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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tommi Niskanen  
jatkaa Yrittäjien  

puheenjohtajana s. 7
5-vuotiaalla Kairan  

Kuidulla hyvät  
tulevaisuuden näkymät s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 7.12.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

TIEDUSTELUT JA NOUTO MIELUIMMIN SOVITUSTI 
p. 050 347 0261. Kurentie 24, Pudasjärvi 

Toivotuin ja rentouttavin joululahja on
HIERONTALAHJAKORTTI

*myynti  17.12.2018 asti*
Olemme lomalla 18.12.2018 - 2.1.2019

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

PÄIVI JUNNA

JOULUPUU-LAHJAKERÄYS
Pudasjärven lapsiperheille 26.11-14.12. 

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN: 
1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin, K-marketin, 

kirjakaupan tai seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja paketoituna 

LähiTapiolan toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs).
Avoinna ma-pe klo 9.30-14.30.

Tervetuloa!

VESAN VAALITUVAN 
AVAJAISET 

MAANANTAINA 10.12. KLO 15.00

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Vesan tukiryhmä 

Paikalla ke-ehdokas Vesa Riekki. 
Mukana myös Keskustan piirin pj. ja 

ke-ehdokas Jussi Ylitalo sekä 
järjestösihteeri Mirja Kaartinen.

Tule sinäkin!
Tarjolla lohikeittoa ja torttukahvit!

Pudasjärven seurakunta

KAIKEN KANSAN 

joulupuuro
seurakuntakodilla 

ke 12.12.2018 klo 11-17

Tervetuloa!

Oheisohjelmaa:
Klo 13  Joululaulutuokio kirkkosalissa
Klo 17  Lasten joululaulutuokio  
 kirkkosalissa

Käpyjen viimeinen 
vastaanotto on 

maanantaina 10.12 klo 9-12 
MHY:n varastolla.

Toimitus 14.12. 
Pudasjärvi, Ranua, Posio, Taivalkoski.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA 
suoraan tilalta

KUUSAMON KALAA
TORSTAINA 13.12.

KLO 11.15-11.30 ASMUNTI P PYSÄKKI
KLO 12.15-13.15 PUDASJÄRVEN TORI

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ATOM 
LIUKUESTE KENKIIN

995

Pieneen tilaan 
sopiva 60 cm 
korkea pöytäkuu-
si, jossa led-valot. 
Kuusessa on 
58 oksaa ja 
15 led-lamppua. 
Paaristokäyttöi-
nen (2 x AA), ei 
sisällä paristoja.

Helppokäyttöiset liukuesteet kenkiin. 
Hyvä pito liukkaalla jäällä ja pakkautuneel-
la lumella. Sopivat useimpiin kenkiin ja 
saappaisiin. Nastat (6 kpl) ja pitoa lisäävä 
pohjakuviointi. Helppo pukea kenkien 
päälle ja ottaa pois. 
Koot: M = 38-40, 
L = 40-43, XL = 44-46

490

PÖYTÄKUUSI 60 CM 
LED-VALOILLA LÄMMIN 

VALKOINEN

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 12.12., ke 19.12. ja ke 9.1.2019

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! To 6.12. ja pe 7.12. liike suljettu. 

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

HELENA PETÄISTÖ
Joulukuun kirjailijavieras

perjantaina, 21.12.2018  
klo 16-18 

 Tule kuuntelemaan kun Helena kertoo
elämästään Pariisissa sekä
viimeisimmästä kirjastaan  
Ranska, Macron ja minä. 

Pudasjärven Kirjakauppa 
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven Kirjakauppa
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PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehden ilmestymispäivä 
muuttuu vuoden 2019 alussa.

Uusi ilmestymispäivä on
TORSTAISIN.

Ilmestymispäivä muuttuu Postin 
jakelupäivän vuoksi.

Lehden painopaikka siirtyy samalla 
Kajaanista Ouluun Kaleva median painotalolle.

Ilmoitusmateriaalien toimitusaikataulu 
lehden toimitukseen toivotaan viimeistään 

maanantaina, lehti painetaan keskiviikkona.

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Lehden yhteystiedot pysyvät entisellään: 

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

"

"
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 9.12. kello 10, Valtteri Laiti-
la, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Kauneimmat joululaulut:
pe 7.12. kello 18  Pärjänsuon hirvihallilla
la 8.12. kello 15  Syötteen luontokeskuksessa
la 8.12. kello 16  Siuruan työväentalossa
la 8.12. kello 18  Hirvaskoskella Koskenkorvalla
su 9.12. kello 13  Livon koululla
su 9.12. kello 14  Pintamon kylätalossa
su 9.12. kello 18  Kuren kylätalossa
su 16.12. kello 13  Korpisen kylätalossa
su 16.12. kello 13  Syötteen kylätalossa
su 16.12. kello 15  Puhoksen kylätalossa
su 16.12. kello 19  kirkossa
su 16.12. kello 19  Sarakylän kappelissa
ti 18.12. kello 18  Kipinän koululla
su 23.12. kello 10  kauneimmat joululaulut –messu  
 seurakuntakodissa.

Kuorot: Vox Margarita ke 12.12. kello 18, kirkkokuoro to 
13.12. kello 18.

Kaiken kansan joulupuuro seurakuntakodissa ke 12.12. 
kello 11-17, tervetuloa joulupuurolle. Joululaulutuokio 
kirkkosalissa kello 13 ja lasten joululaulut kirkkosalissa 
kello 17.

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantai-
na 10.12.2018 kello 16.30. Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 29.11.–10.12.2018 kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
14.12.2018–13.1.2019 viraston aukioloaikoina. Pudasjär-
vellä, 28. päivänä marraskuuta 2018, Arvo Niskasaari, kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa to 
13.12. kello 18.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 13.12. kello 18.

Lapsiparkki pe 14.12. kello 9.30-11.30. Ilmoittautumi-
set lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Kerttu Luokkanen 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Sarakylässä Raamattuluokka Heidi 
Mannisella pe 7.12. kello 19 ja lauluseurat Pasi Kummalal-
la la 9.12. kello 19.  Myyjäiset ja seurat Yli-Livolla Kerttu ja 
Jouni Luokkasella pe 7.12. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Jou-
lujuhlaseurat Jongulla  Paukkerin kylätalossa la 8.12. kel-
lo 19 (Jukka Lehto). Joulujuhlaseurat Ervastissa Ellimaria ja 
Juha Hanhelalla su 9.12. kello 13 (Torsti Vuorma). Joululau-
luilta Kurenalan ry:llä su 9.12. kello 16 (Timo Lyytikäinen).

Avioliittoon vihitty: Marko Tapani Peltoniemi ja Henna-
Mari Manninen.

Haudattu: Simo Juhani Vainio 78 v, Niilo Eerikki Kukka 
59 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: Kaleva365 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
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Liian vähän aikaa. Liian vähän päiviä jäljel-
lä. Miten ehdin saada kaiken valmiiksi? Ehti-
sinkö tänään vielä tehdä tuon asian? Kunpa 
aikaa olisi enemmän! Touhua ja itse raken-
nettua kiirettä riittää. Välillä tuntuu siltä, 
että ilman kiirettä olet ”ei mitään”. Mutta 
tekeekö vasta kiire Adventin ajasta joulun 
juhlan arvoisen?

Ensimmäinen viikko adventin ajasta on 
loppumassa. Viime sunnuntain Hoosianna-
kirkossa aiheena oli Kuninkaasi tulee nöy-
ränä. Tuleva sunnuntai kääntää mielikuvan 
jo eteenpäin: toisena adventtisunnuntaina 
Raamatun tekstit kietoutuvat aiheen ”Ku-
ninkaasi tulee kunniassa” ympärille. Molem-
pina pyhinä puhutaan kansasta, joka on ot-
tamassa vastaan jotakin suurta. 

Adventin ajan virressä (VK 6:1) 
Anna-Maija Raittila runoilee näin:

Käy, kansa, Herraasi vastaan,
nyt kiiruhda riemuiten
ja palmuista oksia taita
ilosaatossa Kristuksen.
Jo katsele,
tytär Siion, kirkkauttaan
ja riemuitse
ja kuuluta laupeuttaan!

Kotoisan, itse rakentamamme kiireen 
keskellä virsikin puhuu kiiruhtamisesta, ar-
kisen touhuilun sijaan tosin toisenlaisesta. 
Samaa myönteistä iloiten kiiruhtamista on 
kuvattu myös monissa joululauluissamme. 
Rikas ja vivahteikas suomen kielemme an-
taa oivan mahdollisuuden pienillä muutok-
silla luoda toisenlaisen kielikuvan. Mitäpä 
jos muokkaisimmekin tätä virren säkeistöä 
niin, että se puhuisi juuri meistä, tänä päivä-
nä tässä ja nyt:

Käy, kansa, Herraansa vastaan,
nyt kiiruhtaa riemuiten
ja palmuista oksia taittaa
ilosaatossa Kristuksen.
Jo katselee,
tytär Siion, kirkkauttaan
ja riemuitsee
ja kuuluttaa laupeuttaan!

Kolmen kirjaimen muuttamisella ja seit-
semän kirjaimen lisäämisellä teksti tulee 
suoraan kohti. Alkuperäisen tekstin lupauk-
set tulevat lähemmäksi ja haastavat mietti-
mään, voisiko kiiruhtamisen muuttaa jou-
luun valmistautumisen tieksi. Olisiko tämä 
adventin aika se, jolloin muistuttaisimme it-
seämme meille valmistetusta kirkkaudesta?

Entäpä he, jotka ovat jo odottamassa 
täyttymyksen päivää? Monella meistä rak-
kaat ja tärkeät läheiset on jo saateltu vii-
meiselle matkalle. Puhuuko tämä virsi myös 
heistä? Käännetäänpä kielikuva mennee-
seen:

Kävi, kansa, Herraansa vastaan,
nyt kiiruhti riemuiten
ja palmuista oksia taittoi
ilosaatossa Kristuksen.
Jo katseli,
tytär Siion, kirkkauttaan
ja riemuitsi
ja kuulutti laupeuttaan!

Joulun lupausten täyttyminen on mei-
dän aarteenamme joka päivä. Jatketaan ad-
ventin ajan matkaa levollisella mielellä. 

Terttu Puurunen

Kansa kiiruhtaa riemuiten

Pudasjärven seurakun-
ta järjestää kaiken kansan 
joulupuuron keskiviikko-
na 12.12. seurakuntakodil-
la kello 11 alkaen. 

Edellisvuosien tapaan 
joulupuuropäivä on kai-
kille avoin, yhteisöllinen 
tapahtuma, joka kokoaa 
seurakuntalaisia ja työnte-
kijöitä yhteen. Seurakun-
nan työntekijät vastaavat 
tapahtuman käytännön 
järjestelyistä. Samalla on 
mahdollista vaihtaa kuu-
lumisia puolin ja toisin. 
Puuroa lisukkeineen on 
tarjolla kello 17 saakka, 
syömään voi tulla niin lou-
nastauolla kuin työpäivän 
jälkeenkin. 

Päivän aikana järjeste-
tään kirkkosalissa oheisoh-
jelmaa, kello 13 joululau-
lutuokio, ja kello 17 alkaa 
erityisesti lapsille ja per-
heille suunniteltu joulu-
laulutuokio. 

Vuonna 2016 ensi ker-
taa järjestetty tapahtu-
ma on ollut yleisömenes-

Kaiken kansan joulupuurolle odotetaan 
yli tuhatta henkeä

tys. Viime vuonna syömässä 
kävi miltei tuhat henkilöä, 
nyt odotetaan tuhannen kä-
vijän rajan ylittymistä. Hyvä 
käytäntö on levinnyt moniin 
seurakuntiin, esimerkiksi 

Kuusamossa, Haukiputaal-
la ja Tyrnävällä järjestetään 
vastaava tapahtuma. Viime 
vuonna Pudasjärven seura-
kunta sai tapahtumasta Kir-
kon työelämän kehittämi-

seen liittyvässä Kirteko 
–kilpailussa kunniamai-
ninnan. 

Pudasjärven  
seurakunnan viestintä 

Seurakunnan työntekijät vastaavat tapahtuman käytännön järjestelyistä. Kuva viime 
vuoden joulupuurotapahtumasta.

Pudasjärvi-lehti julkaisee Ystävänkammarissa 
kirjoitettuja runoja

Ruisleivän tekoa
Emäntä on jo
edellisenä päivänä
laittanut ruisleipätaikinan
juuren käymään.

Aamulla lisätään jauhoja
ja taikina jää kohoamaan.

Kohonneesta taikinasta
leivotaan ohuita ruisleipiä
ja taas kohotetaan
ja pistellään
ja kuumaan uuniin.

Ihana leivän tuoksu
valtaa koko talon.
Ja voita kun levittää
lämpimälle leivälle,
niin voiko parempaa olla!

Fanni ja Liisa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Iso-Syötteellä lasketaan aina vappuun asti
Iso-Syötteen laskukausi 
avattiin viime viikonloppu-
na satojen laskijoiden voi-
min. Kausi on tavallisesti 
alkanut marraskuun puoli-
välin kieppeillä, mutta läm-
min syksy viivästytti Suo-
men eteläisimmän tunturin 
laskukauden alkua vain vä-
hän. Tunturin vähäluminen 
maisema tuntuu erikoiselta, 
mutta toisaalta se edesaut-
taa tykkilumen säilyvyyttä.

– Marraskuun pitkät sa-
teet kastelivat maaperän lä-
pikotaisin ja oli hyvä, että 
maa sai pakkasessa kovet-
tua ja kuivua ilman luon-
nonlunta. Nyt kovalla, 
kylmälle pohjalle tykitet-
ty lumi pysyy parempana, 
kertoo Hiihtokeskus Iso-
Syötteen lumetuksesta vas-
taava Mikko Törmälä.

 Hissit pyörivät itsenäi-
syyspäivästä alkaen päi-
vittäin aina vappuun asti. 
Tulevana pitkänä viikon-
loppuna vietetään Syötteen 
talvikauden avajaisia, joka 
tarjoaa ohjelmaa ja aktivi-
teetteja koko perheelle. Lu-
vassa on muun muassa itse-
näisyyspäivän soihtulasku 
sekä erilaisia rinnetapahtu-
mia.

Joulusta tulossa 
vilkas
Perinteisesti ajatellaan, että 
joulua vietetään perheen 
kesken kotona, mutta tämä 
ei näy ainakaan Iso-Syöt-
teellä. Moni haaveilee val-
koisesta joulusta, joten sitä 
halutaan viettää siellä, mis-
sä on lunta. 

Tulevana pitkänä viikonloppuna vietetään Syötteen talvikauden avajaisia, joka tarjoaa oh-
jelmaa ja aktiviteetteja koko perheelle. Luvassa on muun muassa itsenäisyyspäivän soih-
tulasku sekä erilaisia rinnetapahtumia.

 – Joulun majoituskapa-
siteetista 80 prosenttia on 
jo myyty. Tunturista löytyy 
vielä muutamia huoneistoja 
ja satunnaisia mökkejä hie-
man kauempaa. Asiakkaat 
viettävät joulua tunturissa 
keskimäärin 4-5 päivää ja 
uudeksi vuodeksi saapuu 
osittain uudet matkailijat, 
kertoo Tiina Saarela Syöt-
teen keskusvaraamosta.

Rauhallisesta joulutun-
nelmasta huolimatta rinteet 
ovat avoinna normaalisti 
koko joulun ajan.

 – Tarjolla on priimakun-
toiset rinteet ja ruuhkis-
ta ei ole tietoakaan. Joulu 
on suorastaan täydellinen 
ajankohta laskettelulle, 
vinkkaa Törmälä. 

Veinalotta Vesterinen

Liikuntavälinelainaamon 
valikoimaa on kaupungin 

liikuntatoimen ja kirjaston 
yhteistyönä täydennetty 

uusilla välineillä.

