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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Suomi 100 kyläjuhla ja 
hirvipeijaat Metsälässä 

s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 8.12.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

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

Puh.  020 752 8260

Tarjoukset voimassa 15.12. asti.

Tukevat ja mukavat vettähylkivät nahka-
turvakengät. Suojausluokka 1 (20 m/s). 
Teräskärki, luistamaton pohja, vettähylkivä 
pinta ja hengittävä vuori. Tuote täyttää EN 
ISO17249:2013 ja 20344, 20345 -standardi-
en vaatimukset.

TYÖKÄSINE PROF SOFT 
310T SININEN KOKO 11

NAHKATURVAKENGÄT 
MCCULLOCH 

VIILTOSUOJATUT

695

9900
Pehmeä ja miellyttävän tuntuinen talvivuo-
rinen siannahkakäsine erilaisiin rakennus- 
ja pihatöihin. Vahva ja kosteutta kestävä 
polyesterivuori pitää käden lämpöisenä 
talvisellakin säällä.

HYVÄÄ JOULUA!

GOD JU
L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

VÄLITETÄÄN TOISISTAMME

JOULUPUU- 
LAHJAKERÄYS
26.11.-15.12.2017 
PUDASJÄRVEN LAPSIPERHEILLE

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN:
1. Nouda pakettikortti S-marketin, 
K-Supermarketin, kirjakaupan tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty 
lahja paketoituna LähiTapiolan 
toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs, 
käynti Kelan oven vierestä). 
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30.

Torttukahvit 
Pudasjärven toimistolla
perjantaina 15.12. klo 9-16.30.

Pudasjärven seurakunta

Seurakunta kutsuu 
Sinut puurolle

KAIKEN KANSAN 

joulupuuro
ke 13.12. klo 11-17
seurakuntakodilla. 

Tervetuloa!

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

NOUTOPÖYDÄSTÄ 
Ma 18.12. ja ke 20.12. klo 10-16.

Sisältää: Joulukinkkua, uunilohta, keitetyt perunat, 
rosollia, lanttu- ja porkkanalaatikkoa, leipä + voi, 

sekahedelmäkiisseli tai kahvi, ruokajuomat.
Hinta 10,50

JOULUATERIA

Puuron ja 
sopan jakelu/ 

Pitopalvelu Illikainen

Joulupukki paikalla.

JJoulupuuro-
tarjoilu

Kesseli ryJärjestää:

perjantaina 15.12. kello 12
K-supermarketin piha-alueella.

(300 annosta) 

vähävaraisille

TOIMIJATREFFIT
Ke 13.12.2017 klo 17-19.30  

Unelmatehtaan Pirtissä, Rimmintie 15
Tule kehittämään yhdessä yhdistyksille jaettavia 
kehittämis- ja toimintatukia! Tavoitteena hyvin-
voivat ihmiset ja elävä Pudasjärvi. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Paikalla myös Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu ry (PoPLi) , Maaseudun arjen palveluver-
kosto -hanke sekä Pohjois-Pohjanmaan järjestö-

rakenne -hanke.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Ulla-Maija Paukkeri, hyvinvointikoordinaattori, 

ulla-maija.paukkeri@pudasjarvi.fi,  
p. 0400 449 814

www.pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 13.12., 
ke 20.12., ja ke 10.1.2018.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta ja siian mätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 11.12
klo 10.00–16.00

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!

HURJASTI
UUTUUKSIA!

HUOM!

Joululahjat
Askartelu-
tarvikkeet,
Pelit, Lelut,
Tuliaiset,
Matkamuistot
...ja Paljon
Muuta!

*) ei käsitöistä, 
eikä paikallisista 

tuotteista.

Kanta-
asiakkaana 
saat aina  *) 

norm.
hintaisista 

ALENNUKSEN!

Joulu 

lähenee...

www.aarrekauppa.net

S-Marketissa  
Pudasjärvellä
puh. 050-3868 660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

Kauppatie 8, S-Marketin talossa, p. 050 386 8660

AVOINNA JOULUKUUSSA:
Ma-Pe 9-18, La 10-14, Su 12-16

Matkahuolto Ma-Pe 10-17, La 10-14

ESITYKSET KOSKENHOVILLA

TERVETULOA!
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 10.12. kello 10, Timo Lii-
kanen, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Messu on katsot-
tavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta.

Kaiken kansan joulupuuro seurakuntakodilla ke 
13.12. kello 11-17. Joululaulutuokio kirkkosalissa kel-
lo 13. 

Lasten kauneimmat joululaulut ke 13.12. kello 17.

Kauneimmat joululaulut pe 8.12 kello 18 Pärjänsuon 
hirvihallissa, la 9.12. kello 15 Syötteen luontokeskuk-
sessa, su 10.12. kello 13 Livon koululla, su 10.12. kello 
18 Kuren kylätalossa, pe 15.12. kello 19 Paukkerinhar-
jun kylätalossa, la 16.12. kello 17 Syötteen kylätalos-
sa, su 17.12. kello 13 Korpisen kylätalossa, su 17.12. 
kello 15 Pintamon kylätalossa, su 17.12. kello 19 Sara-
kylän kappelissa, su 17.12. kello 19 seurakuntakodis-
sa, ma 18.12. kello 18  Kipinän koululla, pe 22.12. kel-
lo 19 kirkossa.

Kuorot: kirkkokuoro to 14.12. kello 18, Vox Margarita 
ke 13.12. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 14.12. 
kello 18.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 11.12. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 13.12.  kello 
10-13. 

Nuttupiiri Kanttorilassa to 14.12. kello 17.

Perheiden jouluinen askarteluilta seurakuntakodis-
sa ma 11.12. kello 16-19.

Lapsiparkki seurakuntakodissa pe 8.12. kello 9.30 
– 12.00. Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 
4896 tai 040 586 1217. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa 
maanantaina 11.12.2017 kello 16.30. Kokouksen asia-
lista on yleisesti nähtävänä 29.11.–11.12.2017 kirkko-
herranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 14.12.2017–13.1.2018 viraston 
aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 27. päivänä marraskuu-
ta 2017, Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja

Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset Sarakylän kou-
lulla pe 8.12. kello 19, joulujuhla Sarakylän koululla 
su 10.12. kello 12 (Aarne Lohi). Joulujuhla ja seurat 
Paukkerinharjun kylätalolla la 9.12. kello 19 (Timo Lyy-
tikäinen). Joulujuhla Kurenalan ry:llä su 10.12. kello 16 
(Valtteri Laitila).

Haudattu: Ilpo Antero Törrö  59 v, Jani Oiva Petteri Ki-
pinä 36 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Tervetuloa Irja Jussilan 
85-v syntymäpäiville 

Pelttariin la 16.12.2017 klo 12 alkaen.

Uusi pudasjärveläinen Suvi 
Lehtonen on 24-vuotias ko-
titalouden-, terveystiedon- 
ja liikunnanopettaja Hirsi-
kampuksella. Suvi muutti 
paikkakunnalle reilu vuo-
si sitten Hinnerjoelta, joka 
sijaitsee Euran kunnassa, 
Rauman vieressä. Hinnerjo-
ella ollaan tarkkoja, että ol-
laan edelleen hinnerjokilai-
sia, vaikka kylä kuuluukin 
Euran kuntaan. 

Suvi on kokenut laajan 
pitäjän Pudasjärven kotoi-
saksi etenkin, kun on läh-

Suvi Lehtonen on päässyt uutena asukkaana heti liikunnal-
listen harrastusten pariin.

Maailman suurin 
hirsikoulu työpaikkana

Uusia asukkaita Pudasjärvellä juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä on aloitettu juttusarja Pudasjärvelle muuttaneista uusista asukkaista. 

Nyt esittelyvuorossa on Suvi Lehtonen. 

töisin niin pienestä kylästä. 
Hän arvostaa myös palvelu-
jen lähellä olemista sekä hy-
viä kulkuyhteyksiä Ouluun 
ja etenkin Kuusamoon, kos-
ka hänen puolisonsa Tom-
my Kajavan työ- ja asuin-
paikka on siellä. 

Ihmiset ovat Pudas-
järvellä mukavia ja paik-
kakunnalla on hyvät ja 
monipuoliset harrastus-
mahdollisuudet. Paikalli-
sessa urheiluseurassa on 
löytynyt tehtäviä jumpan 
vetäjänä ja hiihtokoulus-
sa valmentajana yhdek-
sän vuotta täyttäneille ja 
sitä vanhemmille hiihdos-
ta kiinnostuneille. Itse hän 
on kaivannut pody-pump 
ja zumba-kursseja sekä ha-
luaisi tutustua nykyistä 
enemmän saman ikäisten 
ihmisten kanssa yhteisen 
toiminnan ja harrastusten 
merkeissä.

Suvi työskentelee opet-
tajana maailman suurim-
malla hirsikoululla, Hir-
sikampuksella, jossa on 
erinomaiset ja nykyaikai-
set opiskelumahdollisuudet 
ja koulu on muodostunut 
myös suosituksi matkailu-
nähtävyydeksi. Oppilaita 
on noin 700, opettajia 70-80 

sekä kymmenkunta ohjaa-
jaa ja koulunkäyntiavusta-
jaa. 

