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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pasi Kummala
Pudasjärven Vuoden 

Yrittäjä s. 8 

Sijainti ja lumivarmuus 
ovat Syötteen 

valttikortit s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 27.11.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 30.11. klo 17 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

Kelan korvaamat taksimatkat numerosta
****************************************************

08 821 444

0100 86 500

"

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 2.12., 
ke 9.12. ja ke 16.12. 

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

7,95

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

VALOA PIMEYTEEN

PUUKYNTTELIKKÖ 
KONSTSMIDE 

9-osainen iso kaarikynttelikkö 
laadukasta puuta, väri valkoinen.

LED-VALOSARJA 
40 LEDIÄ 

ULKOKÄYTTÖÖN
Lämmin valkoinen 40 ledin valosarja 
ulkokäyttöön. Valot 7,5 cm:n välein, 

(norm. 9,95)

29,95
(norm. 36,95)

kolmemetrinen 
liitosjohto.

HYVÄÄ JOULUA!

GOD JU
L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com, www.msarkela.com

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla!

PYYDÄ
TARJOUS!

PÄRJÄNKIEVARI

Tutustu palveluihimme netissä www.syoteresort.fi
Maukasta ruokaa
Huiput pitsat ja burgerit (myös kotipakettiin)
Lapsille KARKKIBINGO lauantaisin
KARAOKEa/elävää musiikkia (pe-la klo 02 asti)
Catering-palvelut

P. 0400 499 216
parjankievari@syoteresort.fi Takarinteentie 4

PUKINKONTTIIN!

Erilaiset lahjakortit 
ratsastustunneille!

ja Joulun viettoon!

Rekiajelut, koko poppoolle!

Tuntivaraukset: p. 040 2183 222. 
Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.www.hirvaskoski.fi

Talviset maastoretket ja 
ratsastustunnit moneen makuun!

Tervetuloa!

Samin pienkone

info@saminpienkone.com
Ratamotie 46, 90800 Oulu. P. 040 183 5100

Moottorikelkat, mönkijät, lumilingot, 
mopot yms. pienkoneet.
Varaosat ja renkaat kaikkiin koneisiin, 
mitä huollamme.
Kaasuttimien ultraäänipesu.
Koneiden vastaanotto myös Pudasjärvellä.
Myös kuljetuspalvelu.

www.saminpienkone.com

Huollamme melkein
kaiken mikä pärisee

KIRPPIS
ke-to 2.-3.12. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833. 
UUSI sähköpostiosoite: jukolanpirtti@gmail.com    (ei käytössä: silja.heinonen@hotmail.com)

Tervetuloa 
Jukolan Pirttiin! 

Avoinna: Ma-to 10.30-19, Pe 10.30-19, La 12-20, Su 13-19

Joulupuffet 
9,90 € / hlö

Ma 7.12. ja To 17.12. klo 10-16. 

Hierontaa opiskelijatyönä 
-50 %

Hierojaopiskelija Tarja Kipinä.

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Hoosiannakirkko seurakuntakodissa su 29.11. klo 10, Pekka 
Asikainen, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. 
Messussa otetaan käyttöön kastepuu. 
Kuurojen ja kuulovammaisten rovastikunnallinen advent-
timessu Taivalkoskella su 6.12. Yhteiskyyti järjestetään, mi-
käli lähtijöitä on riittävästi. Omavastuu retkelle: 20 euroa, si-
sältää matkan ja ruuan. Lähtö seurakuntakodilta kello 11.30. 
Ohjelma alkaa Taivalkosken kirkossa messulla kello 13, jonka 
jälkeen puuro ja muuta ohjelmaa seurakuntatalolla. Ilmoittau-
tumiset ja ruokavaliot ma 30.11. mennessä kirkkoherranviras-
toon p. (08) 882 3100.
Kuorot: Vox Margarita ke 2.12. kello 18, kirkkokuoro to 3.12. 
kello 18. Eläkeläisten musiikkipiiri ke 2.12. kello 13.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 30.11. klo 18.
Vapaaehtoistyö: Tarvitaan vapaaehtoisia lajittelemaan luis-
timia/monoja pe 27.11. kello 9.00 alkaen. Makkaratarjoilu va-
paaehtoisille. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon tai dia-
koniatoimistoon p. 0400 866 480.
Lähimmäispalveluun tarvitaan uusia ystäviä. Pudasjärvel-
lä on useita yksinäisyyttä tai muuten tukea kaipaavia ihmisiä. 
Voisitko sinä toimia ystävänä yksinäiselle? Lähimmäispalve-
lusta kiinnostunut, ota yhteyttä Eeva Leinoseen 0400 866 480 
tai eeva.leinonen@evl.fi.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 3.12. kello 17.
Ystävänkammari seurakuntakodissa tiistaisin klo 12.
Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 17.15, 
kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kanttorilassa.
Lapsiparkki seurakuntakodissa  perjantaisin kello 9.30-12 ja 
ke 2.12. ja ke 9.12. kello 14-16.
Perhekerhot: Seurakuntakodin perhekerhoja ei ole viikolla 
48. Perhekerho seurakuntakodissa ke 2.12. kello 10-13 ja to 
3.12. kello 10-13.
Joulukonsertti, Jenni Jaakkola,  kirkossa pe 27.11. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Iivari Jurmulla 
su 29.11. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 29.11. kello 16 
(Pekka Kyllönen, Pentti Räisänen).
Kastettu: Aatu Oskari Pelttari.
Haudattu: Kirsti Laurila 85 v, Esko Lauhikari 81 v

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Adventinaika kutsuu 
huolehtimaan läheisistä
Elämme pimeintä aikaa vuodesta. Au-
toilija saa pian palautteena valomer-
kin toiselta, jos valot ovat sammuksissa. 
Pyöräilijällä on syytä tarkistaa oman tur-
vallisuutensa vuoksi, onko pyörän lamp-
pu kunnossa. Varhain aamulla lähtevä 
koululainen ottaa mielellään mukaansa 
taskulampun, jotta vastaantulijat näkevät 
paremmin tien laidassa kulkevan. 

Tämä aika on myös pihoille sytytetty-
jen kynttilöiden ja jouluvalojen aikaa. Ne 
ovat omalta osaltaan hälventämässä pi-
meyden tuntua. Palava kynttilä lyhdyssä 
on merkki siitä, että olet tervetullut ja 
että sinua odotetaan sisällä lämpimässä. 

Kodissani oli adventin aikaan tapa-
na polttaa kynttilöitä vieraille katetus-
sa kahvipöydässä. Kynttilänjalassa ollei-
den kynttilöiden määrä kertoi joulun 
lähenemisestä. Adventtiaikana sunnun-
tain aiheet ovat kuin valomerkkejä tai 
lyhtyjä pimeässä kulkevalle. Ensimmäisen 
adventtisunnuntain aiheena oli ”Kunin-
kaasi tulee nöyränä”. Tämä kertoo siitä, 
että Jumala ei ole kaukana meistä. Hän 

lähestyy meitä antaakseen uuden pelas-
tuksen ajan. 

Toisen sunnuntain aiheena on ”Ku-
ninkaasi tulee kunniassa”. Tämä viestit-
tää uskossa valvomisen ajasta Kristuksen 
saapumisen edellä. Kolmannen advent-
tisunnuntain teema on ”Tehkää tie ku-
ninkaalle”. Se on perinteisesti omistettu 
Johannes Kastajalle, joka on merkki en-
nustusten täyttymisestä.  Neljännen ad-
venttisunnuntain aiheena on ”Herran 
syntymä on jo lähellä”. Tämä viimeinen 
joulua edeltävä sunnuntai on omistettu 
lasta odottavalle Marialle. Pimeän keskel-
lä valo voimistuu entisestään, niin kuin 
kynttilöiden määräkin kynttilän jalassa.

Kuljemme kohti joulua. Jouluyönä tai-
vas ja maa kohtaavat. Sanat hämmennys 
ja ihmettely kuvaavat hyvin tuota Pyhää 
yötä. Maria ihmettelee ja tutkii sydä-
messään kaikkea kuulemaansa ja koke-
maansa. Joosefkin ihmettelee. Jumalan 
pelastushistorian esiin murtautumista 
todistavat paimenet ovat hämmennyk-
sen vallassa. Hämmennys muuttuu iloksi, 

kun he näkevät ”lapsen herttaisen nuk-
kumassa seimikätkyessään”. 

Lapsi on herttainen. Hänen hymyään 
enkelit ovat odottaneet. Se on eheyttä-
vä hymy paratiisista todellisuuteen, jos-
sa on paljon hymytöntä rikkinäisyyttä ja 
epätäydellisyyttä. Tuo hymy on tervehdys 
maasta, jossa kaikki on hyvin. Siksi joulu-
yö on myös juhlayö, sillä Jumala syntyy 
ihmiseksi. Kirkkaus omaksuu alhaisuu-
den, voima heikkouden, ikuisuus kuole-
vaisen ja valo pimeyden. Elämän rikki-
näisyyden keskelle Jumala luo uutta ja 
parantaa elämää. 

Tarvitsemme toisiamme. Adventinai-
ka kutsuu meitä jokaista huolehtimaan 
ympärillämme olevista läheisistä. Roh-
kaisua ja huolenpitoa tarvitsemme eten-
kin tänä adventtina.

Pekka Asikainen 
vs. kirkkoherra

Oulunkaaren kuntayhtymä 
vastaa viime lehdessä 20.11. 
olleen kaupunginvaltuus-
ton uutisessa mainittuun 
SDP:n valtuutettujen kau-
punginvaltuustolle esittä-
mään kirjelmään, joka koski 
Pudasjärven terveysaseman 
henkilöstön hyvinvointia. 

Oulunkaaren kuntayhty-
mä on tuottanut Pudasjär-
ven sosiaali- ja terveyspal-

Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja 
kehitetään jatkuvassa yhteistyössä kaupungin kanssa  

velut kohta kuuden vuoden 
ajan. Pudasjärven kaupunki 
ja luottamushenkilöt ohjaa-
vat Oulunkaaren toimintaa, 
ja yhteistyö on tiivistä. Kun-
tayhtymä raportoi toimin-
nasta, taloudesta ja henkilös-
töasioista säännöllisesti sekä 
kaupungin johdolle ja luotta-
muselimille että Oulunkaaren 
luottamushenkilöille. Oulun-
kaaren yhtymähallituksessa, 

yhtymävaltuustossa ja palve-
lutuotantolautakunnassa on 
useita Pudasjärven edustajia. 
Henkilöt on valittu toimieli-
miin kunnallisvaaleissa saa-
dun kannatuksen mukaisesti 
kaikista poliittisista ryhmistä. 

Oulunkaaren työntekijät 
ovat pääsääntöisesti hyvin 
tyytyväisiä kuntayhtymän 
tapaan hoitaa henkilöstö-
asioita. Vuosittaisten henki-

löstökyselyjen mukaan Pu-
dasjärvellä työskentelevien 
Oulunkaaren työntekijöiden 
henkinen ja fyysinen hyvin-
vointi on noussut viime vuo-
sien aikana. Henkilökunta 
on antanut oman työhyvin-
vointinsa kouluarvosanak-
si 8,4. Myöskään sairauspois-
saoloissa ei ole poikkeamia 
muihin kuntiin verrattuna. 
Työhyvinvointikyselyyn vas-
tasi viimeksi reilu 220 pudas-
järveläistä työntekijää. 

Henkilöstön vaihtuvuus 
Pudasjärvellä on normaa-
lia, kun sitä vertaa sote-alalla 
yleisesti vallitsevaan vilkkaa-
seen vaihtuvuuteen. Sosiaali- 
ja terveyspalvelut elävät jat-
kuvassa muutoksessa myös 
valtakunnallisesti, ja muutos-
ten tarkoitus on kehittää pal-
veluja. 

Kuntayhtymä kehittää 
sekä henkilöstön hyvinvoin-
tia että palveluja monin ta-
voin. Tälläkin hetkellä Pu-
dasjärven terveysasemalla on 
käynnissä useita kehittämis-
hankkeita, joiden tarkoitus 
on lisätä sekä työn mielek-
kyyttä että palvelujen laatua 
ja saatavuutta. Oulunkaari on 
saanut kiitosta ketterästä or-

ganisaatiostaan, jossa toimin-
taa on helppo kehittää sekä 
sujuvasti että läpinäkyvästi. 

Oulunkaaren ja Pudas-
järven kaupungin välisissä 
kuntaneuvotteluissa on use-
amman kerran keskustel-
tu henkilöstömitoituksista. 
Toistuvasti on yhdessä todet-
tu, että mitoitukset ovat suo-
situsten mukaiset ja kestävät 
hyvin valtakunnallisenkin 
vertailun. Mitoituksista on 
kerrottu myös pudasjärvisil-
le päättäjille. 

Oulunkaarella terveyspal-
velujohtaja on samalla johta-
va lääkäri. Kuntakohtaisilla 
terveysasemilla lääketieteen 

lähiesimiehinä toimivat vas-
taavat lääkärit. Palvelutuo-
tantolautakunnan valitsema 
Pudasjärven uusi vastaava 
lääkäri aloittaa virassaan ensi 
vuoden alkupäivinä. Siihen 
asti Pudasjärven terveysase-
man vastaavana lääkärinä 
toimii Oulunkaaren johtava 
lääkäri.

Leena Pimperi-Koivisto
Oulunkaaren kuntayhtymän 
johtaja

Vesa Riekki
Pudasjärven  
kaupunginhallituksen pj.

Pudasjärven terveysasemalla työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia, jotka ovat Ou-
lunkaaren tärkein voimavara.

Terveysasema järjesti kuun alussa valtakunnallisen Chan-
geDayn kunniaksi tempauksen, jossa jaettiin omenoita kai-
kille palautetta jättäneille.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli laajasti kehitysjoh-
taja Jorma Pietiläisen esit-
telemästä kehitystoimen 
talousarvioehdotukses-
ta ja toimintasuunnitelmas-
ta vuodelle 2016. Toiminnan 
tavoitteina ovat työllisyy-
teen ja yrittämiseen liittyvät 
toimenpiteet, asukkaiden 
hyvinvoinnin kasvu sekä 
asukasmäärän vähenemi-
sen pienentäminen. Toi-
mintamallin kehittäminen 
sektorimallista yhtenäisem-
mäksi, viestintästrategian 
tavoitteellisten arvojen löy-
täminen, yrittäjien netti-
kauppaan liittyvän kou-
lutuksen käynnistäminen, 
pienten ja keskisuurten 
yritysten kehityksen kas-
vattaminen sekä välityö-
markkinoiden/osuuskun-
tatoiminnan nostaminen 
nousivat vahvasti kehitys-

Elinvoimavaliokunnassa 
virkeää asioiden käsittelyä

kohteiksi. Kylien aktivoitu-
minen ja valokuidun mah-
dollisuudet huomioitiin 
kiitettävinä asioina. Yksilön 
vastuuta korostettiin aloittei-
den ja uusien toimintamalli-
en ideoinnissa. Valiokunta 
ohjeistaa kehitystoimea kar-
toittamaan kaupungin alu-
eella olevien tyhjien tilojen 
ja talojen käyttöön saami-
sen mahdollisuudet uusien 
asukkaiden houkuttamisek-
si kuntaan. Teknistä toimea 
ohjeistetaan tutkimaan Ou-
lun ja Pudasjärven välimaas-
ton kaavoitusmahdollisuut-
ta.

