

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin,
K-supermarketin, M-kaupan, kirjakaupan tai
seurakuntatalon joulukuusesta.

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja
paketoituna LähiTapiolan toimistolle
(os. Toritie 1, 2.krs, avoinna arkisin klo 12-16.30).

Tarjoukset voimassa 21.11.-27.11.2019

Tiptaptiptap, 
pikkujoulukausi on alkanut.

Vietätpä fi rman pikkujouluja tai kotona 
rennommin niin aina maistuu poro.

100 g  Kylmäsen kylmäsa-
vustettua poronpaistia

100 g  piparjuurituorejuustoa
100 g  Parmesan–juustoa
¼ tl  mustapippuria
 ruissipsejä
 (timjamia)

Ruissipsit savuporotäytteellä n. 30 kpl

Kylmäsavustettu poronpaistileike 100 g 
3 pkt 20,00  66,76 kg

1 kpl  poron sisäpaistia 
tai fi lettä

n 4 cl  vodkaa tai 
Koskenkorvaa

n 50 g  merisuolaa, 
mustapippuria

2 rkl  hunajaa

Puhdista paisti/fi lee kalvoista. Sekoita maus-
teseos eli kirkas viina, merisuola ja musta-
pippuri. Hiero mausteseos lihan pintaan. 
Kääri liha tuorekelmuun tiukaksi rullaksi ja 
anna maustua jääkaapissa 1 vrk. Ota yli-
määräiset suolat pinnasta pois ja pakasta. 
Leikkaa jäisestä porosta ohuita siivuja.

Riimiporo

Pilko kylmäsavuporo. Raasta par-
mesaani. Yhdistä piparjuurituore-
juusto, raastettu parmesaani ja 
kylmäsavuporo. Lisää ripaus mus-
tapippuria ja sekoita. Jaa täyte 
ruissipseille ja halutessasi viimeis-
tele timjamilla.

Tonttuleikkien jälkeen,
pikkujoulujen jälkeisenä päivänä maistuu

Poron sisäpaisti  39,90 kg
Poron sisäfi lee    49,90 kg

Lappimeetvursti 450 g 3,99 pkt 8,87 kg

Meidän ehdotus pikkujoulupöytään:

Tonttuleikkien jälkeen,

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 9-19  Su 11-19

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

Kärcher
AKKuKäyttöinen 
jäärAAppA eDi 4 

5490

SypreSSi 
rK 9 cm

995

Sypressiä 
käytetään 
usein joulu-
najan istutuk-
sissa, mutta 
kookkaammat 
kasvit ovat 
hienoja jou-
lukoristeita 
yksinäänkin.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 24.11. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Timo Liikanen, Keijo Piirainen, Vox Margarita.  
Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta.
Iltakirkko seurakuntakodissa ke 27.11. kello 19, Timo Lii-
kanen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Lopuksi iltatee.

Kirkkomusiikkiviikon ohjelma: 
Konsertti Sarakylän kappelissa to 21.11. kello 19, kappe-
likuoro, Anna-Kaisa Yasin, viulu, Anne-Mari Kummala, alt-
toviulu, Johanna Kummala, piano ja Keijo Piirainen, piano, 
urut ja kuoronjohto.
Konsertti seurakuntakodissa pe 22.11. kello 19, Janne Ok-
sanen, piano, ohjelma 10 €.
Urkukonsertti kirkossa su 24.11. kello 14, Ismo Hintsa-
la, ohjelma 10 €.
Kansalaisopiston oppilaskonsertti seurakuntakodissa ma 
25.11. kello 19.

Kuorot: Vox Margarita ke 27.11. kello 18, kirkkokuoro to 
21.11. ja to 28.11. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 
20.11. kello 13, nuorisokuoro to 21.11. kello 16, Sarakylän 
kappelikuoro to 21.11. kello 17.30.
Ystävänkammari to 21.11. kello 12 Puikkarin kuntosalil-
la, ystävänkammari seurakuntakodissa to 28.11. kello 12.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. 
Lähimmäisten, omaishoitajien ja avustajien yhteinen 
ilta seurakuntakodissa ke 27.11. kello 17, ”lähde liikkeelle-
virkisty, piristy ja voimaannu”, niksejä arjen pulmatilantei-
siin tulee kertomaan fysioterapeutti Sampo Laakkonen. Il-
moittautumiset pe  22.11. mennessä Eeva Leinoselle 0400 
866 480.
Paloturvallisuusilta seurakuntakodissa ma 25.11. kello 
17, vs. apulaispalopäällikkö Samuli Ervasti kertoo palotur-
vallisuuteen liittyvistä asioista.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 25.11. 
kello 17-19 ja  perhekerho seurakuntakodissa ke 27.11. 
kello 10.
Teatteri Mukamas esittää Jouluyö joulukuvaelman pienen 
aasin näkökulmasta, ke 4.12. kello 10.30, huom! perheker-
hossa poikkeava aika 10.30-12.30.
Jouluinen askarteluilta ja joulumyyjäiset  seurakuntako-
dissa ma 16.12. klo 17-20. Mikäli haluat tulla myymään lei-
vonnaisia, käsitöitä tai jotain muuta, varaa ilmainen myynti-
pöytä lastenohjaajilta Raunilta tai Heliltä to 5.12. mennessä.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 
586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Siioninvirsiseurat Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, pe 29.11. 
kello 18.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Pasi Kum-
malalla pe 22.11. kello 19 ja lauluseurat Iivari Jurmulla su 
24.11. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 24.11. kello 16 
(Timo Lyytikäinen, Seppo Leppänen).
Kastettu: Iida Helmi Johanna Mikkonen.
Haudattu: Yrjö Moilanen 91 v, Anna Loviisa Uusi-Illikainen 
90 v, Heikki Puurunen 82 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 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

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

Tulevana sunnuntaina elämme tämän kirk-
kovuoden viimeistä sunnuntaita. Tätä sun-
nuntaita kutsutaan evankelisluterilaisessa 
kirkossa tuomiosunnuntaiksi. Kirkkovuo-
den viimeisen sunnuntain nimi vaihtelee 
kuitenkin eri kirkoissa. Meidän kirkos-
sa käytetty nimi tuomiosunnuntai –sana 
otettiin käyttöön evankeliumikirjaan 
vuonna 1958 Ruotsin esikuvan mukaisesti 
sanasta domsöndag. Sunnuntaista voidaan 
käyttää myös nimeä Kristuksen kuninkuu-
den sunnuntai.

Millaisia ajatuksia tuo sana tuomio si-
nussa herättää? Se saattaa herättää pelkoa 
ja jännitystä siitä, mitä nyt tuleman pitää. 
Tuomio-sana itsessään antaa mielikuvan 
tuomitsemisesta. Tuomio merkitsee jon-
kin asian loppuun saattamista. Tuomion 
jälkeen ei jää enää mahdollisuutta muut-
taa päätöstä. Sana tuomio on monien 
mielestä väärä sana kirkon piiriin sopivak-
si, mutta kuitenkin tällä tuomiosunnun-
tailla on suuri merkitys niin Raamatussa 
kuin kirkon sanomassa. Tuomiosunnuntai 

muistuttaa meitä siitä, että tämä maailma 
ei ole ikuinen. Raamatun sana lupaa, että 
Kristuksen kuninkuuden aika alkaa tämän 
maailman ajan päättyessä. 

Ensi sunnuntain päivän evankeliumi-
tekstistä (Matt.25:31-46) haluamme nos-
taa seuraavan Jumalan sanan kohdan: Kris-
tus tulee aikojen lopulla "kirkkaudessaan 
kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirk-
kautensa valtaistuimelle". Tässä hetkessä 
jokainen Jumalan luoma ihminen on läs-
nä, ja joutuu kohtaamaan Jumalan kasvois-
ta kasvoihin. Viimeisellä tuomiolla Kristus 
avaa elämän kirjan, ja kutsuu luokseen ian-
kaikkiseen elämään kaikki ne, joiden nimi 
löytyy tästä kirjasta. ”Sitten Kuningas sa-
noo oikealla puolellaan oleville: ”Tulkaa 
tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä 
valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä var-
ten maailman luomisesta asti.” (Matt.25:34) 

Jeesus puhui usein vertauksin. Viimei-
sestä tuomiosta kertoessaan Jeesus ver-
tasi ihmisiä vuohiin ja lampaisin: ”Hän 
asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasem-

malle puolelle.” Millä perusteella tämä ja-
ottelu sitten tehdään? Evankeliumikirjassa 
Jeesus perustelee tuomiotaan sillä, kuin-
ka ihminen on joko vanhurskas iankaikki-
seen elämään tai rangaistava iankaikkiseen 
tuomioon. (Matt.25:44-46) Jeesus nostaa 
perusteluissa esille sen, millaisia valinto-
ja olemme elämässämme tehneet. Elävä 
usko saa tekemään lähimmäiselleen hyviä 
tekoja, joille luvataan myös iankaikkinen 
siunaus. Jokainen ihminen on vapaa teke-
mään elämässä omat valinnat, mutta Kris-
tus näyttää meille Elämän tien. 

Lähimmäisen rakkaudella,
Heidi Virtanen, 
diakonissa-opiskelija
ja Eeva Leinonen, 
diakonissa

Tuomio – mitä se tarkoittaa?