Viime aikana oppilaat 
ovat puuhastelleen joulu-
valmistelujen parissa. Haas-
tatteluhetkellä he olivat lei-
pomassa ja koristelemassa 
joulupipareita. Ohjelmaa 
on harjoiteltu ja esitettykin 

koulujen yhteisessä, 5.12. 
Hirsikampuksella pidetys-
sä, Suomi 100 vuotta itse-
näisyyspäiväjuhlassa. Sama 
ohjelma esitettiin myös ylei-
sessä Pudasjärven itsenäi-
syysjuhlassa 6.12. Koulun 
joulujuhla on jouluviikolla. 

Anna-Riikka Huhta

Kesseli ry, K-supermar-
ket ja Työpetari ry järjes-
tävät jo kymmenennen 
Joulupuuro-tapahtuman 
perjantaina 15.12. K-su-
permarketin piha-alueel-
la. Pitopalvelu Illikainen 
tuo soppatykkinsä, josta 
kyllä riittää syötävää. Ta-
pahtuman alussa kello 12 
Ari Tapper pitää jouluhar-
tauden sekä on yhteislau-
lua. Viime vuonna puu-
rokattila tyhjeni reilussa 
tunnissa, joten kannattaa 

tulla ajoissa paikalle. 
Järjestäjät haluavat lä-

hestyä pudasjärvisiä vä-
hävaraisia tai muuten 
ahdingossa eläviä lähim-
mäisiämme tämän läm-
pimän joulupuuron kera. 
Tapahtumalla haluamme 
viestittää: On tahoja ja ih-
misiä, jotka välittävät. Us-
kotaan parempaan tule-
vaisuuteen. Tervetuloa!

Ape Nieminen

Joulupuuro
-tapahtuma

Koulujen itsenäisyysjuh-
lassa 5.12. Suvi Lehtonen 
lauloi opettajien kuorossa 
punaisessa Kokkolan kan-
sallispuvussa. 

Olemme Suomen kansana saaneet viettää 
isänmaamme itsenäisyyden juhlavuotta. 
Se on avannut meille tilaisuuden perehtyä 
kansamme historiaan, sen eri vaiheisiin ja 
kokemuksiin. On ollut koettelemuksen ai-
koja, mutta samalla saamme todeta ole-
vamme kansainvälisessä vertailussa aivan 
kärkisijoilla. Toisen adventtisunnuntain 
yksi raamatunteksti on Jaakobin kirjeen 
5 luvussa. Siinä puhutaan odottamisesta 
kärsivällisenä, niin kuin maamieskin odot-
taa sadonkorjuuseen saakka. Meillä ihmi-
sillä taitaa monesti olla taipumusta kär-
simättömyyteen ja malttamattomuuteen. 

Kirkkovuoden alkaessa Raamatun tekstit 
muistuttavat siitä, että ”Kristus tulee kunni-
assa”. Apostoli Jaakob kehottaa ottamaan 
oppia vanhan liiton profeetoista, mitenkä 
he luottivat Jumalan lupauksiin ja uskoivat 
vahvasti niiden täyttymiseen. 

Jeesus syntyi maailman vapahtajaksi, 
joka synnittömänä kuoli meidän syntis-
ten vuoksi. Tänäänkin Vapahtajan syli on 
avoinna vastaanottamaan sellaisen, joka 
kaipaa sydämelleen armahdusta ja syn-
tien anteeksisaamista. Tätä tehtävää hoi-
tamaan Jeesus lähetti omansa ennen tai-
vaaseen astumistaan. Armo, siinä tulee 

Jumalan pyyteetön rakkaus esille meitä 
kohtaan. Hän antoi ainoan Poikansa, et-
tei yksikään joka Häneen uskoo, hukkui-
si, vaan saisi iankaikkisen elämän. Adventin 
sanoma muistuttaa Kristuksen toisesta 
tulemisesta, jolloin Hän on tuleva tuomit-
semaan elävät ja kuolleet heidän tekojen-
sa mukaan.

Iivari Jurmu 

Olkaa kärsivälliset odottamisessa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Apteekilla pullakahvit Suomi 100 v kunniaksi
Pudasjärven Apteekki tar-
josi asiakkaille pullakahvit 
tiistaina 5.12. Apteekki ha-
lusi näin juhlistaa Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä. 

-Odotamme 400-500 kävi-
jää, kertoi apteekkari Terttu 
Puurunen.

Yhteistyössä olivat Pu-
dasjärven Syöpäkerho ja 
Pudasjärven seurakunnan 
lähetystyön vapaaehtois-
työntekijät, jotka olivat edel-
lisenä päivänä leiponeet pul-
lat.

Syöpäkerhosta oli kahvia 
tarjoamassa Aino Timonen-
Nissi. Hän on ollut mukana 
kerhon toiminnassa jo noin 
13 vuotta. 

- Tempaus on erikoisjut-

tu. Tällaisia tapahtumia ei 
tule kovin usein, kertoi Puu-
runen.

Joulun aikaan apteekki 
palvelee lauantaina aaton-
aattona kello 9-14, jouluaat-
tona sunnuntaina apteekki 
on suljettu ja joulupäivänä 
maanantaina avoinna kello 
12-14.

- Näin haluamme turva-
ta sen, että asiakkaiden  ei 
tarvitse kauempaa lähteä 
lääkkeitä ostamaan, tuumaa 
Puurunen.

Apteekin henkilökunnal-
ta saa aina asiantuntijan neu-
vontaa ja palvelua. 

Anna-Riikka Huhta

Kahvia kaatanut Aino 
Timonen-Nissi on ollut 

pitkään Syöpäkerhon toi-
minnassa mukana.

Apteekkia oli 
koristeltu sinivalkoiseksi 
Suomen värein.

Upeita lahjoja 100-vuotiaalle Suomelle Pohjois-Pohjanmaalla
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on tähän mennessä 
perustanut yhdeksän uutta 
yksityistä luonnonsuojelu-
aluetta osana Luontolahjani 
100-vuotiaalle -kampanjaa. 
Perustettujen luonnonsuo-
jelualueiden yhteispinta-ala 
on noin 523 hehtaaria. Lisäk-
si hakemuksia suojelualueen 
perustamisista on tällä het-
kellä sisällä kolme kappalet-
ta, joiden yhteispinta-ala on 
noin 310 hehtaaria.

Luontolahjana annettuja 
suojelualueita on perustettu 
Pudasjärvelle, Kuusamoon, 
Utajärvelle, Siikajoelle, Kala-
joelle ja Muhokselle. Pienin 
perustettu alue on 2,2 heh-

taaria ja suurin juuri tullut 
hakemus on pinta-alaltaan 
lähes 270 hehtaaria. 

Suomi100 -kohteista Pu-
dasjärven Hirvisuolla on 
noin 64 hehtaaria, rajoittu-
en Hirvisuon olemassa ole-
vaan soidensuojelualuee-
seen. Lahjoituksen tekijä on 
Tornator Oyj. Pudasjärvel-
tä Kollajanniemeltä on myös 
Ely-keskukselle juuri tullut 
hakemus kampanjaan suu-
resta 261 hehtaarin suomet-
sä kokonaisuudesta (yhte-
näinen 261 hehtaarin tila). 
Myös tästä kohteesta muo-
dostetaan Suomen Itsenäi-
syyden juhlavuoden suoje-
lukohde aivan lähiaikoina.   

Ylitarkastaja Teppo Syr-
jälän mukaan tällä hetkellä 
näyttää, että Pudasjärvelle 
muodostuu pinta-alallisesti 
suurimmat luontolahjakoh-
teet Suomen 100 vuotisen 
historian kunniaksi. 

Luontolahjani satavuo-
tiaalle on osa Suomi 100 
-juhlavuoden ohjelmaa. 
Maanomistajia kutsutaan 
perustamaan yksityisiä 
luonnonsuojelualueita. Val-
tio osallistuu kampanjaan 
suojelemalla yksityisten 
osallistujien suojelualueita 
vastaavan pinta-alan, mikä 
kaksinkertaistaa kampanjas-
sa suojellun pinta-alan. Juh-
lavuoden kampanjan kautta 

niin yksityishenkilöt, yrityk-
set, kunnat, seurakunnat, 
säätiöt ja yhdistykset voivat 
antaa oman lahjansa sata-
vuotiaalle Suomelle.

Kampanjassa suojelu ta-
pahtuu vapaaehtoisesti ja il-

HIRVISUO,
PUDASJÄRVI, POHJOIS-POHJANMAA
• 64 ha luonnontilaista aapasuota sekä ennallistettavaa puustoista suota.
• Kohde rajoittuu Hirvisuon soidensuojelualueeseen, joka on linnustollisesti erittäin arvokas

suokokonaisuus. Kohde on myös retkeilijöiden suosiossa.