Valiokunta tutustui val-
misteilla oleviin hankkei-
siin ja valiokunnan esittä-
mien aloitteiden ja asioiden 
etenemiseen. Valiokunta oh-
jeistaa johtoryhmää käsitte-
lemään viranhaltioille/luot-
tamushenkilöille laadittavan 

selkeän kokonaistaloudelli-
sesti edullisten päätösten te-
kemisen laskentamallin to-
teuttamista. Laskentamalli 
painottuu Pudasjärven alu-
een näkökulmaan. Paikka-
kunnan viihtyvyys- teema-
keskustelu synnytti useita 
konkreettisia ideoita. Kes-
kustan viihtyisyyden lisää-
minen purkamalla ja siis-
timällä ränsistyneet alueet 
ja rakennukset, Kurenalan 
koulun alueen kehittäminen 
hyvinvointikeskusteemalla 
sekä idyllisyyttä ja houkut-
tavuutta lisäävän toiminta- 
ja oleskelualueen rakentami-
nen esimerkiksi kirjakaupan 
läheisyydessä olevalle park-
kipaikalle nousivat erityises-
ti esille. Kuntalaisia kannus-
tetaan antamaan rohkeasti 
ideoita paikkakunnan viih-
tyvyyden kehittämiseen ja 
lisäämiseen.

Valiokunta valmiste-
lee luottamushenkilöiden 
koulutustarve-esityksiä 
toimitettavaksi hallinto-
johtajalle tiedoksi. Vaih-
toehto tekonurmelle - kan-
salaisaloitteen vaihtoehdot 
eivät ole toisiaan poissulke-
via. Työllisyyttä hoidetaan 
koko ajan käytettävissä ole-
villa työkaluilla. Tarvittavis-
ta lisäresursseista tehdään 
esitys kaupunginhallituk-
selle. Valiokunta muistut-
ti, että OSAOlla on runsaasti 
vapaita matkailualan koulu-
tuspaikkoja. Kansalaisaloi-
te koiranjäteastioiden järjes-
tämisestä siirrettiin teknisen 
ja ympäristötoiminnan hoi-
dettavaksi.

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Trapper-koeajopäivä Perhemarketilla

Tiistaina 24.11. Perhemarke-
tin pihassa vietettiin Trap-
per-esittely- ja koeajopäi-
vää. Asiakkaita opastamassa 
ja neuvomassa kävi Pohjois-
Suomen Trapper-edusta-
ja Sami Ylisirniö. Päivän ai-
kana oli mahdollista koeajaa 
Trapper 500 T3 EFI trakto-

Mönkijäarvontaan osallistumassa Sisko ja Jouni Seiteri, 
joiden haaveena on saada oma mönkijä.

Sami Ylisirniö esitteli Trapper mönkijöitä Perhemarketin pi-
halla.

rimönkijällä ja osallistua sa-
malla kyseisen traktorimön-
kijän arvontaan.

Arvonta kampanja kuu-
luu Trapper kiertueeseen, 
joka pysähtyy useammal-
la paikkakunnalla syksyn 
aikana. Nuorimmalle väel-
le oli myös pienempi nuo-

risomönkijä koeajettavana. 
Esillä oli useampi mallisto 
ja niihin pääsi tutustumaan 
sekä sai henkilökohtaisen 
käyttöopastuksen halua-
maansa mönkijään.

Trapper on suomalai-
nen merkki, jonka laatua 
valvotaan ja tuotekehitte-
lyä tehdään Suomessa. Itse 
ajokoneet kootaan Kiinan 
tehtaalla.

Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
ta ry:n syyskokousta vietet-
tiin juhlan merkeissä, sillä 
PoPLin perustamisesta tu-
lee tänä syksynä kuluneeksi 
20 vuotta. Kokouksen alussa 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo piti katsauksen PoP-
Lin 20-vuotiseen toimintaan. 
Lisäksi valtion liikuntaneu-
voston jäsen Suvi Helanen 

PoPLi on nyt Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry

valotti näkemyksiään alueel-
lisen liikuntajärjestön tulevai-
suudesta ja haasteista. 

Syyskokous hyväksyi PoP-
Lin uudeksi nimeksi Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ja Urhei-
lu ry. 

- Muutettu nimi kuvaa tä-
män päivän toimintaamme 
paremmin kuin aikaisem-
min käytetty pelkkä liikun-

ta. Olemme vahvasti mukana 
myös kilpaurheilussa: järjes-
tämme valmentajakoulutusta, 
huomioimme urheilussa me-
nestyneitä Urheilugaalassa ja 
organisoimme yhteistoiminta-
alueen toimintaa, kertoo alue-
johtaja Esko Hassinen.

Nimilyhenne PoPLi säilyy 
myös nimen muutoksen jäl-
keen, mutta logo uudistetaan 

kutsukilpailulla.
Liikuntaneuvos Seppo 

Sammelvuo Pudasjärveltä 
valittiin jatkamaan PoPLin 
puheenjohtajana seuraavat 
kaksi vuotta. Uusiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin Ari 
Pikkuaho ja Jouko Jokirinta 
Oulusta.

PoPLi tiedotus

PUDASJÄRVEN MARTAT RY:n
90-vuotisjuhlaan

Tervetuloa

OHJELMA
Kahvitarjoilu

Tervehdyspuhe: toiminnanjohtaja Taina Pirkola, Piiriliitto
Historiikki: Raija Niemelä ja Leena Puhakka

Laulua ja runoja

Mahdolliset muistamiset Pudasjärven Martat ry:n 
stipendirahastoon, tili:  FI79 12293000 100450

Sunnuntaina 29.11.2015 klo 14.00
Pudasjärven seurakuntakeskukseen.

Pudasjärvi, Puistotie 2. Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

ERÄ JOULUKANKAITA 
SAAPUNUT!

Alk. 12,90 € /m

Kävijöiden kesken arvotaan kinkku.

JOULU-
MYYJÄISET

Pudasjärven 
Rauhanyhdistyksellä

Lauantaina 28.11.2015 klo 11
- Leivonnaisia
- Porkkana- ja lanttulaatikoita
- Arvontaa, narutusta
- Joulupuuroa, kahvia, leivonnaisia
- Lapsille: mm. Satunurkkaus, karkkipuffet

TERVETULOA!

Onko Joululahjapulmia?
Askartelupulmia?

Meiltä löydät jokaiselle jotakin!
Tule tekemään löytöjä!

Muistathan, että
KANTA-ASIAKKAANA SAAT

norm. hintaisista 
tuotteistamme

ALENNUKSEN ja
yli 50€ ostoksesta

-10% ALENNUKSEN

  

...enään 27 
yötä Jouluun!

S-Marketissa Pudasjärvellä. Puh. 050 386 8660
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto Ma-Pe 10-17
www.AarreKauppa.net
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Rainer Förstin muistelua 
kirkkokuoron alkuvuosilta

Pudasjärven Kirkkokuorolla 
täyttyi 70 vuotta ja pidettiin 
juhlat. Kiitos vain kutsusta 
entisenä kuorolaisena. Oli-
si ollut mukava tulla, mut-
ta eläkeläisen kiireet, huonot 
kelit, ”vanha mies ja liukkaat 
saappaat”!

Syksyllä vuonna 1954 tu-
limme Maija-Liisan kanssa 
opettajiksi Suvannon kou-
lulle. Koulupiirissä oli pal-
jon nuorta väkeä, joka oli 
valmis koulun kerhoihin. 
Perustin mm. laulukuoron. 
Huomasin, että nuorisossa 
oli paljon hyviä laulajia. Oli 
laulettu lauluseuroissa. Oh-
jelmistoon otettiin isänmaal-
lisia- ja hengellisiä lauluja. 
Joulun lähestyessä uskalsin 
ottaa mukaan Hoosianna 
hymnin. Tenorit ja bassot 
kuitenkin ilmaisivat, että he 
ovat oppineet näihin laului-
hin toisenlaiset sävelet? No, 
kyllä vähitellen selvisi mis-
tä on kysymys. Nuoret kirk-
kaat äänet soivat minusta 
hyvin. Kerhon joulujuhlassa 
esitimme neliäänisiä joulu-
lauluja ja myöskin Hoosian-
na-hymnin urkuharmoonin 
säestyksellä.

Syksyllä 1957 siirryimme 
Kurenalan koululle. Silloin 
liityin paikalliseen kirkko-
kuoroon. Mieleen on jäänyt 
ensimmäinen joulukirkko, 
jossa kuoro lauloi. Tulim-
me kirkkoon hyvissä ajoin, 
että ehdittäisiin käydä läpi 
laulettavia lauluja ennen 
kirkonmenojen alkamista. 
Silloin oli tapana, että kuo-
ro lauloi Hoosianna hym-
nin ja seurakunta kuunteli. 
Oli myöskin tapana, että te-
norit alkavat ilman säestys-
tä hoosianna ylistyksen, jo-
hon sitten naisäänet ja bassot 
yhtyvät. Kanttori Kalle Hu-
malajärvi antoi tenoreille ää-
nen ja seurasi epämääräistä 
”ulinaa”. No, uusiksi. Sama 
asia. Tuiki rauhallinen kant-
torimme meinasi hermos-
tua, mutta sovittiin, että urut 
lähtee ensin ja kuoro liit-
tyy merkistä. Silloinkin kuo-
ro vieraili jouluaamuna van-
hainkodissa ja sairaalassa. 
Myöhemmin kuoro vieraili 
joulua alla Oulun lääninvan-
kilassa ja Peurungan kunto-
keskuksessa Laukaassa.

Kalle Humalajärvi muut-
ti sitten Savon maille. Hiltu-
rannan kanttorilassa sattui 
hänen perheelleen järkyttävä 
onnettomuus. Perheen kak-
soispojat hukkuivat kantto-
rilan rantaan. Kanttorin teh-
täviä hoiti tilapäisesti mm. 
opettaja Toivo Ilkka. Hän oli 
eläkkeellä Kurenalan kan-
sakoulun opettajanvirasta 
ja oli alun perin koulutettu 
kanttori, myöhemmin val-
mistui kansakoulunopetta-
jaksi.

Kanttorin tuuraus 
vaativa rupeama
Ehkä talvella 1958 osuus-
kaupanjohtaja Kalle Timo-

nen soitti sunnuntaiaamuna 
minulle, että Toivo Ilkka ei 
voi sairauden vuoksi lähteä 
kirkkoon, minun pitäisi läh-
teä kanttoriksi. Tunsin itseni 
hyvinkin vajavaiseksi siihen 
toimeen, mutta olimme kyl-
lä rovasti Arvi Sorrin kans-
sa pitäneet kirkonmenot Su-
vannon koululla, että silloin 
käytössä oleva messusävel-
mistö oli minulle tuttu. Urut 
sain kuitenkin toimimaan, 
mutta suhteellisen kylmässä 
kirkossa kosteus jumitti kie-
liä toisiinsa niin, että soitto 
oli vaikeaa. Näinhän käy jos-
kus pianollekin kosteuden 
vuoksi. Kirkkoherra Hämä-
läinen huusikin sakastista, 
että onko sinulla tutti päällä! 
Tuttihan on myös musiikki-
termi ja tarkoittaa, että kaik-
ki.

Kirkkoherra Hämäläi-
nen pyysi kuitenkin minua 
jatkamaan kanttorina aina 
seuraavaan syksyyn, jolloin 
saataisiin kanttorinvirka täy-
tettyä. Se olikin vaativa ru-
peama. Miten minä saan 
urut soimaan ilman tuttia. 
Silloin oli tullut markkinoille 
superlon. Otin ruuvitaltalla 
sormioiden kieliä koholleen 
ja asetin kielien alle ohuen 
superlonnauhan. Se toimi ja 
kielet soivat vähän tukevam-
malla painatuksella. Syksyl-
lä saatiin uruille Kangasalan 
urkutehtaan huolto.

Kaikkea sattui. Kerran ke-
sällä oli kirkossa rippilapset 
ripillä. Kirkko oli tietenkin 
täynnä kansaa. Tuli ukkose-
nilma ja meni sähköt. Osa ro-
vasti Arvi Sorrin valitsemis-
ta virsistä oli minulle outoja. 
Menin saarnan ajaksi urku-
jen takaosaan nuottivirsikir-
jan kanssa ja säveltapailutai-
toni oli koetuksella. Rovasti 
Sorrilla oli kyllä komea ääni 
ja seurakunta sai harjoittaa 
yhteislaulua ilman säestystä.

Puolukkametsästä 
hälytys kirkkoon
Pudasjärvellä oli siihen ai-
kaan yli 16-tuhatta asukasta. 
Hautauksia oli sen mukaises-
ti. Eräänä sunnuntaina, kau-
niina kesäpäivänä, oli rovasti 
Sorrin johdolla neljät hauta-
jaiset. Kirkkokuoro esiintyi 
johdollani myös jossakin ti-
laisuudessa.

Syksyllä kirkkoherra Hä-
mäläinen halusi maksaa mi-
nulle vaivannäöstä palkkio-
takin. En pyytänyt tietenkään 
mitään. Hän maksoi jonkun 
summan, jolla hankin Olli-
pojalle polkuauton.

Ainoan palkallisen kant-
toripalveluksen tein seura-
kunnalle, kun olin jo eläk-
keellä. Tulin puolukasta ja 
puhelin soi. Juha Kukkurai-
nen soitti, että tule äkkiä kir-
kolle. Siellä on suuret hau-
tajaiset eikä ole kanttoria. 
Sijainen ei ole saapunutkaan. 

No, ei auttanut, äkkiä vaat-
teiden vaihto ja jostakin su-
rumarssia salkkuun. Kuk-
kurainen tuli hakemaan ja 
kiireesti kirkolle. Sinne pääs-
tyämme pölähtikin kirkon-
mäelle auto renkaat savu-
ten, kun sijaiskanttori sitten 
saapuikin. Kukkurainen lu-
pasi hankkia minulle kyy-
din Kurenalle. Pääsen kyllä 
peukalokyydillä takaisin. Oi-
kein taksi tuli kuitenkin ha-
kemaan. Myöhemmin sain 
ilmoituksen, että minulle oli 
maksettu palkkio kantto-
rin viranhoidosta! Ihmette-
lin asiaa myöhemmin seura-
kunnan taloudenhoitajalta. 
Hän sanoi, että kun en ole 
koskaan veloittanut mitään 
seurakunnannalle tekemistä-
ni palveluksista. No, se ei ole 
tullut mieleenikään. Hankit-
tiinhan minulle sitten seu-
rakunnan 350-vuotisjuhlien 
yhteydessä Suomen Kirkko-
musiikkiliiton erityisansio-
merkki, joka lämmitti mieltä.