Tulevaisuuteen suuntaava, nykyisyyden 
tunteva ja perinteitä  jatkava 4H-yhdistys
Pudasjärven 4H-yhdistyksen 
90-vuotisjuhlaa vietettiin Lie-
peen pappilan väentuvassa 
lauantaina 16.11. Onnittelijoi-
ta ja juhlavieraita tupsahteli 
väentupaan tasaiseen tahtiin 
nauttimaan täytekakkukah-
veista, seurustelemaan iloi-
sessa tunnelmassa ja muiste-
lemaan omia 4H:n toimintaan 
osallistumiskokemuksiaan. 
Pudasjärven yhdistyksen toi-
minnassa näkyy vahvasti pe-
rinteisten toimintatapojen ja 
arvojen kunnioitus niin oh-
jaustoiminnassa kuin käytän-
nön kerho- ja muussa toimin-
nassa. Nykypäivää edustaa 
hienosti yhdistyksen orga-
nisoima nuorten kesäduu-
nipunnerrus paikkakunnan 
nuorten kesätyöllistämisek-
si yhteistyössä kaupungin 
kanssa. Samaan sarjaan kuu-
luu nuorten Rassauspajan jär-
jestäminen yhteistyössä Kar-
hupajan kanssa nykyajan 
tämän alan kädentaidollisil-
le nuorille. Yhdistyksen toi-
minta on varsin laaja-alaista 
ja kaikille ikäryhmille suun-
tautunutta. Lasten ja nuorten 
kerho-, leiri-, retki-, kurssi- 
ym. toiminnan lisäksi yhdis-
tys järjestää työntekijöidensä 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen, hyvinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo ja Keskustan kunnallisjärjestön sihteeri Mirja Luusua onnittele-
massa, jotka ottivat vastan toiminnanohjaaja Mirva Kirveskari, yhdistyksen puheenjohtaja 
Maija Siliämaa ja toiminnanjohtaja Tiina Salonpää.

avulla vanhuspalvelua sota-
veteraaneille ja - invalideil-
le sekä heidän vaimoilleen, 
pitää yllä kierrätysmyymä-
lä Topi-toria ja kaikille kun-
talaisille ovet avoinna olevaa 
Topi-tupatoimintaa. Topi-tu-
valla on vasta avattu myy-
mälä, jossa paikkakuntalaiset 
voivat myydä valmistamiaan 
tuotteita.

Tulevaisuuteen suuntau-

tuneisuudesta kertoo 4 H-yh-
distyksen järjestämät erilaiset 
kurssit ja koulutukset. Eteen-
kin nuorille yrittäjäinnokkail-
le yhdistys tarjoaa mainiot 
mahdollisuudet opetella tu-
levaisuuden yrittäjäksi. Pu-
dasjärven 4H-yhdistys tekee 
vahvaa ja arvokasta ennal-
taehkäisevää työtä kaupun-
kimme hyvinvoinnin ja elin-
voiman ylläpitämiseksi ja 

jatkamiseksi. Kiitos saavutta-
koon toiminnanjohtaja Tiina 
Salonpään, yhdistyksen halli-
tuksen, mainiot työntekijät ja 
kaikki yhdistyksessä toimijat. 
Juhlasta enemmän ensi vii-
kon lehdessä.

Sointu Veivo
Useamman tahon onnitte-
lujen viejävieras

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Lassi tulee 
miehen ikään.

Rautiolla pannu kuumana 
su 1.12.2019 klo 12 alkaen.

Tervetuloa!

Lassi tulee 
miehen ikään.

Rautiolla pannu kuumana 
su 1.12.2019 klo 12 alkaen.

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

pkt

Lerøy    
sushilajitelma
10 kpl/275 g ja 
Oishii sushilajitelma
10 kpl/290 g (34,31-36,18/kg) 

995
rs

    
klementiini
1,5 kg (1,53/kg)  
espanja

229

HK 
suOmalainen  
takuumurea  
naudan ulkOfilee
palana

1995
kg

TArJOUKSeT VOIMASSA tO-su 21.-24.11. eLLeI TOISIN MAINITA

1.-
Ilman korttia 1,49 pkt (4,57/kg)

ps

Täysi kattaus rakkautta

erÄ

LUOMU

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

OLd eL PASO 
vehnÄtOrtilla
medium, 326 g (3,07/kg)  
ei tÄysjyvÄ , rajOitus 3/pkt talOus

-32%
Plussa-kortilla

  
luOmu  
granaattiOmena
espanja

399
kg

  
Bataatti
usa

149
kg

599
kg 599

kg

voimassa tO-la 21.-23.11. SUOMI

KArINIeMeN 
kananpOjan 
marinOitu 
kOipireisi 
n. 1,2 kg

169
kg

SUOMI

HK 
pOrsaan 
kassler
n. 2,3 kg

SUOMI

1.-
Yksittäin/styckevis 0,52 ps/påse (2,60/kg)

APeTIT 
kOtimainen 
keittOjuures 
200 g (1,67/kg) ei luOmu

3
ps

Hyvään  

hintaan 
kOkO  

kuukauden

erÄ

HäTäLä  

tuOre kOkOnainen 
kirjOlOhi
kasvatettu, suOmi 
rajOitus 2 kalaa/talOus

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ! TERVETULOA!

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

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

1,29
pkt

Burggreve
kranssikeksi 400 g

3,95
pss

6,95
kpl

täysmehutiiviste
3 l

monster mix makeis-
sekoitus 1 kg

1,59
pss

santer pata-aines 
175-195 g

1,99
kpl

tresemme shampoot ja 
hoitoaineet 500 ml

2,-
(yksittäin 0,99/kpl)

1,29
pkt

sencebeauty 
kasvopyyhkeet

nord Clean 
wC-raikastin

0,99
plo

online pumppu-
saippua 300 ml

3 KPL

LOPUT suklaa-
joulukalenterit

LOPUT Disney lelu
joulukalenterit

lotus emilia
talouspaperi
8 rullan

0,99
kpl

1,99
kpl

2,99
säkki

airam leD
valosarja 120 leD 
sisä- ja ulkokäyttöön

suomi
öljykynttilä
48 h, 10 kpl, koko 5x95 cm

9,95 3,99
pkt



4 5nro 47PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.11.2019 21.11.2019nro 47

Yhteiskunta avustaa yli 20 vuotta vanhojen metsäteiden 
perusparannusta KMR-tuella. Metsänomistaja saa myös 
kaikki maksamansa arvonlisäveron vähennettyä.

Metsätalouden ja varsinkin hakkuiden siirtyminen yhä enem-
män ympärivuotiseksi toiminnaksi, on metsätiestömme joutu-
nut uusien haasteiden piiriin. Nykyaikaisen kaukokuljetuskalus-
ton painojen kohotessa yli 70 tonnin, on monen vanhan tien 
rakenne todella lujilla. Yleensä ne eivät kestä sulan ajan kulje-
tuksia, koska niitä ei ole alun perinkään tehty raskaan liikenteen 
kesäkäyttöön. Lisäksi 60, 70- ja 80 luvuilla tehtyjen metsäteiden 
pintamateriaaleissa käytettiin usein tien varressa olevaa luon-
nonsoraa, harvoin kantavampaa mursketta.

Mikäli vähäinen kulutuskerros on painunut jo tien runkoon, 
ei tietä voi enää lanata. Hetken päästä tien muoto ajautuu tilan-
teeseen, että tiellä seisoo vesi. Silloin tienrunko kastuu entises-
tään ja kantavuus heikkenee olemattomaksi. Tällöin tie vaatisi 
pikaisen perusparannuksen. Perusparannuksessa tien runko on 
saatava mahdollisemman kuivaksi. Tämä tapahtuu yleensä sivu-
ojien ja laskuojien perkaamisella ja tarvittavien rumpujen vaih-
tamisella tai lisäämisellä. Tien profiili pitää saada kuin ”hanhen 
seläksi”, jolloin taivaalta tuleva vesi menee nopeasti sivuojiin. 
Jotta tietä pystyy hoitamaan, on pintaan saatava riittävä kulutus-
kerros lanaamista varten. Perusparannuksen jälkeen tiekunnalla 
pitää olla varoja vuosittaiseen hoitoon eli käytännössä lanaami-
seen ja reunavesakon poistoihin.

Kustannusharha yksittäiselle  
tien osakkaalle?
Lähes kaikki tien osakkaat kyllä ovat innokkaita tien peruspa-
rannukseen – ainakin kustannusarvion julkaisemiseen asti. Mi-
käli tiessä ei ole kovin isoja kunnostettavia tai vaihdettavia rum-
puja tai siltoja, on perusparannuskustannukset noin 10-15 000 
euroa/km. Suurin menoerä on pintamateriaali eli murske, joka 
on myös erittäin tärkeä osa tien kunnon parantamisessa. Yh-
teiskunta avustaa yli 20 vuotta vanhojen metsäteiden perus-
parannusta Kestävän metsätalouden rahoituksella (KMR-tuki) 
ja lopullinen nettomeno on myös verotuksessa poistomenette-
lyin hyödynnettävä menoerä. Lisäksi metsänomistaja saa kaikki 
maksamansa arvonlisäveron vähennettyä 100 prosenttia.

Metsäteiden 
perusparannuksissa 

kustannusharha?

Esimerkki metsätien 
perusparannuskustannuksesta 
Perusparannuskustannus €/km 15 000,00 €
Kemera vähennys 60 % -9 000,00 €
Meno ilman verohyötyä 6 000,00 €
Verotuksen hyöty 30 % -1 800,00 €
LOPULLINEN MENO €/km 4 200,00 €

Kuten laskelmassa näkyy, todellinen meno on vain 28 pro-
senttia koko kustannuksista. Herää kysymys onko metsätei-
den tiekunnilla otettava vinkistä vaari? Perusparannushankkeen 
aloittaminen alkaa tiekunnan yleisen kokouksen päätöksellä.

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa ry

Hauska ja turvallinen 
laskettelukokemus ekaluokkalaisille

Alkaneella talvikaudella 
Hiihtokeskus Iso-Syöte tar-
joaa kaikille Oulussa, Kem-
peleessä, Pudasjärvellä tai 
Taivalkoskella asuville 1. 
luokkalaisille laskettelupäi-
vän. Päivä alkaa turvallises-
ti hiihtokoulusta, jonka jäl-
keen lapset saavat välineet 
ja hissilipun ilmaiseksi käyt-
töönsä loppupäivän ajaksi. 
Tavoitteena on tarjota haus-
ka ja turvallinen laskette-
lukokemus kaikille seudun 
ekaluokkalaisille. Tempauk-
sen takana ovat Iso-Syötteen 
yrittäjäsisarukset Mikko Te-
rentjeff ja Heidi Terentjeff-
Jaurakkajärvi, jotka toimivat 
myös kyseisinä päivinä hiih-
tokoulun opettajina. Lapset 
ovat tervetulleita osallistu-
maan yhteen viidestä lasku-
päivästä.