Jos uuden urheiluharrastuk-
sen aloittaminen kiinnos-
taa, mutta välineiden hinnat 
puistattavat, kannattaa suun-
nata kipin kapin kirjastolle. 
Liikuntavälinelainaamon va-
likoimaa on kaupungin lii-
kuntatoimen ja kirjaston yh-
teistyönä jälleen täydennetty 
välineillä, joista on aiemmin 
saattanut ainoastaan haaveil-
la.  

Kirjojen, musiikin ja eloku-
vien lisäksi kirjastolta löytyy 
monenlaisia liikuntavälinei-
tä trampoliinista kahvakuu-
liin ja sykemittareista tasa-
painolautoihin. Tavarat saa 
lainaan omalla kirjastokortil-
la, ja laina-aika on kahdesta 
neljään viikkoa. Uusien lajien 
ja kamppeiden kokeilu on nyt 
siis tavattoman helppoa.  

Välineiden hankinnassa on 
käytetty osallistavaa budje-
tointia. Toiveita kuntalaisilta 
on kyselty muun muassa lii-
kuntapalveluiden järjestämis-
sä tapahtumissa. 

-Hienoa, että nyt useita 
toiveita on pystytty toteutta-
maan ja täydentämään lainaa-
mon valikoimaa. toteaa Ismo 
Miettinen liikuntapalveluista. 

Tämän syksyn uutuuk-
siin lukeutuvat muun muassa 
karvapohjasukset, eli toiselta 
nimeltään liukulumikengät. 
Nämä lyhyet ja leveät hikilau-
dat sopivat sekä aikuisille että 
lapsille. Niillä pääsee tarpeen 
tullen etenemään, vaikka um-
pihangessa. Tekokarvalla va-
rusteltu pohja antaa pitoa 
ylämäkeen lykkiessä, mut-
ta mahdollistaa alamäkeen 
laskettelun perinteisten suk-
sien tapaan. Liukulumiken-
gistä povataan talven trendi-
tuotetta.  

Tukevat ja pituudeltaan 
säädettävät sauvat sopivat 
käytettäväksi sekä liukulumi-
kenkien että jo entuudestaan 
valikoimassa olleiden perin-
teisten lumikenkien kanssa. 
Sauvat voi toki lainata tes-
tattavaksi myös esimerkik-

si omien umpihankisuksien 
kanssa. 

Pimeyden torjumisek-
si kirjastolta löytyy nyt pari-
kin kappaletta otsalamppuja. 
Teknisesti ottaen kyse on ot-
saan asetettavista kannetta-
vista valaisimista. Pöyristyt-
tävällä 3170 lumenin teholla 
hehkuva lamppu valaisee tar-
peen tullen melkein koko tie-
noon. Leveän valokeilan luva-
taan yltävän jopa 270 metrin 
etäisyydelle. Tämän luulisi 
riittävän, vaikka armeijan tar-
peisiin. Samaa voisi sanoa kir-
jastolle hankituista uutuut-
taan kiiltelevistä kiikareista, 
joilla kelpaa tarkkailla naapu-
reiden lisäksi esimerkiksi lin-
tuja.   

Lapselliset voivat nyt 
suunnata hyvillä mielin koko 
perheen voimin vaeltamaan, 
vaikka Syötteen maisemiin, 
sillä kirjastolla on lainatta-
vana kaksin kappalein erin-
omaisia lapsenkantorinkkoja. 

Muitakin uutuuksia toki 

löytyy. Säädettävät luistelu-
tuet antavat mahdollisuuden 
luistelutaitojen kartuttami-
seen ilman jatkuvaa rähmäl-
leen lentelyä. Luistelutuen 
pystyy säätämään sekä las-
ten että aikuisten käyttöön 
sopivaksi. Boccia-pallopelis-
tä kiinnostuneet voivat puo-
lestaan käydä lainaamassa 
kaiken peliin tarvittavan kir-
jastolta. Myös kotijumppaan, 
suunnistukseen, vaellukseen, 
frisbeegolfiin, lumikenkäi-
lyyn ja lentopalloon löytyy 
varusteita. Välineurheilus-
ta kiinnostuneiden kannattaa 
siis ottaa kirjastokortti kaunii-
seen käteen ja kipittää lainaa-
maan. 

Tuomas Kumpula 
kirjastovirkailija

Välineitä retkeilyyn ja talviurheiluun kirjastosta

Pohjois-Pohjanmaan Nuori-
soseurojen Liiton syyskokous 
pidettiin 27.11. Pudasjärven 
Hetepirtillä. Liiton uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
Jukka Lipsasen Limingasta. 
Johtokuntaan erovuoroisten 
tilalle nimettiin uutena Mer-
vi Juppi Oulu, Anna-Liisa 
Seppänen Utajärvi ja varajä-
seneksi Matti Tuomisto Haa-
pavesi. Pudasjärvellä toimii 
useita nuorisoseuroja, joista 
tällä kertaa kokousisäntänä 
toimi Hetekylän Nuorisoseu-
ra, joka on toiminut vuodes-
ta 1928. Nuorisoseuran talo-
na toimii Hetepirtti. 

Kokouksessa hyväksyttiin 
kannanotto, jossa aktiivisen 
kansalaisuuden edistämis-
tä voidaan pitää kaiken nuo-
risotoiminnan perimmäisenä 
tarkoituksena. Valmistumas-
sa olevan maakuntamallin 
(hallinnon) lähtökohtina ole-
vat yhteisöllisyys ja yhteis-
vastuu, nämä tukevat järjes-
töissä tehtävää toimintaa. 

Esityksessä korostetaan 
nuorten alle 29-vuotiaiden 
osallistumisen ja kuulemisen 
lisäämistä mikä tukee lain 
henkeä aktiivisen kansalai-
suuden edistämiseksi. 

Tutkimuksissa on koros-

tunut varhaisen vuorovai-
kutuksen merkitys lapsen 
kehitykselle. Monet nuori-
soseurat järjestävätkin pien-
ten lasten ja heidän vanhem-
piensa yhteistoimintaa, mikä 
tukee lasten tasapainoista 
kasvua. Esityksessä on kes-
keisenä kehitysohjelma nuor-
ten kasvu- ja elinolojen pa-
rantamisesta. Toivottavasti 
se sisältää myös riittävien li-
säresurssien osoittamisen 
ajankohtaisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

Mietinnössä mainitaan 
myös alueellinen yhteis-
työ. Etenkin haja-asutusalu-

eilla kuntien välisen yhteis-
työn lisäämisellä voidaan 
saada aikaan nuorisotoimi-
alan edistämistä. Nuoriso-
seurat tunnetaan harrastus-
toiminnoistaan ja seurantalot 
toimivat usein alueensa toi-
mintakeskuksina. Moni nuo-
risoseura toimiikin tätä nykyä 
aktiivisena oman alueensa 
kehittäjänä. Yksin tähän on 
kuitenkin vaikea päästä. Toi-
mijoiden välinen yhteistyö 
yli kuntarajojen antaa aivan 
uusia mahdollisuuksia oman 
toiminnan ja alueen vetovoi-
maisuuden kehittämiseen.

Euroopan Unionin alueke-

hitysohjelmat mahdollistavat 
pientenkin toimijoiden osal-
listumisen oman alueensa ke-
hittämiseen ja rahoituksen 
saamiseen hanketoimintaan. 
Jos kynnys hanketoimintaan 
lähtemiseen tuntuu korkeal-
ta, kannattaa hakeutua mu-
kaan alueellisiin toiminta-
ryhmiin, joiden tehtävänä on 
tukea alueiden kehittämistä 
mm. ohjauksen ja rahoituk-
sen avulla.

Nuorisoseurat toimivat 
Pohjois-Pohjanmaalla tien-
näyttäjinä seutukunnallisen 
yhteistyön käynnistämises-
sä. Maakuntamme kaikissa 

seutukunnissa on toteutettu 
tai toteutetaan alueiden toi-
mijoiden väliset seutukun-
nalliset yhteistyötapaamiset, 
joissa pohditaan kolmannen 
sektorin roolia seutukunnal-
lisissa kehittämishankkeis-
sa. Tapaamisten seurauksena 
onkin syntynyt hyviä hank-
keita, jotka parhaimmillaan 
ovat esimerkillään saaneet 
naapuriseuratkin heräämään 
aktiiviseen toimintaan.

Timo Nevanperä,  
toiminnanjohtaja 

Nuorisoseurat alueiden kehittäjinä
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Kenttäväki on Keskustan toiminnassa avainasemassa, totesi syyskokousväki ensi vuo-
den toimintasuunnitelmaa hyväksyessään.

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön syyskokous oli 
sunnuntaina 25.11. kaupun-
gintalossa. Kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana jatkaa Jor-
ma Kouva, varapuheenjoh-
tajaksi valittiin uutena Eero 
Hyttinen ja sihteerinä jatkaa 
Mirka Väyrynen. Johtokun-
taan valittiin uutena Jouni 
Koivukangas ja Mirja Luu-
sua sekä jatkavat Erja Komu-
lainen, Mari Kälkäjä, Martti 
Räisänen, Kaisa Nivala, Juk-
ka Kuha, Reijo Talala ja Urpo 
Puolakanaho.

Toimintasuunnitelmassa 
todettiin Keskustalla olevan 
kaupunginvaltuustossa vah-
va edustus. Keskustalaisen 
kuntapolitiikan tärkein ta-
voite on turvata kaikille laa-
dukkaat peruspalvelut ja nii-
den tasavertainen saatavuus 

Jorma Kouva jatkaa Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana
kotikunnassa asuinpaikas-
ta riippumatta. Pudasjärvellä 
Keskusta on perinteisesti vas-
tuunkantajien puolue.

Toimintavuoden aikana 
pyritään kehittämään ja li-
säämään niin someviestintää 
(olemassa olevat facebook –
sivut) kuin paikallislehtien 
välityksellä tapahtuvaa vies-
tintää. Aktiivisella tiedot-
tamistoiminnalla pyritään 
puolueen toiminnan ja tavoit-
teiden saapuvan kuntalaisten 
tietoon sekä lisäävän etenkin 
nuorten kiinnostavuutta kes-
kustalaista politiikka koh-
taan. Kannanotot välitetään 
kuntalaisten tietoon tehtäes-
sä tärkeitä päätöksiä Pudas-
järven tulevaisuuden menes-
tyksen turvaamiseksi.  

Oman kansanedustajaeh-
dokkaan Vesa Riekin tuke-

na työskennellään aktiivisesti 
vaalityössä ja eri tapahtumis-
sa sekä tuetaan tukiryhmän 
tekemää vaalityötä. Keskus-
tan toiminnassa avainase-
massa on kenttäväki. Kaikki 
menestys lähtee ruohonjuu-
ritasolta, kylillä, kunnissa, 
ihmisten keskellä tehdystä 
työstä. 

Onnistuminen vuoden 
2019 haasteissa edellyttää tii-
vistä yhteistyötä järjestön ja 
valtuustoryhmän kanssa. 

Keskustalaisuus on kan-
sanliike, jolle tasa-arvo, yrit-
täjyys sekä toisista ja luonnos-
ta huolehtiminen on tärkeää.

Kaupungin talouden ta-
sapainottaminen ja häiriöttö-
män peruspalvelun turvaa-
minen ovat valtuustoryhmän 
ykköstavoitteita. Kunnallis-
järjestön tehtävänä on tukea 

Linnea Manninen Kurenalan kyläyhdistyksen kunniajäseneksi
Kurenalan Kyläyhdistys 
syyskokousti keskiviikko-
na 28.11. kaupungintalolla. 

Puheenjohtajana jatkaa 
Kerttu Simu. Pitkäaikaisen 
hallituksen jäsenen Linnea 
Mannisen jäädessä omasta 
pyynnöstään pois hallituk-
sesta, hänen tilalleen valit-
tiin Pertti Manninen. Lin-
nea kutsuttiin yhdistyksen 
kunniajäseneksi. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Mar-
ja Laurila, Aini Seppänen, 
Raimo Helve, Veli Liehu, 
Leila Ruuskanen, Henna 
Ryhänen.

Kokouksessa vahvistet-
tiin vuoden 2019 toimin-
ta ja taloussuunnitelma. 

Pudasjärven rannan ui-
mapaikan kunnostaminen 
herätti keskustelua ja alu-
een tämän hetkiseen tilan-
teeseen ollaan tyytyväisiä. 
Keväällä on tarkoitus pitää 
lintutornin ja uimapaikan 
avajaiset. Kotikunnan ym-
päristön siisteys tai oikeas-
taan epäsiisteys puhuttaa 
myös ja ihmettelyä herätti 
edelleen linja-autopysäkin 
roska-astioiden tila.

Keskustelua käytiin 
myös viime talven suu-
rista lumikasoista keskus-
tan alueella, Lakarin alu-
een suurten lehtikuusten 
roskaamisesta, Kurenalan 
koulun purkamisen hi-

taasta etenemisestä ja ai-
kataulusta sekä ihmettelyä 
herätti se, miksi koululla 
palavat valot yötä päivää.

Positiivisena asiana näh-
tiin se, että Rajamaan ran-
taan tulee uusia vessoja.

Ensi vuoden alussa pää-
tettiin tehdä kauan odo-
tettu linja-automatka 
Piipposen Pirttiin ja Iso-
Syötteelle.

Kokouksen alussa ja lo-
pussa nautittiin Halla Ca-
fen herkullista täytekak-
kua ja suolaista piirakkaa 
kahvin kera, jotka yhdistys 
tarjosi kiitoksena kesän ja 
koko vuoden toiminnasta.

Kokousväki toivotti lo-

Syyskokouksessa puhuttiin Kurenalan ajankohtaisista asioista.

puksi Hyvää Joulun odo-
tusta kaikille - Uusi vuosi 
uutta tuo ja luo!

Yhteistyö on voimava-
ramme!

Aini Seppänen ja  
Kerttu Simu,  
kuva Heimo Turunen

Keskiviikkona 28.11. päät-
tyi yhteistyössä Mieli -hank-
keen ja Pudasjärven kan-
salaisopiston järjestämä 
syyslukukauden puutyö-
kurssi maahanmuuttajille. 
Opettajana tällä kurssilla toi-
mi Esa Viuhkola.

Kurssilaisia oli kaikkiaan 
seitsemän henkilöä, joka oli 
opettajan mielestä ihan sopi-
va määrä, ottaen huomioon 
opiskelijoitten taustat sekä 
kielimuurit.

Viuhkola kehui oppilai-
tansa motivoituneiksi ja no-
peaoppisiksi. Ennen kaikkea 
hän oli huomannut kurinalai-
suuden mihin maahanmuut-
tajat ovat hyvin sitoutunei-
ta, viitaten suojavarusteiden 
ja koneitten käyttöön. Niin 
ikään kaverin auttaminen on 
heillä itsestään selvyys.

-Jos opetin, että jotakin 
laitetta ei tule käyttää yk-
sin, niin sitä ohjetta oppi-
laat myös noudattivat, kertoi 
Viuhkola.

Mieli-hankkeesta Tarja 
Hemmilä oli ”äitinä” ja tulk-
kina tämän ryhmän mukana, 

lisäksi oppilaina oli pari suo-
malaista.

Kansalaisopiston puu-
työopettaja Esa Viuhko-
la aloitti ryhmänsä kans-
sa ihan perusasioista, kuten 
laiteopetuksesta ja turvalli-
suudesta. Tässä Mieli-han-
ke käytti tulkkausapua 
jokaisen oppilaan omalla äi-
dinkielellä, jotta kaikki asiat 
tulivat ymmärretyksi. Maa-
hanmuuttajaryhmä muo-
dostui iranilaisista, syyria-
laisista sekä kongolaisista. 
Kotimaassaan korkean kou-
lutustaustan saaneet miehet 

kokevat tällaiset kurssit tär-
keäksi oman mielialan vir-
keänä pitämiseksi. Ryhmästä 
löytyi mm. maanviljelijä, lää-
käri, tieinsinööri ja opettaja.