Kansalaisopiston 
kuoro tuurasi
Kirkkokuoron sijaisena kyl-
lä toimi erääseen aikaan joh-
tamani kansalaisopiston se-
kakuoro. Jostakin syystä 
Pudasjärven kirkkokuoro 
ei toiminut pitkään aikaan. 
Kansalaisopiston kuoro 
avusti usein seurakunnan ti-
laisuuksissa. Merkittävä teh-
tävä saatiin, kun seurakun-
ta täytti mainitut 350 vuotta. 
Kirkkoherra Hämäläinen 
pyysi kansalaisopiston kuo-
rolta palvelusta. Sitä varten 
harjoitettiin suurempi kan-
taatti, olikohan se nyt Helan 
käsialaa. Sarakylan kuoro, 
jota johti Jan Dobrowols-

ki, harjoitteli myös kantaa-
tin sävelmät ja esityksen joh-
ti kanttori Mauno Heikkilä. 

70-luvulla seurakuntiin 
tuli tavaksi kokoontua kirk-
koihin laulamaan kauneim-
pia joululauluja. Niissä oli 
alkuun kuoron esityksiä yh-
teislaulujen lomassa.  Kan-
salaisopiston kuoro palveli 
alkuaikoina näissä tilaisuuk-
sissa

Sitten tuli kanttoriksi Pu-
dasjärvelle Antti Pentti Kar-
hulasta. Hän oli ansioitu-
nut kuoromies ja laulaja. 
Hän johti myöskin Suomen 
kanttorikuoroa, joka pitikin 
Pudasjärvellä monipäiväi-
sen laululeirin. Pentin aika-
na esitettiin mm. saksalaista 
kirkkomusiikkia, J.S. Bachin 
ja Franz Schubert tuotantoa.

Musiikki Luojan  
suuri lahja
Kosketuksen hengelliseen 
kuorolauluun sain jo hy-
vin nuorena Etelä-Pohjalai-
sen syntymäseutuni Pur-
mojärven kuorosta, joka 
oli hyvätasoinen kylämme 
musikaalisen opettajan ansi-
osta. Valitettavasti en pääs-
syt kuoron syntymäpäivil-
le. Kymmenen vuotta sitten 
sain olla juhlassa mukana ja 
luulenpa, että vielä siitäkin 
on opittu lisää. 

Musiikki kuuluu kristil-
liseen ja luterilaiseen juma-
lanpalveluun vuosisatojen 
takaa. Se on Luojan suuri 
lahja ja tuo iloa ja lohdutusta 
niin kuulijoilleen kuin esittä-
jilleenkin.

Raahessa 15.11.2015
Rainer Försti

Muistelun kirjoittaja Rainer Försti ei päässyt kirkkokuoron 
juhlaan. Kuva on otettu lokakuussa Pudasjärven Urheilijoi-
den 70-vuotisjuhlasta, jossa Försti oli mukana.

Meillä on yksi todella iso puute paikkakunnalla. Meiltä puuttuu 
jäähalli, joka löytyy käytännössä jokaisesta tämän kokoisesta kau-
pungista ja paljon pienemmistäkin kunnista. Tiedän, että jääurhei-
lu on yksi harrastetuimmista lajeista paikkakunnalla, mukana on 
useampi sata harrastajaa - nuorista alle kouluikäisistä työssä käy-
viin ja myös eläkeläisiin. Nuorille jääurheilu luo hyvät sosiaaliset 
taidot kuntopuolta unohtamatta. Onhan myös työikäisille tärke-
ää, että on harrastusmahdollisuuksia, jotka edesauttavat myötä 
työssä jaksamisessa. 

Olihan se aika huvittava tilanne viime talvenakin, kun pelikel-
poinen jää saatiin pidettyä noin 1,5 kuukautta Suojalinnalla. Täs-
täkin ajasta osa vuoroista jäi pelaamatta kovan lumisateen vuoksi 
tai pakkasen paukkuessa. 

Jäähallillahan voisi olla monenlaista muutakin käyttöä; voi pe-
lata jääkiekkoa, kaukalopalloa, ringetteä, curlinkia ja myös monia 
muita lajeja. Esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä 
hallihan olisi todella hyvä. Voitaisiin puhua jopa hyvinvointikeskuk-
sesta.

Luulisin että jäähalli olisi omiaan vaikuttamaan myös paikka-
kuntamme houkuttelevuuteen. Kärsimme aika suuresta muutto-
tappiosta eli meillä pitäisi kaikin tavoin tehdä toimia, että saataisiin 
muuttoliike poispäin pysähtymään. Jäähalli olisi yksi tärkeä pala-
nen tätäkin asiaa. Meillä Pudasjärvellä kulkee Oulun suunnalta pal-
jon väkeä töissä. Mistäpä tietäisi, että joku olisi valmis perheineen 
muuttamaan tänne lähelle luontoa ja muutenkin väljemmän asu-
misen paikkakunnalle. Se kuitenkin edellyttää tiettyjen asioiden 
olevan kunnossa. Uskon uuden koulun valmistumisen ja jos saa-
daan vielä näitä selviä puutteita korjailtua, niin kyllä se auttaisi Pu-
dasjärven asumispaikkavaihtoehdon miettimisessä. 

Halli palvelisi myös matkailijoita ja lomailijoita. Yleensähän jää-
halleissa on yleisövuoroja, jolloin voi vapaasti luistella ilman mai-
loja ja pelaamista. Kun matkailija viipyy viikon Syötteellä tai jossain 
mökillä, niin yksi päivä voisi mennä hyvin Kurenallakin yleisövuo-
rolla luistelemassa. Sen jälkeen Puikkariin uimaan ja ostoksille! 
Tätä kautta jäähalli toisi tukea myös paikkakunnan elinkeinoelä-
mälle. 

Valokuituverkon rakentaminen on tuonut kunnon tietoliiken-
neyhteydet, joka tulee varmasti näkymään positiivisesti vapaa-
ajanasumisessakin. Tulevaisuudessa tullaan varmasti jollakin tavalla 
helpottamaan vapaa-ajan asuntojen muuntamista pysyviksi asun-
noiksi ja tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätyöskentelynkin. 
Moni tekisi mielellään etätöitä myös vapaa-ajan asunnolla pidem-
piäkin aikoja. Mitä pitempään vapaa-ajan asukkaat ovat paikkakun-
nalla, sitä enemmän he tuovat elinvoimaa. Mutta harva varmaan-
kin jaksaa lähteä käyttämään nuoria välillä Oulussa esimerkiksi 
jääurheiluharrastuksen vuoksi ja tulla saman tien takaisin. Hel-
pompi pysyä kotona (Oulussa). Jos olisi jäähalli, ei tarvitsisi ajella 
pitkiä matkoja edestakaisin.

Tällä hetkelläkin Pudasjärveltä kulkee useita porukoita jään 
perässä Utajärvellä, Ranualla, Oulussa, Oulunsalossa, Kempelees-
sä ja muissa lähikuntien jäähalleissa.

Nyt kun paikkakunnallamme on hyvä rakentamisen meininki, 
toivoisin meidän pakkakunnan politikoilta löytyvän yhteinen tah-
totila jäähallin/hyvinvointikeskuksen rakentamiselle. Käyttäjiä kyl-
lä löytyisi. 

Marko Rautio
Yrittäjä, työnantaja, veronmaksaja, kahden kouluikäisen lapsen isä,  
jääkiekon harrastaja ja poliittisesti täysin sitoutumaton. 

Jäähalli tarvitaan 
Pudasjärvelle

Elokuvat
Pohjantähti 
Pudasjärvi

MA 30.11.
● Klo 17.30 

Hevisaurus 
-S-, lippu 6 €

● Klo 19 
Nälkäpeli 

Matkijanärhi 
osa 2 

-K12/9-, lippu 9 €

TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

huolto- ja myyntipäivä

KANGAS JA 
OMPELIMO SARAAN

Puistotie 2 

pe 27.11. klo 10-16.30
Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, 040 544 1009

VAIN TÄNÄÄN
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 27.-28.11. ALKUVIIKKO MA 30.11.

Tiistaina 1.12. Rautaosastolta

Perjantaina 27.11. Lauantaina 28.11.

099BANAANIT

kg795

kg

599

179
pss

Barilla
SPAGHETTI
1 kg 100

pkt

HK kypsä
PIKKUKINKKU
1 kg

199
pkt

119

kg

KANANMUNAT 
10 kpl
2 pkt/tal.

pkt

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

995
kg

Valio
OLTERMANNI-
VIIPALEET 300 g 299

pkt

Fazer
JUUSTO- tai 
KAURASÄMPYLÄT
5 kpl/350 g

179

Tekstiiliosastolta

pkt

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Espanja
KLEMENTIINI

599
kg

Arla VOI 500 g
normaalisuolainen 
2 pkt/tal.

Espanjan
KIRSIKA-
TOMAATTI
250 g

199
pll

Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT 
Solid s2

89,-

kpl450 20,-5 pll

199,-
PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis.jalustan ja 
ristihalkaisuterä

prk

TUULILASINPESUNESTE
-18C, 4 l

350 10,-3 prk

159
kg

PEPSI, PEPSI MAX, 7 UP 
tai MOUNTAIN DEW
1,5 l sis. pantin

695
kgPorsaan

KYLJYK-
SET

795
kgTuore ruodoton

KIRJOLOHIFILEE 
3 filettä/tal. raj. erä

089
rss

895
kg

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Ingman
CREAMY
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 
850 ml

399
rss

Snellman
MAATIAISPOSSUN 
ULKOFILE 
n. 1,5 kg/kpl

495
kg

Kananpojan
RINTALEIKE
4 kpl
marinoitu

799

Kananpojan
MINUUTTI-
PIHVIT 770-790 g

rss

Huhtahyvät
KOTIMAINEN ja 
VENÄLÄINEN
MEETWURSTI 
120 g, 
viipale 100

pkt

499
HK
BURGERI
100 g

10 kpl

149
Atria BROILE-
RINKOI-
PIREISI 
3 kpl/rss

kg

495
Atria
LAUANTAIMAKKARA
palana

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

299
kgPorsaan

ETUSELKÄ tai LAPA
3 kg/tal. 

199
pktHK

SINISET LENKIT
580-500 g

098

Vaasan
RUISPALAT 
6 kpl/330 g

pss

Fazer
RIISIPIIRAKAT
6-9 kpl, 
330-420 g

199
pkt

Pouttu
JAHTI-, GOUTER- tai 
LAUANTAI-
MAKKARA 
250 g viipale 100

pkt

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

690

35,-

Road Rippers
MONSTERIAUTO 25 cm
Suuripyöräinen & 
nelivetoinen mosteriauto.
Aidot ajoäänet

Filly FAMILYSET 1+1
sis. äiti- ja vauvaponin

Filly CARRIAGE 
-LEIKKISETTI
sis. Filly-ponin, 
hevosvaunut 
sekä 2 erilaista 
ponia

1690

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

59,-

Elektroninen
HIIRENKAR-
KOITIN pistorasiaan 1195

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan -10+35 C, 750ml

HUOMIO 
AVOHAALARI

Topattu HUOMIO 
TYÖTAKKI

5995

Esim. Ringella, Tutta
Lasten erilaisia YÖASUJA

Miesten SUKAT

595

5 paria

2350
pkt

Cross Hatch miesten
BOXERIT eri värejä, 2 kpl/pkt.

JOULUISET
SISUSTUSTARRAT

625485
Maku
PAISTINPANNU 2 l, 24 cm 
halk. 24 cm, paino 993 g, kaikille liesityypeille, 

29,-
Maku KEITTOKASARI 1.96 l, 
18 cm  lasikannella
halk. 18 cm,paino 723 g, kaikille liesityypeille, 
astianpesukoneeseen, uuniin 180°C, 
pohjan paksuus 5,0 mm 
keraaminen pinnoite

29,-
Maku KATTILA 3 l, 
20 cm lasikannella halk. 20 cm, 
paino 1089 g, kaikille liesityypeille, 
astianpesukoneeseen, 
uuniin 180°C, pohjan paksuus 
5,0 mm keraaminen pinnoite.

35,-
PUUHAARUKKA, 
KAUHA, 
PAISTINLASTA
pöytätuelliset keittiövälineet 495

astianpesukoneeseen, uuniin 180°C, 
pohjan paksuus 5,0 mm 
keraaminen pinnoite

LED KYNTTILÄ 6 kpl. Mitat 
3,6x4,45cm.  Toimii 1xCR2032 paristoilla 
(sisältyy).

595
Havi KRUUNUKYNTTILÄT
5 kpl

195

Taloustavaraosastolta
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Lukijan kynästä

Syksyt ovat pitkiä, näyttää olevan pysyvä muutos ilmastossa. Ku-
kapa olisi taannoin uskonut, että on vielä pulaa lumesta. Tavalli-
simmin puute on ollut leivästä. Lunta tarttee suksien alle, jäätä 
kalastukseen. Molemmat ovat hyviä ja halpoja harrastuksia. Lun-
ta on kuitenkin maaliskuun lopulla lähes metri. Talvi on ja sen lu-
minen osa lyhentynyt selvästi.

Mistä tämä johtuu, sitä ei varmuudella tiedetä. Tuskinpa 
koivuhalko on syyllinen, en usko siihen. Toivottavasti ilmaston 
lämpeneminen pysähtyy, ettei luonto liikaa kärsisi. Tasapainon 
hakua on elämä monesti yleensä ottaen, ei ole aina helppoa ih-
misilläkään. Elämänhallinnan kursseja pitäisi olla varsinkin nuo-
rille aikuisille. Palvelut siirtyneet verkkoon suurelta osin, tämä 
on haastavaa ikäihmisille. Kaikki muuttuu, mukana pitää yrittää 
pysyä vaikka ei aina haluaisikaan.

Lissabonin sopimusta ei kannattaisi pilkulleen noudattaa. Ei 
ainakaan toisten maiden sotia pitäisi sotia. Suomella on omiakin 
murheita tarpeeksi. Paras rauhan tae on olla puolueeton. Mutta 
Euroopan unioni ei salli tätä. Sodissa ei ole voittajia.

Tällaisia ajatuksia ja näkemyksiä on nyt päällimmäisenä. Kaik-
ki vielä muuttuu hyväksi, asioilla on tapana järjestyä.

Mauno Ruokangas

Jäätä ja 
lunta ootellessa

Lapsimessuilla runsaasti näkemistä, 
tekemistä ja kokemista

MLL Pudasjärven yhdistyk-
sen järjestämillä Lapsimes-
suilla oli lauantaina 21.11. 
mukavan runsas osallistuja-
joukko. Kävijöitä oli arviolta 
noin 250. Lapsille oli järjes-
tetty monenlaista tekemistä. 

Liikuntaa kaikille -hankkeen 
työntekijä Pauliina Toppi 
Saku Sammakkona kutsui 
liikuntamaahan.

MLL Pudasjärven yhdis-
tyksen oma maskotti Su-
levi-kettu, joka yleisöää-
nestyksessä saatu nimi 
julkistettiin nyt messuilla.