Sisarukset ovat molem-
mat harrastaneet laskettelua 
ja lumilautailua Suomen ete-
läisimmässä tunturissa pie-
nestä saakka. Myöhemmin, 
perheen ostettua hiihtokes-
kuksen vuonna 2000, he mo-
lemmat ovat työskennelleet 
Iso-Syötteellä mm. hiihdon-
opettajina. Nyt he haluavat 
mahdollistaa tämän haus-
kan, talvisen, ulkoliikunta-
muodon oppimisen kaikille 
alueen ykkösluokkalaisille.

-Olemme onnekkaita, kun 
vanhempamme harrastivat 
laskemista, sitä kautta me-
kin päädyimme lajin pariin. 
Kaikkien lapsien vanhem-
mat eivät kuitenkaan ole las-
kettelua tai lumilautailua itse 
harrastaneet ja nyt haluam-
me tarjota erityisesti heille 

mahdollisuuden päästä ko-
keilemaan lajia, kertoo Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvi.

Suomen hiihdonopetta-
jat RY:n kouluttajanakin toi-
miva Mikko Terentjeff on in-
noissaan kutsumassa uusia 
laskettelijan- ja lumilautaili-
janalkuja Iso-Syötteelle.

-Meille on erityisen tärke-
ää tarjota jokaiselle kampan-
jaan osallistuvalle lapselle 
laadukas hiihdonopetus. Sen 
avulla lasketteluun tai lumi-
lautailuun saatava ensikos-
ketus on paitsi hauska, myös 
turvallinen. 

Mikko kannustaa myös 
laskettelua jo harrastavia 
lapsia ja aikuisia hyödyntä-
mään hiihtokoulujen palve-
luita. 

-Lajissa pääsee huomat-
tavasti nopeammin alkuun 
hiihtokoulussa, mutta myös 
kokeneiden harrastajien las-

kuun tulee usein paljon uut-
ta opettajan avulla, toteaa 
Terentjeff. 

Kampanjaan osallistuvil-
le lapsille tarjotaan aamu-
päivän hiihtokoulun lisäk-
si välineet ja hissilippu koko 
laskupäivän ajaksi. 

-Laskeminenhan on sosi-
aalinen laji! Meillä käy paljon 
perheitä ja kaveriporukoita 
ja vaikka mäessä mennään 
itse omilla välineillä, on seu-
ra olennainen osa laskette-
lua. Kun lapset ovat ensin 
saaneet valmiuksia hiihto-
koulusta, voivat he kokeilla 
taitojaan rauhassa vaikkapa 
vanhempiensa kanssa, Hei-
di vinkkaa.

Laskukaverit ovat iso 
juttu Iso-Syötteellä 
Iso-Syötteellä on panostettu 
jo vuosia isosti siihen, että 

Heidi opettaa laskettelua

Heidi ja Mikko Iso-Syötteen vuokraamossa

Hyvinvointivaliokunnan ohjausesityksen perusteella kaupungin-
hallitus päätti 12.10. kokouksessaan käynnistää selvitystyön Syöt-
teen koulun lakkauttamisesta vähäisen oppilasmäärän perusteel-
la.

Selvitystyö valmistuu kuluvan syksyn aikana ja tässä työssä 
tulee oppilaan etu perusteellisesti huomioiduksi. Selvitystyössä 
tehdään lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi myös yritysvaikutus-
ten arviointi, jossa huomioidaan Syötteen koulun mahdollisen 
lakkauttamisen vaikutukset elinkeinoelämälle.

Koulun kohtalo kiinnostaa ymmärrettävästi oppilaiden van-
hempia, tuleeko muutto toiseen kouluun, miten oppilaan arki 

muuttuu. Kylälle aina oman koulun lakkauttaminen on tunteita 
herättävä iso asia. Valitettavasti osa kuntapäättäjistä ovat jo julis-
taneet kantansa tähän asiaan. Kysynkin, kannattaako meillä teh-
dä selvitystyötä, jos sitä ei pystytä tarkastelemaan objektiivises-
ti ilman omia poliittisia intohimoja? Nyt meillä pitää olla malttia 
odottaa rauhassa selvitystyön tuloksia. Tehdään sit-
ten tämän pohjalta järkeviä päätöksiä Syötteen kou-
lun tulevasta kohtalosta.

Jorma Kouva

Syötteen koulun tulevaisuus kiinnostaa

lapset ja nuoret viihtyvät 
rinteessä. 

-Airforce-laskutalli pe-
rustettiin kaudella 2013-
2014. Sen tarkoituksena on 
kasata joka kausi kokoon 
porukka, joka tykkää käydä 
laskemassa meillä Iso-Syöt-
teellä. Yhdessä sitten laske-
misen lisäksi vietetään peli- 
ja leffailtoja, huolletaan 
välineitä ja tutustutaan tun-
turin eri työtehtäviin. Sii-
nä samalla tutustuu mui-
hin lapsiin ja nuoriin ja saa 
laskukavereita myös muil-
le ajoille, Mikko Terentjeff 
kertoo. 

Viime kaudella Airfor-
ceen kuului yli 120 jäsen-
tä, haku kaudelle 2019-2020 
on auki syote.fi-sivustolla. 
Myös hiihtokoulun erilai-
set kausituotteet ovat olleet 
suosittuja. 

-Tarjoamme useamman 
kerran opetuskursseja, jois-
sa keskitytään joko lajis-
sa alkuun pääsemiseen tai 
tiettyyn kehitysalueeseen, 
vaikkapa freestyleen, eli 
temppuihin. Näissä tuot-
teissa parasta on se, että 
osallistujat oppivat hyvin 
tuntemaan toisensa, heillä 
on rinteessä varmasti haus-
kaa ja samalla he oppivat, 
välillä huomaamattaankin, 
uusia taitoja, Mikko tiivis-
tää.

Veinalotta Vesterinen 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

OTAMME VASTAAN 
JOULUKINKU-
VARAUKSIA!

PERJANTAI-LAUANTAI 
22.-23.11.

MAANANTAI-TORSTAI
25.-28.11.

259

199

250 995

599

595 100179

595

199

299

169

499

069

599

199

raj. erä

1195
kg

Naudan
PAISTI-
JAUhELIhA

Naudan
PALAPAISTI

695
ras

695
kg

995
kg 399

levy

495

259
kg

2 kalaa/talous

1000

1195
kg

100

2 kg/
talous

pss

2 pkt/talous

pss

259
kgras

100

Voimassa 27.11.2019 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

cOcTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

kg

199

kpl

prk

ras

099
pkt

kg

kg

kg

pkt

plo

kg

795
kg

199
ras

10 kpl

pkt pss

kg pkt

3 kg/
talous

M-KAUPAN JOULUNAVAUS TARJOUKSET

1690

2595

1490

1790

2 pkt/talous

MA-TI 25.-26.11.     KE-TO 27.-28.11.

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

TALOUSASTOLTA

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana ja siivuina

Korpela
PORSAAN

SUOLALAPA
n. 1.5 kg/kpl

PE-TO 22.-28.11.

Mummon
PERUNA-SIPULI 

SEKOITUS
700 g 

Stockmos
JOULUJUOMA
1,5 l, sis. pantin

Irto
TyNNyRI-
SILLI

Atria LIhAPyö-
RyKKä 360 g tai 
JAUhELIhA-
PIhVIT 380 g

Kariniemen
kananpojan
SISäfILE-

PIhVIT
400-500 g

Atria
KAISERVURSTI
palana

Panda
JUhLAPöydäN 
KONVEhTI
300 g 

Atria
KANAN fILEE-
SIUKALE 1 kg 
hunaja

MyllynParas
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

HK
SININEN 
LENKKI
580 g

795

Marabou
SUKLAALEVyT

200 g

Hyvä 
NAUTA 
JAUhELIhA

Valio
JOgURTTI

1 kg

Bruno
KLEMENTIINI

Pouttu
SAVUSUIKALE 
tai PIzzAKUU-
TIOSUIKALE

kg

Valio
OLTERMANNI-
JUUSTO
250 g

2 kpl

TEKSTIILIOSASTOLTA

Kotimainen
TOMAATTI

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

Saarioinen
bROILER-

PyöRyKKä
400 g tai 

KEbAKKO
5 kpl/200 g

3 pkt

Kotimainen
tuore
KIRJOLOhI

PullaPirtin
OhRARIESKA
3 kpl/450 g

Tuore
PORSAAN KyLKI

JAUhELIhA
SIKA-NAUTA

pkt

IRTO-
KARKIT

KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK
bUREgR
100 g

PE 22.11.      LA 23.11.

HK viljaporsaan
LIhASUIKALE
kermapippuri

Porsaan 
KyLJyKSET

295

795

595

Havi
LäMPöKyNTILä
50 kpl valk tai 
40 kpl lehmuksen vihreä

Polar
KyNTTILäLyhTy
puualusella, paloaika 28h

LyhTyKyNTTILä
5x6 cm 10 kpl, paloaika n. 18h

Havi
KRUUNUKyNTTILä
5 kpl

215
ISOPUKKI + LyhTy
+ KyNTTILäT

1995

LASIPALLO 
LEd VALOLLA

795

VALOSARJAT

Alkaen

495

Stiga
RATTIKELKAT
Alkaen

4995

Stiga
PhAzER PULKKA

895

JääKIEKKOMAILA

1995
Alkaen

fLEEcEhUOPA
150x200 cm
harmaa

Damella naisten
PAITULI
kissat

Miesten
NAhKA-
SORMIKAS
teddyvuori

PöRRöSUKKA
liukueste pohjassa
yksi koko

PUSSILAKANA
+ TyyNyLIINA
150x210 cm

Miesten ja naisten
AAMUTOSSUT

Naisten ja miesten
KIETAISUPyyhE

1250

2150

1990

ERILAISIA 

naisten Nanso 

yöASUJA!