Tarja Hemmilän mukaan 
idea puutyökurssista maa-
hanmuuttajille tuli Mieli-
hankkeen järjestämästä ta-
paamisillasta, jossa yhtenä 
teemana oli puutyöt. Ihmi-
set olivat niin innostunei-
ta pienten esineitten, kuten 
veitsien ja lusikoitten vuole-
misesta, että kansalaisopisto 
halusi perustaa oman puu-
työkurssin maahanmuutta-

jille. Kurssilla on valmistet-
tu kenkärenkejä, mortteleita, 
tuoleja ja hyllyköitä.

Puutavaran tälle kurssil-
le antoi Kontio-tuote pois-
heitettävistä jämäpaloista. 
Puuaines oli uutta, siistiä 
ja hyvää työstettävää. Esa 

Viuhkola oppilaineen ha-
luaa näin kiittää Pudasjär-
ven kansalaisopiston Eevaa, 
Juhaa, Tuulaa ja Vuokkoa, 
Mieli-hankkeen Tarjaa sekä 
Kontio-tuotteen Jukkaa ja 
Teemua, jotka kaikki osal-
tansa mahdollistivat tämän 

kurssin.
Oppilaat odottavat innol-

la kevätlukukautta, jolloin 
he pääsevät jatkamaan uu-
sissa tiloissa Taidokkaassa.

Terttu Salmi

Suomalaista puutyöopetusta maahanmuuttajille

valtuustoryhmää näiden ta-
voitteiden saavuttamisessa.

Luottamustoimissa jokai-
sen toivotaan olevan aktii-
vinen ja pyrittävä tuomaan 

keskustalainen näkemys pää-
töksentekoon. 

Pudasjärven työllisyyttä 
ja elinvoimaa edistetään tu-
kemalla voimakkaasti mm. 

paikallisen ruoan käyttöä 
kaupungissa. Tämä vaatii 
valtuuston sitoutumisen asi-
aan. HT

Oppilaitten tekemiä töitä.

Opiskelijat Alpo, Hedayat, Raid, Huugo, Tarja, Esa, Kamoy ja edessä Frank syksyn viimei-
sessä tapaamisessa.
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTA-LAUANTAI
30.11.-1.12.

MAANANTAI-TORSTAI 
10.-13.12.

100

249

115 499

695
kg

399
pkt

229599 389
pkt

349
pkt pss

275

1000

229

699

1195
kg

099

199
kpl

699
kg

269

raj. erä

995
kg

Naudan PAISTI-
JAUHELIHA

Naudan
PALAPAISTI

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595
kg 399

kg1195
kg

Hyvä
NAUTA-
JAUHELIHA

795
kg

149
ras

299 115
kg

Hartwall
JAFFA, 

ANANAS tai 
PEPSI MAX

6x0,33 l
sis. pantit

2 kg/
talous

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

Syöntikypsä
MANGO
2 kpl/700 g

pkt

pss

100
pkt

199

pkt

prk

pss

250

pkt

169
kg

Porsaan
ETUSELKÄ tai  
LAPA 

kg

säävaraus

10 kpl

kg

199

2 pkt/talous

pkt

pkt

499
pkt

129
pkr

pkt

ras

2995
3150

35903990

1190
pari

590 5390

3650

4490

3750

3990

730

3990

2 pkt/talous

3 kg/
talous

MA-TI 10.-11.12.          KE-TO 12.-13.12.

HK
BALKAN-
MAKKARA-
TANKO
500 g

RAUTAOSASTOLTA

Tuore Norjan
LOHI
2-3 kg
kokonainen

Atria Perhetilan
KANAN

OHUTLEIKE
340 g

PE-TO 7.-13.12.

Valio
OLTERMANNI

JUUSTOVIIPALEET
270-300 g

Mummon
MAKKARA-
PERUNAT

500 g

Eldorado
SEKA-
HEDELMÄ
250 g

Atria Perhetilan
KANAN 
FILEESUIKALEET
250-300 g

HK 
BURGERI 
100 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Tuore
SILAKKA-
FILE

KANAN-
MUNAT
10 kpl

3 pkt

Snellman 
Maatiaispossun

UUNIFILEE
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

Kananpojan
PANEROIDUT
NUGGETIT
200 g

Flora
MARGARIINIT 

400 g
Rosamunda

PERUNA

Atria 
GOTLER-
MAKKARA
palana

Atria
VAASAN-
KINKKU
palana ja siivuina

Pringles
PERUNA-
LASTUT
175-190 g

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

2 pkt

8990

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,-

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Lämmin 
tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

PE 7.12.                  LA 8.12.

Atria
BROILERIN-
KOIPIREISI 
3 kpl/ras
marinoiti

Porsaan
KYLJYKSET

795
kg

HEIJASTIN-
VALJAAT
kevyet 
esim.lenkillä, 
pyöräillessä

695

AJASTIN-
KELLO
ulkokäyttöön

595

SALUDO
KAHVI
450 g

1000 lumen
OTSALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

595
kg

Snellman
TOSIMUREA

PALVI-, KORPPU tai 
KEITTOKINKKU 

200 g

ARK. 9-19
LA  9-16
SU  12-16

PALVELEMME 

JOULUUN ASTI MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16!

Eldorado
CORN FLAKES
375 g

Korpela
JOULUKINKKU-
VIIPALE
400 g

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

MyllynParas
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

LELUOSASTOLTA
TAMAGOTCHI
Aito oikea Tamagotchi 
virtuaalilemmikki!

RAINBOCORNS 
Sateenkaaren värejä, 
kimallusta, yllätyksiä, 
kääntöpaljetteja, yksisar-
visia, suloisia pehmoja.

CATSHING STAR
Heijasta tähtiä ja 
kerää niitä 
taikasauvam avulla.

NOSTURI

Erilaisia jouluisia

KAPPAVERHOJA

Lasten
THINSULATE
SORMIKAS 

Finnwear
SUKKAPAKETTI
4 paria

Erilaisia naisten
NEULE-
PUSEROITA

Pierre Ropert 
Sport naisten
MERINOVILLA 
PITKÄT-
ALUSHOUSUT

Thinsulate
naisten
NEULE-
LAPANEN

PAITA

Pierre Ropert 
Sport miesten
MERINOVILLA 
PITKÄT-
ALUSHOUSUT

PAITA

Miesten
SAUNATAKKI
Bamboo



6 7nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.12.2018 7.12.2018nro 49

Seurakunta messureissulla Oulussa
Pudasjärven seurakun-
nan diakoniatyö järjes-
ti lauantaina 1.12. joulun 
odotuksen alkajaisiksi dia-
koniayhdyshenkilöille, lä-

himmäistoiminnassa oleville 
ja lähetyksen vapaaehtois-
työtä tekeville henkilöille 
mukavan, ohjelmallisen ret-
ken Ouluun.

Ideariihessä diakoni Mar-
ko Väyrynen oli keksinyt, 
että järjestetään vapaaehtois-
toimijoille jotakin virkistäy-
tymistä. Siitä alkoi järjestelyt 
käyntiin.

Pari päivää oli aikaa il-
moittautua matkalle mu-
kaan. Määräaikaan mennes-
sä oli 24 lähtijää.

Nevakiven linja-auto, 
luotsina Raimo Illikainen, 
lähti seurakuntatalolta kel-
lo 9 liikkeelle. Porukka oli 
kovin naisellista, mutta sen-
tään kuljettaja, seurakun-
tapastori Ari Kokkonen ja 
Marko pitivät myös miesvä-
en puolta.

Välipysähdyksiä te-
kemättä kulku suuntau-
tui suoraan Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Pohjois-
Pohjanmaan piirin järjestä-
mille Naisten Joulumessuil-
le OAMK:n Kontinkankaan 
kampukselle.

Retkellä mukana ol-
lut diakoni Helena Koivu-
kangas kertoi, että Nais-
ten Joulumessut valikoitui 
kohteeksi juuri diakonisen 

Museo-oppaana toimi Kaa-
rina Niskala.

Osattiin sitä ennenkin. Tii-
kelipainokone vuodelta 
1910, jota käytettiin oulu-
laisessa Kansan Tahto -leh-
den kirjapainossa.

Retkeläiset Pohjois-Pohjanmaan museon sisääntuloaulassa.

Olimpos-ravintolan annok-
set eivät päästä vieraitaan 
pois nälkäisenä.

lusta ja siinä on selvästi ha-
vaittavissa Oulun valkeus 
sekä yksikerroksiset puuta-
lokorttelit suorien katujen 
varsilla. 

Kotimatka alkoi räntäsa-
teessa. Helena ja Marko ei-
vät antaneet väsyneitten 
matkalaisten nukkua, vaan 
he olivat keksineet aktivi-
teettia myös paluumatkal-
le bingon peluun merkeissä. 

Siinäpä viihtyen sai retke-
läiset virkistävää toimintaa 
useamman kymmenen kilo-
metrin matkalle.

Takaisin lähtöpisteeseen 
saavuttua, autoilijoita odot-
ti ankara ikkunoitten rapaa-
minen, sillä Pudasjärvellä oli 
päivän aikana tullut useam-
pi sentti lunta ja se oli ryyty-
nyt autojen pintaan ihan kii-
tettävän lujasti.

Retkeläiset olivat iloisia ja 
kiitollisia Pudasjärven seu-
rakunnan diakoniatyölle sii-
tä, kuinka he arvostavat va-
paaehtoisten työpanosta 
järjestämällä heille yllätyk-
senä tällaisen virkistyspäi-
vän.

Terttu Salmi

ideologian vuoksi, koska 
MLL tekee avustustyötä lap-
siperheitten hyväksi.

Reilun puolitoistatunti-
sen ostosilottelun jälkeen 
linja-auto kuljetti porukan 
ruokailemaan välimerelli-
seen Olimpos -ravintolaan. 
Täydellä vatsalla oli hyvä 
siirtyä Ainolan puistossa si-
jaitsevaan Pohjois-Pohjan-
maan museoon, jossa oppaa-
na toiminut Kaarina Niskala 
vei vieraansa aikamatkalle 
meren rannalla sijaitsevaan 
tervakaupunkiin. Oulu tun-
netaan myös nimellä Poh-
jolan valkea kaupunki, joka 
nimi tuli aikoinaan kaupun-
gin valkoisiksi maalatuista 
puutaloista. Pohjois-Pohjan-
maan museossa on vuoden 
1938 rakennuskannan mu-
kaan valmistettu 18 neliön 
kokoinen pienoismalli Ou-

Kaupunginhallitus päätti 
tiistain 4.12. kokouksessaan 
toteuttaa Pohjantähti-kiin-
teistön auditorion muut-
tamisen elokuvateatteriksi 
sekä antaa teknisille palve-
luille töiden aloitusluvan. 
Kustannukset katetaan vuo-
den 2018 käyttämättä jäävis-
tä investointeihin varatuista 
määrärahoista. Saneerauk-
sessa uusitaan penkit, maa-
lataan huone mustaksi ja 
varustetaan tila äänentoisto-
laitteilla ja AV-laitteilla. 

Hyvän Olon Keskus 
kuntarahoituksen 
leasingilla
Hyvän Olon Keskus tullaan 
toteuttamaan elinkaarihank-
keen palvelusopimusmal-
lina. Hankkeen keskeisenä 
tarkoituksena on toteuttaa ti-
loja seuraavasti: terveysase-
ma, avohoitotilat, hammas-
hoitola, sosiaalitoimiston 
tilat, kirjasto, nuorisotilat ja 
keilahalli. Tilat ja tarpeet tar-
kentuvat neuvottelujen ede-
tessä. Kaupunki kilpailut-
ti leasingrahoituksen Hyvän 
Olon Keskuksen investoin-
tia varten 20 vuoden vuok-
ra-ajalla. Kilpailutukseen il-
moittautui viisi rahoittajaa. 
Kaupunki sai määräaikaan 
mennessä rahoitustarjouk-
sen kolmelta rahoittajalta. 
Kuntarahoitus tarjosi edul-
lisimman vaihtoehdon pyy-

Pärjänsuolla oleva per-
heenäiti, maatalousyrittä-
jä ja kaupunginvaltuutettu 
Mirka Väyrynen on tehnyt 
kuntalaisaloitteen koulu-
laisille annettavasta liikun-
tapassista. Aloitteeseen oli 
4.12. mennessä osallistunut 
97 henkilöä. 

Pudasjärven kuntastra-
tegiaan on kirjattu yhte-
nä kolmesta kilpailuedusta 
asukaslähtöisimmät hyvin-
vointi- ja lähipalvelut. Kun-
tastrategiaan on linjattu 
myös kaupungin tarjoavan 
parhaat lapsiperheiden 
sekä nuorten koulutus- ja 
virikepalvelut. 

Viime aikoina sosiaa-
lisessa mediassa on käy-
ty keskustelua lasten ja 
nuorten mahdollisuudes-
ta lasketteluun kaupun-
gin kustantamana Pikku- 
ja Iso-Syötteellä Puolangan 
mallin mukaisesti. Samaa 
keskustelua on käyty myös 
uinti- ja kuntosalikäynneis-
tä Puikkarissa. 

Pudasjärvellä on syys-
kuun 2019 tilanteen mu-
kaan 967 peruskoululaista.

Me allekirjoittaneet esi-
tämme Pudasjärven kau-
pungin ottavan käyttöön 
peruskoululaistemme osal-
ta liikuntasetelin/passin, 
jonka erikseen määriteltävä 
arvo x euroa, voidaan käyt-
tää oman maun mukaan 
Pikku-Syötteellä, Iso-Syöt-

Kuntalaisaloite nuorten 
liikuntapassista

Mirka Väyrynen

teellä sekä Puikkarin uima-
hallissa ja kuntosalilla. 

Lisäksi esitämme valio-
kunnan määrittelemään lii-
kuntasetelin/passin ar-
von sekä valmistelemaan 
ja viemään tätä aloitet-
ta eteenpäin niin, että lii-
kuntaseteli/passi otetaan 
mahdollisuuksien mukaan 
käyttöön Pudasjärven pe-
ruskoululaisten osalta vuo-
den 2019 aikana. 

Toteutuessaan tämä me-
nettely lisää Pudasjärven 
peruskoululaisten tasa-
vertaisia liikuntamahdol-
lisuuksia sekä vahvistaa 
kaupungin imagoa lapsi-
myönteisenä kuntana hou-
kutellen uusia lapsiperheitä 
muuttamaan paikkakunnal-
le. Positiivisina vaikutuksi-
na mainittakoon myös Syöt-
teen alueen positiivinen 
julkisuus sekä liikunnan 
kansanterveydelliset hyö-
dyt peruskoululaisillemme. 

Mirka Väyrynen 
+ 97 allekirjoittanutta 

Pohjantähden auditorio 
muutetaan elokuvateatteriksi

detyistä tarjouksista. Kau-
punginhallitus valtuutti 
kaupunginjohtajan aloitta-
maan lopulliset rahoitus-
neuvottelut edullisimman 
tarjouksen tehneen Kuntara-
hoituksen kanssa.

Talousarvio ensi 
vuodelle
Ensi vuoden talousarvio-
ta käsiteltäessä näyttää, että 
rahoituslaskelman mukaan 
varsinainen toiminnan ja in-
vestointien jälkeen rahoitus 
jää 5 163 330 euroa negatiivi-
seksi vuonna 2019. Vuoden 
2019 investoinnit on arvioi-
tu pystyttävän kattamaan, 
joten on varauduttu kuuden 
miljoonan euron lainanot-
toon. Lainojen takaisinmak-
sua on vuonna 2019 noin 2,7 
miljoonaa euroa, joten netto-
lainanotto on noin 3,2 mil-
joonaa euroa. Talousarvion 
vuosikate vuodelle 2019 on 
esityksessä 2 824 670 euroa 
ja se ei kata poistoja. Verotu-
lot on arvioitu kuluvan vuo-
den verotilitysten ja Suomen 
kuntaliiton kuntatalousja-
oston tämän vuoden vero-
tulojen ennustekehikon pe-
rusteella. Valtionosuuksien 
kokonaismäärän arvioidaan 
pysyvän vuoden 2018 tasol-
la. Hallitus esitti kaupun-
ginvaltuustolle talousarvion 
vuodelle 2019 ja taloussuun-
nitelman vuosille 2020-2021.