Tyrnävältä saapunut Peetu-pelle ilahduttu hauskalla esityk-
sellään yleisöä.

Kuvataidemuskarin Maiju ja Marjut heiluttavat lumiharsoa 
lasten päällä talvisen laulun yhteydessä.

Liikuntaa kaikille -hankkeen 
työntekijä Pauliina Top-
pi toivotti kaikki halukkaat 
Saku Sammakkona tutustu-
maan ja liikkumaan liikun-
tamaahan. Saliin oli laitettu 
liikuntamaan lisäksi sähly-
kaukalo, joka tuntui olevan 
hyvin suosittu.

Veera Ivola maalasi ha-
lukkaille kasvomaalauk-
sen. Piirustuskilpailussa oli 
aiheena MLL:n Pudasjär-
ven yhdistyksen oma mas-
kotti Sulevi-kettu, joka nimi 
julkistettiin nyt messuil-
la. Nimikilpailu oli Lasten 
Venetsialaisissa, jossa Mar-
jo Illikainen oli ehdottanut 
maskotille nimeksi Sulevi. 
Marjo on palkittu pizzalah-
jakortilla.

Musiikkipedagogi Mar-
jut Kossi-Saarela ja taide-
kasvattaja Maiju Marttinen 
mainostivat tammikuussa 
alkavaa kuvataidemuskaria 
pitämällä kolme puolen tun-
nin kuvataidemuskarituoki-
ota, joissa kävi 28 lasta.

Tyrnävältä saapunut Pee-
tu-pelle ilahdutti hauskoilla 
esityksillään yleisöä ja pel-
le myös kierteli yleisön jou-
kossa hauskuttamassa heitä 
mm. tottelevaisella koiral-
laan. Lapsille oli onginta-
paikka ja MLL:n Pudasjär-
ven yhdistys piti messuilla 
kahviota, jossa vohvelit teki-
vät hyvin kauppansa. 

Lapsille suunnatun teke-
misen lisäksi messuilla oli 
mahdollisuus tutustua Me & 
i - ja Nosh- lasten- ja naisten-
vaatemallistoihin sekä leik-
kien esittelijän esittelemiin 
opettavaisiin leluihin ja pe-
leihin. Lasten vaatteita - ja 
tavaroita oli paljon myös tar-
jolla kirpputoripöydillä, jois-
sa kauppa kävin hyvin. 

Arpajaisissa oli pääpal-

kintona Stiga rattikelkka, 
jonka voitti Hilda Mänty-
kenttä. Lisäksi arvottiin pie-
nempiä palkintoja. 

MLL:n Pudasjärven yh-
distyksen hallitus on hyvin 
tyytyväinen messupäivään. 
Yhdistys viettää tänä vuon-
na 90-vuotisjuhlavuottaan, 
jonka kunniaksi yhdistys on 
järjestänyt kaksi uudenlais-
ta tapahtumaa, joille pyri-

tään saamaan myös jatkoa. 
Helmikuussa Pudasjärvel-
lä vieraili Turun Linnateat-
teri Puhveli Bill -esityksellä. 
Teatteri on tulossa uudes-
taan jälleen helmikuussa 
Tatu ja Patu -esityksellä. 
Kenties messut järjestetään 
myös ensi vuonna lastenpäi-
vän läheisyydessä.

Hely Forsberg-Moilanen

Arjen turvaa -hanke palkittiin kunniakirjalla
Arjen turvaa kunnissa-han-
ke palkittiin torstaina 19.11. 
Helsingissä pidetyssä ensim-
mäisessä Finnish Security 
Awards -tilaisuudessa kun-
niakirjalla sarjassa ”Vuoden 
turvallinen asuinympäristö”. 
Sarjan voitti Riihimäellä to-
teutettu upea kaupunkisuun-
nitteluhanke, missä aiemmin 
rauhaton ja turvaton kau-
punginosa oli saatu muutet-
tua mukavaksi ja turvallisek-
si alueeksi asua ja viihtyä. 

Palvelusuunnittelija Rit-
va Kinnula haluaa välit-
tää Pudasjärvi-lehden kaut-
ta sydämelliset kiitokset 
kaikille Pudasjärvellä toimi-
ville kylä- ja muille yhdis-
tyksille, seurakunnalle, po-
liisille, Oulu-Koillismaan 
pelastusliikelaitokselle, Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
työntekijöille, yrittäjille, kau-

Kuva kunniakirjan vastaanottajista Ritva Kinnula ja Seija Turpeinen Pudasjärven kaupun-
gista ja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta.
pungin luottamushenkilöille 
ja aluehallintoviranomaisil-
le Pohjois-Suomen AVI:lle ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle 
sekä kaikille muille toimijoil-
le hyvästä alkaneesta yhteis-
työstä unohtamatta myös-

kään kuntalaisia.
-Saamamme huomion-

osoitukset antavat meille 
puhtia jatkaa työtämme pu-
dasjärveläisten hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden luomi-
seksi. Lapin liitto on jättänyt 

arjen turvan toimintamallin 
jalkautushankkeen hankeha-
kemuksen Lapin ELY-kes-
kukseen. Hankepäätöksen 
jatkosta saamme kuulla var-
maan tammi- helmikuussa 
2016, toteaa Kinnula. HT

Simu jatkaa Kurenalan 
kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana

Kurenalan kyläyhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Kert-
tu Simu. Syyskokouksessa 
tiistaina 17.11. valittiin hal-
litukseen uutena Raimo Hel-
ve. Erovuoroisina olleet Lin-
nea Manninen, Veli Liehu ja 
Aini Seppänen valittiin jat-
kamaan. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Martti Räisänen, 
Tuomo Jokikokko ja Leila 
Ruuskanen.

Toimintasuunnitelmas-
sa oli ensi vuodelle erilaisia 
tapahtumien järjestäminen 
mm. peräkärrykirppiksiä, 
toripäiviä, yleiset pikkujou-
lut sekä kurssi- ja koulu-
tustoimintaa. Osallistutaan 

markkinoille ja joulumyy-
jäisiin. Pyritään saamaan 
maksullisia talkoita ja eri 
työtehtäviä yhdistykselle. 
Kiinteistöhuoltoyrityksen 
kanssa pyritään sopimuk-
seen torin siivouksesta ym. 
toria koskevista tehtävistä. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Simu kiitteli kokousvä-
keä kuluneesta vuodesta ja 
aktiivisesta toiminnasta ky-
läyhdistyksessä. Tarjolla oli 
myös kesätorin kiitoskahvi-
tukset täytekakun kera.

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Kerttu Simu ja sih-
teerinä Aini Seppänen.  HT

Kurenalan kyläyhdistys järjesti vilkasta toritoimintaa ku-
luneen vuoden aikana. Ensi vuonna jatketaan samalla toi-
mintamallilla.

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
 -  kodeille
 -  mökeille
 -  yrityksille
 -  erilaisia pieniä kotipalvelutehtäviä

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
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Perinteinen joulunavausta-
pahtuma kokosi perjantai-
na 20.11. Pudasjärven torille 
runsaan osallistujajoukon, ar-
violta jopa 700 henkeä. Jou-
lupukki ja –muori saapui-
vat tapahtumaan mönkijällä. 
Yleisö otti heidät vastaan jou-
lupukki -yhteislaululla. Ta-
pahtuma alkoi jo kello 16 jou-
lutoritapahtumalla, jossa oli 
parisenkymmentä myyjää ja 
eri järjestöjen toiminnan esit-
telyä. Mukana oli myös yrittä-
jiä Syötteeltä. Selkeä, tuuleton 
sää suosi tapahtumaa ja oli 
muutama aste pakkasta. Itse 
tapahtumassa oli runsaasti 
ohjelmaa. Kirkkoherra Pekka 
Asikaisen puheen aluksi syt-
tyivät jouluvalot torille ja Var-
sitielle. Asikainen tämän ajan 
olevan pihoille sytytettyjen 
kynttilöiden ja joulunvalojen 
aikaa, jotka ovat omalta osal-
taan hälventämässä pimey-
den tuntua. 

-Meistä jokainen voi olla 
toiselle valon tuojana jollakin 
hyvällä sanalla tai teolla. Näin 
jokainen luo valoa pimeyden 
keskelle. 

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki as-
tui lavalle tyttärensä Petran 

Joulunavauksessa runsaasti väkeä ja jouluista ohjelmaa

Joulupukki ja muori saapuivat torille mönkijällä. 

Siiri Pulkkanen ja Helena Kummalan pöydällä oli huovu-
tusmenetelmällä valmistettuja tonttuja. 

Eero Räisänen ja Markku Kemppainen myivät Sylisi sy-
vät lähteet –äänitettään, jonka julkistustilaisuus oli tors-
taina 27.11. kaupungintalossa. 

Torin esiintymislavalla tapahtunutta ohjelmaa seurattiin 
tarkasti, osallistuttiin välillä yhteislauluun ja voimisteli-
joiden vetämään jumppaan.

Lions-Hilimat markkinoivat juuri valmistamaansa joulusi-
nappia. Taustalla Marja ja Helena Lanton joululeivonnais-
ten esittelypöytä. 

Maija Lantto oli taiteillut saksalaisen joulutoriperinteen 
mukaisia piparkakkuja ja piparkakkujoulukuusen.

Kurenalan koulun 7E luokka myi leivonnaisia ja käsitöitä 
kahden vuoden kuluttua tehtävän Kreikan matkan toteu-
tukseen. Myyjinä olivat Pieta Niemelä ja Siiri Runni. 

Jouluseimi muistutti joulunsanomasta ”lapsen herttai-
sen nukkumassa seimikätkyessään”. 

Olga Oinas-Panuma oli koristellut jouluasuun 8-vuotiaan 
Mooses poron, johon lapset saivat käydä tutustumassa.

kanssa, joka esitti kaksi lau-
lua Katriina-äidin säestyksel-
lä. Riekki kehotti muistamaan 
jouluna yksinäisiä, sairai-
ta, vanhuksia sekä huolien ja 
murheen painamia.

-Kortit, vierailut ja muut 
toisten huomioimiset ilahdut-
tavat joulun aikana. 

Pudasjärven yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Rautio ke-
hotti ostamaan joululahjat 
paikkakunnan liikkeistä. 

Lakarin koulun oppilaat 
olivat tonttuasuissaan paikal-
la ja esittivät ohjelmaa. Pudas-
järven urheilijoiden voimiste-
lujaoston ryhmällä oli kaksi 
tanssiesitystä, Eero Räisänen 
lausui joulurunon, Tiernaty-
töt esiintyivät ja lavalla arvot-
tiin Iijokiseudun jouluraha-
arpajaisten voitot. Torilla oli 
seurakunnan järjestämä jou-
luseimi ja Poropanuman tuo-
ma Mooses poro, johon lapset 
saivat tutustua ja sitä silitellä. 

Joulunavauksen järjestivät 
yhteisesti Pudasjärven Yrit-
täjät, Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven seurakunta, Ku-
renalan kyläyhdistys ja Iijoki-
seutu. 

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokouksessa tiis-
taina 24.11., päätettiin, että 
Pudasjärven kaupungin 
kirjasto liitetään osaksi OU-
TI-kimppaa 1.1.2016 lähti-
en ja ottaa käyttöön Koha-
kirjastojärjestelmän vuoden 
2016 aikana. Käytännössä 
kokoelma siirrettäisiin yh-
teisjärjestelmään alkukesäl-
lä 2016.

Pudasjärven kaupun-
ginkirjasto kuuluu tällä 
hetkellä Karpalo-kirjasto-

OUTI-kirjastoihin liittyminen laajentaa kokoelmaa
kimppaan yhdessä Taival-
kosken, Utajärven, Ranuan, 
Tervolan ja Simon kans-
sa. Karpalo-kimppa on ha-
joamassa ja useat ovat liit-
tymässä OUTI-kirjastoihin. 
Liittymisen myötä Pudas-
järven kaupunginkirjas-
to saa käyttöönsä nykyistä 
huomattavasti laajemman 
kokoelman, jonka yhteis-
käyttö onnistuu seutukul-
jetusten avulla. Kimpassa 
toimiminen on kustannus-
tehokasta, ja jäsenyyden 

myötä avautuu kehitysnä-
kymiä sekä kokoelmatyön 
että muun toiminnan suh-
teen. Käyttösäännöt muut-
tuvat jonkin verran, mutta 
mitään dramaattista ei liene 
odotettavissa.

”Metsästä  
salvokseksi”
Kokouksessa äänestettiin 
Hirsikampuksen pihaan 
tulevan veistoksen kohta-
losta. Kaupunginjohtajan 
esitys voitti, joten teos pää-

tettiin tilata taiteilija Kari 
Tykkyläiseltä. Teos nimel-
tään ”Metsästä salvoksek-
si” julkistetaan hirsikoulu-
kampuksen avajaisissa ensi 
syksynä.

”Metsästä salvoksek-
si” pronssiveistoksen ko-
konaishinta on enintään 
185 000 euroa. Taideteok-
sen hankintaan varataan ta-
lousarvioon vuoden 2016 
investointiohjelmaan 145 
000 euron suuruinen mää-
räraha. Hankintaa perus-

tellaan hankintaa julkisten 
investointien prosenttitai-
de-periaatteella. Kaupun-
gin päätöksenteossa muka-
na oleva Kari Tykkyläinen 
on jäävännyt itsensä asian 
käsittelystä.

Valtuustokokoukset 
nettiin
Kaupunginhallitus esittää 
valtuustolle, että valtuus-
ton kokouksia aletaan vi-
deoida ja esittää suorana 
internetissä. Valtuuston hy-

väksymässä toiminnan ke-
hittämisohjelmassa yhtenä 
osana on kuntalaisten vai-
kutusmahdollisuuksien ke-
hittäminen. Videointi on 
yksi keinoista tehdä kau-
pungin päätöksenteosta lä-
pinäkyvämpää. Tarvitta-
vat alkuinvestoinnit olisivat 
arviolta 4000-5000 euroa. 
Lisäksi alkuinvestointien 
jälkeen tulisi jatkuvina kus-
tannuksina operaattorille 
maksettava noin 40-50 €/kk 
ja webmasterin työpanos. 
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Pasi Kummala 
Pudasjärven Vuoden Yrittäjä 

Pasi Kummala palkittiin lau-
antaina 21.11. Pudasjärven 
Vuoden Yrittäjänä, yritys Au-
tokorjaamo Pasi Kummala Sa-
rakylässä. Yritys juhli 30-vuotis-
ta taivaltaan joulun alla 2011 eli 
nyt yrityksellä on ikää 34 vuot-
ta. Yrittäjä Pasi Kummala ker-
too, että firman toimenkuva on 
pysynyt historiansa ajan kuta-
kuinkin samanlaisena.

- Velipoikien kanssa aloi-
timme tämän yrityksen, mut-
ta nykyään toimin tässä itsekse-
ni. Luonnollisesti autokanta on 
muuttunut ja sitä varten on pi-
tänyt käydä kursseja ja opiskel-
la jatkuvasti, jotta pysyy ajan ta-
salla.