ERILAISIA 

pienen lasten 

yöASUJA!

Alkaen
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Lapsimessuilla monipuolista ohjelmaa Sammelvuo -salilla
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjesti lauantaina 
16.11. järjestyksessään vii-
dennet Lapsimessut Tuomas 
Sammelvuo -salilla. Esiinty-
jinä oli muun muassa Sirkus 
Tähden esityksiä jonglöö-
rauksineen ja agrobatiataito-
näytöksineen. 

Tekemisenä oli lapsille 
temppurata, mahdollisuus 
pelata sählyä ja sirkustyöpa-
jassa pystyi kokeilemaan sir-
kusjuttuja. Onginta oli pe-
rinteisesti suosittua ja saatiin 
tutustua hienoihin tekniik-
kalegoista rakennettuihin 
Ponssen metsäkoneiden pie-
noismalleihin. 

Messuilla oli lastenvaa-
te- ja tuote-esittelijöitä, kirp-
putori sekä väkeä Touhulan 
päiväkodista. Taivalkosken 
koirakaverit olivat rapsu-

Veljekset Tuomas ja Jesse Pyykkönen olivat tekniikkale-
goilla rakentaneet Ponssen metsäkoneet. 

Ilma-akrobatiaesitys. Akrobatianumero.Sirkustyöpajan opissa.

Esittelijöitä Kansalaisopisto ja Touhula päiväkoti. Monenlaista tekemistä.

teltavina ja lapsia viihdytti 
myös yhdistyksen maskot-
ti Sulevi. 

Kaikilla oli mahdollisuus 
tutustua lasten harrastus-
mahdollisuuksiin, joita esit-
telivät muun muassa Kan-

salaisopisto, Pudasjärven 
Urheilijoiden Hiihtojaosto, 
kaupungin nuorisopalvelut 
ja 90-vuotista toimintaansa 
juhliva Pudasjärven 4H-yh-
distys. 

Vohvelit ja popparit mais-

tuivat, sillä kahvio palveli 
koko lapsimessujen ajan.

Mukavan tekemisen mer-
keissä kävijöitä oli noin 200. 
Järjestäjät olivat tyytyväisiä 

hyvin onnistuneeseen tapah-
tumaan ja haluavat välittää 
kiitokset kaikille tapahtu-
maan osallistuneille sekä toi-
vottavat hyvää lasten oi-

keuksien viikkoa kaikille! 

MLL Pudasjärven yhdis-
tys, kuvat Hely Forsberg-
Moilanen ja Anne Jaurun. 

Eläkeliitolla vilkasta toimintaa – puheenjohtajana jatkaa Heleena Talala
Pudasjärven Eläkeliiton 
syyskokous oli tiistaina 
12.11. Palvelukeskuksessa. 
Puhetta johti Jorma Alatalo 
ja paikalla oli 45 jäsentä. Yh-
distyksen puheenjohtajana 
jatkaa Heleena Talala ja hän 
on myös edustajana Pohjois-
Pohjanmaan piirin piirihalli-
tuksessa. Hallitukseen valit-
tiin uutena Kirsti Puhakka. 
Entisinä jäseninä jatkavat 
Håkan Blomqvist, Reijo Pek-
kala, Raimo Tervonen, Sinik-
ka Luokkanen, Eeva Lehtola, 
Elma Moilanen, Reijo Pik-
kuaho, Kalevi Kela ja Kyl-
likki Tolkkinen, joka toimii 
myös sihteerinä. Toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Teu-

vo Koivu ja varalle Heikki 
Heikkilä. Yhdistyksen viral-
liset tiedotteet julkaistaan 
Pudasjärvi –lehdessä. Tie-
dottamista jatketaan myös 
yhdistyksen kotisivuilla.

Yhdistyksen toiminta jat-
kuu edelleen monipuolise-
na. Toiminnan kehittämi-
sessä on huomioitu vuosi 
sitten tehty kysely jäsenil-
le, joista saatiin osviittaa sii-
hen, miten toiminta saadaan 
ajanmukaiseksi ja kiinnos-
tavaksi. Vuoden 2020 aika-
na selvitetään karaoke –har-
rastuksen mahdollisuutta. 
Luentoja on järjestetty pai-
kallishistoriasta, ikäihmisil-
le tarkoitetuista palveluista 

kuten kotihoidosta ja Kelan 
palveluista sekä saatu laki-
tietoutta hoitotahdosta ja 
edunvalvonnasta. Varautu-
misesta kotona asumiseen 
tuli tietoa paloturvallisuu-
desta vierailevalta alan am-
mattilaiselta. Seniorimes-
suilla Eläkeliiton väki oli 
myös aktiivitoimijana, sil-
lä vanhusneuvoston jäsene-
nä yhdistys kuuluu toimija-
joukkoon. 

Eri kerhovierailut ovat 
kiinnostaneet kerholaisia 
kuten Ari-Pekan Kesselin 
kertomukset, uuden seura-
kuntapastorin tapaaminen 
ja lokakuulla Pudasjärven 
Osuuspankin johtajan ker-

Syyskokous aloitettiin yhteislaululla. Oikealla kokouksen puheenjohtajana toiminut Jor-
ma Alatalo. 

Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Kyllikki Tolkkinen ja puheen-
johtajana Heleena Talala.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen syyskokoukseen osallistui 45 henkilöä.

hotapaaminen. Yhdistys 
kiittää kaikkia vierailijoita! 

Oman ohjelman järjes-
tämiseen jäsenistä löytyy 
eri osaajia - niin kirjoittajan 
kuin näyttelijän taitajia. Ke-
väällä kuultiin myös lasten 
esityksiä. Eläkeliiton kuo-
ro tekee arvokasta vapaaeh-
toistoimintaa ilahduttamal-
la lauluillaan eri laitoksissa. 
Sosiaalista toimintaa jatke-
taan tarjoamalla monipuo-
lista liikuntaa – uutena Boc-
cia –pelin harrastus. Ihmisiä 
halutaan kannustaa liikkeel-
le. Osallistujia kerhoissa on 
ollut keskimäärin 50 jäsen-
tä/kerta. 

Vuodelle 2020 toimin-
taa jatketaan edellä koetun 
pohjalta. Kerhon vieraaksi 
10. tammikuuta saapuu la-

kihenkilö kertomaan perhe-
oikeudesta. Kerhotoiminnan 
lisäksi järjestetään vuosit-
tain matkoja teatteriin sekä 
konsertteihin, joita kulu-
van vuoden osalta on kerty-
nyt viisi eri matkaa kaupun-
gin ulkopuolelle. Vuosittain 
suosituimpia tapahtumia on 

jäsenten pikkujoulu, johon 
osallistuu noin 100 henkilöä. 
Tapahtumien mm. matkojen 
suosio on kasvanut ja niiden 
toivotaan jatkuvan. 

Heleena Talala, 
kuvat Heimo Turunen
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Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Lähes kaikki meistä haluavat nauttia elävän tulen tunnelmasta ja tulisijan tuottamasta lämmöstä. 

Varaavalla NunnaUuni-tulisijalla voit Aqua+ -ratkaisun avulla saada nautinnollisen lämmön lisäksi 

myös kuumaa vettä kotisi tarpeisiin. Tulisijan lämmöstä vain osa käytetään 

kuuman veden tuottamiseen, lopun lämmön lämmittäessä kotiasi 

tasaisesti ja pitkään - josta aito NunnaUuni-tulisija tunnetaankin.

Varaava NunnaUuni-takka  
lämmittää samalla kotia ja käyttövettä

NUNNAUUNI-AQUA+ 

Paranna kotisi energiatehokkuutta

Joya Angolo -takka 
Aqua+ vesikiertoisella 
lämmitysjärjestelmällä

Suositushinnat:

Joya Angolo –takka 6 340 € 

Vesikiertovaraus 1 350 €
Sis. lämmönsiirrintarvikkeet tulisijaan.

Hinnat sisältävät rahdin ja  
asennustyön.

Sen sydän lämmittää.

YRIT YKSEN NIMI Osoite, Puhelinnumero, Aukioloajat

UUNIPÄIVÄ 
X.X.

KLO X-X

NunnaUuni Rahoitus
Osta nyt ja valitse sopiva maksuaika!  
Katso rahoitusehdot ja hae rahoitusta:

nunnauuni.com

ASUNTOPÄIVÄT
ti 26.11. klo 10-17 PERHEMARKETISSA

Oletko myymässä kotiasi tai 
vapaa-ajan asuntoa?

Riikka Niemitalo p. 0400 457 758
riikka.niemitalo@oulunarvokiinteistot.fi

www.oulunarvokiinteistot.fi

Tule keskustelemaan 
kotisi tai vapaa-ajan 
asuntosi myynnistä 

glögin kera!

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ! TERVETULOA!

Lämmintä päälle ja pirttiin! 

GRAFIITTI

Talvitakki
•  koot: 2XS-5XL

PAT126A99,-
GRAFEENI

Talvihousut
•  koot: 2XS/5XL, D96-D108

PAT127A 99,-

ADAMIITTI

Takki
•  EN ISO 20471  

luokka 2
•  koot: 2XS-5XL

PAT522O109,-
Myös naisten malli!

AMETISTI

Housut
•  EN ISO 20471 

luokka 1
•  koot: 2XS-5XL, 

D96-D108

PAT555K99,-

Tänään ostettuihin työvaatteisiin PAINATUS VELOITUKSETTA!

Talvityövaatteet
•  100% polyesteri, 220 g/m²
•  300 denierin Ripstop -päällikangas 
•  veden- ja tuulenpitävä, hengittävä 
•  EN 343 vedenpitävyysluokka 3,  

hengittävyysluokka 1

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

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

Teboilin voiteluaine-edustaja 
Hannu Kattilakoski paikalla.