Jätemaksuihin  
korostusta
Kiertokaari Oy:n hallinnoi-
mien kimppa- ja aluekerä-
yspisteiden vuosimaksuja 
esitetään korotettavaksi 4,5 
prosenttia. Jätehuollon pe-
rusmaksuun ei esitetä koro-
tusta. Perusmaksut peritään 
kaikilta asumiskelpoisilta 
asuin- ja vapaa-ajan kiinteis-
töiltä. Kimppa- ja aluekerä-
yksen vuosimaksujen tarkis-
tus tulee olemaan 1.1.2019 
alkaen. Asumiskelpoisille 
asuin- ja vapaa-ajankiinteis-
töille, jotka eivät ole liitty-
neet järjestettyyn jätteenkul-
jetukseen, voidaan määrätä 
viisinkertainen perusmaksu. 
Hallitus hyväksyi esitykset.

Kaavoituskatsaus
Hyväksyttiin kaavoituskat-
saus vuodelle 2019. Katsauk-
sesta tiedotetaan paikallisis-
sa Iijokiseutu- ja Pudasjärvi 
-lehdissä sekä pidetään ylei-
sesti nähtävänä kaupungin-
talolla ja internetissä. Kat-
saus lähetetään tiedoksi 
kaavoitusasioita käsittelevil-
le viranomaisille ja laitok-
sille sekä saatetaan tiedoksi 
kaupunginvaltuustolle.

Maankäytön kehittämis-
ohjelman keskeisiä tavoittei-
ta ovat keskustan ja kylien 
elinvoiman säilyttäminen ja 
parantaminen, valtatie 20:n 

liikenteellisen edun ja mat-
kustajavirtojen hyödyntämi-
nen, ja omien vahvuuksien 
ottaminen kehittämisen läh-
tökohdaksi. Valtuusto päät-
ti hyväksyä maankäytön ke-
hittämisohjelman vuoteen 
2027 saakka.

Ympäristö- 
tarkastajalle  
jatkoaikaa 
Päätettiin jatkaa ympäris-
tötarkastajan määräaikais-
ta virkaa ajalle 1.1.2019-
31.12.2010 ja hyväksyttiin 
koulujen työsuunnitelmat 
lukuvuodeksi 2018 - 2019. 
Koulut palauttavat koulu-
työn arviointilomakkeen si-
vistystoimistoon viimeistään 
15.6.2019. 

Hyväksyttiin rakennus-
valvonnan tarkastus- ja val-
vontatehtävistä sekä muista 
viranomaistehtävistä suori-
tettavat maksut. Ne otetaan 
käyttöön 1.1.2019. Ruoka-
palvelujen ateriahinnastoa 
päätettiin tarkistaa 1.1.2019 
alkaen. Korotus on maltilli-
nen.

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen ja Promen Oy:stä 
Antti Karjalainen esittelevät 
uuden vuokratalojen raken-
nushankkeen tilannetta ja 
alustavaa aikataulua. RR
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Tommi Niskanen jatkaa Yrittäjien puheenjohtajana

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa K-su-
permarket kauppiasyrittä-
jä Tommi Niskanen. Valinta 
tehtiin Pudasjärven yrittäji-
en syyskokouksessa 10.11. 
Ravintola Meritassa Halli-
tukseen tulivat uutena Tui-
ja Wallgren Pudasjärven kir-
jakauppa, Pekka Kinnunen 
Tmi Hanttihommat ja Tapio 
Poijula taksiyrittäjä. Erovuo-
roisena ollut Aila Repola jat-
kaa hallituksessa. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Matti 
Räisänen, Jaana Mourujärvi 
ja Marko Rautio.

Toimintasuunnitelmas-
sa asetettiin tavoitteeksi, että 
yrittäjäjärjestön toiminta ko-
ettaisiin entistä enemmän 
tarpeelliseksi ja hyödyllisek-
si jäsenistön keskuudessa. 
Järjestön yhtenä tarkoituk-
sena on auttaa yrittäjiä jaksa-
maan ja antamaan eväitä hy-
vinvointiin.

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeimpiä 
tehtäviä. Suomen Yrittäjien 
edunvalvonnan painotuksia 
tuetaan omalla paikkakun-
nalla olemalla vaikuttaja- 
ja asiantuntijaorganisaatio 
yrittäjiin ja yritystoimin-
taan liittyvissä kysymyksis-
sä. Yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuo-

daan keskusteluun mukaan 
pk–yritysnäkökulmaa. Osal-
listutaan kaupungin elin-
keinotoimen ja yhteistyö-
kumppaneiden järjestämiin 
yrittäjäiltoihin sekä huomi-
oidaan Yrittäjän päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysui-
mala Puikkarin kuntosaliin 
ja uimalaan. Markkinat jär-
jestetään perinteisesti heinä-
kuun alussa ja pidetään pik-
kujoulu marraskuun lopulla.

Kaupungin edustajina 
olivat paikalla kaupungin-
johtaja Tomi Timonen sekä 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Sari Turti-
ainen ja elinkeinoneuvoja 
Auvo Turpeinen. 

Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Antero Kokko ja 
sihteerinä Jaana Mourujärvi. 

Vuoden yrittäjä ja 
yrittäjäristejä
Yhdessä olemista jatkettiin 
pikkujoulun merkeissä, jos-
sa Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjänä palkittiin taksi- ja kul-
jetusyrittäjä Tapio Poijula. 
Kaupungin omaa yrittäjä-
palkintoa oli luovuttamassa 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen. 

Timanttisella yrittäjäristillä huomioitiin Reino Alatalo ja Ahti Nivakoski sekä kultaisella yrittäjäristillä Juha Alatalo. 

Lakarin koulun oppilaat esittivät laulua ja laululeikkejä.

Syyskokouksessa valittiin henkilöitä ja suunniteltiin tulevan vuoden toimintaa. Oikealla kokouksen puheenjohtaja Ante-
ro Kokko. 

Reino Alatalolla metsäkoneurakointia yli 40 vuotta

Timanttisen yrittäjäristin 
yli 40 vuoden yksityisyrit-
täjänä toimimisesta sai Rei-
no Alatalo, yritys Metsäko-
neurakointi Reino Alatalo. 
30-vuoden timanttisen yrit-

täjäristin sai Ahti Nivakoski 
sekä kultaisen yrittäjäristin 
20-vuotisesta yrittäjätoimin-
nasta Juha Ylitalo, Turve-
Jussit Oy. Lakarin koulun 
oppilaat esittivät Tiernapo-

jat, joululauluja ja -leikkejä 
opettaja Mervi Raution joh-
dolla. 

Äänentoistosta vastasi 
Pekka Kinnunen, joka soit-
teli myös joulu- ja tanssi-

musiikkia. Sen tahdeissa lai-
tettiin illan kuluessa myös 
jalalla koreasti.  

Heimo Turunen,  
kuvat Matti Räisänen

Metsäkoneurakointiyrittä-
jä Reino Alatalo oli iloisesti 
yllättynyt vastaanottaessaan 
timanttista yrittäjäristiä Pu-
dasjärven yrittäjien pikku-
joulussa 10.11. 

– En osannut odottaa-
kaan, että meidät risukossa 
olijatkin huomioidaan, Ala-
talo naurahtaa.

Timanttinen yrittäjäristi 
annettiin Alatalon ansioista 
pitkäaikaisesta yrittäjyydes-
tä. Hän on ollut yrittäjänä 
metsäalalla vuodesta 1974.

Alatalon metsätyöt al-
koivat kuitenkin jo aikai-
semmin, kun hän ajoi 
puuta metsästä isänsä maa-
taloustraktorilla. Silloin met-
surit kaatoivat puita met-
sässä moottorisahoillaan ja 
puunajot toimitettiin trakto-
reilla.

–  Kun aloitin yrittäjyy-
den 1974, tein töitä maata-
loustraktorilla, jossa oli hyd-
raulinen kuormaaja. Vuonna 
1979 laitoin oikean metsäko-
neen. Sitten niitä vaihdettiin-
kin aina tämän tästä, Alatalo 
muistelee.

Ennen rämmittiin 
lumessa
Nykyisin Metsäkoneura-
kointi Alatalo Oy työllistää 
seitsemän henkeä, ja Reino 
Alatalon poika Esa on yri-
tyksessä mukana osakkaana. 
Metsäkoneita on seitsemän. 
Töitä tehdään pääasiassa Pu-
dasjärven alueella. 

Alatalo kertoo, että ny-
kyisin metsähakkuuasiat 
tehdään tietokoneen avus-
tuksella. Kartat ja työoh-
jeet tulevat tietokoneeseen 

ja sieltä ohjeet lähetetään 
eteenpäin.

– Vuonna 1974 työ oli lu-
messa rämpimistä. Viisiton-
nisessa Fordissani oli hyd-
raulinen kuormaaja. Siinä 
olivat pitkät telat ja reki pe-
rässä. Sillä ajettiin metsuri-
en perässä. He olivat edellä 
käyneet kaatamassa ja ka-
saamassa puut. Me veimme 
puut pinoon tien varteen, 
Alatalo muistelee.

Nykyisin Pudasjärvellä 
on lukuisia metsäalan yrit-
täjiä. Kaikille kuitenkin löy-
tyy töitä.

– Nyt on hyvä työllisyys-
tilanne. Töitä olisi enemmän 
kuin ehdimme tehdä, Alata-
lo sanoo.

Pitkä ja märkä syksy on 
kuitenkin jonkin verran han-
kaloittanut metsähommia. 

Koneiden on hankala men-
nä joihinkin paikkoihin peh-
meään maastoon. Puurekko-
jen on ollut hankala päästä 
joihinkin paikkoihin heik-
kokuntoisten ja pehmeiden 
metsäautoteiden vuoksi. 

Sisukas yrittäjä
Reino Alatalo aikoo jatkaa 
töitä, vaikka ikää on jo mit-
tarissa 68 vuotta. Joitakin 
terveyshuolia on ollut, sillä 
muun muassa selkä on vai-
vannut uutteraa työmiestä. 

– Jos olen tässä kunnos-
sa, niin enköhän kelkutte-
le eteenpäin. Kaikenlaisia 
kommelluksia on vuosien 
varressa tapahtunut, mutta 
niistä on aina selvitty, Alata-
lo toteaa.

J-JR, kuva Matti Räisänen
Reino Alatalon pitkä yrittäjäuraa huomioitiin timanttisella 
yrittäjäristillä.
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Peliasut joukkueelle sponsoroivat Pudasjärven Osuuspankki, Halla Cafe&catering, Lääkä-
riasema Medipudas ja Pudasjärven seurakunta. Asuja luovuttamassa Ilona ja Veli-Matti Ri-
tola Medipudaksesta sekä Henna ja Olli Ryhänen Halla Cafesta.

Kurenpoikien P15-junnuilla lupaava futsalkauden alku
Kurenpoikien P15 –junio-
rit aloittivat futsalkauden 
17.11. Jatulissa Haukipu-
taalla. Vastassa oli jo kol-
me ottelua tappiottomana 
pelannut FC Raahe. Kau-
den ensimmäisessä ottelus-
sa oli vielä futsaliin siirtymi-
sen haasteita, mutta ajoittain 
Kurenpoikien esityksessä 
nähtiin lupaavaa osaamista. 
Tasaisessa ottelussa Kuren-
poikien Abdalle Abdulkadir 
Mohammedin hattutemppu-
kaan ei riittänyt, kun muu-
tama minuutti ennen lop-
puvihellystä raahelaiset 
maalasivat ottelun loppulu-
kemat 4-5. 

Lauantaina 24.11. Kuren-
pojat matkusti tuplavieras-
pelireissulle Haukiputaalle. 
Jatulin uusitulla parketilla 
isännöivät HauPa04 ja Hau-
Pa05. HauPa04 antoi fyysi-
sen ja voimakkaan vastuk-
sen, mutta Kurenpojat esitti 
taitavaa futsalia. Pelin alku 
oli aikalailla Kurenpoikien 
näytöstä ja yhdeksän minuu-
tin kohdalla vieraat olivat jo 
viiden maalin johtoasemassa 
Abdalle Abdulkadirin, Joona 
Sääskilahden, Omar Abdul-
kadir Mohamedin ja Nkas-
hama Ntmabven maaleilla. 
HauPa onnistui upottamaan 

pallon vain kahdesti maali-
vahti Otto Niemelän taak-
se. Ottelun loppuun Otto 
siirrettiin pivotin paikalle ja 
tolppien väliä laitettiin varti-
oimaan vasta 2006-syntynyt 
Aaro Lapinlampi. Kurenpo-
jat iloitteli maaleja tiuhaan 
tahtiin. Maalinteossa onnis-
tuivat vielä Abdalle, Omar, 
Joona, Said Abdulkadir Mo-
hammed ja maalista kentälle 
siirretty Otto. HauPakin on-
nistui kahdesti, mutta lop-
pulukemat olivat selvät 4-11.

Toinen ottelu pelattiin 
heti ensimmäisen perään. 
HauPa05:n pelaajat olivat 
pieniä, ketteriä ja liikuttivat 
palloa nopeasti. Väsyneille 
jaloille peli oli ajoittain vai-
kea, ja ottelusta tulikin hui-
kea trilleri. Kurenpojat aloit-
ti edellisen ottelun tahtiin ja 
kymmenen minuutin jälkeen 
oli jo 0-4 johdossa. Maalin-
tekijöinä onnistuivat Joona 
kahdesti, Nkashama ja Ab-
dalle. Viisi minuuttia ennen 
taukoa alkoi Kurenpoikien 
jaloissa painaa, ja hetkes-
sä HauPa oli tasoittanut ot-
telun 4-4 lukemiin. Tauolla 
piti pelaajien itseluottamus-
ta vahvistaa ja luoda uskoa 
omaan osaamiseen. Toinen 
puoliaika oli huikeaa taiste-

lua, jonka aikana Abdalle, 
Joona ja Otto Riekki viimeis-
telivät pelikavereiden hie-
not syötöt maaleiksi. HauPa 
teki toisella puoliajalla kak-
si maalia, mutta Kurenpojil-
le hieno taisteluvoitto tulok-
sella 6-8.

Uusissa peliasuissa 
pelattiin näytöstyyliin
Kurenpojat sai sponsoreiden 
avulla hankittua upouudet 
peliasut menestyksekkään 
jalkapallokauden päätteek-
si. Kotipeliasut joukkueelta 
onkin puuttunut, ja ottelui-
ta on pelattu vieraspaidoissa 
vaaleansinisessä värissä. Pe-
liasujen hankinnassa auttoi-
vat Pudasjärven Osuuspank-
ki, Halla Cafe, Medipudas ja 
Pudasjärven seurakunta.

Sponsorit lähtivät mu-
kaan ilomielin. He haluavat 
tukea nuorten liikuntahar-
rastusta sekä samalla hyvää 
pelitoveruutta vahvistavaa 
toimintaa. Sponsorisopi-
muksen lisäksi vahvistetaan 
yhteistyötä seuran ja yritys-
ten välillä. 

Uudet asut otettiin käyt-
töön kotiotteluissa Tuomas 
Sammelvuo- salissa sunnun-
taina 2.12. Ensimmäisessä ot-

telussa vastaan asettui KePS, 
jonka kanssa saatiin vauhdi-
kas ensimmäinen puoliaika. 
Tuon viisitoistaminuuttisen 
aikana Kurenpojat teki kah-
deksan maalia vastustajan 
onnistumatta kertaakaan. 
Veljesten Abdallen ja Oma-
rin lisäksi maalinteossa on-
nistuivat Ville Kyngäs ja Joo-
na Sääskilahti. Molemmat 
joukkueet vaihtoivat tauol-
la maalivahtia, ja pelin luon-
nekin muuttui. Kurenpojat 

varmisteli voittoaan ja KePS 
sai uutta puhtia vahvan 
hyökkääjän Aapo Savolai-
sen esityksillä. Abdulkadi-
rin veljekset ja Otto Niemelä 
varmistivat maaleillaan sel-
keän voiton luvuin 14-5.