Kummala opiskeli ammatti-
koulussa Taivalkoskella kaksi 
vuotta ja sen jälkeen Lahdessa 

kolme vuotta koneenkorjaus-
linjalla, pääasiassa autopuolen 
töitä. Kouluttauduttuaan hän 
päätti perustaa yrityksen työl-
listääkseen itsensä omalla koti-
kylällään.

Suurin muutos 30 vuoden ai-
kana autoalalla on tapahtunut 
autojen siirryttyä enemmän tie-
tokonepohjaisiin järjestelmiin. 
Tämän vuoksi Kummala kou-
luttautui lisää ja valmistuikin 
vuonna 2006 autosähkömekaa-
nikoksi. Koulutus keskittyi ni-
menomaan uuden autokannan 
huoltojen ajantasaistamiseen.

- Yksin minä tällä hetkel-
lä työskentelen, mutta eipä sitä 
tarvitse yksinäiseksi oloaan 
tuntea kun useat asiakkaat jää-
vät juttelemaan ja seuraamaan 
hommia, kertoo Kummala.

Tällä hetkellä yrityksen toi-
menkuvaan kuuluu autokorjaa-
mopalvelut, renkaiden myyntiä 
ja –töitä, öljynvaihdot ja huol-
topalvelut. Uusimpia kalusto-
hankintoja ovat autonosturi, 
ilmastointihuoltolaite sekä au-
tonrenkaiden irrotus- ja asen-
nuskone. Eniten Kummala te-
kee katsastushuoltoja sekä 
normaaleja määräaikaishuolto-
ja. Lisäksi hänellä on myynnissä 
Power up –voitelutuotteita, joi-
takin varaosia ja muita yleistar-
vikkeita.

Heimo Turunen

Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä 
palkittiin Pasi Kummala. Pal-
kintoa oli vastaanottamassa 

myös puoliso Rauni Kummala.

Yrittäjäristejä Yrittäjien 
pikkujoulussa

Pudasjärven Yrittäjien puheen-
johtajana jatkaa Kaappi- ja Le-
vypalvelu Oy:n yrittäjä Marko 
Rautio. Valinta tehtiin syysko-
kouksessa lauantaina 21.11. Ku-
renkoskessa. Hallitukseen va-
littiin uusina jäseninä Reija 
Jokikokko, Mauno Sarajärvi, 
Matti Räisänen ja Aila Repo-
la. Erovuoroisista entisinä jat-
kavat Jaana Mourujärvi ja Jan-
ne Määttä. Muina hallituksen 
jäseninä ovat Tommi Niska-
nen, Eero Oinas-Panuma, Jukka 
Kuha ja Timo Vähäkuopus. 

Toimintasuunnitelmassa 
asetettiin tavoitteeksi, että yrit-
täjäjärjestön toiminta koettai-
siin entistä enemmän tarpeelli-
seksi ja hyödylliseksi jäsenistön 
keskuudessa. Järjestön yhtenä 
tarkoituksena on auttaa yrittä-
jiä jaksamaan ja antamaan eväi-
tä hyvinvointiin.

Yrittäjien edunvalvonta 
on järjestön tärkeimpiä tehtä-
viä. Suomen Yrittäjien edun-
valvonnan painotuksia tue-
taan omalla paikkakunnalla 
olemalla vaikuttaja- ja asian-

tuntijaorganisaatio yrittäjiin ja 
yritystoimintaan liittyvissä ky-
symyksissä. Yrittäjien vaikutus-
mahdollisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuodaan 
keskusteluun mukaan pk–yri-
tysnäkökulmaa. Osallistutaan 
kaupungin elinkeinotoimen ja 
yhteistyökumppaneiden järjes-
tämiin yrittäjäiltoihin sekä huo-
mioidaan Yrittäjän päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna tar-

jotaan jäsenyrityksille tuettuja 
lippuja Virkistysuimala Puik-
karin kuntosaliin ja uimalaan. 
Markkinat järjestetään perin-
teisesti heinäkuun alussa ja pi-
detään pikkujoulu marraskuun 
lopulla.

Tavoitteena on ensi vuon-
na nostaa yhdistyksen nykyis-
tä 129 jäsenmäärää.

Kokoukseen osallistui pari-
kymmentä yrittäjää. Puheen-

johtajana toimi Aki Niemitalo 
ja sihteerinä Jaana Mourujärvi. 

Yhdessä olemista jatkettiin 
pikkujoulun merkeissä, jossa 
Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä 
palkittiin Pasi Kummala, yritys 
Autokorjaamo Pasi Kummala. 
Kaupungin omaa yrittäjäpal-
kintoa oli luovuttamassa kehit-
tämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
ja kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

Timanttisen yrittäjäristin 
yli 40 vuoden yksityisyrittä-
jänä toimimisesta sai Heimo 
Turunen VKK-Media Oy/Pu-
dasjärvi-lehti Oy. Kultainen 
yrittäjäristi vähintään 20 vuo-
den yrittäjyydestä luovutettiin 
Pertti Heikkinen Perhemarket 
Pertti Heikkinen Ky, Eero Hon-
kanen Metsä- ja Puupalvelu 
Eero Honkanen, Jari Keskiaho 
Pienkonehuolto Keskiaho Oy, 
Eila Lahtinen Pudasjärvi-leh-
ti Oy, Sampo Puurunen Kulje-
tus Sampo Puurunen, Jari Sär-
kelä Syötteen Maansiirto Oy ja 
Timo Vähäkuopus Vähäkuo-
pus Timo Tmi. 

Joulunäytelmän esitti Jippii 
kansalaisopiston nuorten ryh-
mä. Pudasjärven Urheilijoiden 
voimistelujaostosta neljän hen-
gen naisryhmä esitti voimiste-
luesityksen. KurenTanssi –ki-
san pari Eeva Tyni ja Heimo 
Turunen esittivät Muistoja Ina-
rista –humpan. 

Ilta päättyi tansseihin Jore 
Siltalan toimiessa solistina ja 
tanssi-illan vetäjänä. 

Heimo Turunen

Syyskokouksen, pikkujouluohjelman ja palkitsemisien jälkeen 
siirryttiin nauttimaan Kurenkosken henkilökunnan kattaman jou-
lupöydän antimista. 

Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä palkittiin Pasi Kummala. Pal-
kintoa oli vastaanottamassa myös puoliso Rauni Kummala. 
Kaupungin puolesta yrittäjäpalkintoa luovuttamassa kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen ja kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Timo Vähäkuopus. Vasemmalla Yrittäjäyhdistyksen sih-
teeri Jaana Mourujärvi ja puheenjohtaja Marko Rautio. 

Yrittäjäristeillä huomioitiin pikkujoulussa kahdeksan yrittäjää; Heimo Turunen, Eila Lahtinen, Jari Keskiaho, Eero Honkanen, Pertti 
Heikkinen, Sampo Puurunen, Jari Särkelä ja Timo Vähäkuopus. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

Jani Kärkkäinen 040 524 6145
maalit

kodinkoneet
paKasteet, pyyKKiKoneet, 

Kuivausrummut, liedet, JääKaapit yms.
pertti Heikkinen 0400 681 895

nunna uunit, 
plannJa peltiKatot, 

rännit, lumiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

pasi ojala 0400 778 078

mönKiJät, agrigaatit, 
perämoottorit yms.

jälleenmyynti

PienkoneHUolto
Huollon numero: 040 742 8345

/antti nivakoski 

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

Avoinna:  
ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Puh. 044 971 0227, Pietarilantie 48

Four Reasons 
lahjapakkaus 19,95 €

Wella shampoo ja hoitoaine 
lahjapakkaus 19,90 €

Wella hiuskiinne ja muoto-
vaahto lahjapakkaus 26,90 €

Joululimppu 
500 g

1,49
pkt

Jouluviipaleet
400 g

1,79
pkt

JoulupitKo
430 g

2,99
pkt

piKKuKinKKu
1 kg

6,49
kpl

grillinaKKi 840 g

2,19
pkt

Kulinaari Kylmä-
savuKinKKu 100 g

5,002 kpl

nauta-siKa 
JauHeliHa 400 g

2,39
ras

lauantaimaKKara
tanKo 700 g

2,59
kpl

lasten
suKKaHousut 
62-116 cm

4,90
lasten novita
pyJama

10,90 Kaitaliinat

12,50
KeittiöpyyHe
Kalenteri

5,60

Koristetyynyn
päällinen

9,90
Koristetyyny

16,90

naisten novita
oloasu

49,50
brandtex
naisten yöpaita

25,50
miesten tHermo
Kerrasto

23,90

alkaen

”pöllö”
torKKupeitto

17,90

14,95
auringon-

KuKan-
siemen 15 kg

säkki
Hinttapommi!

 raj. erä!



10 11nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti27.11.2015 27.11.2015nro 48

Kaamos kaatui komeasti Jyrkkäkoskella
Kaamos kaatui Jyrkkäkoskel-
la jo yhdettätoista kertaa vii-
me viikon torstaina 19.11. Pe-
rinteeksi tullut tapahtuma 
keräsi satoja iloisia vieraili-
joita aina pienistä taaperois-
ta vanhempiin henkilöihin ja 
myös nelijalkaisia koirakave-
reita nähtiin mukana.

- Tulella saadaan kau-
niisti valoa pimeyteen, joten 
miksi surra tätä aikaa. Meil-
le kaamos on ilon aika, kertoi 
OSAO Pudasjärven yksiön-
johtaja Elisa Laakso avauspu-
heessa.

Ammattikoulun jokainen 
ala oli järjestänyt jälleen vii-
mevuoden tapaan jonkun 
näköistä tekemistä erilaisten 
pisteiden avulla. Muun mu-
assa matkailuala oli järjestä-
nyt heti alkuun glögitarjoilun 
kahvion ulkopuolelle, kun 
taas itse lettukahvit nautit-
tiin pikkutallin puolella. Kah-
viossa riittikin väkeä koko ta-
pahtuman alusta loppuun 
saakka.

Matkailupuolen opiskeli-
ja Jari Mertala toteutti upean 
Velho Anterin tulishown hur-
jien temppujen kautta. Hom-
ma näytti aivan lastenleikiltä, 
mutta moni ei tulipalloja osaa 
saati uskalla puhallella. Mat-
kailualalta oli myös perintei-
nen ongintakota, jossa väkeä 
riitti paljon.

Lähihoitajilla oli erinomai-
nen heijastinrata, jossa muis-
tutettiin heijastimien tär-
keydestä pimeällä. Radan 
suorittaneet saivat palkin-
noksi ripustettavan heijas-
timen esimerkiksi takin hi-
haan ja tämä oli erinomainen 
tapa saada lapset ymmärtä-
mään kuinka paljon heijastin 
auttaa. Sähköpuolen opiske-
lijat hoitivat hienosti liiken-
neohjauksen ja poroaidan 
rakennuksen, kun taas pro-
sessipuolen opiskelijat olivat 
kasanneet upeat isot nuoti-
ot tuomaan enemmän valoa 
eri pisteisiin. Heppapuolen 
opiskelijat olivat järjestäneet 
muun muassa simulaatto-
riesittelyn, keppihevosradan 
ja todella upean hevoskatril-
liesityksen neljän ratsukon 
voimin. Ammattiopiston Val-

ma-ryhmä oli auttamassa eri 
pisteillä.

Opiskelijakunta järjesti jäl-
leen makkarakojun, joka oli 
löytänyt itselleen hyvän pai-
kan päälavan viereltä. Pääla-
valla nähtiin muun muassa 
lauluesityksiä Nea Leppäsel-
tä ja Elli Kivarilta, sekä Har-
rison Fridaylta. Matkailu-
puolen tytöt Zorina Polina, 
Ksenia Belova, Amuli Kama 
ja Liuda Tomilova olivat 
suunnitelleet upean tanssiesi-
tyksen. Päälavalla juontajana 
toimi perinteiden mukaan Ja-
ri-Pekka Sillanpää joka säesti 
soittaen. 

- Simulaattorilla laukkaa-
minen ja se heijastinjuttu oli 
kivoja. Ilotulitus oli kaunis. 
Tosi moni kaveri oli täällä 
myös. Simulaattorilla ratsas-
taminen oli parasta, koska sii-
nä oli puita ja niitä piti väistää 
ohjista vetämällä, kommentoi 
viiden vuoden ikäinen Rosa 
Ylinen tapahtuman jälkeen.

- Kaamokseen oli luotu 
ihana tunnelma tulilla, viih-
dyttävillä esityksillä ja oh-
jelmalla. Kaikki puhalsivat 
yhteen hiileen mukavan ta-
pahtuman ja hyväntuulisen 
ilmapiirin aikaansaamisek-
si, kertoo hevospuolen toi-
sen vuoden opiskelija Rosan-
na Ylinen.

- Välillä mukava olla kat-
somassa kuin esiintymäs-
sä. Kaamostapahtumassa on 
mukava käydä joka vuosi ja 
tällä kertaa lähdettiin kave-
reiden kanssa katsomaan tä-
män vuoden menoa. Parasta 
tietenkin täällä on ilotulituk-
sia katella ja myös erilaisia 
esityksiä, kommentoi kaikil-
le tutuksi tullut räppäri Hes-
la (Henri Lahtela), joka vie-
raili Kaamoksessa tällä kertaa 
vain katsojana.

Jälleen Kaamos siis kaatui 
upeasti ammattiopiston hen-
kilökunnan ja opiskelijoiden 
voimin. Upeasta illasta kii-
tämme ennen kaikkea opis-
kelijoita, joita ilman tapahtu-
ma ei olisi mahdollinen.

Viivi Mahlakaarto,
kuvat Enni Orre ja
Viivi Mahlakaarto

Nea Leppänen ja Elli Kivari laulavat upeasti kauniin Jo-
hanna Kurkelan kappaleen Kuolevainen.

Keppihevosradalla riitti juoksevia iloisia lapsia tapahtu-
man alusta loppuun. 

Meneillään Velho Anterin Tulishow. 

Rosanna Ylinen ratsastaa simulaattorilla heppapuolen 
opiskelijan Ira Smedlundin ohjastuksella. 

Tapahtuma sai jälleen upean lopetuksen kauniin ilotuli-
tuksen avulla. 

Hevoskatrillin kaksi upeaa ratsukkoa; Last Waltz, jota 
ratsastaa Johanna Seppänen ja Hiskin Milla, jota ratsas-
taa Maria Vauhkala. 

Yleisurheilun sisältä löytyy jokaiselle sopiva laji
Pudasjärven urheilijoiden 
yleisurheilujaoston kau-
den päättäjäiset pidettiin 
sunnuntaina 15.11. Puikka-
rin kahviossa. Tilaisuudes-
sa palkittiin sisulisäikäisiä 
sekä piirin kilpailutoimin-
taan osallistuneita ja aktiivi-
sesti mukana olleita. 