Copyright: Tornator Oyj 8

Kuva: Ville Uusitalo

Hirvisuon kohde rajoittuu Hirvisuon soidensuojelualueeseen, joka on linnustollisesti erit-
täin arvokas suokokonaisuus. Kohde on myös retkeilijöiden suosiossa.

man korvausta. Suojeltava 
alue voi olla esimerkiksi eri-
tyisen luonnonkaunis, sillä 
voi elää tai olla harvinainen 
eliölaji, alueella on erikoinen 
luonnonmuodostuma tai 
sen suojelu voidaan katsoa 

muusta syystä luonnon mo-
nimuotoisuuden tai kaune-
uden säilyttämisen kannalta 
tarpeelliseksi. Kampanjaan 
voi osallistua vielä tämän 
vuoden loppuun.

Pudasjärven Osuuspankin 
omistaja-asiakkaat äänes-
tivät edustajiston vaaleis-
sa 6.-19.11. ja valitsivat kes-
kuudestaan edustajiston. 
Ehdokkaita oli yhteensä 37 ja 
valituksi tuli 25 edustajiston 
jäsentä:

Ahonen Eija, Ekdahl 
Aune, Erkkilä Heikki, Fors-
berg-Moilanen Hely, Jumis-
ko-Putula Merja, Jurmu Ii-
vari, Kenttälä Reijo, Koivula 
Marko, Kurttila Paavo, Kärki 
Kari, Lapinlampi Tanja, Mat-
tila Juhani, Nurmela Toni, 
Ojala Pasi, Pankinaho Marko, 
Partala Aija-Mari, Piipponen 
Esko, Piri Jouni, Ranua Jari, 
Rissanen Hanna-Leena, Ti-
hinen Paavo, Timonen Mika, 
Turpeinen Auvo, Turves Ka-
levi ja Törmänen Pekka. 

OP Pudasjärven omistaja-asiakkaat 
valitsivat edustajiston

OP Pudasjärvellä valittiin 
nyt toisen kerran edustajisto. 
Mukana on niin palkansaa-
jia, yrittäjiä kuin eläkeläisiä-
kin. Edustajiston toimikausi 
on neljä vuotta.

Edustajisto käyttää pan-
kissa ylintä päätösvaltaa. 
Varsinaisessa edustajiston 
kokouksessa mm. päätetään 
vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja toi-
mitusjohtajalle edelliseltä 
tilikaudelta. Edustajiston ko-
kouksessa valitaan myös ti-
lintarkastaja ja hallintoneu-
voston jäsenet sekä päätetään 
isoimmista lahjoituksista.

– Halusimme pankille 
edustajiston, joka mahdol-
lisimman paljon kuvastaisi 
pankin monipuolista omis-
taja-asiakaskuntaa. Vaaleilla 

valittu edustajisto on pank-
kimme näköinen. Osuus-
pankki on asiakkaidensa 
omistama osuuskunta, jon-
ka perusarvo on jäsen ja ääni 
-periaate, sanoo OP Pudasjär-
ven toimitusjohtaja Pertti Pu-
rola. 

Äänestäminen  
etupäässä  
sähköisesti
Äänestysprosentti OP Pudas-
järven edustajiston vaaleissa 
oli 28,13 prosenttia. 

– Olemme tyytyväisiä ää-
nestysaktiivisuuteen. On 
hienoa, että 1 840 omista-
ja-asiakasta osallistui oman 
pankkinsa edustajiston valin-
taan, toteaa Purola. 

Vaaleissa annetuista ää-

nistä 64,08 prosenttia annet-
tiin sähköisen äänestyspal-
velun kautta ja vain 35,92 
prosenttia annettiin posti-
äänestyksellä. Kaikkiaan OP 
Pudasjärvi on äänioikeutet-
tuja omistaja-asiakkaita yli 6 
499.

OP Pudasjärven kanssa 
järjestettiin edustajiston vaa-
lit samanaikaisesti yhteensä 
81 OPssa eri puolilla Suomea. 
Ehdokkaita oli yhteensä yli 
5600 ja edustajistoihin valit-
tiin yhteensä yli 2300 jäsentä. 
Kaikkien näissä vaaleissa ää-
nestäneiden kesken arvotun 
Volkswagen Passat -hybri-
diauton vuodeksi käyttöön 
voitti Esa Salin Tampereelta. 

OP Pudasjärvi tiedotus 

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 
to 14.12. klo 9-16

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Kaikki joulukankaat -40% 

AVOINNA JOULUKUUSSA:
Ma-Pe 9-18, La 10-14, Su 12-16

Matkahuolto Ma-Pe 10-17, La 10-14
www.AarreKauppa.net

10 150 Kauppatie 8, 
S-Marketin talossa
Puh. 050 386 8660

KIRPPIS
ma-ti 11.-12.12. klo 11-17 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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Suomi 100 kyläjuhla ja hirvipeijaat Metsälässä

Suomi 100 kyläjuhla ja hirvi-
peijaat pidettiin sunnuntai-
na 3.12. Metsälän kylätalolla 
Metsäpirtillä. Kaikesta näki 
ja havaitsi, että kylä oli pa-
nostanut tilaisuuden valmis-
teluihin. Liikenteen ohjaus 
pelasi piha-alueilla, eteisessä 
autettiin takit naulakkoon ja 
pirtin ovella toivotettiin tilai-
suuteen tulijat tervetulleeksi 
sekä ohjattiin teemaan sopi-
vin värein katettujen pöytien 
äärelle. Tupa oli lähes täyn-
nä väkeä eli tavoite 100 hen-
kilöä saavutettiin juhlan tee-
man mukaisesti.

Tapahtuma aloitettiin yh-
teisesti lauletulla Maamme 
-laululla. Metsälän Maa- ja 
kotitalousseuran puheenjoh-
taja Timo Vähäkuopus ker-
toi juhlan ohjelmasta ja että 
juhlassa paljastetaan sodissa 
kaatuneitten nimillä varus-
tettu Muistotaulu kylätalon 
seinälle.

-Aikanaan kun vastaavia 
tauluja on pitäjässä tehty, 
Metsälän koulu on ollut jo 
lakkautettu ja kylän sankari-
vainajat on sijoitettu moneen 
eri tauluun Pudasjärvellä. 
Me kylässä toimijat, haluam-
me yhdistää Metsälän san-
karivainajat samaan tauluun 
kylälle nyt ja jättää näkyvän 

muiston jälkipolville kylällä, 
totesi Vähäkuopus.

Suomi 100 vuotta juh-
lapuheessaan majuri Arto 
Nurkkala valotti itsenäisyy-
den 100 vuoden taivaltam-
me ja maan puolustuksen 
merkitystä monipuolisesti 
myös tulevaisuudessa. Pu-
heen yhteydessä paljastet-
tiin kylän sankarivainajien 
muistotaulu kylätalon sei-
nälle.

Osmo Kuopusjärvi valotti 
missä kylän sankarivainajat 
oli maatamme puolustaneet, 
oli toimineet ja missä sodas-
sa toiminen oli johtanut kuo-
lemaan. Minkälaiset oli hei-
dän perhetilanteet ja missä 
he olivat asuneet kylässä. 
Tekemänsä selvitystyön hän 
jätti kylätalolle ja antoi käyt-
töön paikalla olleelle Pudas-
järven veteraaniperinnetyön 
kokoajalle Eero Ahoselle.

Perinnetietoa talteen
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi kaupungin 
panostamisesta Suomi 100 
vuotta teemaan – tämäkin on 
oikea ja hyvähenkinen toi-
minta. Näin kunnioitamme 
vapautemme puolesta hen-
kensä uhranneita ja saadaan 
näkyvällä tavalla perinnetie-

to säilymään kylässä. Timo-
nen kertoi miten kaupunki 
tämä vuonna juhlistaa 100 
vuotta täyttävää itsenäisyyt-
tämme ja toivotti kuulijoita 
saapumaan itsenäisyysjuh-
laan Hirsikampukselle.

Seurakunnan tervehdyk-
sessään kirkkoherra Timo 
Liikanen valotti, miten seu-
rakunta on huomioinut Suo-
mi 100 vuotta kuluvan vuo-
den aikana. Kirkkoherra 
toivotti kuulijat tervetulleek-
si seurakunnan Suomi 100 
vuotta juhlaan kirkkoon.

Sotaveteraanien ja Perin-
neliiton puheenvuoron käyt-
ti kunnallisneuvos Paavo 
Pikkuaho, onnitellen kyläläi-
siä näkyvästä perinteitä säi-
lyttävästä aikaansaannok-
sesta. 

-Näin asiat säilyvät ja 
ovat nähtävissä tulevaisuu-
dessakin kylällä pidettävissä 
tilaisuuksissa.

Puheiden jälkeen lau-
lettiin yhteisesti Veteraa-
nin iltahuuto ja nautittiin 
emäntien valmistama Kuo-
pusjärven Metsästysseuran 
tarjoama perinteisesti mau-
kas hirvikäristys. Uusi pöy-
tien sijoittelu joustavoitti 
ruoan noutamista. Maukas 
hirvikäristys tuntui maistu-
van – puheensorinasta pää-
tellen. Käristystä jäi myytä-
väksikin tilaisuuden kulujen 
kattamiseen. 