Toisessa ottelussa HauPa 
ei päässyt juurikaan Kuren-
poikien vauhtiin mukaan. 
Kurenpoikien Omar teki ot-
telun ensimmäisellä minuu-
tilla kaksi maalia ja Otto 
Riekki heti toisella minuu-

tilla jo kolmannen. Peli oli 
alusta alkaen selvä, vaikka-
kin Kurenpoikien huolimat-
tomuudesta HauPa pääsikin 
pariin kertaan rokottamaan. 
Toinen puoliaika oli Kuren-
poikien näytöstä, ja maalin-
tekijöiden joukkoon liittyi 
vielä Aatu Oinas kahdella 
maalilla sinetöiden ottelun 
loppulukemat 15-3. 

Teija Niemelä

Pam Pudasjärvenosaston 208 kuulumisia

Matkan vetäjänä toimi osas-
ton puheenjohtaja Paula 
Soronen.Iloisia matkalaisia Oulun pikkujoulureissulla. 

Pam Pudasjärvenosaston 
208 syyskokouksessa tors-
taina 22.11 vieraili aluejohta-
ja Risto Kalliorinne Oulusta. 
Esillä oli uudet sääntömuu-
tokset sekä useita muita 
ajankohtaisia asioita, kuten 
asiaa liittokokousvaaleis-
ta. Ne käydään 25.3-8.4.2019 
ja ehdokkaaksi voi alkaa ai-
van kuka vain PAMin vaali-
kelpoisuuden täyttävä jäsen. 
Ehdokkaat vahvistetaan vii-
meistään 18.2.2019. Vaalitu-
los vahvistetaan 10.4. 

Kokouksessa toivottiin, 
että mahdollisimman moni 
jäsen lähtisi ehdokkaaksi, jo-
hon lähteminen ei maksa mi-
tään. Jos tulee valituksi PAM 
maksaa ansionmenetyskor-
vauksen kokouksen ajalta, 
matkat Helsinkiin ja takai-
sin, majoituksen sekä ruo-
kailut.

Joulukuu on myös 
päätöstenteon aikaa

Joulukuinen sininen hämä-
rä, maisemaa vaalentava lu-
mipeite ja Itsenäisyyspäivä 
kokoaa ajatuksiani ja muis-
tojani sieltä lapsuuden vuo-
silta tämän päivän tapahtu-
miin. Sotainvalidi-isäni ja 
hänen ikäpolvensa ihmis-
ten kova, mutta kunnioitet-
tava tarina pysäyttää aina 
ja erityisesti näin itsenäi-
syyspäivän aikana. Heidän 
ansiostaan saamme nostaa 
tänäkin vuonna Suomen 
siniristilipun hämärän ke-
hystämään maisemaan. He 
ovat ansainneet turvallisen 
ja hyvän huolenpidon aina 
viimeiseen iltahuutoon asti.

Kunniakkaalle histori-
allemme on aina annetta-
va aikaa, mutta yksistään 
sen muistelemisella ei ra-
kenneta tulevaisuutta. Tu-
levaisuuden rakentaminen 
koostuu historian tuntemi-
sesta, tässä päivässä elämi-
sestä ja tulevaisuuteen us-
komisesta. 

Tulevaisuus on lapsis-
samme - ajatus on ollut 
vahvasti mielessä viime 
vuosien aikana pudasjär-
veläisessä päätöksenteossa. 
Lapsille, nuorille ja ikäänty-
neille on rakennettu uusia 
tiloja ja saamme olla ylpei-
tä siitä. Nyt kun parhaillaan 
teemme lähivuosien linja-
uksia, painopiste on oltava 
entistä enemmän palvelui-
den sisältöjen tarkistami-

sessa. Tähän liittyen, kun 
valtuustolle tulee päätettä-
väksi ensi vuoden 2019 ta-
lousarviokirja, siinä esite-
tään yhdeksi tärkeimmistä 
tavoitteista perheiden tu-
keminen ja siihen liittyvän 
laaja-alaisen selvityksen 
käynnistäminen ja lopul-
ta uusien toimintamallien 
käyttöönottaminen. Selvi-
tystyöhön tarvitaan kaikki 
eri osapuolien toimijat, joi-
den työ koskettaa lapsi-
perheitä ja lapsia, mukaan 
luettuna kaupunki, Oulun-
kaari ja kolmannen sektorin 
toimijat. Tarvitaan hyviä 
päätöksiä lapsiperheiden 
tukemiseksi ja arjen hel-
pottamiseksi. Myös muis-
ta kuntalaisia koskettavista 
palveluista on tarve tehdä 
vastaavia selvitystöitä.

Näin joulun odottamisen 
aikaan korostuu lähimmäi-
sen merkitys. Meillä jokai-
sella on mahdollisuus taval-
la tai toisella muistaa myös 
heikompiosaisia ja yksinäi-
siä. Pelkkä kuunteleva läs-
näolo on jo paljon.

Rauhallista Joulun  
odotusta!

Vesa Riekki
kaupungin-
valtuutettu

Ehdokkaaksi voi alkaa ot-
tamalla Pamin nettisivuilta 
liittokokous ja täyttää kaa-
vake. Mitä useampi ehdo-
kas sitä varmempaa, että 
joku pääsisi edustamaan 
pohjoisen jäseniä. Tällä het-
kellä Pam Pudasjärvenosas-
tosta on ilmoittautunut eh-
dokkaaksi Outi Ojala, Miia 
Vähäkuopus, Pinja Kokko ja 
Paula Soronen. 

-Joten rohkeasti mukaan, 
nyt on mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan koko ammat-
tiliiton asioihin!

Pikkujoulureissu  
Ouluun ja jäsenetuja
Pam Pudasjärvenosasto 208 
järjesti pikkujoulureissun 
24.11. Radio Suomipop Pik-
kujoulu piknikkiin Oulu hal-
liin. Mukana olleet 43 jäsentä 

kokivat reissun lystikkääk-
si. Illan artisteina esiintyivät 
Juha Tapio, Tuure Kilpeläi-
nen, Kaija Koo ja ensikesä-
nä Pudasjärvelle Rajamaan-
rantaan saapuva POPEDA. 
Lisäksi saatiin nauttia aivan 
mahtavan hyvä jouluillalli-
nen konsertin aikana. Täy-
tyy sanoa, että on ilo järjes-
tää reissuja osaston jäsenille. 
Kaiken kruunaa se, kun nä-
kee kuinka ihmiset nautti-
vat. Siksipä haluankin kiit-
tää kaikkia mukana olleita. 
Kotimatkalla saamani pa-
lautteen perusteella, on mu-
kava lähteä suunnittelemaan 
ensi vuoden reissua. Sekä iso 
kiitos Honkasen liikenteelle 
kuljetuksesta, palvelu pela-
si ja toiveet täyttyivät. Kiitos 
myös Pudasjärven yrittäjille, 
jotka lahjoittivat arpajaispal-
kintoja. 

Moni on kysynyt, että 
miten näille reissuille pää-
see mukaan? Mukaan pää-
see, kun on meidän osaston 
208 jäsen. Jäsenkortista nä-
kee mihin osastoon kuuluu. 
Osaston 208 etuihin kuu-
luvat muun muassa nämä 
reissut, sekä uimahallin/ 
kuntosalin käyttö 15 kertaa 
vuodessa ilmaiseksi. Reis-
suista ilmoitamme aina hy-
vissä ajoin lehti-ilmoituk-
silla. Osaston vaihtokin käy 
helposti, soittaa vain Pamin 
toimistoon ja ilmoittaa vaih-
dosta. 

Iloista joulun 
odotusaikaa kaikille, 

toivottaa Pam
 Pudasjärven osaston 

208 johtokunta!
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5-vuotiaalla Kairan Kuidulla  
hyvät tulevaisuuden näkymät

Kairan Kuitu Oy vietti vii-
sivuotisjuhlaa 23.11. Pudas-
järven kaupungintalossa. 
Mukaan oli kutsuttu yhti-
ön perustamis- ja alkuaika-
na mukana olleita henkilöi-
tä. Alkuajan avainhenkilöitä 
kukitettiin ja muistettiin kun-
niakirjalla.

Tilaisuuden juontajana 
toimi ja myös avasi hallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Tur-
peinen. Hän kiitteli niin Tai-
valkosken kuin Pudasjärven 
päättäjiä joustavuudesta ja 
asiaan sitoutumisesta.

-Kuntien rooli ja vastuu 
oli avaintekijä yhdessä vies-
tintäviraston kanssa. Hom-
ma toteutettiin hyvällä ja 
iloisella mielellä. Sellais-
ta mieltä kyllä tarvittiinkin 
monissa kiperissä alkuajan 
tilanteissa, muisteli Turpei-
nen.

Alkutaivalta muistelivat 
myös kunnanjohtajat Kaari-
na Daavittila ja Jukka Mik-
konen, nyt molemmat jo elä-
kepäiville siirtyneinä.

Daavittilan mukaan ylei-
nen oivallus oli, että tehdään 
suurta asiaa eli verrattiin 
sähköistämiseen ja teiden te-
kemiseen.

-Taivalkosken kunnan 
mukana oleminen oli ensiar-
voisen tärkeä. Yhdessä kum-
mankin kunnan hankkee-
na homma toteutui, yksin 
ei olisi onnistunut varmaan 
kummassakaan kunnas-
sa. Samoin Pohjois-Pohjan-
maan Liiton sitoutuneisuus 
hankkeeseen auttoi valta-
vasti. Olimme ensimmäis-
ten kuntien joukossa, jotka 
valokuidun rakentamista to-
teuttivat. Ei siis ollut mitään 
valmista mallia. Sen jälkeen 
monet kunnat ovat hyödyn-
täneet Pudasjärven ja Tai-
valkosken kehittämiä toteut-
tamismalleja ja -käytäntöjä. 
Liittymäsopimusten tekemi-
sessä auttoi se, että korostet-
tiin kiinteistöjen arvon nou-
sua valokuituliittymisen 
seurauksena, muisteli Daa-
vittila.

Jukka Mikkonen kiitte-
li Pudasjärven kaupunkia 
aloitteellisuudesta ja ennak-
koluulottomuudesta.

-Teitä (Pudasjärveä) pee-
sattiin, ihmisiä käännytettiin 
hankkeen puolelle. Meillä 
käytettiin yhtenä esimerk-
kinä koko kuntaa kattavi-
en vesiosuuskuntien put-
kistojen rakentamisia, että 
uuden hankkeen tärkeys 
ymmärrettiin. Yksi yllättä-
vä käänne oli, kun alun pe-
rin osuuskunta -periaatteel-
la liikkeelle polkaistu hanke 
ei kelvannutkaan rahoittajil-
le. Päätöksiä tehtiin nopealla 
aikataululla, kun kuituyhtiö 
jouduttiin muuttamaan osa-
keyhtiöksi. Nyt voi jo huo-
kaista, parempaan ollaan 
menossa. Esimerkiksi tule-
va 5G tarvitsee laajakaistaa 
ja siinä on meillä hyvät mah-
dollisuudet tarjota puheli-
noperaattoreille maksullista 
palvelua, pohti Mikkonen..

Selvä tahtotila  
- se tehdään!
Mikko Kälkäjä toimi valo-
kuidun perustamisvaiheen 
aikana Pudasjärven kaupun-
gin kehittämisjohtajana ja 
yhtiön perustamisen jälkeen 
siirtyi Kairan Kuidun toimi-
tusjohtajaksi. Tällä hetkellä 
hän viettää eläkepäiviä Kii-
mingissä ja Oulun kaupun-
gin valtuutettuna hyödyntää 
vuosien takaisia kokemuk-
sia valokuidun suunnittelus-
sa Oulun kaupungin laajalla 
alueella.

-Kaiken ydin oli selvä 
tahtotila – se tehdään! Tämä 
auttoi ongelmien, joita todel-
la riitti, ratkaisuissa. Vään-
töä oli väännön jälkeen! Val-
tava oli myös kaivu-urakka 
yhtiön perustamisvaiheiden 
jälkeen – yli 2000 kilometriä 
– ja kaivuuseen liittyvien lu-
pien neuvottelut ja hankki-
miset. Nyt voin näitä tieto-
ja ja kokemuksia hyödyntää 
Oulun kaupungissa, tuuma-
si Kälkäjä.

Maakuntajohtaja Pau-
li Harju sanoi toivoneensa 
useamman kunnan yhteis-
toimintaa valokuidun raken-
tamisessa. Ne yritykset eivät 
toteutuneet ja Kairan Kui-
tu toteutettiin onnistuneesti 
kahden kunnan yhteistyönä. 
Harju väläytteli valokuitu-

verkon olevan tulevaisuu-
dessa avainasemassa koko 
Suomen yhteyksissä, etenkin 
Pohjois-Suomessa. Hänel-
lä oli myös tietoa Euroopan 
tarvitsemista verkkoyhteyk-
sistä mm. Saksasta. Harjun 
mukaan kaupalliset operaat-
torit tulevat tarvitsemaan 
valokuitua, joten siltä osin 
voimia yhdistelemällä tule-
vaisuus näyttää valoisalta.

-Valokuituverkko voi olla 
tulevaisuudessa jopa kulta-
kimpale, väläytti Harju.

Mahdollisuudet  
suuriin kuvioihin
Kairan Kuidun toimitusjoh-
taja Marianne Mäntylehto 
heijasti seinälle kuvan koko 
maailman verkkoyhteyksis-

tä ja siinä Kairan Kuidulla 
on mahdollisuus olla yhte-
nä toimijana mukana. Kai-
ran Kuitu on jäsenenä Suo-
men Seutuverkoissa, jossa 
on mukana 95 toimijaa.

-Olemme siinä suurim-
masta päästä. Seutuverkon 
kautta on mahdollisuus olla 
osallisena suurissa kuviois-
sa, jotka tarkentuvat myö-
hemmin. Suunnitteilla on 
mm. valokuituyhteys Aa-
sian kautta, joka nopeut-
taisi Kauko-Idän yhteyksiä 
noin 30 prosenttia ja nope-
udet vain kasvavat tulevai-
suudessa. Automaatio, da-
tan käsittely ja digitaalisuus 
kehittyvät huimaa vauhtia. 
Valokuitu on siinä aivan 
avainasemassa, totesi Män-
tylehto.

Kairan Kuitu verkko-
osuuskunnan perustajajä-
senille jaettiin lopuksi kun-
niakirjat: Veikko Hyttinen, 
Jari Jussila, Kaisa Nivala, 
Antero Kokko, Aki Niemi-
talo, Toivo Miettinen, Han-
nu Nissi, Raimo Tervonen, 
Pentti Rantala, Toivo Aho-
nen, Seppo Holmström ja 
Pauli Harju. 

Kukkakimpulla muistet-
tiin kaupunginjohtajia Kaa-
rina Daavittilaa ja Jukka 
Mikkosta sekä yhtiön eläk-
keelle siirtyneitä työnteki-
jöitä Mikko Kälkäjää ja Jari 
Jussilaa. 

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Turpeinen ja toimitusjohtaja Marianne Mäntylehto jakoi-
vat kunniakirjat paikallaolleille Kairan Kuitu verkko-osuuskunnan perustajajäseniä: Pau-
li Harju, Jari Jussila, Toivo Miettinen, Hannu Nissi, Raimo Tervonen, Pentti Rantala ja Toi-
vo Miettinen. 

Iloinen tapaaminen pitkästä aikaa; Seija Turpeinen, Mikko Kälkäjä, Marianne Mäntylehto, 
Vesa Turpeinen, Eero Oinas-Panuma ja Kaarina Daavittila. 

Avainhenkilöitä muis-
tettiin kukkakimpulla:

Jari Jussila.

Mikko Kälkäjä.

Jukka Mikkonen.

Kaarina Daavittila.

Juhlan lopuksi tarjottiin täytetakkukahvit. 