EsiTTElypäivänä 
TEboil 

voiTEluainETynnyriT 
KampanjaHinnoin!

valmispiippu 
schiedelin edustaja 

Esa lappalainen 
paikalla.

Edustaja 
Ami Kangasharju 

paikalla
ti 26.11. 

klo 10-15.

ESITTELYPÄIVÄT TI 26.11. KLO 10-15

 voiteluainetynnyrikaupan tehneelle 
patron-talvityötakki kaupan päälle.

GlÖGi
ja 

pipari
Tarjoilu!
Klo 10-17
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• 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

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

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/

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.

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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)

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

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman
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Suviseurojen järjestäminen Pudasjärvellä siirtyy myöhäisem-
pään ajankohtaan - tavoitteena Suviseurat Pudasjärvellä 2023. 
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) Suviseu-
roja on järjestetty jo yli sadan vuoden ajan. Laajasti osallistu-
jia kokoava tapahtuma järjestetään vuosittain kesä-heinäkuun 
vaihteessa. 

Äänekosken Suviseurojen yhteydessä pidetty vuosikokous 
nimesi Kuusamon Rauhanyhdistyksen vuoden 2022 Suviseu-
rojen vastuuyhdistykseksi. Vastuuyhdistys on kutsunut mukaan 
seurajärjestelyihin useita pohjoisen alueen rauhanyhdistyksiä. 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) ja Kuusa-
mon Rauhanyhdistys tekivät syyskuussa sopimuksen Pudasjär-
ven kaupungin kanssa Pudasjärven lentokentän käyttämisestä 
2022 Suviseurojen seura-alueena. Sopimuksen allekirjoittami-
sen jälkeen on ilmennyt alueen käyttöön liittyviä epävarmuus-
tekijöitä. Tämän vuoksi SRK on käynnistänyt selvitys- ja valmis-
telutyön vuoden 2022 Suviseurojen järjestämiseksi Kauhavalla. 
SRK:n vuosikokous tekee lopulliset päätökset seurapaikoista ja 
järjestelyvastuista ensi kesänä Reisjärven Suviseurojen yhtey-
dessä. 

Suviseuraorganisaatio puolestaan selvittää ja valmistelee yh-
teistyössä Pudasjärven kaupungin ja SRK:n kanssa Suviseurojen 
järjestämistä vuonna 2023 Pudasjärven lentokentällä.

SRK tiedotus 

Suviseurojen 
järjestäminen 

Pudasjärvellä siirtyy

Uusia jäseniä MTK Pudasjärven johtokuntaan
MTK Pudasjärven syyskoko-
uksessa keskiviikkona 6.11. 
valittiin johtokuntaan uu-
tena Suvi Ronkainen ja Eija 
Seppälä. Jatkamaan valittiin 
erovuorossa ollut Heikki Pu-
tula. Puheenjohtajana toimii 
Pekka Törmänen, varapu-
heenjohtajana Katja Kosamo 
sekä muina johtokunnan jä-
seninä Eero Hyttinen, Antti 
Jurmu, Sirkka Pankinaho ja 
Maija Puhakka.

Ensi vuoden porovahin-
kojen arviomiehiksi valittiin 
Arto Kosamo, Arto Vesteri, 
Pekka Törmänen, Arto Tuo-
minen, Heikki Putula, Janne 
Oinas, Alpo Kantoniemi ja 
Juhani Jurmu.

MTK Pohjois-Suomen ko-
kousedustajiksi nimettiin 
Pekka Törmänen, Maija Pu-
hakka, Eija Seppälä ja Eero 
Hyttinen sekä varaedustajik-
si Suvi Ronkainen, Veli Hyt-
tinen, Juhani Jurmu ja Tarja 
Alatalo. 

Kokouksen avannut yh-
distyksen puheenjohtaja 
Pekka Törmänen mainitsi 
kuluneen kesän olleen vilje-
lijöille entisen kesien tapaan 
työntäyteinen ja antoisa. 
Rehusadot ovat olleet hy-
viä, paikoin jopa erinomai-
sia. Tällaisen kesän sadolla 
on mukava tuottaa puhdas-
ta suomalaista ruokaa. Hän 
toivotti kokouksen osallistu-
jat tervetulleeksi. 

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi keskustelussa to-
dettiin muun muassa lomit-
tajien saannin olevan todella 
hankalaa ja toivottiin MTK:n 
järjestönä vaikuttavan asi-
aan. 

Lähiajan toimintana on 
muun muassa pikkujoulu 
sekä perinteinen puurojuh-
la. Toimintasuunnitelmassa 
ensi vuodelle oli muun mu-
assa maaseutuelinkeinojen 
kehitysyhteistyö kaupun-
gin kanssa, virkistyspäivä 
jäsenille perheineen, puu-
rojuhla, jäsenetu Puikkarin 
uinteihin ja kuntosalille, yh-
teinen liikuntasali- ja len-
topallovuoro, tuki-info ke-
väällä sekä osallistuminen 
valtakunnallisiin MTK-tem-
pauksiin ja omien toiminta-

tempauksien järjestäminen 
tarpeen mukaan. 

Toteutetaan perinteinen 
MTK-liite Pudasjärvi-leh-
teen, tuottajakalenterin teh-
dään vuodelle 2021 sekä 
levitetään edelleen lähiruo-
katietoisuutta. 

Nurmenviljely  
naudanlihantuotan-
non vahvuus 
MTK Pohjois-Suomen toi-
minnanjohtaja Matti Tyh-
tilä kertoi katsauksessaan 
Nurmenviljelyn olevan suo-
malaisen naudanlihantuo-
tannon vahvuus. Nurmeen 
perustuva nautakarjatalo-
us voi merkittävässä mää-
rin hyödyntää paikallisia 
tuotantoresursseja varsinkin 
alueilla, joilla viljanviljelyn 
kannattavuus on heikkoa tai 
joilta ei löydy viljanviljelyyn 
suotuisia alueita. 

-Erityisesti Pohjois-, Kes-
ki- ja Itä-Suomen vahvuute-

na ovat nurmenviljelyn kan-
nalta suotuisat olosuhteet, 
joissa nurmikasvit kasva-
vat tehokkaammin kuin mo-
net suoraan ihmisravinnoksi 
hyödynnettävät kasvit. Tu-
levaisuuden tavoitteena tu-
lisi olla vähähiilinen rehun-
tuotanto ja ruokinta, jossa 
eläinten ruokintaan käyte-
tään mahdollisimman vä-
hän suoraan ihmiselle kel-
paavia rehuja. Käytännössä 
tämä tarkoittaa Suomen 
olosuhteissa nurmen mak-
simaalista hyödyntämistä 
nautaketjussa. Tähän liitty-
en tarvitaan ratkaisumalleja 
nurmea tehokkaasti hyödyn-
tävistä ruokinnoista ja vä-
hähiilisen rehuntuotannon 
mallintamista. Naudanruo-
kinta perustuu pitkälti laa-
dukkaaseen nurmisatoon. 
Eloperäisten maiden osuus 
peltomaasta on Pohjois-Poh-
janmaalla 27 prosenttia. Pel-
toalasta noin puolella viljel-
lään monivuotista nurmea. 

Nurmen viljelylle on sel-
keä tarve tuotantorakenteen 
vuoksi. Olemme erityisen 
huolissamme eloperäisten 
maiden kohtelusta osana 
EU:n ympäristöpolitiikkaa 
ja tarvitsemme tutkimusta 
tueksemme kehittäessäm-
me alueen maataloutta, tote-
si Tyhtilä.

Ilmastoviisas  
maatilateema
ProAgrian Oulun energia- 
ja talousasiantuntija Esko 
Viitala kertoi ilmastoviisas 
maatila- teemasta, jota on 
alettu työstää Pro Agriassa 
nykyisen ilmastokeskuste-
lun yleistymisen perusteella.

Kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja Eero Oi-
naspanuma kiitteli kaupun-
gin puolesta yhteistyöstä 
MTK:n kanssa alkutuotan-
non kehittämiseksi. 

Heimo Turunen

Syyskokouksessa oli mukavasti osallistujia. 

Ajankohtaiskatsauksen tuot-
tajia kiinnostavista asioista 
esitti MTK Pohjois-Suomen 
toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä.

MTK Pudasjärven puheenjohtajana toimii Pekka Törmänen 
ja sihteerinä Eero Hyttinen. 

Tarkasteltaessa pöytäkirjoja jäähallihankkeen etenemisen osalta 
on selkeä lopputulema, että valtuuston kokouksessa 14.11. pää-
tettiin –asiakohdan nimen mukaisesti- jäähallihankkeen toteu-
tusajankohdan siirtämisestä. Asiakohdan esittelyosuudessa hank-
keen siirtoa perustellaan sillä, ettei aiemmin hankkeeseen varattu 
määräraha 4,7 miljoonaa euroa riittänyt kattamaan urakoitsijan 
jättämää tarjousta. Tämän vuoksi määrärahat tulee varata vuo-
sien 2022-2023 investointisuunnitelmaan ja että valtuusto tekee 
myöhemmin erillisen päätöksen rakentamisesta. Nämä asiakoh-
dat eivät ota kantaa hankesuunnitelmaan tai sen sisällön muut-
tamiseen esimerkiksi rakennusmateriaalin tai sijainnin suhteen.

Jäähallihanketta on käsitelty valtuutettujen keskuudessa use-
aan otteeseen. Yksimielinen linja on ollut, että hanke toteutetaan, 
mutta sisällölliset ratkaisut tarkastellaan taloustilanteen puit-
teissa uudestaan. Tämä yksimielisyys ja vahva tahtotila vallitsivat 
myös kaupunginhallituksen kokouksessa, jossa linjaus oli, että val-
tuusto tulee myöhemmin linjaamaan hankkeen täysin uusiksi ja 
nykyinen kilpailutus jää historiaan. Tämä todettiin useissa valtuus-
ton kokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa. Onkin harmillis-

ta, että kaupunginhallituksen esitys valtuustolle jäi puutteelliseksi, 
eikä tahtotila tule selkeästi esille.  