Lopuksi nautittiin Suomi 
100 juhlakahvit, joiden aika-
na keskustelu kävi vilkkaana 
eikä kenelläkään tuntunut 
olevan kiirettä pois. Suju-
va yhteistyö tuntui jatkuvan 
hyvässä yhteishengessä – 
olipa osallistuja maanvuok-
raaja, metsästäjä tai mökki-
läinen tai kutsuttu tuttava. 

Emännille runsaat kiitok-
set. Perinteinen ja maistuva 
käristysresepti oli saatu säi-
lytettyä toiminnassa – vaik-
ka tekijät olivat osittain uu-
distuneetkin. 

Metsästystavat  
muuttuneet  
koirametsästykseksi
Kuopusjärven Metsästys-
seuran metsästyksen johtaja-
na toimi tänä vuonna Matti 
Vähäkuopus, joka kyläläis-
ten keskuudessa - kylän pu-
huttelutavan mukaan - tun-
netaan ”Hituran Mattina”.

Seura aloitti metsästyk-
sen vasta lokakuun puolivä-
lissä – ns. Peltohirvikaudel-
la treenattiin ja kuntoutettiin 
vain koiria metsästyskoitos-
ta varten.

Matti kertoi tämä vuon-
na seuralla olevan lupia viisi 
aikuista ja neljä vasaa, joista 
ensimmäiseksi saatu aikui-
nen erotettiin perinteen mu-
kaan peijaishirveksi. Seuran 
metsästystapana aikaisem-
pina vuosina on hyvän hir-
vikannan aikaan ollut hy-
vin toimiva ajometsästys. 
Nyt ajomiehet vähentyneet 
ja ikääntyneet. Ikähaitari on 
suuri - nuorin tyttö isän mu-
kana metsässä on 14-vuoti-
as. Kolme henkilöä on 1940 
luvun syntyneitä ja metsällä 
on ollut 15-25 henkilöä. 

Nyt seurassa koiralla 
metsästäviä nuoria jäseniä 
on niin paljon, että jokaisel-
le luvassa tulleelle kaadetta-
valle hirvelle olisi ollut koira 
haukkumassa, jos se niin oli-

si mennyt. Kesäkokouksessa 
päätettiin luopua kokonaan 
ajometsästyksestä ja siirtyä 
uuteen toimintamuotoon 
”koirat hakee”. Aamulla so-
vittiin mitä tänään pyyde-
tään. Koirat tekivät etsinnän 
ja pysäytyksen. Koska lupia 
oli rajoitetusti, jos haukus-
sa oli oikea eläin, vasta joh-
tajalle tehtävän puhelun jäl-
keen sai suorittaa kaadon. 
Näin varmistettiin, ettei kaa-
deta ylimääräisiä ja kannan 
verotus pysyy suositusten 
puitteissa. Melkein aina etsi-
vän koiran mukana oli use-
ampi metsästäjä. Näin saim-
me toimintatapaa siirrettyä 
koirattomille metsästäjille ja 
kaikki saatiin pysymään ak-
tiivisina harrastuksen pa-
rissa. Kaadon tapahduttua, 
metsässä tapahtuvassa suo-
listamisessa saivat nuorem-
matkin metsästäjät olla ai-
dossa opissa. Ruhojen haku 
on tehty hyväksi havaitul-
la muovilevyllä ja mönkijäl-
lä vetäen tien varteen, josta 
ruhot siirretään peräkärryllä 
kylätalolla olevalle nylkyva-
jalle nahan poistoon ja riipu-
tukseen, ennen paloittelua.

Kannan hoitoa ja 
hirvien pysymistä 
alueilla 
Seuramme alueet sijaitsevat 
hirvien perinteisten kesä- ja 
talvilaidun alueiden välissä 
– Nuolukivillä ja riistapel-
loilla on pyritty hidastamaan 
laidunten välillä siirtyvien 
eläinten pysähtymistä ja py-
symistä alueillamme. Kun 

pysyvä lumi tulee, tahtovat 
hirvet siirtyä Syötteen luon-
nospuistosta suoraan alu-
eemme läpi Pärjänjoen yli, 
Pärjänsuon yhteismetsään 
ja eteenpäin talvehtimisalu-
eille. Syksyinen joki rajoittaa 
ylityksiä. Niinpä yli men-
neet hirvet eivät yleensä pa-
laa kylän ympäristöön.

Teksti ja kuvat 
Osmo Kuopusjärvi

Metsälän Maa-ja kotitalousseuran puheenjohtaja Timo Vähäkuopus avasi tilaisuuden – 
muistotaulua verhoaa Suomenlippu ja airueina lottapuvussa Valma Lasanen ja sotilaspu-
vussa Jukka Särkelä.

80-vuotias Alpo Vähäkuo-
pus oli saapunut juhlista-
maan muistotaulun paljas-
tusta Haukiputaalta – isän 
nimi on taulussa – talvisota 
vei isän.

Juhlapuheen piti majuri Arto Nurkkala.

Kuvassa mm. Esteri Honka – on toiminut sodan aikana pikkulottana

Metsäpirtti oli väkeä täynnä – pöytien sinivalkea kattaus juhlisti tilaisuutta. Kutsuvieraina 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, kirkkoherra Timo Liikanen ja oikealla Pudasjärven Sota-
veteraanien puheenjohtaja Paavo Pikkuaho. 

Syntyperäinen kyläläinen, Metsälän kylässä mökkiläisenä paljon aikaansa viettävä Osmo 
Kuopusjärvi esittää sankarivainajien taustatietoja ja sijoittumista kylään.



4 5nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.12.2017 8.12.2017nro 49

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä 

pe 22.12.2017
Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Varaa ilmoitustilasi 

joululehteen hyVissä ajoin!

LC Pudasjärvi toteutti 
hyväntekeväisyysarpajaiset
LC Pudasjärvi toteutti mar-
raskuussa hyväntekeväi-
syysarpajaiset. Päävoiton ai-
kuisen hirven puolikkaan 
voitti Kari Timonen Pinta-
molta, etuneljänneksen Vesa 
Tihinen Kurenalta sekä ta-
kaneljänneksen Mirko Laak-
konen Oulusta. Voittajat 
totesivat, että parempaa it-
senäisyyspäivälahjaa ei olisi 
voinut toivoa.

Arpoja oli myynnissä 
1000 kappaletta. jotka kaikki 
saatiin myytyä. 

Tuotto käytetään sota-
veteraanien, sotainvalidien 
sekä puolisoiden ja leskien 
kotona selviytymisen tuke-
miseksi jalkahoitoihin, hie-
rontoihin, siivouksiin sekä 
perusavustuksiin; sairausku-
lujen omavastuuosuuksiin, 
sairaalamaksuihin, hammas-
proteesien uusintoihin, sil-
mälasien hankintoihin jne. 
Pudasjärvellä on tällä het-
kellä 46 sotaveteraania, jois-
ta yhdeksän on sotainvali-
dia. Yli puolet heistä asuu 
kotona. 

Puolikkaan aikuisen hirven voittaja Kari Timonen Pudasjärven Pintamolta. Aikuisen hirven 
etuneljännes Vesa Tihinen Pudasjärven keskustan alueelta. Kuvassa myös keruupäällikkö 
Antti Pesälä ja Juotasniemen lihasavustamon yrittäjä Juha Pirinen. 

Hirven takaneljänneksen lihalaatikot Timo Kerälä luovutti 
itsenäisyyspäivänä Oulussa Mirko Laakkoselle ja tyttöys-
tävä Riikalle.

-Tunnemme heitä koh-
taan syvää kiitollisuutta ja 
kunnioitusta, jota sanoin ei 
voi kuvailla, toteaa keräys-
vastaava Antti Pesälä.

Arpajaiset saivat läm-
pimän vastaanoton koko 
myyntiajan hyvän asian puo-
lesta. Tuntui siltä, että koko 
pitäjä on hommassa muka-
na. Lämpimät kiitokset yh-
teisluvan jahtipäällikölle Ari 

Rantalalle työstään tapah-
tuman läpiviemiseksi ja Li-
hajalostamo Juotasniemelle 
”veljeshintaan” suoritetusta 
lihanleikkuusta ja pakkaami-
sesta, totesi LC Pudasjärven 
presidentti Timo Kerälä.  

LC Pudasjärvi kiittää ar-
pojen ostajia ja yhteistyö-
kumppaneita panoksestaan 

hyvän asian puolesta.

Veli Liehu jatkaa Työpetarin puheenjohtajana 
Työpetari ry piti syysko-
koustaan Suojalinnalla tors-
taina 30.11. Hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Veli Liehu ja hal-
lituksen jäseniksi: Heimo 
Turunen, Jouni Puhakka, 
Sointu Veivo, Mikko Liehu 
ja Arvo Suoperä.

Vuoden 2018 toiminta-
suunnitelman mukaan yh-
distyksellä on tarkoituksena 
työllistää yhteensä noin 10 
henkilöä. Vanhusväestölle 
suunnattavat palvelut työl-
listävät muutaman työnteki-
jän. Livokas Ry:n hallinnoi-
ma Me-toimisto hankkeen 
kautta yhdistys työllistää 
2-3 henkilöä eri tehtäviin. 
Jos Pudasjärven kaupungin 
kanssa päästään sopimuk-
siin metsäryhmän ja kun-
touttavan työtoiminnan 
järjestämisestä, niin niitä 
tehtäviä tullaan jatkamaan 

samalla tavoin kuin tänäkin 
vuonna. Toiminnanjohtaja 
palkataan kokopäiväisesti ja 
yhdistyksen toimistosihteeri 
osa-aikaisesti.  