Jaoston puheenjohtaja 
Heino Ruuskanen kertoi toi-
mintakatsauksessaan yleis-
urheilujaoston toiminnan 
jatkuneen vilkkaana edellis-
ten vuosien tapaan. Tasok-
kaita kilpailuja olivat muun 
muassa 31 vuotta peräk-
käin järjestetyt Pohjantäh-

ti-Games kesäkuussa, Nuo-
risokansalliset heinäkuussa 
ja Huippukymppi – juoksu 
syyskuussa Syötteellä ja sen 
yhteydessä kestävyyssemi-
naari.

Suomen Urheiluliiton 
seuraluokittelussa on mu-
kana 427 seuraa, jossa Pu-
dasjärven Urheilijat sijoittui 
hienosti sijalle 79. Veteraani-
en SM – kilpailuissa oli nel-
jä urheilijaa Pudasjärveltä ja 
Nuorten SM – kisoissa Pu-
dasjärvi oli esillä. 

Mari Laakkonen toi Ka-
levan kisoista SM-pronssin 
10 000 metriltä ja oli neljäs 

5000 metrillä. Hän sijoittui 
myös hyvin Maastojuok-
sun SM-kisoissa, jossa nais-
ten joukkue juoksi mestarik-
si. Menestystä on ollut myös 
keihäässä, naisten moukaris-
sa ja muissakin lajeissa.  Ka-
lottimaaottelussa Suomea 
edusti Pudasjärveltä viisi ur-
heilijaa. 

Talviaikana 
harjoitustoimintaa
Yleisurheilijat kokoontu-
vat harjoittelemaan Tuomas 
Sammelvuo –salille keski-
viikkona ja perjantaina. Har-

joituksiin ovat kaikki terve-
tulleita! 

Nopeutta, voimaa, tek-
niikka ja kestävyyttä – yleis-
urheilun sisältä löytyy jokai-
selle sopiva laji – nuorten 
aina 14 vuoteen asti kan-
nattaa ja pitääkin osallistua 
kaikkiin lajeihin. 15 vuoti-
aasta eteenpäin lajikohtaisen 
harjoittelun määrää lisätään, 
opasti Ruuskanen. HT

Mari Laakkonen 
ojentamassa palkintoa 

Tina Illikaiselle.

Antti-Jussi Raappana oli 
yksi palkituista nuorista ur-
heilijoista.
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Martoilla 90-vuotisjuhla 
ensi sunnuntaina

Pudasjärven Martat viettä-
vät 90-vuotisjuhlaa sunnun-
taina 29.11. seurakuntakes-
kuksessa. Tervehdyspuheen 
esittäjäksi on kutsuttu toi-
minnanjohtaja Taina Pirkola 
Marttojen piiriliitosta. His-
toriikin esittävät Raija Nie-
melä ja Leena Puhakka. Oh-

jelmassa on myös laulua ja 
runon lausuntaa. 

Kaikki hallituksen jä-
senet ovat olleet mukana 
juhlan valmisteluissa ja eri-
tyisesti tukemassa historii-
kin laatimista. Viimeksi juh-
lien järjestämisen merkeissä 
hallitus oli koolla tiistaina 

24.11. Hallitukseen kuulu-
vat Kaarina Nevanperä, Rai-
ja Niemelä, Ritva Viio, Aune 
Ekdahl, Pirkko Savela, Oli 
Puurunen puheenjohtaja, 
Annikki Lsanen, Leena Pu-
hakka, Helmi Tervo ja Raija 
Suorsa. HT

Sijainti ja lumivarmuus ovat Syötteen valttikortit
Syöte on Suomen eteläisin 
tunturialue. Se on yksi kär-
kiviesteistä, joita Syötteen 
matkailutoimijat haluavat 
välittää kaikille Suomen tal-
viurheilusta kiinnostuneil-
le matkailijoille. Syötteen 
matkailuyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Rauno Kurt-
ti kertoo, että Syötteen 
kärkiviestejä on pyritty kuu-
luttamaan kaikelle kansalle 
useilla eri foorumeilla.

Talvi kausi käynnistet-
tiin Pohjoismaiden suurim-
milla talviurheilumessuil-
la Skiexpossa, Helsingissä. 
Syötteelle asiakkaita saapuu 
ensisijaisesti Oulun, pääkau-
punkiseudun ja Pohjanmaan 
alueilta.

- Syötteen sijainti on yksi 
sen valttikorteista, sillä Ou-
lusta on hyvät lento- ja juna-
yhteydet kaikkialle maahan. 
Lisäksi bussilinja SyöteEx-
pressin tarjonta on tuplaan-
tuu. SyöteExpresshän lii-
kennöi sesonkina Oulun 
lentoasemalta Syötteelle, 
Oulun ja Pudasjärven kes-
kustojen kautta. Se on myös 
erinomainen palvelullinen 
lisä paikallisille asukkaille. 
Bussi on tuonut monipuo-
lisuutta kulkuyhteyksiin, 
myös sen vuoksi, että aika-
taulu sopii osittain hyvin yh-
teen myös juna-aikataulujen 

Syötettä edustettiin komealla messuosastolla Skiexpo-tal-
viurheilumessuilla Helsingissä.

Alueen matkailuyrittäjiä edustamassa Mikko Terentjeff, Heidi Terentjeff, Rauno Kurtti ja 
Veinalotta Vesterinen.

kanssa, Kurtti kertoo.
Alueen viestintää vauh-

dittamassa on Syötteen tänä 
syksynä uusitut verkkosi-
vut. Sisällön tuotantoa on 
hajautettu siten, että myös 
alueen yrittäjillä on mahdol-
lisuus ylläpitää omia tieto-
jaan. Sivustoa on  selkiytet-
ty, jotta asiakkaat löytävät 
helposti etsimänsä. Nyt si-
vustolta löytyy myös aikai-
sempaa selkeämpi tapahtu-
makalenteri.

- Yksi suurista haasteis-
ta edellisinä talvina meil-
lä Syötteellä on ollut se, että 
miten saamme viestin alu-
een lumivarmuudesta par-
haiten asiakkaille. Varsinkin 
loppukaudesta, vielä pääsi-

äisen jälkeen kun suurin osa 
Suomesta siirtyy kevättun-
nelmiin, Syötteellä on vielä 
hiihtokelit parhaimmillaan. 
Toki säiden vaihtelevuus ja 
lumitilanteen ennustaminen 
on alan yleinen haaste, Kurt-
ti toteaa.

Syksyn aikana on toteu-
tettu yhdessä Radio Novan 
kanssa radio- ja nettikam-
panjaa #pelastetaanlumet-
tomat.  Alku talvesta samal-
la taajuudella tullaan myös 
kuulemaan, kun toimitta-
ja Minna Kuukka saapuu 
tunturiin lomaympäristöön. 
Hän tutustuu käynnillään 
Syötteen alueeseen, haastat-
telee eri toimijoita ja kertoo 
alueen palveluista.

Kurtti nostaa esille myös 
Syötteen yhteistyön sano-
malehti Kalevan kanssa. 
Tammikuun yhdeksäs päi-
vä Oulussa Ravintola Tu-

ban edustalla on ”Ookko nää 
tunturissa” -tapahtuma, jos-
ta otettiin tuntumaa jo viime 
vuonna. Kaupunkiympäris-
töön tuodaan tunturituulah-

duksia ja paljon nähtävää ja 
koettavaa: poroja ja huskyja, 
ulkobaari ja lapsille sopivaa 
tekemistä. JK

Syötteen alueen hiihtokausi avataan viral-
lisesti joulukuun ensimmäisenä viikonlop-
puna 4.-6.12., jolloin useat alueen yritykset 
järjestävät tapahtumia. Osana viikonlopun 
karkeloita vietetään lauantaina Hotelli Iso-
Syötteellä on Naiset tunturissa -hyvinvoin-
tipäivää kello 10-16.

Tapahtumassa kymmenen naista esitte-
lee tuotteita ja hyvinvointipalveluita, kuten 
terveystuotteita, kauniita vaatteita, jalka-
hoitoa/vyöhyketerapiaa, kosmetologin pal-
veluita, meikkejä, kauneudenhoitotuottei-
ta, intialaisen päänhieronnan näytehoitoja 
ja taidetta. Hoidot varataan paikan päällä.

Yhtenä esittelijä paikalle saapuu Eija 
Keränen Kiimingistä, joka esittelee kah-
deksan symbolisen luontopuvun muoti-
näytöksen. Jokaiseen pukuun liittyy tarina 
ja jokaisella puvulla on oma teemansa, ku-
ten Soliseva Tunturipuro ja Roskaprinsessa.

- Vaatteen ja tekstiilin avulla ilmaistaan 
luonnon hyvinvointia. Puvut ja tarinat ovat 

esillä myös luontokeskuksella näyttelys-
sä 3.1. lähtien, helmikuun loppuun saakka. 
Naiset tunturissa -tapahtumassa esillä on 
tarinoiden lisäksi myyn luontoaiheisia tak-
keja ja viittoja, Eija Keränen kertoo.

Keränen kertoo, että tapahtumasta on 
luvassa voimaannuttava tilaisuus, joka muis-
tuttaa naisille että tuulettumaan pääsemi-
nen, liikunta ja luonnosta nauttiminen on 
tärkeää.

- Itsekin kotiäitinä tunnen monien nais-
ten arkea, joten tiedän miten paljon tuulet-
tumista välillä kaipaa ja kuinka paljon voi-
maa ja hyvää oloa luonnosta voi ammentaa.

Toisena tapahtuman esimerkkinä mai-
nittakoon Anna Partanen, joka tarjoaa 
ihonhoidon opastusta sekä myynnissä laa-
dukkaita hoitotuotteita kasvoille, jaloil-
le, käsille ja vartalolle. Käsien kauneudeksi 
tarjolla myös ihana hemmotteluhetki pai-
kan päällä, joka sisältää minimanikyyrin.

Hiihtokauden avajaisviikon-
lopussa naisten hyvinvointipäivä

Soliseva Tuntu-
ripuro on yksi 
Eija Keräsen 
taidetekstiili-
puvuista, jotka 
esitellään muo-
tinäytöksessä 
Naiset tuntu-
rissa –tapahtu-
massa.

Hyväntekeväisyys- 
joulukonsertti kirkossa

Pudasjärven Rotaryklu-
bi ry ja Pudasjärven seu-
rakunta järjestävät per-
jantaina 27.11. kello 18 
Joulukonsertin Pudasjär-
ven kirkossa. Esiintyjänä 
on nuori KIDSing voittaja 
Jenni Jaakkola. Häntä säes-
tävät Satu Hakoköngäs ja 
Eero Jauhiainen. 

Joulukonsertissa kuul-
laan sekä vanhoja tuttuja 
joululauluja että yleisölle 
hiukan tuntemattomam-
pia, tunnelmallisia kappa-
leita. Myös yhteislaulua 
on mukana. Näin järjestä-
jät kutsuvat osallistumaan 
ja nauttimaan musiikista 
sekä virittäytymään läm-

Jenni Jaakkola esiintyi edelli-
sen kerran Pudasjärvellä mar-
raskuun alussa Nenäpäivä-ta-
pahtumassa hirsikoulun pihalla. 
Illassa otettiin vastaan nenäpäi-
väpyöräilijä, YLE:n toimittaja 
Kimmo Ohtonen. Säestäjänä oli 
myös tulevassa konsertissa toi-
sena säestäjänä toimiva Satu 
Hakoköngäs Oulusta.

pimään joulutunnelmaan!
Jennin suunnittelema käsi-

ohjelma maksaa 10 euroa, joka 
tuotto käytetään Pudasjärven 
nuorten hyväksi. Ohjelmalehti-
siä myydään ennakkoon Niemi-
talon Juustolassa, AarreArkussa 
ja ennen konsertin alkua kirkon 
ovella. HT
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

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

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

GRILLITUOTTEET

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

TERAMERI

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

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Uusi osoite 2.1.2016 alkaen Kurentie 24.

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!
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Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Pistotie 1, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitushiekkaa.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

TUULILASIT

TUULILASIT
henkilö- ja pakettiautoihin + asennus

Tmi Pudas-Lasi
Teollisuustie 8 Pudasjärvi • Puh. 0400 241 533

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuok-
raus ei ole myymistä/ostamista/lahjoit-
tamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myyn-
ti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 

SEKALAISTA

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

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

Nahkaiset nyrkkeilysäkki+ha
rjoitushanskat. hp. 70 €, uutta 
vastaavat. Vaihdetaankin jo-
honkin. p. 041 7493 010 tai 046 
642 7550.

Myydään Audi A4 1.9 tdi avant 
-97. Ajettu 380 tkm, katsastettu 
ja hyvä käyttöauto. P. 046 540 
6442.

4 kpl Hakkapeliitta nastarenkai-
ta Jetan peltivanteilla 165/80 
R13. H. 30€. ja 4 kpl Michelin 
nastarenkaita Primeran pelti-
vanteilla 185/65 R15. H. 80€. 
p. 040 4106 888.

Nahkainen nojatuoli + jalkarahi 
30 €, ap-kone n. 4 v pienivika, 
kysy lisää p. 040 5917 967.

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä
Venetsialaisista tuttu Duo M2 perjantaina Kurenkoskessa

Piritta & L.A. Band lauantaina Kurenkoskessa 

Kenen kissa? Täysin musta, 
hyvin sosiaalinen kissa ilmesty-
nyt pihapiiriimme. Jos kaipailet 
kissaasi soita p. 040 762 5098.

Syksyllä Jyrkkäkoskella Venetsialaisissa esiin-
tyneet kitaravirtuoosit Marko Ylisirkka ja 
Markus Junttila (ex. Woyzeck) saapuvat uu-
delleen Pudasjärvelle ensi perjantaina 27.11. 
Oululaisesta Muria -hevibändistä tuttu kak-
sikko esiintyy pikkujoulutunnelmissa Ravin-
tola Kurenkoskessa. Hevigenrestä tutut ou-
lulaiset muusikot esittävät tuttuja cover 
klassikoita akustisen kitaran säestyksellä. Il-

lan aikana kuullaan kolme settiä, jotka sisältä-
vät herkullisia tulkintoja mm. artisteilta Kol-
mas Nainen, Eppu Normaali, Zen Cafe, Juha 
Tapio, Jukka Poika, Foo Fighters, Bon Jovi, 
Johny Cash...  

Biisit ja tulkinnat tärähtää takuuvarmas-
ti jalan alle, eikä kylmiltä väreiltäkään vältytä! 
Hittiä hitin perään on luvassa tältä pikkujou-
lujen super duolta tuttuun leppoisaan tyyliin. 

Pojat 
eivät 
juuri 
vapaa-
iltoja 
ehdi 
viettämään ennen joulua - 
mutta tämä ei heitä harmita! Perjantaina on 
luvassa ainutlaatuista meininkiä!