Näiden seikkojen vuoksi perussuomalaisten valtuustoryhmä 
teki kokouksessaan päätöksen esittää tarkentava asiakohta, jot-
ta tahtotila tulee selkeästi esille ja epäselvyyksiltä vältytään. Esi-
tyksenä oli, että hankesuunnitelman sisältö määritellään uudes-
taan. Esityksen valtuuston kokouksessa teki perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjohtaja Paula Soronen. Ilman tätä lisä-
ystä päätöstä voidaan tulkita niin, että aiemmin linjattua hanket-
ta jatketaan sellaisenaan, mutta ajankohdaltaan myöhemmin. Siksi 
onkin erikoista, että äänestyksessä tarkennus kaadettiin, se oli-
si poistanut päätöksestä epäselvyyden sekä tulkinnanvaraisuuden 
myöhemmin uusien valtuutettujen päättäessä asiasta seuraaval-
la valtuustokaudella.  

Pudasjärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä,
Paula Soronen, Juho Kellolampi, Mirka Väyrynen, 
Antti Niemitalo

Mitä päätettiin, mihin yritettiin vaikuttaa jäähalliasiassa

Vuoden 2019 Maa- ja kotita-
lousnainen Pohjois-Pohjan-
maalla on Helena Lahdenpe-
rä Limingasta. Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten myöntämä 
tunnustus julkistettiin piiri-
keskuksen edustajakokouk-
sessa Haapavedellä. 

Moni muistaa Helenan 
pitkäaikaisesta ja monipuo-
lisesta työstä Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten ruoka-asi-
antuntijana. Hän kurssitti sa-
toja, jopa tuhansia maa- ja 
kotitalousnaisia ympäri Poh-
jois-Suomea. Hän valmisteli 
ja teki useita retkiä niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin, ja 
toimi itse huolehtivana mat-
kanjohtajana.

Edustajakokous valit-
si uudeksi jäseneksi Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 
hallitukseen Marja Lan-
ton Pudasjärveltä. Hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa 
Leea Sangi Limingasta sekä 
muina jäseninä Aino Viita-
la Muhokselta, Teresa Maju-
ri Haapavedeltä, Anna-Maija 

Rahja Siikajoelta, Tuula Uusi-
talo Vihannista ja Maija-Liisa 
Tausta-Ojala Oulusta.

Raija Kälkäjälle Pudasjär-
ven Maa- ja kotitalousnaisista 
oli myönnetty erityiskunnia-
maininta maisematekokilpai-
lussa hänen aktiivisesta työs-
tään vieraskasvien torjunnan 
tiedottamisessa, käytännön 
työssä sekä yhteistyössä Pu-
dasjärven kaupungin kanssa.

Haapavedellä Villa Korka-
tissa pidetty edustajakokous 
kokosi 80 osallistujaa eri puo-
lilta maakuntaa. Kokouksessa 
käsiteltiin muun muassa vuo-
sien 2020–2022 Maaseudun 
lumoa – kohti kestävämpää 
kehitystä -teema. Se kiinnit-
tää huomiota muun muas-
sa luonnon monimuotoisuu-
den köyhtymiseen, vahvistaa 
ilmastomyönteistä ja kestä-
vää kehitystä sekä tuo esille 
maaseudun mahdollisuuksia, 
vahvuuksia ja lumovoimaa.

Ella Karttimo

Raija Kälkäjä huomioitiin 
erityiskunniamaininnalla 
maisematekokilpailussa. 

Marja Lantto Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 

hallitukseen

Marja Lantto on uusi jäsen 
Oulun Maa- ja kotitalous-
naisten hallituksessa. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Sotkajärven metsästysseuran
hirvipeijaiset 

Hirvaskosken koululla 
lauantaina 23.11.2019.
Kutsumme maanvuokraajat, 

jäsenet ja kyläläiset syömään.
Käristystä tarjolla klo 14.

Lopuksi huutokauppa ja arvontaa. Tervetuloa!

 JoulumyyJäiset 
la 14.12.2019 klo 9.00-14.00

Varaa paikkasi! 
Pöytäkartta löytyy

http://www.pudu.fi/joulumyyjaiset/

Sarakylän koululla 
su 24.11.2019 klo 11-13. 
Lopuksi hirvenliha huutokauppa.

Hirviporukka
Maanvuokraajat, seuran jäsenet, 
kyläläiset perheineen tervetuloa! 

Sarakylän metsästysseuran 
Hirvipeijaiset 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

 Avoinna: Ma-Ti  klo 14.00-20.00 • Ke klo 14.00-01.00 •
 To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

Lauantaina 23.11.Perjantaina 22.11.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

TERVETULOA!

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

La 30.11. PIKKU-
jOULUTANSSEISSA 
La 14.12. PIKKU-
jOULUTANSSEISSA
La 21.12.  KOKO KANSAN 
PIKKUjOULUISSA 

jORE SILTALA
YöN HETKI

ÄSSÄT

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

sunnuntaina 24.11.
klo 14.00.

KINKKU-BINGO

TERVETULOA JOUKOLLA 
MUKAAN!

Korpisen Kylätalolla (Turpeisenvaarantie 1150)

Virkiskistys-
päivät

 pe 13.12. klo 10.00 

Joulupuuro ja 
kauneimmat 
joululaulut

sunnuntaina 15.12. 
klo 12.00. 

Nykyään käydään keskustelua aiheesta, joka on itsestään sel-
vää ilman Debattia. Uutistenlukija kehotti ottamaan kantaa, 
voidaanko kirkossa järjestää joulujuhlia? Minun mielestä kyllä 
voidaan. Kirkko on pyhä huone, joulun aihe on iloinen ja juhlal-
linen. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vahvasti kirkko, niin ilos-
sa kuin surussa. Esimerkkinä mainitsen häät ja siunaustilaisuu-
det. Kirkkoon ei ole pakko mennä, se on täysin vapaaehtoista. 
Kukaan siellä ei saa tuntea tulleensa loukatuksi. Ihmettelen apu-
lais-oikeusmiehen kantaa, ettei kirkko ole sopiva paikka järjes-
tää joulujuhlia. Pääkaupunkiseudulla ollaan enempi kirkkovastai-
sia, kuin täällä landella. Jokainen ihminen valitsee paikan oman 
vakaumuksensa mukaan, hiljentyä tai iloita. Suomalaisia arvoja 
ja tapoja ei tartte piilottaa eikä hävetä. Presidentti Urho Kek-
kosen aikana eivät tällaiset otsikot nousseet esille. Keskustelua 
pitää käydä, sananvapautta ei pidä rajoittaa demo-
kraattisessa maassa. Oikeus ilmaista kantansa pi-
tää olla kaikilla. 

Mukavaa joulun odotusta kaikille! 
Mauno Ruokangas

Kulttuuriperinteet 
pitää säilyttää

”LORUSTA KUVAKSI” on pudasjärveläisille ja komilaisille lap-
sille 24.10.– 13.12. suunnattu kuvataidekilpailu, jonka tarkoi-
tuksena on tutustuttaa pudasjärveläiset lapset suomalaisiin 
loruihin. Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomesta Suomi-Venä-
jän-seuran Pudasjärven osasto ry ja Venäjältä Komin tasavallas-
ta Vylgortin kylän Lasten taidekoulu Zaran.

Kilpailu on tarkoitettu päiväkoti-ikäisille ja esikoululaisille. 
Osallistujat voivat valita viidestä lorusta mieleisensä ja maalata 
tai piirtää loru kuvaksi. Lorut ovat Aurinko lettuja paistaa, Ker-
ran pieni muurahainen, Maalari maalasi taloa, Lennä lennä lep-
päkerttu ja Kis kis kissanpoika. 

Kilpailutyöt toteutetaan värillisinä piirustuksina, joko A3- 
tai A4- kokoiselle paperille vapaasti valitulla tekniikalla. Pudas-
järvellä kilpailutyöt toimitetaan Kulttuurikeskus Pohjantähteen 
Birgit Toloselle. SVS Pudasjärven osaston puolesta yhteyshenki-
lönä toimii Marja-Leena Tykkyläinen. 

Lopputulosten kertominen, osallistumistodistusten ja diplo-
mien jakaminen tapahtuu myöhemmin ilmoitettavana ajankoh-
tana. Piirustuskilpailun töistä kootaan näyttely.

SVS Pudasjärven osasto

Suomalais-Ugrilainen 
lasten 

lorupiirustuskilpailu
KosKenhovillla Pe 29.11.2019 Klo 18.30 

esillä säänTÖMääRäiseT asiaT.
JohToKunTa KoKoonTuu  Klo 17. 

TeRveTuloa!

PuDasJäRven näYTTäMÖ RY:n

sYYsKoKous

Kioski palvelee. Tervetuloa!

Miesten Futsal Kolmosen 
kärkikamppailu FC Kurenpojat - 
FC Kemi TS-salilla la 23.11. klo 14.30.

FC Kurenpojat

16. PUDASJÄRVEN
  KIRKKOMUSIIKKI-
     VIIKKO

23.11. – 2.12.2018

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

OHJELMA
pe 23.11 klo 19 Banduristitrio Orianan Seurakuntakoti
  konsertti Ohjelma 10€
su 25.11. klo 18 Suomalainen messu Seurakuntakoti
  Vox Margarita 
  Markku Kemppainen, laulu, 
  Sari Turunen, kantele,   
  Aira Siuruainen-Kalliola, kontrabasso,  
  Keijo Piirainen, piano ja kuoronjohto, 
  juontaa Marko Väyrynen.
ma 26.11. klo 19 Konsertti   Seurakuntakoti
  Kansalaisopiston oppilaat 
ke 28.11. klo 19 Hengellisten toivelaulujen  Seurakuntakoti
  ilta
to 29.11. klo 19 Sarakylän kappelikuoron Sarakylän kappeli
  20 -vuotiskonsertti   
  johtaa Keijo Piirainen
pe 30.11. klo 19 Baritoni Juhani Alakärpän  Seurakuntakoti
  ja pianisti Juho Alakärpän  Ohjelma 10€
  -Ihmeellinen armo- konsertti 
su 2.12. klo 14 Oulu Sinfonian jousikvartetin Kirkko
  ja Pudasjärven kirkkokuoron Ohjelma 10€
                             konsertti
  johtaa Jukka Jaakkola
  Tervetuloa!
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su 2.12. klo 14 Oulu Sinfonian jousikvartetin Kirkko
  ja Pudasjärven kirkkokuoron Ohjelma 10€
                             konsertti
  johtaa Jukka Jaakkola
  Tervetuloa!