5-vuotisjuhlaan oli kutsuttu Kairan Kuidun perustajajäseniä ja perustamisvaiheen vaikut-
tajia. 

Vapaan sanan aikana 
käyttivät puheenvuoton 
muun muassa yhtiön alku-
vaiheissa Pudasjärven kau-
punginhallituksen puheen-

johtajana toiminut Vesa 
Riekki. 

Heimo Turunen
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Työmarkkinoiden nyky-
hetken ja tulevaisuuden 
kokonaiskuvaa tarkastel-
lessa nousee hyvin monesti 
aiheeksi työelämän nopea 
muutos seuraavien lähi-
vuosien aikana. Tämä kes-
kustelu useinkin ohjautuu 
juuri sellaiseen asetelmaan, 
että työntekijöiden asema 
kokee suurimman muutok-
sen ja heidän/meidän on 
sopeuduttava. 

Näissä keskusteluis-
sa monesti unohdetaan se, 
mitä muutoksia yrityksel-
lä pitää tehdä omassa toi-
minnassaan ja henkilöstö-
johtamisessa. Näenkin, että 
yrityksillä on todella tärke-
ää herätä ajatukseen, että 
myös työvoiman johtami-
sessa täytyy pysyä ajanher-
molla. Lähivuosien muu-
tokset työelämässä eivät 
ole niin suuria, että ihmi-
nen voidaan korvata joka 
paikassa. Tulevaisuudessa 
hyvin menestyvä yritys on 
joutunut taistelemaan osaa-
vista ja yritykseen sopivista 
työntekijöistä monta kertaa 
ja onnistunut voittamaan 
nämä puolelleen. 

Vaikka arki voi olla yri-
tyksessä hektistä, tulevaan 
työvoiman tarpeeseen on 
syytä alkaa valmistautu-
maan jo nyt miettimällä 
oman yhteisön johtamista 
ja johtamistapoja. Pahim-
millaan tulevaisuudessa 
yrityksen tai yhteisön toi-
minta voi vaarantua työ-
voimapulan tai huonon il-
mapiirin takia.

Tulevaisuuteen täh-
täävän yrityksen johtajil-
la olisikin ihan ensimmäi-
seksi syytä tutustua eri 
sukupolvien välisiin eroi-
hin. Sukupolvien, kuten 
(Y=1980-1990, Z=1990-
2000, Milleniaanit=2000->), 
ja vaikka 1960-1970 vuosi-
na syntyneiden ja kasva-
neiden lapsien ja nuorten 
maailman ympärillä on ol-
lut täysin erilainen, tämä 
heijastuu väistämättä myös 
ihmisten olemukseen niin 
vapaa-ajalla kuin myös työ-
elämässä. 

Havainnollistavana esi-
merkkinä voin kertoa, että 
kuulun Y-sukupolveen ja 
tunnistan itsessäni suku-
polvelle tyypillisiä luon-
teenpiirteitä kuten ”Y-su-
kupolven suhtautuminen 
johtamiseen uskotaan haas-
tavan vanhat johtamisen 
mallit. Tiukka hierarkia 
ja käskyttäminen edusta-
vat heille menneisyyttä, ja 
he vaativat johtajiaan tar-
joamaan heille haasteita ja 
toisaalta selvästi määritel-
tyjä puitteita työlleen. Y-
sukupolvi kaipaa työyh-
teisössään itsenäisyyttä, 

palautetta ja luottamusta. 
Y-sukupolvi on myös val-
mis vaihtamaan työnan-
tajaansa useasti työuransa 
aikana, Y-sukupolvi vaatii 
myös työelämässä tasapai-
noa työn ja vapaa-ajan vä-
lillä. ”(lähde Wikipedia). 
Kun perustiedot on hal-
lussa, kannattaa alkaa yh-
teistyössä työntekijöiden 
kanssa miettimään miten 
työpaikan kiinnostavuut-
ta ja viihtyvyyttä voidaan 
parantaa. Palkan suuruus 
ei suinkaan ole aina mer-
kittävin tekijä, paitsi silloin 
kuin se ei täytä työehtoso-
pimuksen mukaista vähim-
mäismäärää. Työntekijänä 
arvostan omia oikeuksiani 
työntekijänä, jotka on kir-
jattu moniin eri sopimuk-
siin, kuten TES ja lainsää-
däntö.

Työpaikalla työntekijöi-
den huolista ja iloista ovat 
monesti kaikista parhaiten 
perillä työntekijöiden luot-
tamushenkilöt. Johtajal-
le tai esimiehelle kertomi-
sessa ei saisi olla kynnystä, 
jonka joutuu ylittämään, 
vaan esimiehen on tehtä-
vä rakentavat keskustelut 
mahdollisimman helpoik-
si ja vaivattomiksi työnte-
kijän sekä esimiehen välillä 
kannustamalla ja terve itse-
kritiikkikään ei ole haital-
lista aitojen murtamisessa. 

Näin ei kuitenkaan mo-
nesti ole, vaan se helpoi-
ten lähestyttävä henkilö on 
työkaveri tai ammattiliittoa 
edustava henkilö, joka on 
jo lähtökohtaisesti työnte-
kijän puolella. Kun molem-
mat henkilöt ovat myös sa-
massa henkilöstöryhmässä, 
jää turha pelko pois siitä, 
että vaikuttaako palautteen 
antaminen jatkossa työn te-
kemisen edellytyksiin, ku-
ten hyvään ilmapiiriin tai 
joustoihin, joita mahdolli-
sesti on työpaikalla. Raja-
aitojen murtaminen työelä-
mässä vaatii johtajalta sekä 
yhteisöltä työtä ja aikaa, 
passiivisella otteella tämä 
tavoite jää tavoittamatta. 
Tähän tavoitteeseen olisi 
myös työntekijöiden hyvä 
sitoutua. Työpaikat synty-
vät ja pysyvät yhdessä te-
kemällä ja parempaa vaa-
timalla.

Ajateltavaa: ”On vir-
he ajatella, että on jo myö-
häistä muuttaa vanhoja 
huonoksi osoittautuneita 
tapoja ja tottumuksia. Jos 
napsautat huoneeseen va-
lon päälle, ei ole väliä sil-
lä, kuinka kauan huonees-
sa on ollut pimeää. Valo 
valaisee joka tapauksessa.” 
-Vernon Howard

Antti Tihinen

Työmarkkinoiden muutos 
haastaa tulevaisuudessa 

myös nykyisen 
henkilöstöjohtamisen

Pudasjärven lukiossa opiskeleva Juho Lumme oli viikon Brysselissä Europarlamentaarik-
ko Mirja Vehkaperän kustumana ALDE Young Visitors –ohjelman vieraana.

Marraskuun viimeinen 
viikko oli minulle erityi-
nen ja merkittävä. Pää-
sin tutustumaan viikok-
si           Euroopan politiikan 
ytimeen, Euroopan parla-
menttiin, ALDE Young Vi-
sitors -ohjelman         kautta. 
Viikon järjesti EU-puolue 
ALDE (Euroopan liberaa-
lidemokraattien liiton ryh-
mä), joka          kutsui 11 eri 
maasta yhteensä 20 nuor-
ta tutustumaan parlamen-
tin toimintaan. Osallistujat 
olivat 16-19-vuotiaita vai-
kuttamisesta ja EU:sta kiin-
nostuneita nuoria erilaisilla 
taustoilla. Yhdistävin tekijä 
välillämme oli halu ja kiin-
nostus vaikuttaa yhteisiin 
asioihin.  

Täältä Suomesta ha-
kijoita oli 150, joista kak-
si onnekasta valittiin Suo-
men edustajiksi. Toinen            
näistä onnekkaista satuin 
olemaan minä, ja sain viet-
tää hienon ja opettavaisen 
viikon            Euroopan uni-
onin sydämessä, Brysse-
lissä. Itse sain tietää tästä 
mahdollisuudesta         vies-
tintäsovellus WhatsAppin 
kautta, kun kaverini lähet-
ti kiertoviestin, jossa kerrot-
tiin         tällaisesta viikosta.  

Pääsimme keskuste-
lemaan Euroopan asiois-
ta muun muassa useiden 
europarlamentaarikkojen 
kanssa, joista jokaisella oli 
oma erikoisalansa. Lisäk-
si keskustelimme viikon ai-
kana journalistien, kansa-
laisjärjestöjen edustajien ja 
muiden lobbareiden kans-
sa.  

Facebookin vieraana
Yksi reissun hienoimmista 
kohdista oli se, kun pääsim-
me vierailulle Facebookin 
Brysselissä           sijaitse-
vaan toimistoon. Kulkulu-
pien järjestäminen tähän 
erikoiskohteeseen oli kestä-
nyt        ohjelman järjestäjiltä 
kuukauden, mutta vaivan-
näkö oli sen väärti: meillä 
oli Facebookin           paikal-
lisen johdon kanssa todella 
mielenkiintoiset keskuste-
lut paljon julkista keskus-
telua        herättäneistä ai-
heista, kuten Facebookin 
datankeruusysteemistä, tie-
toturvasta, mainostulois-
ta ja algoritmeista mainos-
tukseen liittyen. Oli myös 
mielenkiintoista kuulla, 
mitä kaikkea Facebook ja 
sen omistamat muut palve-
lut (Instagram, WhatsApp, 
Oculus) ovat suunnittele-
massa tulevaisuutta var-
ten. Nämä palvelut ovat to-

Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä Oulusta 
kutsui Brysseliin ALDE Young Visitors –ohjelman 
vieraaksi Juho Lumpeen Pudasjärjen lukiosta ja 

Matleena Perkkiön Oulaisista.  
Tässä Juhon kirjoittama ja Vehkaperän kotimaan 

erityisavustajan Tiina Kovalaisen välittämä 
kertomus matkasta.

Jokainen laiva tarvitsee miehistön 

siaankin monessa mukana. 
Suunnitteilla on esimerkik-
si äänestysprosentin kohot-
taminen eri valtioissa Face-
bookin avulla.  

Opin viikon aikana hui-
kean määrän asioita muun 
muassa seuraavista asioista: 
tietoturva ja            yksityi-
syys, erilaiset vaikuttamis-
keinot, Venäjän trollitehdas 
ja fake-news, eli valeuutiset, 
Euroopan Unionin historia, 
tulevaisuuden haasteet ja 
mahdollisuudet sekä ihmis-
oikeudet ja tasa-arvo.  

Opin havainnollistavien 
tarinoiden myötä esimer-
kiksi sen, että Suomi on mo-
nessa suhteessa Euroopan 
kärkimaita: muun muas-
sa tasa-arvo ja ihmisoikeu-
det ovat korkealla tasolla, 
kuten myös elintaso. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että voisimme jäädä laake-
reillemme lepäämään - mei-
dän jokaisen täytyy jatkaa 
polkemista pitääksemme 
Suomi-neidon nopeus kun-
nossa ja säilyttääksemme 
kärkiasemamme. Yhteisistä 
asioista on pidettävä huolta 
joka päivä. Keinoja on mo-
nenlaisia, kuten itsekin tu-
lin tajunneeksi viikon aika-
na.  

Demokratiaa  
kyllä –byrokratiaa ei
Viikon aikana kumoutui 
myös yksi harhakuvitel-
mistani: toisin kuin mones-
ti kuulee          sanottavan, 
niin Euroopan unioni ei ole 
byrokratian keskus. Parem-
minkin se on demokrati-
an            keskus - yhteisis-
tä ja kaikkia koskettavista 
direktiiveistä ja muista asi-

oista päätettäessä täytyy            
kuulla jokaista osapuolta. 
Sitä on demokratia. Joskus 
päätöksenteko kestää pit-
kään, sillä           tavoitteena 
ei ole nopea, vaan kestävä 
ja jokaisen osapuolen huo-
mioonottava päätös.  

“Turhaa” byrokrati-
aa toki on aina, enemmän 
ja vähemmän, mutta ku-
ten Euroopan komission            
presidentti Jean-Claude 
Juncker on sanonut: “Eu-
roopan on oltava iso isois-
sa asioissa ja pieni pienissä 
asioissa”.

Eurooppa suunnan 
näyttäjänä
Ohjelmaan haettiin lä-
hettämällä motivaatio-
kirje suomalaiselle euro-
parlamentaarikolle, Mirja       
Vehkaperälle. Mirja ja hä-
nen avustajansa olivat suu-
ressa roolissa viikon toteu-
tumisessa, ja           heidän 
ansiostaan minun ja Matlee-
nan, toisen ohjelmaan mu-
kaan valitun suomalaisnuo-
ren, viikko meni mainiosti 
alusta loppuun.   

Keskustellessani Mirjan 
kanssa esille nousi muuta-
ma tärkeä pointti Euroo-
pan tulevaisuudesta ja siitä, 
mitä tavallisetkin kansalai-
set voivat tehdä asioiden 
edistämiseksi.   

Ensimmäinen asia oli 
kierrätys. Mirja kertoi, että 
on tärkeää olla tietoinen, 
missä ostamamme             ta-
varat ja vaatteet on val-
mistettu, ja kuinka niitä 
voidaan kierrättää ja uusio-
käyttää.   

Toinen tärkeä vies-
ti oli se, että Euroopan täy-
tyy olla muulle maail-
malle suunnannäyttäjänä            
esimerkiksi ilmastonmuu-
toskysymyksessä ja omal-
la esimerkillään näyttää 
muulle maailmalle        mal-
lia. Tämä ei kuitenkaan on-
nistu, ellei Euroopan unioni 
ole yhtenäinen ja vahva. Tä-
män             vuoksi Euroopan 

unionin tulisi entistä enem-
män löytää yhteisiä säveliä 
ja lisätä yhteistyötä            eri 
maiden välillä. Yksin ei täs-
sä maailmassa - eikä varsin-
kaan politiikassa - pitkälle 
pötkitä.  

Käykää maailmalla!
Oulusta kotoisin olevan eu-
roparlamentaarikkomme 
kolmas viesti meille suoma-
laisille, niin         vanhem-
mille kuin nuoremmillekin, 
oli sattumalta sama, kuin 
minkä Jyrki Katainen antoi           
Suomen nuorisolle puolisen 
vuotta sitten: käykää maail-
malla ja hakekaa näkökul-
maa elämään myös Suomen 
rajojen ulkopuolelta.   

Hyvänä esimerkki-
nä Eurooppaan tutustu-
misesta toimii EU-rahoit-
teinen Erasmus-ohjelma, 
jossa nuoret pääsevät tu-
tustumaan saman ikäisten 
eurooppalaisten arkeen 
koulun kautta. Tällaisis-
ta mahdollisuuksista mei-
dän nuorten kannattaa ot-
taa kaikki hyöty irti.  

Mirja lisäsi myös, että 
meidän nuorten tulisi tark-
kailla mielenkiinnolla ym-
päristöä, jossa           eläm-
me ja liikumme sekä olla 
kiinnostuneita toisista ih-
misistä. Näin voimme op-
pia enemmän            elämäs-
tä ja huomaamme keinoja 
vaikuttaa asioihin. Yhdessä 
vaikuttaminen on aina mu-
kavampaa ja helpompaa!  

Eurooppa-laiva on mat-
kalla kohti kirkasta ulap-
paa. Matkalla tulee olemaan 
paljon karikkoja           ja ki-
viä, mutta osaavalla miehis-
töllä laiva pysyy kyllä kurs-
sissa. Kukaan miehistön 
jäsenistä            ei kuitenkaan 
saa jäädä lusmuilemaan, sil-
lä jokaisen työpanos on tär-
keä. Myös minun ja             si-
nun.  

Juho Lumme
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Jokainen laiva tarvitsee miehistön Kirkkomusiikkiviikkoa vietettiin 16. kerran
Pudasjärven kirkkomusiik-
kiviikkoa vietettiin 23.11-

2.12. 16 kerran. Kuten aikai-
sempina vuosina, tälläkin 

Sarakylän kappelikuoro 20 v:

Sielua ruokkivaa ja kaunista kuultavaa

Sarakylän kappelikuoro piti 
20-vuotiskonsertin torstaina 
29.11. yhtenä Kirkkomusiik-
kiviikkoon kuuluvana tilai-
suutena. Kuoroa johti kantto-
ri Keijo Piirainen. 