Piritta & L.A. Band tanssittaa yleisöä lauantai-
na 28.11. ravintola Kurenkoskessa. Luvassa on 
monipuolinen kattaus tanssi- ja iskelmämu-
siikkia ammattimaisella otteella. Laulaja Pirit-
ta Sipola on keikkaillut eri kokoonpanoissa 
jo toistakymmentä vuotta nuorehkosta iäs-
tään huolimatta sekä tehnyt myös taustanau-
hakeikkaa. Laulukilpailuissa Piritta on niittänyt 
mainetta kunniakkaasti, titteleitä on mm. Me-
gatähti voitto, tangolaulun taitokisat voitto ja 
tähtisade- laulukilpailun voitto. Tangomarkki-
noilla paras saavutus tähän mennessä on 20 

parhaan naisen joukossa. 
Laulamisen Piritta on aloittanut jo kolme-

vuotiaana ja palo esiintymiseen ja laulamiseen 
on vain kasvanut. Laulamisen lisäksi Piritta on 
soittanut harmonikkaa oululaisen Pertti Hai-
polan opastuksella, mutta laulaminen on ollut 
aina ykkösvaihtoehto. Myös kuoroharrastuk-
sesta on ollut suurta hyötyä keikkailurinta-
malla. Piritta kertoo, että parasta keikoilla on 
nähdä ihmisten nauttivan musiikista ja tanssi-
misesta ja yleisön toiveita pyritään myös ot-
tamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

L.A. Band koostuu 
musiikin ammattilaisis-
ta, herrat ovat keikkail-
leet jo vuosikymmeniä.  
Lasse Aaltonen kitara, 
koskettimet, hanuri, lau-
lu, Reijo Moilanen basso, laulu, Juha Scrode-
rus koskettimet, hanuri. laulu, Ari Rautiainen 
rummut, kitara, laulu. 

Piritta & L. A. Band löytyy myös Faceboo-
kista orkesterin nimellä. Piritan single löytyy 
myös YouTubesta nimellä Piritta Pinola Valo.

Mozar t tunturissa
Oulun konservatorion oopperastudio esittää 
otteita Wolfgang Amadeus Mozartin ooppe-
rasta Cosi fan Tutte tulevana lauantaina 28.11. 
kello 19.00 alkaen Hotelli Pikku-Syötteellä.

Oulun konservatorion oopperastudio 
valmistelee tällä hetkellä syksyllä 2016 ensi-
iltaan tulevaa Mozartin oopperaa Cosi fan 

Tutte ja tämän tiimoilta konservatorio tu-
lee leireilemään Pikku-Syötteelle. Laulajina on 
konservatorion ja ammattikorkeakoulun lau-
lun opiskelijoita ja vapaita taiteilijoita Oulun 
alueelta. Aiempia tuotantoja Mozartin oop-
perat Bastien ja Bastienne sekä Don Giovan-
ni. Lisäksi oopperastudion laulajat ovat olleet 

mukana Oulun kaupunginteatterin Amadeus-
näytelmässä näyttelevinä laulajina.

Ritva Lehtiniemi-Anundi vastaa musii-
kin johdosta, Markus Vaara pianosta ja Heta 
Haanperä ohjauksesta. Pääsyliput maksavat 
kahdeksan euroa henkilöltä ja saatavilla on 
myös majoituspaketteja.

Pudasjärven keskustassa, kt 
2h+k+sauna, 65 m2, lasitettu 
parveke. Rauhallinen, puisto-
mainen asuinympäristö. Lem-
mikit tervetulleita. Vuokra 580€ 
+vesi. Vapautuu ”heti” P. 0500 
456 478.

RT-huoneisto 3 h+k+s 75,5 
m2, vuokra 661 € + vesi + 
sähkö.
KT-yksiö 33,5 m2 Naaman-
gantiellä 1. kerroksessa, 
hyvä senioriasunto, vuokra 
383 € +vesi+sähkö.

Kiinteistöneliö, 
p. 0400 585 136.

Oletko nähnyt kyynärsauvaa, 
jossa on kädensijan vieres-
sä kaiverrettuna  PTK 319,  
PTK=Pudasjärven terveys-
keskus. Olen unohtanut toisen 
sauvoista. Soita 040 576 0286.

KADONNUT
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 29.11.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa!

Joulu on kohta ovella…
Joten on aika merkitä kalenteriin 

MTK Pudasjärven 
PIKKUJOULU JA 
PUUROJUHLA!

Tänä vuonna pikkujoulu järjestetään 
pe 4.12.2015 alkaen klo 20

Hotelli Iso-Syötteellä. 
Ilmoittautumiset to 26.11. mennessä

puh. 040 730 3892 (mielellään tekstiviesti) tai 
eerohy@hotmail.com

Omavastuuosuus 25 €/hlö jäseniltä ja 
35 € ei-jäseniltä.

KOKO PERHEEN 
PUUROJUHLA 

MTK-Pudasjärven jäsenille 
perheineen on 

Liepeen Pappilassa la 12.12. 
alkaen klo 12. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja tietenkin joulupuuroa!
Ei maksua. Tervetuloa! 

Ilm. ma 7.12. mennessä puh. 040 730 3892 
(mielellään tekstiviesti) tai eerohy@hotmail.com

PIKKUJOULU 
tiistaina 15.12.2015 palvelukeskuksessa 

kello 17.00 alkaen.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman. Ilmoittautuminen 
Leenalle 10.12.2015 mennessä puh 050 559 9066. 

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

Tervetuloa!
Tule mukaan ja tuo yhdistyksesi kuulumiset

Pudasjärven kaupungin ja

Pudasjärven kyläneuvoston, 
yhdistysten, järjestöjen ja 
osakas- ja jakokuntien tapaaminen
Keskiviikkona 2.12.2015 klo 18
Pudasjärven kaupungin valtuustosali Otava, 
Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Käsiteltävät asiat:
●  Tilaisuuden avaus
●  Katsaus Pudasjärven kaupungin toimintaan vuonna 2016,  

Tomi Timonen, kaupunginjohtaja
●  Teema hankkeet Pudasjärvellä & Nuorten Leader,  

Pirjo Hongisto, toiminnanjohtaja Oulun Seudun Leader
● Osallistava kylänäytelmä info, Mika Kiviniemi,  

Kulttuuriosuuskunta Ilme
●  Työllisyydenhoito ja palkkaaminen, Tiina Tauriainen,  

projektipäällikkö, Laavu hanke
●  Yhdistysavain.fi esittely, Hanne Vähäkuopus, media-assistentti, 

Pudasjärven kaupunki
●  Asiantuntijoiden kyselypisteet: Tiina Tauriainen, Pirjo Hongisto, 

Hanne Vähäkuopus

Kahvitarjoilu, Tervetuloa!

Minulla on onnea - taidekoulu Zaran oppilaiden maalauksia
5.11.-1.12. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tehokävely su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, hölkätään 
yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 27.11. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Bingo Koskenhovilla su 29.11. klo 18.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 29.11. klo 18, Urheilutie 8.
Jenni Jaakkolan joulukonsertti pe 27.11. klo 18 Pudasjärven kirkko, Mikan-
harjuntie 16. 
Kansalaisopiston opistolaiskunnan pikkujoulu su 29.11. klo 18. Pudasjärven 
kansalaisopiston opiskelijoiden, opettajien ja kaikkien toiminnassa mukanaolevien 
yhteinen ohjelmallinen pikkujoulu. Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.11. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 30.11. klo 17.30 Hevisaurus. Klo 19.00 Nälkä-
peli - Matkijanärhi. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
FC Kurenpoikien jalkapallokauden päätös, M Kolmonen sarjapeli ti 1. 
12. klo 17.30 miesten Kolmosen futsalpelillä FC Kurenpojat - FC Köyhät. Kahvi- ja 
mehutarjoilu. Pelin päätyttyä kaikkien kauden aikana mukana olleiden junioreiden 
palkitseminen! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven kyläneuvoston, yhdistysten, järjestöjen ja osakas- ja jako-
kuntien tapaaminen ke 2.12. klo 18. Kaupungintalo, valtuustosali, Varsitie 7.
Työkeskuksen joulumyyjäiset to 3.12.  Työkeskus, Kauralantie 3.
Vaarametsien joulu ja Kauneimmat joululaulut Syötteen luontokeskuksella 
la 5.12.2015 klo 10-16.

la 5.12. klo 21-02
Suomi-rokkia, poppia sekä 

muita hittejä. Illan orkesterina 
STANDBY
coverbandi

KAUDEN 
AVAJAISBILLEET

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

P. 044 202 3595. Romekievarintie 1 (Iso-Syötteen eturinne)

Koskenhovilla 
su 29.11.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

(Nuorittantie 76)
pe 27.11. klo 18.45.

Bingo Nuorittalla

Päävoittona kinkku+50 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-21 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

Pe 27.11. M & M 
lippu 10 € (sis ep.)
Wintti ja 
Karaoke
5 €

Pe 4.12.  TANJA & ÄÄNIAALTO
La 5.12.  ÄSSÄT
Pe 11.12.  RAINER BOLLSTRÖM
La 12.12.  PETRI NYGÅRD
Pe 18.12.  JARKKO HONKANEN & TAIGATU

LO
SS

A:

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

La 28.11.  klo 22.00 
PIRITTA & 
L.A. BAND 
lippu 12 € (sis ep) 
Wintti ja Karaoke 5 €

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 10. päivä-
nä joulukuuta 2015 alkaen klo 
16:00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 2.12.2015 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 15.12.2015 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 25.11.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelus
Su 29.11. klo 11 Aila Pyörälä ym.
Su 6.12. klo 11
Tiistaisin sana ja rukoushetki klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tulevaa: ”Iso ilo” evankeliumitapahtuma 
Tuomas Sammelvuo -salissa keväällä. 
Mukana mm. evankelista Marko Selkomaa.

Pudasjärven Diabetesliiton 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 
pidetään torstaina 3.12.2015 

seurakuntalossa alkaen klo 17.00  
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Aloitetaan kokous nauttimalla joulupuurosta 
lisukkeineen, pidetään kokous ja lopuksi torttukahvit. 

Ps. ken lahjan tuo lahjan myös saa.... 
Kaikille jäsenille jo nyt hyvän joulun toivotus ja 

tervetuloa kokoukseen! 
Hallitus

TEHOKÄVELY 
su 29.11. klo 18 Puikkarin piha 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Pudasjärven Maa-ja kotitalousnaisten  
JOULURUOKAILU 
Liepeessä la 5.12.2015 klo 13.00.

Aterian hinta 5 € jäsenet, 15 € ei-jäsenet
Ilmoittautumiset su 29.11. mennessä 

Mailalle p. 045 120 8750 tai 
Annelle p. 041 506 0738.

”Ken lahjan tuo, hän lahjan saa”. Tervetuloa!
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Marraskuun kesselikirje
Kostamuksen äskeisellä matkallani soitin Janalle.

– Olen Jyskyjärvellä Artemi-pojan kanssa. Laura Katiskolta on Ar-
temille paketti. Tulen tänään Jyskyjärvelle, sanoin Janalle. 

Pankissa kävin vaihtamassa ruplia. Ystäväperheen asunnolta hain 
sinne edellisellä matkalla jättämäni 20 litraa punamultamaalia ja leiri-
kassit. Borovoille vein ystäväpaketin Essi Katiskolta & Jarkko Keinäsel-
tä. Ystävälapsen isä kysyi apua keittiön lattian maalaukseen. Ihmettelin, 
että miksi maali ei ole pysynyt, kun ammattilaiset hommasivat maa-
lin? Oliko kuitenkin entinen maali reagoinut uuteen? Isä näytti kohtia, 
mistä maali oli hilseillyt.

Viktor-poika sai uusia paitoja, shortsit ja collegehousut ystäviltä. 
Sain tehtäväksi toimittaa pojasta valokuvan ystäville. Viktor esitteli in-
nolla autorataansa. Lahjoittamamme sähköhella ja Pohjanveden Eijan 
antama jääkaappi olivat käytössä. Oli aika likaista ja sisäilmassa oli tu-
pakansavua. Pitäisi kai ensin laittaa kaveri ”siivouskouluun”?  Jätin asi-
an hautumaan. Kylän raitilta keräsin kyytiin ison määrän valmiita polt-
topuita vietäväksi jollekin.

Jyskyjärvellä maksoin Uuden Jyskyjärven kulttuuritalolle tarkoi-
tetun lattiamaton, jonka ystävämme Antti oli maksanut omista ra-
hoistaan. Eräs mies oli hakenut maton Kostamuksen Metrikasta ja 
toimittanut sen Uuteen Jyskyjärveen. No, kuljetuksesta piti maksaa 
erikseen. Matto ei olisi sopinutkaan normaaliin autoon. Piti olla iso pa-
kettiauto ja matkaakin kertyi edestakaisin 220 km. Soija sai pari san-
koa punamultamaalia.

– Kunhan tulee pouta päivät, niin kutsun apulaisen. 
Toimitin jäsenemme Sari Heimosen keräämän avustuksen kulttuu-

ritalon remonttirahastoon. Uuden Jyskyjärven kulttuuritalon pihassa 
suuri lapsiryhmä tuli tervehtimään iloisesti. Oli siellä Kesseli-Nadja ja 

–Marinakin. Sain matosta kuitin. Kiittelivät avusta. Tytöt halusivat näyt-
tää minulle suunnittelemiaan tansseja. Kuvasin tanssit ja ajattelin tehdä 
niistä leirille dvd:n. 

Seuraavassa kylässä johon tulin, odotti yllätys. Minulle annettiin oma 
talo, jossa sain yöpyä. Lämmin ateriakin oli valmiina. Seuraavana päivä-
nä, ennen leirin alkamista kävimme Tanjan kanssa viemässä vauvanvaat-
teita eräälle yksinhuoltajalle, jolla oli Anna-niminen vauva. Tanja oli tulk-
kina, kun aloitimme leiripäivän pitämisen. Lapsia oli 15 ja pari aikuista. 
Edellisellä kerralla ei saanut leirillä olla hartaushetkeä. On kuulemma 
semmoinen sääntö, että koulussa tai koulualueellakaan ei saa puhua Ju-
malasta mitään. Toisaalta…presidentti Putin on nimenomaan sanonut, 
että lapsille pitää opettaa Jumalasta! Nyt sain puhua Sakkeuksen elä-
mästä, kuinka hän entisestä varkaasta sai tulla Jeesuksen opetuslapsek-
si. Varastaminen on aika yleistä Venäjällä – ainakin, jos on mahdollisuus 
ottaa rahaa omaan taskuun esim. valtiolta. Nämä lapset ymmärsivät ja 
sanoivat, että varastaminen on väärin. Iltapäivällä maalasimme paikallis-
ten nuorten kanssa erään mummon taloa. Yksi pojista otti talon vieres-
tä vanhan rautalevyn. 

– Kysy babuskalta, hän varmaan antaa sen sinulle. 
En tiedä, mihin hän sen kantoi? Jälkeenpäin kuulin, että raudasta 

maksetaan neljä ruplaa kilo.
Leiri meni tosi mukavasti. Lapset olivat innoissaan ja kasvoivat ohjel-

man aikana eli ryhmäytyivät. Oli monenlaista hauskaa tekemistä ja kil-
pailemista. Joku opettajista epäili, että osaavatko lapset jakaa tasapuoli-
sesti herkkupussin sisällön oman joukkueen kesken. Sanoin, että lasten 
täytyy oppia jakamaan. Voittajajoukkue naposteli sipsejä ja suklaakekse-
jä. Ilja näytti peukkua, että kaikki oli ok ja hyvää oli!