21.11.-25.11.2019

Ohjelma
to 21.11. klo 19 Konsertti  Sarakylän kappeli
  Sarakylän kappelikuoro 
  Anna-Kaisa Yasin, viulu
  Keijo Piirainen, piano ja urut

pe 22.11. klo 19 Konsertti  Seurakuntakoti
  Janne Oksanen, piano   Ohjelma 10€

su 24.11. klo 14 Konsertti   Kirkko
  Ismo Hintsala, urut  Ohjelma 10€    
ma 25.11. klo 19 Kansalaisopiston oppilaiden  Seurakuntakoti  
  konsertti

Tervetuloa!
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17.

MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € 
sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Puhoskylässä pyöröpaaleja, 
tuoreita 27, kuivia 6 kpl, kesän 
2019 satoa. P. 0400 202 645.

VUOKRATAAN Sarakylällä 
RT kolmio (3h + k) ja RT yk-
siö (1h+kk). P. 040 731 2621.

VUOKRATTAVANA

PUDASJARVI.FI

SUOJALINNAN KAUKALON 
KÄYTTÖVUOROT HAETTAVANA
Suojalinnan kaukalon käyttövuorot julistetaan 
haettaviksi.

Hakemukset tulee toimittaa ke 27.11.2019 mennes-
sä osoitteeseen heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi.

Lisätiedot: heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi /  
0400 346 097.

Liikuntapalvelut
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Yli-Siuruan perinteiset hir-
vipeijaiset järjestettiin py-
häinmiestenpäivänä 2.11 
metsästysseuran majalla 
Hirvipirtillä Liekokylässä. 
Yhteiseen juhlaan olivat ter-
vetulleita kaikki kyläläiset 
ja maukasta käristystä pää-
si maistamaan useampi näl-
käinen vieras. Kävijöitä riitti 
koko päiväksi ja samalla ehti 
moni eri tarina kuulua syk-
syn metsästysreissuista, niin 
hirvimiesten kuin muiden-
kin riistapyytäjien suusta.

Peijaisten yhteydessä jär-
jestettiin myös perinteiset ar-
vonnat, jossa arvottiin koko-
nainen valmiiksi paloiteltu 
hirven lapa (24 kg). Voitta-
ja sai raivata tilaa pakkaseen 
muiden pakasteiden jouk-
koon, mutta tämä vaivan tie-
dostaminen ei varmasti hy-
myä haitannut palkintoa 
noudettaessa. Pienemmäs-
sä arvonnassa saatiin useita 
voittajia, sillä palkintoja oli 

Hirvipirtin peijaistunnelmat.
Huutokauppa lihavaraston suulla.

tarjolla reilusti pipoista sekä 
kynttilöistä aina täytekak-
kuun saakka.

Kun ruoka oli sopivasti 
laskeutunut ja kahvit nautit-
tu, siirryttiin seuran järjestä-
mään huutokauppaan liha-
varaston oviaukon suulle. 
Huutokaupattavana oli val-
miiksi vakuumiin pakattua 
hirvenlihaa, kaikkea eri pa-

loja: Filettä, ulkofilettä, pyö-
röpaistia, kaulaa jne. Myös 
keittoluita oli valmiiksi sopi-
vissa annoksissa soppakat-
tilaan kiehumaan. Suurim-
pana yksittäisenä huutona 
myytiin kokonainen hirven-
paisti pakastusvalmiiksi pa-
kattuna. Kaupattavaa lihaa 
riitti useammalle huutajalle 
kotiin viemiseksi.

Yli-Siuruan metsästäji-
en hirvenmetsästys on ku-
lunut syksyn aikana erittäin 
hienosti, sillä vasoja on saa-
tu aikaisia enemmän kuin ai-
empina vuosina. Myös pe-
rinteinen ajometsästys on 
tuottanut useamman kaa-
don, joka on tervetullut piris-
tys hirviporukan ajomiehil-
le. Ajometsästyksen lisäksi, 

kaatoja on saatu myös riis-
tapeltoihin sekä tietysti koi-
rahaukuille useamman kaa-
don verran. Hyvät toimivat 
koirat ovat varsinkin met-
sästyksen loppumetreillä 
ennen lumen laskeutumista 
usein korvaamattoman tär-
keitä.

Toivottavasti näemme 

samoissa merkeissä jälleen 
ensi vuonna! Tarinaa julkais-
taessa, Yli-Siuran hirviporu-
kan metsästys on tullut pää-
tökseen sunnuntaina 17.11, 
jolloin kaadettiin viimeinen 
aikainen.

Antti Liekola

Veroprosentti säilyi entisenä 20,5 prosenttina
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstai-
na 14.11. Kokouksen alussa 
muistettiin 60 vuotismerkki-
päiväänsä viettänyttä Onerva 
Ronkaista. Lisäksi oli varau-
duttu muistamaan myös äs-
kettäin merkkipäiväänsä viet-
täneitä Urpo Puolakanahoa ja 
Juho Kellolampea. He eivät 
olleet kuitenkaan kokoukses-
sa, vaan heitä edusti varaval-
tuutetut. Perussuomalaisten 
ryhmässä oli elämässään en-
simmäistä kertaa valtuuston 
kokouksessa varavaltuutettu 
Antti Niemitalo. 

Vuoden ajan valtuuston 
kokouksissa aloitetun käytän-
nön mukaan kuultiin valio-
kuntien katsaukset puheen-
johtajiensa esittämänä. 

Ensi vuoden tuloveropro-
sentti säilytettiin ennallaan 
20,5 prosentissa. Kiinteistöve-
roprosenteiksi päätettiin 0,98, 
vakituiseen asumiseen käytet-
ty asunto 0,41, muu asuinra-
kennus 1,05, yleishyödyllinen 
yhteisö 0,40, rakentamaton 
asuinpaikka 3,50 sekä voima-
laitokset 2,50 prosenttia. 

Arviointikertomukseen 
selostusta
Kaupunginhallitus antoi tar-
kastuslautakunnan arvioin-
tikertomuksen suosituksista 
selostuksen, joka hyväksyt-
tiin. Lähiruoan käytön lisää-
minen julkisessa ruokahuol-
lossa edellyttää kaupungilta 
määrätietoisia toimia. Tar-
kastuslautakunnalta pyyde-
tään vielä tarkennusta suosi-
tukseen valtuuston roolista 
isompien hankkeiden suun-
nittelusta ja talousraamien 
antajana. Hyvinvointivalio-
kunta ottaa käsiteltäväkseen 
koulujen ja kodin yhteistyön 
parantamisen ja kehittämi-
sen. Varahenkilöjärjestelmän 
avulla ensisijaisesti hoide-
taan lyhytaikaiset sijaisuu-
det. Kaikilla toiminta-alueilla 
on aloitettu tehtäväkuvaus-
ten tarkistukset niiden ajan-
tasauksien osalta. 

Jäähallihanke siirtyi
Jäähallihankkeen siirtämi-
nen vuosille 2022-2023, josta 
valtuusto tekee myöhemmin 
erillisen päätöksen, herät-
ti vilkkaan keskustelun. Kes-
kustelun välillä pidettiin 
myös lyhyt valtuustoryhmi-
en tuumaustauko. Paula Soro-
nen esitti Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjoh-
tajana muutosesityksen sekä 
lisäesityksen, että jäähallin 
hankesuunnitelman sisältö 
määritellään uudestaan. Tämä 
siksi, että investointia voidaan 
uudestaan linjata mm. raken-
nusmateriaalin, käyttöajan, 
rakennuspaikan sekä katso-
mon laajuuden osalta tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Äänestyk-
sessä kaupunginhallituksen 
esitys voitti äänin 21-6. 

Kairankuidun  
takausmaksu
Kairankuitu Oy.n ja Pudas-
järven Kyläverkot Oy:n lai-
nojen takauksista perittäviä 
takausprovisioita muutet-
tiin siten, että lainoista peri-
tään 0,82 prosentin suurui-
nen takausmaksu vuoden 
2019 alusta alkaen. Tämän 
asian käsittelyn yhteydes-
sä toimitusjohtaja Marianne 
Mäntylehto piti ajankohtais-
katsauksen Kairan Kuidun 
toiminnasta, joka julkaistaan 
seuraavassa Pudasjärvi-leh-
dessä. 

Sivukylillä päätettiin sul-
kea ja kunnostaa Hetekylän, 
Puhoksen ja Sarakylän liettei-
den loppusijoituspaikat, jo-
hon myönnettiin 40 000 eu-
ron lisämääräraha. 

Lisämääräraha  
Oulunkaarelle 
Oulunkaaren sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen yhteistoimin-
ta-alueen talousarvioon lisä-
määrärahaa vuodelle 2019 
yhteensä 1 096 000 euroa. 
Tässä yhteydessä asiaa esitte-
livät perhe- ja sosiaalijohtaja 
Virva Salmela, vanhuspalve-
lujohtaja Hannele Pöykiö ja 
hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
Juha Torvinen. 

Valtuuston kokouksen 
alussa kukitettiin 60-vuo-
tismerkkipäivää viettänyt 
Onerva Ronkainen. Merk-
kipäivä oli 8.11., mutta lap-
set ja miniät järjestivät jo 
26.10. yllätysjuhlat Jongun 
kylätalolla, jossa sukua oli 
runsaasti paikalla. Myös ky-
läyhdistyksen työllistämät 
työntekijät järjestivät erik-
seen Onervalle merkkipäi-
väjuhlan. 

Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha 
Torvinen ja perhe- ja sosiaalijohtaja Virva Salmela esittelivät perusteltuja syitä kuntayhty-
mälle lisämäärärahan myöntämiseksi. 

Talousarvion toteuma
Talousarvion toteuma ku-
luvan vuoden syyskuun 
loppuun saakka saatettiin 
valtuustolle tiedoksi. Kau-
punginjohtaja Tomi Timonen 
totesi, että kuluvan vuoden ta-
loustilanne on muodostumas-
sa odotettuakin heikommaksi.  
Tämän vuoksi kaupunginhal-
litus on ohjeistanut toimin-
ta-alueita välttämään muita 
kuin pakollisia menoja loppu-
vuoden aikana sekä käynnis-
tää välittömästi yhteistyössä 
henkilöstön kanssa valmiste-
lut vapaaehtoisten säästötoi-
menpiteiden toteuttamiseksi. 
Vuoden 2020 aikana jatketaan 
talouden tasapainottamiseen 

Professori Helena Ranta oli Pudasjärven Kirjakaupan vieraana tors-
taina, 14.11. Yli 50-päinen yleisö kuunteli suurella mielenkiinnolla, 
kuinka tämä runsaasti kansainvälistä tunnustusta saanut ja monen tut-
kijaryhmän johtajana ja jäsenenä toiminut oikeushammaslääkäri ker-
toi urastaan ja ajatuksistaan kansainvälisen oikeuden saralta.  

Helena Rannalla on ollut merkittävä rooli monien kriisien ja tra-
gedioiden jälkiselvittelyissä, kun on haluttu tutkia mitä oikeastaan ta-
pahtui, keitä uhrit olivat, sekä miten ja miksi he kuolivat. Illan aika-
na saimme kuulla Helenan kokemuksia eri komennuksilta, joilla hän 
on joutunut kohtaamaan kärsimystä, kuolemaa ja jopa henkilökohtai-
sia vaaratilanteita. 

Yleisöllä oli tilaisuudessa mahdollisuus esittää kysymyksiä, ja niitä 
tulikin illan edetessä kiitettävästi. Eniten kysymyksiä tuli ehkä siitä, mi-

ten on mahdollista selviytyä niin rankoista kokemuksista ja kuoleman 
kohtaamisesta. Professori Ranta korosti kerta toisensa jälkeen, ettei 
hän missään tilanteissa ole toiminut yksin, ja painotti ryhmän merki-
tystä kaikessa tekemisessä. Lisäksi hän totesi olevansa tutkija, ei oi-
keuden jakaja. Hän kokee kyenneensä katsomaan asioita analyytti-
sestä näkökulmasta, faktoihin keskittyen, mikä on osaltaan auttanut 
rakentamaan suojakuorta henkilökohtaisten tunteiden ympärille.  

Professori Ranta kertoi työssään nähneensä jopa 15 000 ruumista. 
Siitä huolimatta hän sanoi, ettei kuolemaan koskaan totu. Palautuak-
seen hän menee usein luontoon, metsän keskelle. Syötteellä sijaitse-
va lomapaikka antaakin siihen oivat mahdollisuudet. Lisäksi hän naut-
tii lukemisesta ja klassisesta musiikista. 

Kuten monet lukijoista ehkä tietävät, Pudasjärven Kirjakaupan 

myymälä sulkee ovensa ennen joulua, sillä etsinnöistä huolimatta ei 
ole löytynyt yhteistyökumppania, joka olisi mahdollistanut kaupan jat-
kuvuuden.  Ajatuksissa on kuitenkin jatkaa pienimuotoista toimintaa 
paikalliskirjojen verkkokauppana yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. Joulukuussa järjestämme vielä pari yleisötilaisuutta, niistä en-
simmäisenä Pirjo Riihiahon runoillan 4.12. kello 16 alkaen.  

Kiitokset vielä viime viikon onnistuneesta tilaisuudesta 
Helena Rannalle sekä runsaslukuiselle yleisölle!

Tuija Wallgren

Professori Helena Ranta Kirjakaupalla

tähtääviä valmisteluja. Vaki-
naisia tehtävien ja virkojen 
täyttämisiä tulee välttää ta-
lousohjelman valmistumiseen 
saakka. 

Vihreiltä valtuustoaloite
Vihreät valtuutetut Kari Tyk-
kyläinen ja Suvi Kipinä jätti-
vät ilmastotavoitteita käsit-
televän valtuustoaloitteen. 
Siinä esitetään, että Pudasjär-
vi hakee Kohti hiilineutraa-
lia (Hinku)-kunnaksi, kuten 
muutkin Oulunkaaren kunnat 
ja lisää mahdollisuuksien mu-
kaan jatkuvan kasvatuksen 
periaatteiden mukaista met-
sänhoitoa kaupungin omista-
missa metsissä. HT



12 TPnro 47PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.11.2019 21.11.2019nro 47

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 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

PIRISTYSTÄ PIMEYTEEN

49€

Pöytätähti
sis. LED-hehkun
●  värit valkea ja 
 ruskea petsi

29€

40 cm LED-tähti
sisä ja ulkokyttöön

45€

LED – tähti 
● värit musta ja hopea

29€

PaPEritähDEt

AlKAEN

RuNSAASTI 

ERIlAISIA 
MAllEjA 

vARASToSSA!

35€

LED-vaLokranssit / syDämEt 
●  useita kokoja

AlKAEN

1990€

PuinEn LED-kynttELikkö
● värit ruskea petsi ja 
 punainen

35€

vaLosarja
sisä ja ulkokyttöön
● 160 LED
● helppo asentaa

3990€

LED-vaLokEtju 
● 125 ”kastepisara” 
 LED-valoa

KAIKIllA vAloSARjoIllAMME 
TAKuu 2 vuoTTA!

TERvETuloA TuTuSTuMAAN 
lAAduKKAASEEN KAuSIvAlo 

vAlIKoIMAAMME!

KYNTTElIKöT990
AlKAEN

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 499 745
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
TO 19.12.2019

IlmoItuksen koko 1x40 taI 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

Kyläläiset hyvin mukana 
hirvipeijaisissa Pärjänsuolla

Pärjänsuon Metsästysseu-
ran Hirvipeijaiset olivat 
sunnuntaina 17.11. Hirvi-
hallilla. Miehet olivat teh-
neet käristystä, johon kuu-
lui keitetyt perunat sekä 
monipuoliset lisukkeet, jäl-
kiruoaksi oli tarjolla pul-
lakahvit ja lapsille mehua. 
Peijaisväki kehui hirvimies-
ten tekemää käristystä ja 
eteenkin nuorempia mie-
hiä, jotka ovat enenemissä 
määrin olleet mukana teke-
mässä ruokaa. Käristys oli 
tehty vasan lihasta, kuten 
aikaisempinakin vuosina.

Peijaisiin oli kutsuttu 
maanvuokraajat, kyläläiset 
ja jäsenet perheineen ja vä-
keä olin noin 150 henkilöä. 
Metsästysseura muisti pie-
nellä lahjalla pitkäaikais-
ta jäsentä Paavo Juurikkaa 
lahjoittamalla puukkokuk-
san. Paavo täytti tasavuo-
sia lauantaina 16.11. Lahjan 
luovutti hirviporukan joh-
taja Joni Salmela.

Paavo Juurikka on ollut 
Pärjänsuon hirviporukassa 
42 vuotta, usein myös hir-
viporukan johtajana. Hän 
muisteli kuinka alkuaikoi-
na hirvet jouduttiin nyl-
kemään ja paloittelemaan 
Maamiesseuran talon yh-
teydessä olleessa kylmässä 
vajassa, jossa ei ollut vettä 
ja hirvet joutui paloittele-
maan usein jäisinä.

Nykyinen hirvihalli ra-
kennettiin vuonna 1986 ja 
hallissa oli vain yksi huone, 
mikä myöhemmin jaettiin 
väliseinillä nylky- ja paloit-
teluhuoneeksi sekä lämpi-
mäksi kokoontumishuo-
neeksi.

Tiloihin rakennettiin 
myös kylmähuone, missä 
on kylmälaitteet lihojen säi-
lyttämiseen. 

Aiemmin hirvipeijai-
set järjestettiin Pärjän-
suon koulun tiloissa, mut-
ta koulun lakkauttamisen 
ja myynnin jälkeen joudut-
tiin miettimään hirvihallin 
laajentamista. Vuonna 2010 
rahoitusta haettiin leade-
rilta ja sieltä saadun rahoi-
tuksen ja talkootyöllä tiloja 
laajennettiin rakentamalla 
nykyaikainen keittiö ja ruo-

Hirviporukan johtaja Joni Salmela muisti puukkokuksalla 
merkkipäiväänsä viettänyttä Paavo Juurikkaa. 

Peijaisväki kehui hirvimiesten tekemää käristystä ja eteen-
kin nuorempia miehiä, jotka ovat enenemissä määrin olleet 
mukana tekemässä ruokaa.

Peijaiset on voitu pitää viime vuosien aikana talkootyöllä 
rakennetulla hirvihallilla. 

kailutila. Tiloissa on nyt 
mahdollista järjestää eri ti-
laisuuksia, joita onkin ollut 
useampia varsinkin kesä ai-

kana.

Tuula Kuukasjärvi

Tervetuloa 
Joulukahveille

Pe 29.11.2019 TOPI-torille  
(Kauppatie 3 L) klo 10-15
Muistathan myös käsintehdyt joululahjat 

TOPI-tuvan käsityömyymälästä.

Kauppatie 3 L

Tervetuloa 
Joulukahveille

AseTeLMAKurssI 
LuOnnOnMATerIAALeIsTA 

nuOrILLe
ma 2.12.2019 klo 16-20 TOPI-tuvalla (Kauppatie 3 L)
ilmoittautuminen Tiina Salonpäälle 0400 289 330 to 28.11.2019 mennessä. 

Kiitos kaikille 90-vuotisjuhlaamme muistaneille!