Mukana esitettävissä lau-
luissa oli niin uusia kuin van-
hojakin lauluja kuoron eri 

vuosilta. Konsertin loppu-
puolella kuoroon liittyi yh-
teislaulujen ajaksi kuorossa 
aiemmin laulaneita laulajia. 

Nykyisessä kokoonpa-
nossa ei ole miehiä mukana. 
Kuorolaisten toivomuksen 
mukaan heitä kyllä mahtui-
si mukaan, jos kiinnostuneita 

Toivelauluillassa laulettiin virsikirjoista sekä Keijo Piirai-
sen seinälle heijastetuista hengellisten laulujen sanoista. 

Illan aikana laulettiin toivelauluna mm. Siionin laulukokoel-
man ”Isä taivaan rukoilen”. 

kertaa seurakunnan kuo-
rot olivat vahvasti mukana 
viikon toteutuksessa. Vox 
Margarita -kuoro lauloi 
Lasse Heikkilän Suomalai-
sessa messussa, Sarakylän 
kappelikuoro juhli 20 -vuo-
tista historiaansa konsertil-
la ja Kirkkokuoro esiintyi 
kirkkomusiikkiviikon pää-
töskonsertissa Pudasjärven 
kirkossa yhdessä Pohjois-
Pohjanmaa -jousikvartetin 
kanssa. Lisäksi viikon aika-
na esiintyivät Banduristien 
trio Oriana, kansalaisopis-
ton oppilaat oppilaskon-

sertissa ja baritoni Juhani 
Alakärppä ja pianisti Juho 
Alakärppä. 

Hengellisten toivelau-
lujen ilta oli keskiviikko-
na 28.11. seurakuntakodis-
sa. Laulutoiveet esitettiin 
etukäteen. Kanttorien Keijo 
Piiraisen ja Jukka Jaakkolan 
vetämässä illassa Ilo kohosi 
yhdeksi illan teemaksi. ”Ilo 
saa sydämet laulamaan, pu-
haltaa toiveeseen hentoon, 
sytyttää murtuneet loista-
maan, lähettää unelmat len-
toon” (Anna-Mari Kaski-
nen). 

Viikon aikana järjestet-
tiin seitsemän eri tilaisuut-

ta ja niihin osallistui 475 ih-
mistä. HT

Nykyisin kuoroon kuuluu yksitoista jäsentä. Eturivi Irene Kortesalmi, Anniina ja Rebek-
ka Sarajärvi, Johanna Kummala, EevaMari Pitkänen, takarivissä Mari satokangas, Anneli 
Kontio, Rosita ja Marketta Sarajärvi, Katja Särkelä ja Marja-Leena Suoranta. 

Loppupuolella konserttia kuoro vahvistui aikaisemmilla laulajilla, jossa oli myös miehiä 
mukana eli yhteensä 24 laulajaa.  

löytyisi. Jaakko Jurmu, Eero 
Leinonen ja Kauko Kuukas-
järvi toivat kanttori Keijon 
kanssa komeasti miesäänen 
kuoroon koko kuoron yhteis-
lauluissa, jossa oli yhteensä 
24 kuorolaista. Nykyisellään 
kuorossa on yksitoista laula-
jaa.

Seurakunnan onnitte-
lut ja tervehdyksen kuoron 
20-vuotistaipaleesta lausui 
seurakuntapastori Ari Kok-
konen. Iivari Jurmu kiitte-
li kuoroa Kappelityöryhmän 
puolesta. Erityisen kosketta-
vaksi hän kertoi Liian kylmät 
tuulet -laulun, joka on ajan 
hermolla ja kuvaa tätä vuo-
denaikaa hyvin sekä Salojen 
laulua, jota Sarakylän kansal-
lislauluksikin voisi kutsua.

Kuoron alkuaikoja muis-
tellessa todettiin, että Saraky-
lässä on laulettu aina. Kylällä 

on pitkät yhteislaulu- ja kuo-
roperinteet; kyläkuorot, kan-
salaisopiston kuorot ja laulu-
seurat ovat koonneet ihmisiä 
laulamaan ja monet yhteiset 
tilaisuudet on ollut tapana 
aloittaa ja lopettaa laululla. 

Kuoron pääasiallinen teh-
tävä on ollut kerran kuukau-
dessa jumalanpalveluksis-
sa avustaminen. Muutaman 
kerran vuodessa kuoro on 
käynyt laulamassa myös Pu-
dasjärven kirkossa ja seura-
kuntatalolla sekä eri kylillä 
ja vanhusten hoitokodeissa. 

Retkiä on tehty myös mm. 
Kuusamoon, Taivalkoskelle, 
Suomussalmelle ja Puolan-
galle. 

-Kirkkomusiikki ja lau-
laminen ovat lähellä sydä-
miämme ja kuoron toimin-
nassa kukkii hyvä henki, 
todettiin kuoron taholta. 
(lähde seurakunnan Joulu-
lehti vuodelta 2007)

Heimo Turunen,  
kuvat Minna Kulmala 

Työpetari yhdistys piti 
syyskokoustaan keskiviik-
kona 28.11. Suojalinnal-
la. Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin jatkamaan 
Veli Liehu ja jäseniksi va-
littiin Heimo Turunen, Jou-
ni Puhakka, Sointu Veivo, 
Mikko Liehu ja Arvo Suo-
perä.

Vuoden 2019 toiminta-
suunnitelman mukaan yh-
distyksellä on tarkoitukse-
na työllistää yhteensä noin 
10 henkilöä. Vanhusväes-
tölle suunnattavat palve-
lut työllistävät muutaman 
työntekijän. Livokas ry:n 
hallinnoiman Me-toimis-
to hankkeen kautta työllis-
tetään eri tehtäviin 2-3 hen-

kilöä. Kaupungin kanssa 
päästäneen sopimukseen 
edellisvuosien tapaan met-
säryhmän ja kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämises-
tä, joten tehtäviä tultaneen 
jatkamaan samalla tavalla 
kuin kuluvanakin vuonna. 
Toiminnanjohtaja palka-
taan kokopäiväisesti ja yh-
distyksen toimistosihteeri 
jatkaa osa-aikaisena.  

Eri hankkeiden, Karhu-
pajan/ Pudasjärven kau-
pungin ja eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä jatke-
taan. Jäsenistölle yhdistyk-
sen toiminnasta tiedotetaan 
kevään aikana erillisellä jä-
senkirjeellä. Yhdistys koor-

dinoi vuoden 2019 valta-
kunnallisen 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 vuo-
den 2018 aikana.

Pietarilan rannan uudes-
ta avantouintipaikasta pi-
detään huolta ”virallisesti” 
tammikuusta huhtikuuhun 
ja muuna ajankohtana ran-
nassa talkoillaan samoilla 
töillä.

Joulukuussa järjestetään 
erillinen puurotapahtuma, 
seurakunnan ja eri pudas-
järveläisten yrittäjien kans-

sa. 
Yhdistyksen jäsenmaksu 

säilyy kuudessa eurossa.
Kokousväki oli yleises-

ti huolissaan eri yhdistyk-
sien syyskokouksien osal-
listujamääristä. Jäsenistöä 
on vaikea saada liikkeel-
le kokouksiin ja mietittiin-
kin, miten ihmisiä saataisiin 
osallistumaan yhteiseen 
toimintaan edellisten vuo-
sikymmenten tapaan. Hy-
viä ehdotuksia väen koolle 
saamisesta voi lähettää alle-
kirjoittaneelle.  

Tuomo Jokikokko,  
toiminnanjohtaja

Työpetarilla vilkasta toimintaa

Oulunkaaren Omahoidos-
sa voi nyt asioida myös toi-
sen henkilön puolesta. Jos 
haluat asioida alle 15-vuo-
tiaan lapsesi puolesta, voit 
kirjautua suoraan Omahoi-
toon omilla tunnuksillasi. 
Omahoidon Puolesta-asi-
ointi-kohdasta pääset Suo-
mi.fi-palveluun, jossa voit 
valita, kenen puolesta ha-
luat asioida. Sen jälkeen 
voit hoitaa lapsesi asioita 
Omahoidossa.

Jos haluat asioida täy-

si-ikäisen henkilön puo-
lesta, hänen täytyy en-
sin antaa sinulle valtuudet 
Suomi.fi-palvelussa. Vas-
ta sen jälkeen voit kirjau-
tua Oulunkaaren Omahoi-
toon omilla tunnuksillasi, 
valita valtuutuksen anta-
neen henkilön, ja hoitaa hä-
nen asioitaan Omahoidon 
kautta. Omahoidossa ei voi 
asioida 15-17-vuotiaan lap-
sen puolesta.

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaaren 
Omahoidon 
asioinnista
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

OSAOlaiset talkootöissä Ruka Nordic 2018 -kisoissa

Ruka Nordic 2018 maailman-
cupin kisoissa vilisi Pudas-
järven OSAOlaisia; matkai-
lualan ja liiketoiminta-alan 
opiskelijat olivat kisoissa tal-
koohommissa. Töitä tehtiin 
esimerkiksi toimitsijaravinto-
lassa, mäkihyppytornissa, li-
punmyynnissä ja vip-ravin-
tolassa. Asiakaspalvelua ja 
tiimityötä harjoiteltiin siis 
ihan käytännön työtehtävissä 
ja oppi näytti menevän peril-
le. Hauskaakin oli!

-Kodalla tarjoiltiin wingse-
jä ja drinkkejä nuotion äärellä 
sekä käytettiin kassakonetta. 
Hyvin pääsi kisatunnelmaan-
kin mukaan, totesi 1. vuotta 
liiketoimintaa opiskeleva Sa-
ra-Sofia Kesäniemi.

Matkailualaa 3. vuot-
ta opiskeleva Janne Klemetti 
keitteli kahvia ravintola Kar-
hunkierroksessa, jonka jäl-
keen siirtyi liikenteenohjauk-
seen. 

– Täällä yritetään oppia 
työelämässä tarvittavia tär-
keitä taitoja, kertoi Janne. 

Samaa alaa opiskelevan 
Ida Karppisen mukaan mui-
den talkoolaisten kanssa tuli 
heti hyvin juttuun. Samaa 
mieltä oli matkailualaa opis-
keleva, toimitsijaravintolassa 
työskennellyt Samuli Haaga: 
”Yhteistyö pelasi saumatto-
masti muiden talkoolaisten 
kanssa ja mukavaa oli!”

Opiskelijoiden työpistei-
nä olivat myös hiihtokahvila 
ja mäkikahvila hyppytornis-
sa, joissa tarjottiin kilpahiih-
täjille välipalaa. Hiihtäjien tai 
muiden urheilijoiden juttu-
sille ei parannut mennä, sillä 
heille oli taattava täysi rauha 
omiin suorituksiinsa keskit-
tymiseen. Kuvien ottamiseen 
ei myöskään ollut lupaa ja ki-
sa-alueella kulku oli sallittu 
vain kulkulupaan merkityil-
lä alueilla. 

Kisajärjestäjä tarjosi OSA-
On opiskelijoille majoituksen 

Kahvilan työtehtäviin tutus-
tumassa.

Akkreditointi hoidettu ja kulkuluvat on kaulassa.

OSAOn lippu laitettiin liehumaan.

Eri oppilaitosten opiskelijatiimi työpistellään vip-ravinto-
lassa.

Rönnynrannan remontoidus-
sa koulussa ja ruoat koko tal-
kooreissun ajan. Kisa-alueella 
soppatykin antimia myynyt 
liiketoimintaa opiskeleva 
Nette Skyttä totesi reissusta, 
että Ruka Nordicissa on ihan 

jees!

Matkailualan ja  
liiketoiminta-alan  
opiskelijat, OSAO  
Pudasjärven yksikkö

Kodalla myytiin wingsejä ja drinkkejä.
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• 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

JÄTEHUOLTO

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

Alatalo Riikka,  
rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, 
rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, 
rahoitus 010 257 1933
Ivola Jonne, 
yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, 
sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, 
sijoitus 010 257 1925
Wuolijoki Heikki, 
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, 
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, 
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti, 
toimitusjohtaja 010 257 1920
Kähkönen Mikko, 
myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

60 m2 osake paritalosta. 
Pudasjärvellä.

 Lisätietoja löydät www.tori.fi  
p. 040 576 0286.

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
4H+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa 100 m S-markettiin, 
50 m apteekkiin. 2 kerros. Vapaa 1.11.2018. 

Vuokra 890 € kk, myyntihinta 45 000 €.
P. 040 809 2120.

Espina lumilinko rattailla 
XTP121. Lingottu 5 h. Myy-
dään tarpeettomana. Hinta 
900 € (ovh 1200€). P. 040 566 
3063.

Katossa pyörivä valotuuletin 
edullisesti p. 044 082 1220.

MYYDÄÄN

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulukuussa seuraavasti:

- Pe 14.12.2018
- Joululehti pe 21.12.2018
- Lehti ei ilmesty pe 28.12.2018

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
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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

Lahdenperä Erä ry:n 

SYYSKOKOUS
pidetään la 15.12.2018 klo 15.00 

Pintamon Vaaralassa. 
Käsitellään sääntöjen määräämät sekä 

muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! Puheenjohtaja

PERINTEINEN PIKKUJOULU  
YPYKKÄJÄRVEN HARJUSSA

Joulukuun 14.pnä perjantaina  
klo 18.00 alkaen

Tarjoillaan puuroa ja kiisseliä, kahvia ja torttuja.
Ohjelma rakentuu vapaasti, lauletaan ja 

soitetaan joululauluja yhdessä ja yksinkin.
Nimetön paketti mukaan, joka haluaa saada 

itsekin joululahjan.

TERVETULOA MUKAAN VANHAN AJAN 
JOULUTUNNELMAAN!

Toivottavat Kalervo ja tontut

Kivarin Erä ry järjestää 

HIRVIPEIJAAT
la 8.12. klo 13 alkaen 

seurakuntatalolla. 
Maanvuokraajat ja 

seuran jäsenet tervetuloa!

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Joulumyyjäiset la 8.12. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 10.12.klo 10.30. Tapaamme jouluisissa merkeis-
sä.

Työterveyshuollon kaikki toimipisteet ovat kiinni 
22.12.-1.1.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluohjaus on suljet-
tuna pe 7.12. Kiireellisissä sosiaalipäivystyksellisissä 
asioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen,
08 5875 6888, tai hätäkeskukseen, 112.

Perhepalvelujen työ- ja päivätoiminnat ovat lomalla 
välipäivät. Toiminnat asiakkailla alkavat taas 3.1.

Itsenäisyyspäivän ja
joulun aukiolomuutoksia

oulunkaari.com

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Tervetuloa!

La 8.12.

HARRI & 
CORONET

ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

Su 30.12. klo 16-19
PÄIVÄTANSSIT

Su 9.12. klo 16-19
PÄIVÄTANSSIT

Lippu 12 €, sis. ep.

La 15.12.
OSALA  
80-vuotta
JUHLATANSSIT 
NASEVA

Tervetuloa 
Syötteen 

mökkiläisyhdistyksen 
jäseneksi! 

Yhdistys toimii mökkiläisten 
edunvalvojana ja

 yhteistyökanavana eri verkostoihin.

Mökkiläistapaaminen 
la 8.12.2018 klo 13.00 

Hotelli Iso-Syöte.

HUOM! PAIKKA 

MUUTTUNUT!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 9.12. klo 13
Su 16.12. klo 13  Joulujuhla
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tule laulamaan iloisia joululauluja 
Pudasjärven kaupunginkirjastolle 
torstaina 13.12. klo 17.30 alkaen. 

Markku Kemppainen laulaa ja laulattaa.
 

Jokaiselle on lauluvihkot. 

Tipetipetiptap! Laulamisiin!

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustan Pärjänsuon 
paikallisyhdistyksen

SYYSKOKOUS
la 15.12.2018 klo 12.00 Eija ja Jouni 

Seppälän kotona os. Pärjänsuontie 1196. 