Eri hankkeiden, Karhupa-
jan/ Pudasjärven kaupun-
gin ja eri yhteistyökump-
paneiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä jatketaan. Jäse-
nistölle yhdistyksen toimin-
nasta tiedotetaan muutaman 
kerran erikseen lähetettä-
villä jäsenkirjeillä. Yhdistys 
koordinoi vuoden 2018 val-
takunnallisen Eu- ruokajaon 
kaksi kertaa paikkakunnal-
la. Eri pudasjärveläisillä yh-
distyksillä on mahdollisuus 
saada apua Suojalinnan toi-
mistolta apua työllistämi-
siin liittyviin paperitöihin, 
samalla tavalla kuin vuoden 
2017 aikana.

Rajamaan rannan talvi-
uintipaikasta huolehditaan 

vuoden 2018 alusta lähtien.
Joulukuussa järjestetään 

erillinen puurotapahtuma 
Kesseli yhdistyksen, seura-
kunnan ja eri pudasjärve-
läisten yrittäjien kanssa. 

Yhdistyksen jäsenmaksu 
säilyy kuudessa eurossa ja 
kannatusjäsenmaksu on 25 
euroa.

Kokousväki oli yleisesti 
huolissaan eri yhdistyksien 
syyskokouksien osallistuja-
määristä. Jäsenistöä ei tah-
do saada millään liikkeelle 
kokouksiin ja mietittiinkin, 
että miten saataisiin ihmi-
siä osallistumaan yhteiseen 
toimintaan edellisten vuosi-
kymmenten tapaan. Hyviä 
ehdotuksia väen koolle saa-
misesta voi lähettää allekir-
joittaneelle.  

Tuomo Jokikokko 
toiminnanjohtaja

Vasemmistoliiton 
johto vaihtui Pudasjärvellä
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osaston syyskokous pi-
dettiin 26.11. kaupunginta-
lolla. Osallistujien joukosta 
löytyi kokemusta, intoa, nuo-
rekkuutta, ammattiyhdistys-
tuntemusta ja erittäin hyvä 
arvopohja.

Vasemmistoliiton Pudas-
järven osaston puheenjohta-
ja vaihtuu seuraavalle kau-
delle. Paavo Tihinen luopui 
puheenjohtajuudesta ja uu-
tena puheenjohtajana aloit-
taa Antti Tihinen. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Taisto 
Puurunen, sihteeriksi San-
na Stenius sekä taloudenhoi-
tajaksi Leena Rantala. Muut 
jäsenet ovat Eero Räisänen, 
Erkki Honkanen, Paavo Tihi-
nen sekä Mauno Ruokangas, 
varajäseninä Martti Kokko ja 
Pirjo Stenius.

Vuoden 2018 toimin-
tasuunnitelmassa oli ta-
voitteena kasvattaa Va-
semmistoliiton kannatusta 
paikkakunnalla. Suunnitel-
maan kertyi hyviä asioita, 
niin konkreettisia kuin myös 
arvoihin perustuvaa toimin-
taa. Tärkeimpänä asiana kes-
kusteluissa tuli esille se to-
siseikka, että vasemmiston 
arvoissa ei ole mitään hä-
vettävää; ihminen kuin ih-
minen pystyvät seisomaan 
niiden takana. Arvoihin kuu-
luu muun muassa humaani-
us, tarkoittaen sitä, että me 
kannatamme pehmeitä arvo-
ja vauvasta vaariin. Ihminen 
ja ihmisyys on arvo, josta ei 
kannata luopua eikä edes vä-
hänkään tinkiä. Ihmisyys on 
ennen kaikkea kiinni tuntees-
ta ja asenteesta eikä setelini-
pun paksuudesta. 

Toisen merkittävänä asi-
ana vasemmisto on tuonut 
toistuvasti esille Pudasjärvel-
lä vallitsevaa vuokra-asun-
tojen vähyyttä. Arkipäiväi-
sessä elämässä tämä näkyy 
siinä, että asuntojen vuokrat 

saattavat olla liian korkeita, 
johtuen tarjonnan ja kysyn-
nän epäsuhdasta. Varsinkin 
Kurenalla on ollut ja on hy-
vin vähän vapaita asunto-
ja. Tämä on pahimmillaan 
johtanut siihen, että paik-
kakunnalta on tapahtunut 
muuttoliikettä naapurikunti-
in. Tähän teemaan niputtuu 
monta asiaa, jotka liittyvät 
joko välillisesti tai suoraan 
kaupungin päätöksentekoa 
ohjaavaan asiakirjaan, Pu-
dasjärven kaupungin kun-
tastrategiaan. 

Strategiassa on hyvänä 
tavoitteen muiden joukos-
sa Pudasjärven asukaslu-
vun laskun pysäyttäminen 
ja kunnan väkiluvun kas-
vuun tähtäävä toiminta. Tä-
män tavoitteen kulmakiviä 
on työpaikkojen luominen, 
viihtyvyyden sekä muun ve-
tovoimaisuuden lisääminen.

Nämä ovat tärkeitä huo-
mioita tavoitteen toteutu-
miseen, mutta yksi palikka 
puuttuu ja se on vapaat asun-
not. Pudasjärven vasemmis-
to vaatii, että asuntotuotanto 
pitää saada kunnolla käyn-
tiin yksityisillä tai julkisilla 
varoilla, muuten hyvä tavoi-
te uhkaa jäädä vain haaveek-
si. Pudasjärven kuntastrate-
giaan on kasvuun tähtäävä 
ja mikäli uskallamme tehdä 
sekä ottaa vähän riskiä niin 
väitän, että paremmat ajat 
ovat edessäpäin.

Terveyskeskus ja 
monitoimihalli
Lisäksi keskustelua ja kan-
nanottoja tuli uuden terveys-
keskuksen rakentamisesta 
ja monitoimihallista/jäähal-
lista. Pudasjärven terveys-
keskuksen huono kunto on 
ollut tiedossa pidemmän ai-
kaa, asiaan on yritetty puut-
tua korjauksilla ja muilla toi-
milla jotka eivät kuitenkaan 
ole tuottaneet toivottaa tulos-

ta. Uuden terveyskeskuksen, 
sekä sen rinnalla suunnitel-
lun monitoimitalon raken-
taminen on sellainen paket-
ti, jonka haluamme toteuttaa.

Kokouksessa otettiin kan-
taa siihen, että terveyskeskus 
on tärkeämpi, mutta myös 
monitoimitalolle on tarvetta 
ja varmasti käyttöä. Pudas-
järven vasemmisto on kui-
tenkin sitoutunut siihen, ettei 
Pudasjärveä ajeta rahalliseen 
perikatoon ja kriisikunnaksi, 
se tie on ollut aikaisemmin 
liiankin lähellä. Mikäli mo-
lemmat hankkeet voi toteut-
taa ilman suurta kuntatalou-
den vaarantamista, olemme 
ajamassa hankkeita eteen-
päin. 

Uuden terveyskeskuksen 
rakentamista puoltaa voi-
makkaasti myös se, että maa-
kuntahallitus vaatii käyttö-
tarkoitukseen sopivat tilat. 
Täten meidän on poistetta-
va se vaaratekijä, että tervey-
denhuolto siirtyy kauemmas 
kuntalaisista. 

Lähestyvä sosiaali ja 
terveys(Sote) uudistus tuo 
oman mausteensa tähän sop-
paan ja mikä mauste se on - ei 
ole varmuutta vielä kellään. 
Varmaa on se, että pudasjär-
veläiset ansaitsevat terveen 
paikan, jossa käydä hoidossa 
sekä tehdä töitä. 

Yhteinen Vappujuhla
Pudasjärven osasto ja SDP 
Pudasjärven osasto on aloit-
tanut vuoropuhelun, että jär-
jestäisimme yhteisen vappu-
juhlan Pudasjärven torille 
2018.

Kutsumme presidenttieh-
dokkaan Merja Kyllösen Pu-
dasjärvelle vierailulle, ennen 
presidentinvaaleja. Toivotta-
vasti hän ehtii vierailemaan 
Suomen hirsipääkaupungis-
sa.