Leirin jälkeen tein päätöksen, että Tanja saa kutsua ”komppanian” 
paikalle. Säätiedotukset Venäjän internetissä lupasivat sadetta. 

Kolme paikallista nuorta ja nuori äiti olivat auttamassa 
talojen maalaamisessa. He saivat taloudellista apua. Äiti 
sai lisäksi maalit talonsa maalaamista varten. 

Lapset kaipaavat ja tykkäävät ihan normaalista tekemises-
tä ja touhuamisesta. 

Kuvion harjoittelua: Jokainen lapsi tykkää siitä, että hä-
nen tekemisistään ollaan kiinnostuneita. On ilo näyttää, 
mitä me osataan!

– Alatteko te maalaamaan, kysyi Valja? 
– Toivotaan, että Jumala järjestää aukon tälle kohtaa, että ei sataisi. 
Valja puhui, että Jumala varmaan auttaa teitä. Kun noin tunnin ver-

ran olimme sivakoineet maalia seinään, alkoi vähän pisaroida. 
– Lopetatteko ja lämmitänkö jo saunan? 
– Emme lopeta. 
Saimme tienpuolen seinän maalatuksi ja jatkoimme sivu- ja taka-

seinän maalaamista. Kerran tuli vähän harsomaista vettä jostain pil-
vestä, mutta mistä? Komppania lähti, kun takaseinä oli valmis. Korjailin 
hiukan korkealla olevia kohtia harjan alta. Silloin ripotteli ehkä minuu-
tin verran. Kaikki meni siis aivan mahtavasti nappiin! Hienoa! Valja-
mummon kylyssä oli mukava rentoutua neljän tunnin urakan jälkeen. 

– Nyt minulla on kuin uusi talo, sanoi iloisesti Valja. 
Hän oli innoissaan Kesselin antamasta avusta. Komppanian kanssa 

sovittiin, että jos aamulla ei sada, niin maalataan toinenkin talo. 
Aamulla komppania tuli. Zina-mummon talo oli pienempi. Sää oli 

puolipilvinen ja väliin paistoi aurinko. Kun maalia jäi, niin maalattiin vie-
lä Zinan siskon kesäkeittiökin. 

– Paistan blinejä ja laitan tsaijua. 
Zinan mielikin tuli paremmaksi. Edellispäivänä hän sanoi, että ei 

tarvitse maalata. En minä tässä pitkää asu. Kun vain katto tulis kun-
toon, niin hyvä. 

– Minä olen varannut maalit teitä varten ja tuonut ne Suomes-
ta saakka. 

Niin hän suostui ja parempi mieli heijastui päivän aikana hänen 
kasvoiltaan. Kaunis talo tuli. Kattoremonttiin on luvannut avustusta 
Kesselin kautta Kuhmon rotaryt. Hieno juttu. 

Ape Nieminen puheenjohtaja

Käsiohjelma 10 €. Konsertin tuotto käytetään Pudasjärven nuorten hyväksi.

pe 27.11.2015 klo 18 Pudasjärven kirkko.

oulukonserttiJ
KIDSing tähti Jenni Jaakkola.

Säestää

Kitara ja viulu Satu Hakoköngäs, Oulun musiikkilukio

Piano Eero Jauhiainen, kosketinsoittaja ja muusikko

Järjestää: Pudasjärven Rotaryklubi ry. Pudasjärven seurakunta

Ala-Livon metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

su 6.12. klo 12-16 Törmäsessä.
Tervetuloa maanvuokraajat ja 

kyläläiset!
Hirviporukka

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi  www.pudasjarvi.fi 

Nuorisopalvelut 
tiedottaa 3/2015
PIKKUJOULUT
Alakoululaisten pikkujoulut Puikkarissa 
uinnin merkeissä ja sen jälkeen jouluinen ilta-
pala nuorisotiloilla pe 11.12. klo 18-20.30.  Jou-
luisesta ohjelmasta vastaavat lasten valtuuston 
jäsenet ja yläkoulun vapaaehtoiset nuoret.  Ken 
lahjan tuo se lahjan saa, arvo 3 euroa.  Maksu-
ton tapahtuma – mukaan mahtuu 84 tyttöä ja 
84 poikaa. Tervetuloa Yhteistyössä nuorisotoi-
mi ja Puikkari.

Yläkoululaisten ja sitä vanhempien nuor-
ten pikkujoulut Oulussa pe 18.12.  Ohjel-
massa oman valinnan mukaan hohtokeilaus tai 
elokuvat.  Lähtö klo 14 nuorisotilojen edestä 
ja paluu samaan paikkaan n. klo 22.  Hinta 10 
euroa, sis. matkat ja pääsyliput.  Ilmoittatuminen 
ti 15.12. mennessä Jari tai Tarja.

Vanhustentaloyhdistyksen, kaupungin 
kartanon asukkaiden sekä lasten ja nuor-
ten yhteiset pikkujoulut ke 16.12. klo 18-
19.30 kerhohuoneella.  Jouluisesta ohjelmasta 
vastaavat ala- ja yläkoulun vapaaehtoiset lapset 
ja nuoret.  Ken lahjan tuo se lahjan saa, arvo 3-5 
euroa.  Tervetuloa!

Virtapiirin joulutapahtuma Sarakylän 
koululla ti 15.12. klo 10.30-13.30  Yhteistyössä 
virtapiiri, nuorisotoimi ja Sarakylän alakoulu.

NUORISOTILA
on avoinna ma-pe 12-20 poikkeukset huomioi-
den ja la iltakahvila 18-23.  Nuorisotilat ovat 
kiinni 21.12.2015-6.1.2016.

LASTEN VALTUUSTO JA 
NUORTEN VALTUUSTO
Käy tutustumassa ja liittymässä facebookis-
sa PudisNuVa ryhmään.  Lasten valtuusto 
pe 11.12. klo 17-20.30 Puikkari – nuorisotilat, 
nuorten valtuusto la 19.12. klo 12-19.  Kokoon-
tuminen nuorisotiloihin.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI,  
NUORISOPALVELUT

Tarja Väisänen, vapaa-aikaohjaaja /  
nuorisopalvelut 040 526 2765,  
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Jari Pekkala, nuoriso-ohjaaja 
0400 703 307, 

jari.pekkala@pudasjarvi.fi

Mukavaa joulun ja 
vuoden vaihteen 
aikaa kaikille!

Lue lehti 
netistä

www.pudasjarvi-
lehti.fi
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Pudasjärven Yrittäjät ry

Tervetuloa!

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASKOKOONTUMINEN

ke 2.12. klo 11 Jukolan Pirtti. 
Asioina senioritoiminnan järjestäytyminen sekä yrittäjäristien jakamisia. 

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Eroon silmälaseista?

www.laserleikkaus.fi

Etu lahden silmän laser-ja linssileikkauksesta 500 euroa ja yhden silmän 
leikkauksesta 250 €. Etu annetaan leikkausosuuden hinnasta ja se koskee 
vain uusia varauksia. Ei muita alennuksia. Etu koskee leikkauksia, jotka teh-
dään 31.1.2016 mennessä Rovaniemen silmäsairaalassa. Etu koskee Laser-
leikkauksia sekä Linssileikkaus Laser- ja Linssileikkaus Premium- leikkauksia.

SILMÄSAIRAALA  
ROVANIEMI
Rovakatu 29

Varaa aika  050 416 6583*tai silmaasema.fi

ma 30.11.2015
klo 10-16.30
Pudasjärven  
Silmäasemalla  
(Toritie 1)

Juhlavuoden kunniaksi  
laser- ja linssileikkauksesta 

JOPA -500€
Silmäaseman asiantuntija tekee  
maksuttomia silmäleikkausten  
hoitoarvioita

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Itsenäisyyspäivä- 
viikonlopun tapahtumat
Syötteellä 4.–6.12.2015

   Perjantaina 4.12.2015

Pärjänkievarilla Klo 21.00 - Kievarin karaoke

Hotelli Iso-Syöte
Klo 10.00 – 16.00  Naiset tunturissa –hyvinvointipäivä 

 Tarjolla on monenlaista mukavaa hoitoa ja hemmottelua 
   mm. intialaista päähierontaa, jalkahoitoa,  mittauksia
   ja pieniä tunnelukkotehtäviä, voimavara-ajatuksia,
   Oriflame-tuotteita ja alusvaatteita.

  Arctic Spa -hoitola avoinna, 
 myynnissä hoitotuotteita ja hoitoja.

 Klo 21.30 - viihdyttää tanssi orkesteri Naseva

Klo 10.00 - 16.00 Safaritalolla avoimet ovet 
 Jääkarting -70% ( sis. yhden ajokerran )
 Arvontaa, kilpailu keksi jääkarting radalle nimi! 

 (yllätyspalkinto)
 Tarjolla Pohjosen pojan keittoa pikkurahalla
 Konetarvike/ kelkkaesittelyä: Arctic Cat, Polaris, Yamaha

Klo 11.00 - 16.00 Romekievarin joulumyyjäiset
 Tarjolla paikallisia käsitöitä

Klo 22.00  Romekievarissa Kaudenavajaisbileet  
Standby Coverbändi (somirokkia, poppia ja muita hittejä)

Klo 10.00 - 16.00 Syötteen luontokeskuksella
Vaarametsien Joulu ja kauneimmat joululaulut

 Klo 11.00 - 14.00 Tunnelmallinen joulupolku, 
pipari ja glögitarjoilu laavulla

 Klo 15.00 - 16.00  Kauneimmat joululaulut 
 luontokeskuksen auditoriossa     

 Yhdessä Pudasjärven seurakunnan kanssa

Pärjankievarilla 
 Klo 16.00 – 17.00 lasten Fazer-karkkibingo 
 Klo 21.00 Kievarin karaoke   

Hiihtokeskus Iso-Syöte
 Klo 19.00 itsenäisyyspäivän soihtulasku 

Hotelli Pikku-Syötteen talvikauden avajaiset
Mehua, mäenlaskua, arvontaa ja iloista mieltä!

 Klo 10.00 – 20.00 Rinteet avoinna 
 Klo 08.00 – 21.00 Ravintola Puro avoinna 
 Klo 12.00 – 14.00 Ravintola Purossa lasten karaokea 
 Klo 11.00–12.00 ja 15.00–16.00 Seinäkiipeilyä

   Lauantaina 5.12.2015

Lue lisää syote.fi 
tapahtuma-

kalenterista
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Klo 10.00 - 16.00 Syötteen luontokeskuksella
Vaarametsien Joulu ja kauneimmat joululaulut

 Klo 11.00 - 14.00 Tunnelmallinen joulupolku, 
pipari ja glögitarjoilu laavulla

 Klo 15.00 - 16.00  Kauneimmat joululaulut 
 luontokeskuksen auditoriossa     

 Yhdessä Pudasjärven seurakunnan kanssa

Pärjankievarilla 
 Klo 16.00 – 17.00 lasten Fazer-karkkibingo 
 Klo 21.00 Kievarin karaoke   

Hiihtokeskus Iso-Syöte
 Klo 19.00 itsenäisyyspäivän soihtulasku 

Hotelli Pikku-Syötteen talvikauden avajaiset
Mehua, mäenlaskua, arvontaa ja iloista mieltä!

 Klo 10.00 – 20.00 Rinteet avoinna 
 Klo 08.00 – 21.00 Ravintola Puro avoinna 
 Klo 12.00 – 14.00 Ravintola Purossa lasten karaokea 
 Klo 11.00–12.00 ja 15.00–16.00 Seinäkiipeilyä

   Lauantaina 5.12.2015

Lue lisää syote.fi 
tapahtuma-

kalenterista

Itsenäisyyspäivä- 
viikonlopun tapahtumat
Syötteellä 4.–6.12.2015

   Perjantaina 4.12.2015

Pärjänkievarilla Klo 21.00 - Kievarin karaoke

Hotelli Iso-Syöte
Klo 10.00 – 16.00  Naiset tunturissa –hyvinvointipäivä 

 Tarjolla on monenlaista mukavaa hoitoa ja hemmottelua 
   mm. intialaista päähierontaa, jalkahoitoa,  mittauksia
   ja pieniä tunnelukkotehtäviä, voimavara-ajatuksia,
   Oriflame-tuotteita ja alusvaatteita.

  Arctic Spa -hoitola avoinna, 
 myynnissä hoitotuotteita ja hoitoja.

 Klo 21.30 - viihdyttää tanssi orkesteri Naseva

Klo 10.00 - 16.00 Safaritalolla avoimet ovet 
 Jääkarting -70% ( sis. yhden ajokerran )
 Arvontaa, kilpailu keksi jääkarting radalle nimi! 

 (yllätyspalkinto)
 Tarjolla Pohjosen pojan keittoa pikkurahalla
 Konetarvike/ kelkkaesittelyä: Arctic Cat, Polaris, Yamaha

Klo 11.00 - 16.00 Romekievarin joulumyyjäiset
 Tarjolla paikallisia käsitöitä

Klo 22.00  Romekievarissa Kaudenavajaisbileet  
Standby Coverbändi (somirokkia, poppia ja muita hittejä)

Klo 10.00 - 16.00 Syötteen luontokeskuksella
Vaarametsien Joulu ja kauneimmat joululaulut

 Klo 11.00 - 14.00 Tunnelmallinen joulupolku, 
pipari ja glögitarjoilu laavulla

 Klo 15.00 - 16.00  Kauneimmat joululaulut 
 luontokeskuksen auditoriossa     

 Yhdessä Pudasjärven seurakunnan kanssa

Pärjankievarilla 
 Klo 16.00 – 17.00 lasten Fazer-karkkibingo 
 Klo 21.00 Kievarin karaoke   

Hiihtokeskus Iso-Syöte
 Klo 19.00 itsenäisyyspäivän soihtulasku 

Hotelli Pikku-Syötteen talvikauden avajaiset
Mehua, mäenlaskua, arvontaa ja iloista mieltä!

 Klo 10.00 – 20.00 Rinteet avoinna 
 Klo 08.00 – 21.00 Ravintola Puro avoinna 
 Klo 12.00 – 14.00 Ravintola Purossa lasten karaokea 
 Klo 11.00–12.00 ja 15.00–16.00 Seinäkiipeilyä

   Lauantaina 5.12.2015

Lue lisää syote.fi 
tapahtuma-

kalenterista

Ilahduta 
ystävää,

 yhteistyö-
kumppania, 
asiakkaita 

Pudasjärvi-
lehdessä

Joululehdessä 
ke 23.12.2015
Ilmoituksen koko 

1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen 

hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Kysy lisää:

JOULU-
TERVEH-

DYKSELLÄ!

Jouluinen Syöte-teemalehti 
ilmestyy pe 4.12. 

Pudasjärvi-lehdessä. 

JOULUINEN SYÖTE