Sääntömääräiset asiat ja 
valinta mallisääntövaihtoehdoista. 

tarjoaa jäsenilleen 
10 €:n Joululahja -edun 

käydä ruokailemassa Ravintola Meritassa 
viikon 50/2018 aikana.

Jyty 
Pudasjärvi ry: 

Etu on käytössä Jyty jäsenkorttia vastaa.

Pertti Manninen edelleen johtamaan  
Pudasjärven Perussuomalaisia
Pudasjärven Perussuoma-
laiset kokoontuivat sääntö-
määräisten asioiden äärel-
le marraskuun viimeisenä 
päivänä Ravintola Meritas-
sa. Asialistalla oli mm. hen-
kilövalinnat, joihin ei pu-
heenjohtajan ja hallituksen 
varsinaisten jäsenten koh-
dalta tullut muutosta. Pert-
ti Manninen siis jatkaa pu-
heenjohtajana ja hallituksen 
muut varsinaiset jäsenet 
ovat Asikkala Aino, Puu-
runen Eila, Mosorin Jaana, 
Kellolampi Juho, Niskasaa-
ri Reino, Timonen Hannu ja 
Sarajärvi Marko.

Tilaisuudessa vieraillut 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Ahti Moila-
nen toi piirin muistamiset ja 
onnittelut Pudasjärven pai-
kallisyhdistyksen hallituk-
sessa 10 vuotta jäseninä ol-
leille Eila Puuruselle ja Juho 
Kellolammelle.

 Moilanen esitteli mm. 
ensi kevään eduskuntavaa-
lien tilannetta. Perussuo-
malaiset rp asettaa tuleviin 
eduskuntavaaleihin 2019 
18 kansanedustajaehdokas-
ta Oulun vaalipiirissä. Vaa-
lipiiriin kuuluu kaksi eri 

piirijärjestöä, Perussuoma-
laisten Pohjois-Pohjanmaan 
piiri ja Kainuun piiri. Piiri-
järjestöt ovat sopineet eh-
dokkaiden määrästä siten, 
että Pohjois-Pohjanmaan 
piiri asettaa 16 ehdokasta 
ja Kainuun piiri kaksi eh-
dokasta. Joukossa on kak-
si istuvaa kansanedustajaa, 
muut ehdokkaat ovat uu-
sia tulijoita. Perussuoma-
laiset ovat jatkuvasti olleet 
ahkerasti teltoilla kansaa ta-
paamassa ja puolue onkin 
jälleen hyvässä nosteessa. 
Tältä pohjalta on hyvä läh-
teä luottavaisin mielin koh-
ti eduskuntavaaleja. 

Ahti Moilanen kertomassa piirin terveisiä kokousväelle.

Ahti Moilanen ja 10 vuotta yhdistyksen hallituksessa toimi-
neet Eila Puurunen ja Juho Kellolampi.

Kokouksen lopuksi 
maistuivat torttukahvit ja 
rupateltavaa piisasi tieto-

suoja-asioista kaupungin 
rakennushankkeisiin. EP

Oulun vaalipiirin Vihreät ry 
nimesi eduskuntavaaleihin 
2019 aikaisemmin nimetty-
jen 11 ehdokkaiden lisäk-
si Jaana Isohätälän Oulusta 
ja Timo Ahvenaisen Ylivies-
kasta. 

Oulun vaalipiirin vihre-
ät nimeää eduskuntavaalei-
hin täyden 18 ehdokkaan 

listan, jota täydennetään 
kuukausittain siten, että 
kaikki ehdokkaat on nimet-
ty tammikuun 2019 loppuun 
mennessä. Tavoitteena on 
saada eduskuntaan Oulun 
vaalipiiristä vähintään kak-
si Vihreää kansanedustajaa. 

Vihreät tiedotus

Vihreille lisää kansan-
edustajaehdokkaita
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa maanantai-
na 17. päivänä jou-
lukuuta 2018 alkaen 
klo 16:00. Luettelo ko-
kouksessa käsitel-
tävistä asioista on 
nähtävänä 12.12.2018 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 20.12.2018 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
20.12.2018 alkaen.

Pudasjärvi 3.12.2018 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

PUDASJARVI.FI

KURENALAN ETELÄISEN OSAN JA 
RIMMINKANKAAN ASEMAKAAVAN 
OSITTAINEN MUUTOS, KAAVAEHDO-
TUS NÄHTÄVÄNÄ
Asemakaavojen muutos koskee Kurenalan eteläisen 
osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 73, 75, 75a 
ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne-, eri-
tyis- sekä maa- ja metsätalousalueita, Rimminkan-
kaan asemakaavan kortteleita 318 ja 334 sekä niihin 
liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja vesialueita. 
Muutosalue rajoittuu likimäärin Pilliahontiehen, 
Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyllyntiehen, 
Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, Kumpu-
kujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naaman-
gantiehen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa 
ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajenemi-
nen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava 
uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on 
helposti tavoitettavissa valtatieltä.
Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 
7.12.2018 – 7.1.2019.
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pu-
dasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoi-
mistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Kunnan 
jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdo-
tuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava en-
nen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 
7.1.2019 klo 15:00, kirjallisena osoitteeseen Pudas-
järven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 
10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

29.11.2018 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

KURENALAN OSAYLEISKAAVAEHDO-
TUS NÄHTÄVÄNÄ
Kurenalan osayleiskaavan muutos- ja laajennuseh-
dotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä. Kaavoitet-
tava alue ulottuu likimäärin etelässä Heteharjuun, 
lännessä Tuulijärveen, pohjoisessa Törrönjokeen, 
koillisessa Rissasenperään ja idässä Haapokariin. 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pu-
dasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa 7.12.2018–7.1.2019 sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi.

Nähtävänäoloaikana on kunnan jäsenillä ja osalli-
silla mahdollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muis-
tutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päät-
tymistä, viimeistään 7.1.2019 klo 15.00, kirjallisena 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pudasjärvi, sähköpostit-
se osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

29.11.2018 
Kaupunginhallitus

VANHUSPALVELUT TULEVAISUU-
DESSA -YLEISÖTILAISUUS
Tervetuloa keskustelemaan vanhuspalveluiden 
nykytilasta ja tulevaisuudesta Pudasjärvellä
torstaina 13.12.2018 klo 16.30-18.30  
Pudasjärven kaupungintalolle (Varsitie 7)
Asiantuntijoina kysymyksiin vastaamassa 
vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja 
vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hyvinvointivaliokunta

pudasjarvi.fi

HYVINVOINTIVALIOKUNTA

KUULUTUS 
Valtatien 20 sekä maateiden 18775 ja 18777 
tie- ja liit-tymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, 
Pudasjärvi.
Pudasjärven kaupunki on laatimassa Pohjois-Poh-
janmaan ELY- keskuksen luvalla lain liikennejär-
jestelmästä ja maanteistä (LjMTL) mukaista tie-
suunnitelmaa valtatien 20 sekä maateiden 18775 
(Ramppitie) ja 18777 (Varsitie) tie- ja liittymäjärjes-
telyistä Kurenalan kohdalla Pudasjärven kaupungin 
alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY- 
keskuksen kanssa. 

Suunnitelma sisältää kiertoliittymän rakentami-
sen valtatiel-le 20 nykyisen Ramppitien (mt 18775) 
liittymän kohdalle, johon myös Varsitien (mt 18777) 
uusi linjaus kohdistetaan. Nykyisen Varsitien liitty-
män kautta valtatielle sallitaan jat-kossa ainoastaan 
liittyminen pohjoisen suuntaan. Lisäksi suunnitel-
maan sisältyy uusien katujen ja kevyen liikenteen 
yhteyksien rakentamista sekä nykyisten katujen ja 
kevyen liikenteen väylien muutoksia. 

Suunnitemassa esitetään myös seuraavat maantei-
den hallinnolliset muutokset:
   - maantie 18777 (Varsitie) lakkaa yleisenä tienä ja 

muuttuu kaduksi välillä valtatie 20 - Laiduntie

   - maantie 18775 (Ramppitie ja Tuotantotie) lakkaa 
ylei-senä tienä ja muuttuu kaduksi välillä valta-
tie 20 - Petä-jäkankaantie

Hankkeen tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään 
kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 
13.12.2018 klo. 17:00 – 18:30 Pudasjärven kaupun-
gintalolla (kokoushuone Otso) osoitteessa Varsitie 7, 
93100 Pudasjärvi.

Lisätietoja:
Pudasjärven kaupunki, yhdyskuntatekniikan  
päällikkö Pekka Pitkänen puh. 050 444 1044,
Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen  
puh. 0400 389 972, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, tie- ja  
rakennussuun-nitteluvastaava Ari Kuotesaho  
puh. 0295 038 259,
Plaana Oy, projektipäällikkö Keijo Körkkö  
puh. 040 865 6676.

Pudasjärven kaupunki 
Tekniset palvelut

PUDASJARVI.FI

Simulaattorin Colf-kisa
1. Kokko Veikko  22 Bokeypistettä
2. Kokko Jouni  20      - ” -
3. Rinne Pauli  19       - ” -
4. Illikainen Antti  19    - ” -
5. Kavalus Mauri  18   - ” -
6. Illikainen Matti  18   - ” -
7. Pöykiö Joonas  18   - ” -
8. Lukkari Taneli  17    - ” -
9. Jussila Jari  15      - ” -
10. Poropudas Risto  15  - ” -
11. Iinattiniemi Jaana  15  - ” -
12. Leinonen Olavi  14  - ” -
13. Muranen Maire  14  - ” -
Kenttä:  Volvo Scandinavian Masters Kungsangen Kings.
Tarvitaan uusia harrastajia mukaan. Soita 040 809 2120, 
Mauri Kavalus.

Jouluvalot loistavat nyt 
Pudasjärvellä ja joulu-
kausi on avattu.

Perjantaina Pudasjär-
ven tori täyttyi jouluna-
vajaisiin ja joulutorille 
kokoontuneesta väestä. 
Paikalla oli runsaasti kai-
kenikäisiä pudasjärveläi-
siä ja tunnelma oli joului-
sen lämmin, vaikka sää 
oli jo kolea.

Ilta sujui perinteises-
ti ohjelmaa seuraten ja 
tuttujen kanssa jutellen. 
Pudasjärven kaupun-
ginvaltuuston varapu-
heenjohtaja Sointu Veivo 
sai valot syttymään tilai-
suuden aluksi yhdessä 
yleisön kanssa huudah-
taen.

Juontajana toimi vast-
ikään vanhempainva-
paalta palannut Iijoki-
seudun päätoimittaja 
Martta Oinas-Panuma. 
Omat puheenvuoron-
sa tilaisuudessa pitivät 
kirkkoherra Timo Lii-
kanen ja Pudasjärven 
Yrittäjien puheenjohta-
ja Tommi Niskanen. Jou-
lulauluja heleällä äänellä 
lauloivat Lakarin koulun 
kakkosluokkalaiset. Pien-
tä jännitystä iltaan toi jou-
luraha-arpajaiset. Iijoki-
seudun ja kampanjassa 
mukana olleiden yrittäji-
en jouluraha-arvonnassa 

palkintona oli neljä sadan 
euron lahjakorttia paikal-
lisiin liikkeisiin. Iijokiseu-
tu tarjosi joulunavauk-
sessa glögiä ja pipareita 
paikallisten marttojen 
avustuksella. Kurenalan 
kyläyhdistyksen järjestä-
mällä joulutorilla myyn-
nissä oli muun muas-
sa käsitöitä, leivonnaisia, 
lahjatavaroita ja jouluko-
risteita. Niemitalon väki 
möi makkaraa, kahvia ja 
lättyjä.

Illan huipensi Joulu-
pukin, Joulumuorin ja 
tonttujen saapuminen 
paikalle. Lasten silmät 
loistivat, kun hyväntuu-
linen Joulupukki asteli la-
valle. Pukin mukaan pai-
kalliset lapset ovat olleet 
erittäin kiltteinä, joten 
odotettavissa on varmas-
ti kivoja joululahjoja.

Ohjelmatuokion päät-
teeksi pukki apureineen 
jakoi karkkia kaikille lap-
sille ja kotiin palattiin 
hyvä maku suussa.

Tapahtuman järjes-
telyistä vastasivat Pu-
dasjärven Yrittäjät, Pu-
dasjärven kaupunki, 
Pudasjärven seurakun-
ta, paikallislehti Iijokiseu-
tu, Kurenalan kyläyhdis-
tys, Karhupajan väki sekä 
muut yhteistyökumppa-
nit.

Joulunavaus 
veti torin täyteen 

väkeä

Nuorta ja vähän vanhempaakin väkeä oli tori täynnä 
viime perjantaina, kun Pudasjärven joulukausi avattiin. 
Varsinkin lapset olivat innoissaan Joulupukin näkemi-
sestä. Kuva Iijokiseutu.

Ilahduta ystävää, 
yhteistyö-

kumppania, 
asiakkaita 

Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEH-

DYKSELLÄ!
Joulu-lehdessä 

pe 21.12.2018
Ilmoituksen koko 

1x40 tai 2x40

p. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kysy lisää:



16 TPnro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.12.2018 7.12.2018nro 49

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.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

5590€

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
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TERVETULOA TALVI!

845€

TRAPPER 500 T3 B 
TRAKTORIMÖNKIJÄ 

• Täystakuu 2 vuotta /  
5000 km

•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 
60 km/h

•  Karkeat 26” maastorenkaat 
vakiona

•  Erillisjousitus myös takana

•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Etutasauspyörästön lukko
•  Rekisteröity kahdelle 
• Vinssi

+ toimituskulut

JOULUTARJOUKSENA 
KAUPAN PÄÄLLE 

PUSKULEVYPAKETTI JA 
TUULILASI! EDUN ARVO 579€!

ST 4262 P
• 212 cm3

•  4,4 kW / 6 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 62 cm

 MAKSUAIKAA JOPA 150 KUUKAUTTA! 
KOROTONTA MAKSUAIKAA JOPA 30 KUUKAUTTA! 

KYSY LISÄÄ MONIPUOLISISTA 
RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA!

849€

ST 3262
• 205 cm3

•  3,7 kW / 5 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 62 cm

ST 5266 PB
• 250 cm3

•  5 kW / 6,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 66 cm
•  LED työvalot
• lämpökahvat
•  Easy Turn mekanismi  

helpottaa kääntymistä

1535€

•  342 cm3

•  7,2 kW / 9,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 84 cm
•  halogeenivalo
•  liipasinohjaus

1995€

SNOW POWER

RAJOITETTU 
ERÄ! 

Syötteen
talvikauden avajaiset

 to 6.- su 9.12.2018

Lisää tapahtumista: www.syote.fi

Torstai 6.12. 
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
17.00  Itsenäisyyspäivän soihtulasku 
 Iso-Syötteellä

Perjantai 7.12.
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
15 .00 Mustin ja Lystin pujottelukisa 
 Iso-Syötteen Lumimaassa 
21.00 Pubivisa Romekievarissa
23-02  Late Night Music Club Romekievarissa

Lauantai 8.12. 
10-16  Vaarametsien Joulu Luontokeskuksella
10-01  Joulujamit Pikku-Syötteellä
11-21  Robert’s Coffeen avajaiset Hotelli  
 Iso-Syötteellä
13.30-15  Reilijamit Iso-Syöte SnowParkissa
15-16  Kauneimmat joululaulut 
 Luontokeskuksella
18.00  Karkkibingo Pärjänkievarilla
18.00  Express-yhtye Tunturi Pubissa
22.00  Rockin’ Bars Romekievarissa

SkiBussi
la 8.12.

Oulu - Iso-Syöte - Oulu

Vain 10 € / hlö
otptravel.fi/matkakauppa

Tervetuloa Syötteelle nauttimaan 
talvisesta tunnelmasta. 

Ohjelmassa mm:

Syötteen
talvikauden avajaiset

 to 6.- su 9.12.2018

Lisää tapahtumista:
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