Antti Tihinen
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Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515
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Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-16

RAUTAOSASTOLTA

Black&Decker
18 V AKKUPO-
RAKONESARJA
sis. 80-os. tarvikesarja

9990

Viking 
OTSALAMPPU
ladattava 800 lm

3790

Kuva 
viitteellinen

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

1995

4995

45,-

Mustang
KAMINA

199,-

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 mm/205 mm 
• Maks. sahaussyvyys 90°/45° 65 mm/36 mm 
• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan näyttöön 
• Integroitu työvalo 
•  Takuu 1 vuosi tai Metabo XXL-takuu 3 vuotta   (rekisteröitymällä 

valmistajan sivuilla 4 viikon  sisällä ostopäivästä)

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

199,-

-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
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(08) 821  515

Kauppatie 9 
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(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
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M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
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Terveluloa palvelevaan joulukauppaan

PullaPirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

Tuore 
kotimainen
KIRJOLOHI
raj. erä

HK
SININEN
LENKKI 
500 g, juhla

Atria
VAASAN-
KINKKU
palana ja siivuina

Tuore
SILAKKA-
FILE

KULTA-
KATRIINA
KAHVI 500 g

PERJANTAI 8.12. LAUANTAI 9.12.

Porsaan KYLJYKSET Myllyn Paras 
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Kariniemen 
BROILERIN
KOIPI-
REISI
marinoitu

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Atria 
ATERIAT 
MUUSILLA/
RIISILLÄ 300 g

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg

Naudan LUUT-
TOMAT 
KEITTO-
LIHA-
PALAT

Valio
JOGURTTI 
200 g

MAANANTAI 11.12. TIISTAINA 12.12.
HK LIHAPYÖRY-
KÄT 360 g tai 
JAUHELIHA-
PIHVIT 330 g

1000169

2 kalaa/talous

1095
kg

199

099

699
kg

149

pkt

795
kg

695
kg

159

100

099
pss

pkt

kpl

699
kg 199

pkt

159
kg

680
kg ras

pss

2 pkt/talous

995
kg

995
kg

100
2 pss/talous

3 pkt

165

699

100

pkt

189
prk

kpl

199
pss

PE-TI 8.-12.12.

Saarioinen
BROILERI-
PYÖRYKÄT
400 g

Huhtahyvät
KYLMÄSAVU-
KINKKU
100 g ”Kyösti”

Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
500 g
pakaste

Eldorado
KIVINNÄIS-
VEDET tai 
VICHY 0,95 l 
sis. pantin 0,20

Felix
PUNAJUURET
570/380 g
kokonainen, viipale, 
kuutio tai lohko 

LOPPUVIIKKO PE-SU 8. - 10.12.

269
ras

299
pss

179
kg

369
pkt

100
ras

359

Snellman 
Maatiaispossun

KINKKUSUIKALE tai 
LIHASUIKALE

300-400 g

599
kpl

HK
PIKKUKINKKU

1 kg

Oollannin
PYTTIPANNU

500 g

RUUSUKAALI
400 g

Kivikylän
VANHANAJAN-

NAKKI
380 g

Dailygreen
KLEMENTIINI

Valio
OLTERMANNI

viipaleet
270-300 g

pkt

pss

2 plo

3 prk

595
kg

JAUHELIHA
SIKA-
NAU-
TA

Atria
KAISER-
VURSTI
palana

Porsaan
PAAHTOKYLKI 
maus-
tettu

pyyntivaraus

109

299

prk

plo

995
pkt

Pandan
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTI
3x300 g

Vip
GLOGI-
JUOMA
1 l

Stocmos
JOULU-
JUOMA
1,5 l
sis. pantin 0,40

JOULUKINKKUJA 
VIELÄ 

VARATTAVISSA!

TYÖKALU-
VAUNU
reikälevyseinämil-
lä. Monipuolisesti 
työkaluja

595,-
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Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-16

Pukinkonttiin M-marketista
TEKSTIILIOSASTOLTA

LELUOSASTOLTA

1275

Mauri Kunnas
LASTEN
PUSSILAKANA-
SETTI
koko 120x160 cm, 
60x40 cm 595

FLEECEHUOPA
125x160 cm
erilaisia

2990

Finlayson
MUUMI
KYLPYPYYHE
70x140 cm

3245

Finlayson
UNIPUSSI
90x250 cm 

1450

Naisten
PITKÄHIHAINEN 
PAITULI

2290

Naisten tai 
miesten
FLEECETAKKI
(26,90)

950

Novita
miesten
POOLOPUSERO
100 % puuvillaa
eri värejä

550

BAMBUSUKKA
3 paria pakkauksessa

Alkaen

Mauri Kunnas
PUSSILAKANA-
SETTI
koko 150x210 cm

1595

Alkaen

620

Finlayson
MUUMI
NÄPPIPYYHE
30x50 cm

Alkaen

4990

Baby Born
INTERAKTIIVINEN 
NUKKE

5900

Baby Born
SISTER-NUKKE

4500

My Little 
Baby Born
KÄVELEVÄ 
NUKKE

2900

My Little 
Baby Born
SUPERSOFT 
NUKKE

1195

Littlest 
Pet Shop
LEMMIKKI-
SETTI

1495

Littlest Pet Shop
LEIKKISETTI

1495

Littlest Pet Shop
LEMMIKKI-
PERHESETTI

3990

Littlest Pet Shop
LEMMIKKI-
TALO

1390

AUTOPESULA
(ei sis. autoja)

2150

PARKKITALO
kolme kerrosta

3690

JUNARATA

6495

Cat R/C 
PYÖRÄKUORMAJA
35 cm kauko-ohjattava, jossa 
kauhaa pystyy nostamaan/
laskemaan

5995

FurReal
JÄÄKARHU

1995

FurReal
PEHMOLEMMIKI
Lajitelma pieniä pehmo-
lemmikkejä, joilla äänitoi-
minto. 2xLR44 paristot 
sisältyvät 
pakkaukseen.
Ikäsuositus 4+.

1690

Cars/Frozen
PIIRTO-
TAULU

695

Yliopiston
ALMANAKKA

395

KALENTERIMAPPI

200

JOULUKORTIT
10 kpl

2895

Buzz&Nell
DR. EUREKA

2295

Hertan 
Maailma
HERTAN 
KAUPUNKI

2250

CORAL REEF

1850

EMIJOTO
2685

IKNOW
JUNIOR

3195

BANG TO 10

2990

VAMPYYRIN 
METSÄSTYS

2390

Cars3
RACING GAME

1750

Muumin
VIIDAKKO-
SEIKKAILU

150

Hama
SILITYS 
ALUSTAT
erilaisia

1800

Hama
KANTOBOXI
10 000 helmeä

2995

Cat Apprentice koottava
TYÖMAA-
AJONEUVO

Cat Mini Trailer Team
KULJETUSAUTO&-
TYÖAJONEUVO

1850

150

KOULULAIS-
KORTIT
20 kpl

UUTUUS PELEJÄ:

USEITA ERILAISIA
HAMA SILITYSHELMISETTEJÄ!

(64,90)

Lasten

YÖASUJA

erilaisia
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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                                                                              

2 PSS 5 TLK2 PSS

BALKAN
MAKKARATANKO

500 g

kpl
1,99

LAUANTAI
MAKKARATANKO

500 g

kpl
2,29

PIKKUKINKKU
1 kg

ras 6,49
kpl kpl

SIENISALAATTI 
250 g

1,99

KALKKUNA-
JOULURULLA

1 kg

7,99

Orthex
POSTILAATIKOT

Visertäjän
LINNUNRUOKINTA-
AUTOMAATTI

14,95 14,95
Isot
HALKOKÄRRYT

49,50

Spector
KANNETTAVA
KAASULÄMMITIN

34,90
X-pert
LUMENTYÖNNIN

14,90

Ultra sähkötoiminen
HIIREN-
KARKOITIN

14,95

Scandic
AUTON
HUOLTORAMPIT
2 kpl

59,50

JÄÄKAIRAT

59,90

Haghus
LUMIKENGÄT

59,95
Väinö
LATUHÖYLÄ

199,-

HOX! lumiharja
kaupan päälle!

HOX! saa laskun halutessasi 

kaupan päälle :)

LED LAMPUT
7,10 ja 11 W, 10 kpl

19,90
satsi

Alkaen

Naisten ja miesten
NORWEGIAN 
SUKAT

Brantex
YÖPAIDAT

EMOJI
TYYNYT

FLEECEHUOPA
LAHJAPAKKAUKSESSA
130x170 cm

FLEECEHUOPA
yksivärinen
125x160 cm

LAMMASTOSSUT

Lasten
TOPPAKENKÄ
Eva
koot 24-35

MEGA LOLLY POPS
150 g

Sarotti
KISSANKIELI
SUKLAA
100 g

TOFFIFEE
400 g

Pandan
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTI
3x300 g

Fazer
PRESENT
260 g

11,90pari

14,90
kpl

JOULUTYYNY
esim. kuvan mallit

12,95kpl

8,90 kpl

10,00
29,90pari

24,90
pari

3,99 kpl

1,99 pkt

6,95 pkt

9,99 pack

3,99 pkt

PAIKALLISTA 
KÄSITYÖTÄ 
VILLASUKAT

lapsille, naisille ja
 miehille!

-20%
ERÄ!

ERÄ!

3 KPL

MEILTÄ
VUODEN

2018
KALENTERIT!

HOX! Auringon-
kukansiemen-
pussi 2,5 kg 

kaupan päälle!
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PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

Meiltä:

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

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSETKATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

JÄTEHUOLTO

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Traktorin ketjut 16.9-34, p. 040 
531 9451.

VUOKRATTAVANA

Tarjotaan vuokralle rivitalokol-
mio (3 h + k + s), 80 m2. Vuokra 
700 €, sis. lämpö ja autopaikka. 
Heti vapaa. Myös myynti mah-
dollinen. P. 040 820 3241.

-  Itsenäisyysjuhlista usean sivun juhlaliite; It-
senäisyysjuhla 6.12. Hirsikampus, juhlamessu 
kirkko ja kunniavartio sankarihautausmaa, Sa-
rakylä juhlamessu ja seppeleenlasku sankari-
haudoille, koulujen itsenäisyysjuhla ja yo-juhla 
5.12. Hirsikampus, Suomi 100v juhlantanssiai-
set 2.12. liikuntahalli, 100-lasissa liikuntatapah-
tuma 5.12 liikukuntahalli ja Puikkari, Suoma-
lainen messu seurakuntakoti 5.12, Puhoksella 
itsenäisyysjuhla 6.12.

-  Senioriyrittäjät kokoontumisia
-  LC Pudasjärvi vuosikokous
-  Yrittäjien iltakahvit 16.11.
-  Iijoen taiteilijat joulukorttien askartelu
-  Ravitalli Veli Vähäkuopus täytekakkukahvit 

voittojen kunniaksi
-   Tanssireissu Saarenkylään Rovaniemi
-  Nuorisoseurojen kokous Koskenhovi
-  Aili Ojalan muisteloita
-  100 km vuodessa uimaryhmä Puikkarilla

Ensi viikon lehteen siirtyivät seuraavat jutut
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

Tanssit Hotelli 
Pikku-Syötteen syötesalissa
lauantaina 9.12. klo 21.00–00.30

Tervetuloa! Syötteen Tanssinharrastajat ja 
www.simasurkka.com.

Illan orkesterina 
tanssiorkesterien SM 2017

SARMAS
Lippu 10 €

Tanssikurssi alkaen klo 10.00. 

Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Vaarametsien Joulu Syötteen luontokeskuksella 8.-10.12. klo 10-16.  Ter-
vetuloa virittäytymään joulun tunnelmiin ja kauden avaukseen Syötteen luonto-
keskukselle. Erätie 1, Syöte.
Suomi100 -soihtulasku Iso-syötteellä la 9.12. klo 19, koko perheen tunnel-
mallinen soihtulasku Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Kaikki 2. rinteessä yksin 
pärjäävät tervetulleita mukaan.
Joulumyyjäiset la 9.12. klo 9-14. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tunturi Pubin Suomi 100-vuotisjuhla la 9.12. klo 17.30-19.30 Iso-Syöte.
Hilpeitä joululauluja - yhteislaulua la 9.12. klo 16 Pärjänkievarilla.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 11.12. klo 17-19 Karhupaja, Teollisuustie 12. 
Mielenrauhaa-joulukonsertti ma 11.12. klo 18.30 Salikki, Lukiontie 4.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Raili Juttulalla ti 12.12. klo 18.
Naisten ryhmä ti 12.12. klo 17-18.30 Työkeskus, Kauralantie 3.
Toimijatreffit - Pudasjärven yhdistystapaaminen ke 13.12. klo 17- 19.30 
Pirtti, Unelmatehdas, Rimmintie 15.
Kansainvälinen kahvila ke 13.12. klo 18-20. Työkeskus, Kauralantie 3.

Tuhansuon 
Metsästysseura ry:n

PEIJAISET 
la 16.12. klo 14 Sarakylän koululla.

Puheenjohtaja

Maanvuokraajat ja 
seuran jäsenet perheineen tervetuloa!

Lopussa hirvenlihan huutokauppa. 

Koskenhovilla su 10.12.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille torttukahvit.     Tervetuloa! 

Joulunavauksessa runsaasti väkeä ja jouluista ohjelmaa
Perinteinen joulunavausta-
pahtuma kokosi perjantai-
na 24.11. Pudasjärven torille 
runsaan osallistujajoukon, 
arviolta 500 henkeä. Joulu-
pukki saapui tapahtumaan 
tällä kertaa traktorin kyy-
dissä. Yleisö otti hänet vas-
taan yhteislaululla. Joulu-
muori tonttuineen oli myös 
paikalla. Joulunavaus alkoi 
jo kello 16 joulutoritapah-
tumalla, jossa oli parisen 

Mervi Juurikka oli myymässä itse valmistamiaan jouluko-
risteita. Materiaalit hän kertoi keräävänsä luonnosta. Hä-
nen vierellään partiolaisten myyntipiste, jossa Sofia Harju 
ja Siiri Heiskanen olivat myynnissä kalentereita ja leivon-
naisia. Tuloja kerättiin talvi- ja kesäleirien kuluihin. 

Joulupukki, tilaisuuden juontaja Tommi Niskanen sekä joulumuori tonttuineen esittämäs-
sä joululauluja. 

Joulunavaukseen osallistui arviolta viitisen sataa henkeä. 

Lapsilla oli hauskaa torin lumikukkulalla. 

kymmentä myyjää ja eri jär-
jestöjen toiminnan esittelyä. 
Sää oli leuto, hieman räntää 
ripsi jossain vaiheessa ta-
pahtumaa. Itse tapahtumas-
sa oli runsaasti ohjelmaa.

Pudasjärven Yrittäjien 
varapuheenjohtaja, vuo-
den alusta puheenjohtajana 
aloittava, Tommi Niskanen 
juonsi tilaisuuden ja piti pu-
heen. 

-Pudasjärven Yrittäjät 

haluaa rakentaa olosuhtei-
ta, että mahdollisimman 
moni yritys uskaltaisi in-
vestoida ja palkata työnte-
kijöitä. Yritystään kehittä-
vät yrittäjät ovat kaupungin 
elinehto. Myös tämä joulun-
avaustapahtuma on hyvä 
esimerkki yrittäjien toimin-
nasta, jotka ovat mukana lä-
hes kaikissa paikkakunnan 
tapahtumissa ja näin pide-
tään paikkakunnan virkeyt-
tä yllä. Tärkeä osa on myös 
paikkakuntalaisten ja turis-
tien viihtyvyys paikkakun-
nalla ja siihen tärkeää on 
keskustaajaman viihtyisyy-
den lisääminen, totesi Nis-
kanen. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen kertoi tämän ajan ole-
van pihoille sytytettyjen 
kynttilöiden ja joulunvalo-
jen aikaa, jotka ovat omalta 
osaltaan hälventävät pime-
yden tuntua. Hän kehot-
ti muistamaan yksinäisiä 
ja kutsui kaikkia seurakun-
nan järjestämiin joulunajan 
tapahtumiin mm. kaiken 
kansan joulupuurolle keski-
viikkona 13.12. 

Kaupungin puheenvuo-
ron käytti kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä. Laulua esittivät Ja-
nette Takarautio ja Essi Tör-
mänen. Lavalla arvottiin 
Iijokiseudun jouluraha-ar-
pajaisten voitot. Pudasjär-
ven yrittäjien puheenjohta-

ja Marko Rautiolla oli kaksi 
sangollista täynnä karkkeja, 
joita jakoi yhdessä joulupu-
kin ja -muorin kanssa toril-
le kokoontuneelle lapsille ja 
aikuisille. 

Joulunavauksen järjesti-
vät yhteisesti Pudasjärven 
Yrittäjät, Pudasjärven kau-
punki, Pudasjärven seura-
kunta, Kurenalan kyläyh-
distys ja Iijokiseutu, jonka 
vt. päätoimittaja Sisko Oja-
järvi kertoi myös omat jou-
luterveisensä. 

Heimo Turunen

Pudasjärven seurakunta jär-
jestää kaiken kansan joulu-
puuron keskiviikkona 13.12 
seurakuntakodilla kello 11 
alkaen. 

Viime vuoden tapaan 
joulupuuropäivä on kaikil-
le avoin, yhteisöllinen ta-
pahtuma, joka kokoaa seu-
rakuntalaisia ja työntekijöitä 
yhteen. Seurakunnan työn-
tekijät vastaavat tapahtu-
man käytännön järjestelyis-
tä. Samalla on mahdollista 
vaihtaa kuulumisia puolin ja 

toisin. Puuroa lisukkeineen 
on tarjolla kello 17 saakka, 
syömään voi tulla niin lou-
nastauolla kuin työpäivän 
jälkeenkin. 

Päivän aikana järjestetään 
kirkkosalissa oheisohjelmaa, 
kello 13 joululaulutuokio, ja 
kello 17 alkaa erityisesti lap-
sille ja perheille suunniteltu 
kauneimmat joululaulut. 

Viime vuonna ensi ker-
taa järjestetty tapahtuma oli 
yleisömenestys, kun syö-
mässä kävi noin 700 henkeä, 

mikä ylitti odotukset. Hyvä 
käytäntö on levinnyt moniin 
seurakuntiin, esimerkiksi 
Kuusamossa ja Taivalkos-
kella järjestetään kaiken kan-
san joulupuuro ensimmäistä 
kertaa. Aiemmin tänä vuon-
na Pudasjärven seurakun-
ta sai tapahtumasta Kirkon 
työelämän kehittämiseen 
liittyvässä Kirteko –kilpai-
lussa kunniamaininnan. 

Pudasjärven 
seurakunnan viestintä 

Kaiken kansan joulupuuro lähestyy Lukijan kynästä

Olemme useiden lähiomaisen menettäneet omaiset 
tehneet vastustavan kirjelmän Riekinkankaan hauta-
usmaan E-alueen pakko varvikko kunttaamiseen, joka 
on vajaa kolmannes hautausmaasta. Kunttauksella le-
posijasta tulee törkyinen vuosiksi, ennen kuin siirret-
ty kuntta on kuivunut ja maatunutta alaa ei voi haravoi-
da risuista, kävyistä eikä neulasista. Leposija on hyljätyn 
näköinen. Se näkyy, jos haluaa asian nähdä. Pakkokunt-
tausta ei mainittu virastossa eikä paikkaa näytettäessä. 

Jokaisellehan tulee lähiomaisen menettäminen vuo-
rollaan. Omaiseni kohdalla terveyden huolto meni pie-
leen - väärää diagnoosia ym, ja vielä byrokratiaa parin 

neliön lepopaikan hoitamisessa lyhyen Suomen kesän 
aikana. Vuonna 2004 tullut uusi hautauslaki oikeuttaa 
kaikille suomalaisille tasapuolisen hautauksen.

Kunttausasia on ollut kirkkoneuvostossa käsittelys-
sä 30.10., jossa asia siirrettiin kirkkovaltuustolle 11.12. 
kokouksessa käsiteltäväksi - suosituksella jatkamisesta 
entisellä tyylillä. Toivon pudasjärveläisten ilmaisevan val-
tuuston jäsenille mielipiteensä asiassa. Mielestäni eihän 
seurakunta voi olla mikään kuntta juntta, joka viis vei-
saa omaisten mielipiteelle hoitaa läheisen lepopaikkaa.

Oiva Kuha

Leposijan hautahoidon rauhaa
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PRESIDENTINVAALIT 2018
Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdol-
linen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jo-
kainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 
28.1.2018 täyttää 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekiste-
riin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään torstaina 4.1.2018 
niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeute-
tulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueel-
la olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa 
(äänestyspaikassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdol-
lisen toisen vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00. 
Äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu 
(Ervastin entinen koulu)

Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8

3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17.-23.1.2018 sekä mahdolli-
sessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 9.10.2017 § 321 perusteella ennakkoää-
nestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi 
17.1.2018 - 19.1.2018 klo 10:00 - 18:00 
20.1.2018 - 21.1.2018 klo 10:00 - 14:00 
22.1.2018 - 23.1.2018 klo 10:00 - 19:00 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
31.1.2018 - 2.2.2018 klo 10:00 - 18:00 
3.2.2018 - 4.2.2018  klo 10:00 - 14:00 
5.2.2018 - 6.2.2018  klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä 
17.1.2018 - 17.1.2018 klo 10:00 - 13:00 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
31.1.2018 - 31.1.2018 klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo 
18.1.2018 - 18.1.2018 klo 9:30 - 11:30 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
1.2.2018 - 1.2.2018  klo 9:30 - 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi 
18.1.2018 - 18.1.2018 klo 13:00 - 15:00 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
1.2.2018 - 1.2.2018  klo 13:00 - 15:00

PUDASJARVI.FI

Hotelli Pikkusyöte (Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte), Syötekeskuksentie 126, Syöte 
19.1.2018 - 19.1.2018 klo 9:30 - 12:00 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
2.2.2018 - 2.2.2018  klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos 
22.1.2018 - 22.1.2018 klo 10:00 - 12:30 
Mahdollisen toisen vaalin aikana: 
5.2.2018 - 5.2.2018    klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina en-
nakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Koi-
vukoti, Rimmin palvelukoti,  Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista 
vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuk-
sella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä 
hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa talo-
udessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoi-
taja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnal-
le samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 17.1.-23.1.2018 ja 
mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka 
ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskus-
vaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 
2550) viimeistään 
- ensimmäisessä vaalissa tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 ja
- toisessa vaalissa tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.
Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestyk-
seen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. 
Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen. 
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjalli-
nen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön 
vahvistaman kaavan mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kau-
pungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan 
sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, 
puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänes-
tys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtai-
sesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilau-
takunnalle. Äänioikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. 
Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikai-
sen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen 
alkua eli 10.1.2018.

Pudasjärvi 16.11.2018
PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

Hotelli Pikku-Syötteellä tanssittaa lauantai-
na 9.12. illan tansseissa tanssiorkesteri Sar-
mas, joka on tanssiorkestereiden SM voitta-
ja vuodelta 2017. Orkesteri soittaa menevää 
tanssimusiikkia, ohjelmistosta löytyy myös 
erikoisempia tanssirytmejä, joille on entistä 
enemmän kysyntää vaativan tanssiyleisön tar-
peisiin. Orkesterin mottona on ” oikeissa tans-
seissa on aina orkesteri ”, ja periaatteisiin kuu-

luu myös huolehtia siitä, että musiikki on aina 
tanssittavaa.

Tanssit järjestetään hotelli Pikku-Syöt-
teen syötesalissa, joten tilaa on pyörähdel-
lä hyvän orkesterin tahdittamana. Päivällä on 
myös tanssikurssit, joka on täynnä, paitsi mie-
hiä otettaisiin vielä mukaan. 

Hannu Pitkänen
Piparien koristelun, askartelun ja laulun lomassa 
nautimme kahvista, glögistä, tortuista ja joulu-
puurosta sekä joulukinkusta!

Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

POIKKEUS KIRJASTON 
AUKIOLOAJOISSA
Kirjasto on suljettu ti-to 12.-14.12.
Lehtilukusali avoinna klo 9-15. 
Muistathan, että torstaina kirjastossa kuitenkin 
Naisten Pankin joululaulutilaisuus klo 17.30!

Pudasjärven kaupunginkirjasto

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään kaupungin-
talolla kokoushuo-
ne Otavassa torstaina 
14. päivänä joulukuu-
ta 2017 alkaen klo 15:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 8.12.2017 
alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja 
internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 19.12.2017 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 4.12.2017 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

PUULIITON 
JÄSENILLE 

PULLAKAHVIT
Puuliiton Pudasjärven 
ammattiosasto tarjoaa 
jäsenilleen viikolla 51 

pullakahvit Pudasjärven 
Nesteellä. 

Kassalla on esitettävä 
jäsenkortti. 

Aki Muranen 
taloudenhoitaja 
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

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

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

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

Liikkeemme avoinna:
ma-pe 9-17

JOULUUN SAAKKA: 
lauantaisin 9-14,

su 17.12. klo 12-16

SÄIHKYVÄ
LAHJA-
VINKKI!
LAHJAKORTIT 

AUTON
HOITOIHIN!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat
Vichy -lahjapakkaukset
- päivävoiteen hinnalla Purete Thermale
 -puhdistusvaahto 50 ml kaupan päälle 

KERÄILYKAMPANJA 
- osta kolme lahjapakkausta, 

saat yllätyslahjan 
kaupan päälle!

12,00€

10,00€

13,00€

8,50€

FEEL YOUNG 
slow age 

 FIRMNESS Liftactiv 
supreme  

MATURE SKIN Neovadiol 
compensating complex

MATURE SKIN 
Neovadiol Magistral

30,00€

33,00€

36,00€

38,00€

Avene Cold cream 
käsivoide 50 ml ja

 huulivoide 4 g

Avene kasvoille 
puhdistusmaito 200 ml 

ja kosteuttava 
seerumi 30 ml

Louis Widmer Remederm 
vartaloöljy 100 ml, 

käsivoide 25 ml
ja kasvovoide 10 ml

10,00€

25,00€

20,00€

Aqualan duo 200 ml 
ja  Sebamed 

face&liquid 300 ml
kauniissa huopakassissa

19,00€Scholl- ja Veet- 
LAHJAPAKKAUKSET 
TARJOUSHINTAAN

 Aco face giftpack - 
rescue mist 75 ml 

 ja stay soft lips 12 ml 

Aco body 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco caring wild honey
- suihkugeeli 200 ml ja 

bodylotion 200 ml 

Aco for men 
- deodorantti 75 ml  ja 

suihkuvoide 
200 ml

Tunturit ovat pullollaan nähtävää 
ja  hauskaa tekemistä! Rinteet auki 

molemmissa keskuksissa.

Löydä oma tapahtumasi kaikista viikonlopun tapahtumista: syote.	
Tapahtumat ja uutiset löydät myös: facebook.com/syoteo�cial

Pikku-Syöte
Joulujamit

huipulla
+ sisäseinä-

kiipeily

Tunturi Pub
Iso-Syöte

Tunturi Pubin
Suomi 100-
vuotisjuhla

Pärjän-
kievari
Route 22

Talvikauden 
startti

Iso-Syöte
Runsaasti

tapahtumia 
SnowParkissa ja 

Lumimaassa.

Syötteen 
luontokeskus

Kauneimmat 
joululaulut

Tervetuloa
Syötteen

talvikauden
avajaisiin
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