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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Sammelvuo jatkaa
Pudasjärven 

Urheilijoiden 
puheenjohtajana s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 11.12.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Herkulliset Kylmäsen 
kinkut varattavissa.

Tuoresuolattukinkku tai 
valmis lämmisavukinkku.

Jouluksi
MAALAISHYYTELÖ 

300 g

9,96 €/kg

299299
kpl

KYLMÄSAVUSTETTU 
PORONPAISTI 100 g

790790
kpl

79,00 €/kg

JOULUN AUKIOLOAJAT 2015
 7.12.-13.12. 14.12.-20.12. 21.12.-27.12. 28.12.-3.1.2016 
 MA 9-20 MA 8-20 MA 8-21 MA 9-20 
 TI 9-20  TI 8-20 TI 8-21  TI  9-20  
 KE 9-20 KE 8-20 KE 8-21 KE 9-20  
 TO 9-21 TO 8-21 TO 8-12 TO 9-18  
 PE 9-21 PE 8-21 PE SULJETTU PE SULJETTU  
 LA 9-18 LA 8-18 LA 11-15 LA 9-18   
 SU 12-20 SU 12-20 SU 12-18 SU 12-18 

Muonamutka 2 
PUDASJÄRVI. 

puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"

Taidehuone Pohjantähti 5.12.2015-3.1.2016

Taidekäsityönäyttely
* Hilkka Anttila
* Jaana Hiltula
* Kari Tykkyläinen
* Katri Kemppanen
* Kulkurin Huopeapuoti
* Marja-Leena Tykkyläinen
* MTA Sarviseppä

Järj. Kulttuuripalvelut

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Teollisuustie 1, Pudasjärvi

P. 040 826 6586

Tervetuloa

Jouluostoksille!

Näyttely avoinna:
ma-ke klo 15-20
la-su klo 14-17
to-pe suljettu

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

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 16.12. ja ke 13.1.

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Liike suljettu to 24.12.-su 3.1.2016. 

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

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

NOUTOPÖYDÄSTÄ 
ti 15.12. ja to 17.12. klo 10-16.

Sisältää: Joulukinkkua, uunilohta, keitetyt perunat, 
rosollia, lanttu- ja porkkalaatikkoa, leipä + voi, 
sekahedelmäkiisseli tai kahvi, ruokajuomat.

Hinta 10,50

JOULUATERIA

E&A Metsä-Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VILJELTYJÄ JOULUKUUSIA
alkaen pe 11.12. Tarvittaessa kotiinkuljetus. 

Tiedustelut ja varaukset 0400 285 409.
Mursuntie 1 Pudasjärvi

Kysy myös 

eri kokoisia 
metsä-

kiinteistöjä.

Tervetuloa tutustumaan 
uudistettuun konttoriimme ja 

nauttimaan samalla perinteiset 
joulukahvit tortun kera.

OP Pudasjärven avoimet ovet 
ja joulukahvitus 

to 17.12.2015 klo 9-16

Rauhallista joulua 
ja hyvää uutta vuotta!

Hernekeittoa tarjolla 
soppatykistä pankin pihalla 

alkaen kello 10.30! 
(noin 650 ensimmäiselle)

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

100 € lahjakortti nyt 80 €

50 € lahjakortti nyt 40 €

Hiusten leikkaus ja 
hiusten hemmotteluhoito 50 € 

Magic Silver hopea korvakorut ja 
riipukset alk. 7,90 €

Christian Breton Lash XXXL 
Kuitumaskara ja silmänympärysgeeli 

yht. 38 € (norm. 88 €)

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! Ke 23.12. avoinna klo 10-18, 
to 24.12. liike suljettu.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00DNA Veppi 4G Teho 17,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 

€/kk), tämän jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. 
Avausmaksu 3,90 €. 24 kk määräaikaisen sopimuksen 
kokonaishinta on 457,50 €. Edellyttää markkinointilu-
van antamista. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavu-
tettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 
Mbit/s, vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Tarjous voimassa 
16.12.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

HANKI
TEHOKAS NETTI 
JOULUKSI
TABLETTIIN

DNA VEPPI
4G TEHO
■ Surffaa netissä ja lataa helposti
 isoja tiedostoja 
■ Katso HD-tasoista kuvaa ja
 pelaa netissä
■ Rajaton netti nopeassa 4G-verkossa
■ Maksiminopeus 50 Mbit/s

 Max.

50
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17,90
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norm. 19,90 €/kk. Liittymän
avausmaksu 3,90 €. 24 kk
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pe 18.12., Joululehti ke 23.12. ja
ke 30.12. sekä pe 8.1.2016

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehtiVaraa ilmoitustilasi 
joululehteen hyvissä ajoin!

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulun ja uuden vuoden alla:

Ilahduta 
ystävää,

 yhteistyö-
kumppania, 
asiakkaita 

Joululehdessä 
ke 23.12.2015
Ilmoituksen koko 

1x40 tai 2x40

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!

Kysy lisää:
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 13.12. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 15.12. kello 17.30, 
Pekka Asikainen.

Kauneimmat joululaulut: Pärjänsuon Hirvihallilla pe 
11.12. kello 19, Korpisen kylätalossa su 13.12. kello 13, 
Livon kylätalossa su 13.12. kello 13, Sarakylän kappe-
lissa su 13.12. kello 19, seurakuntakodissa su 13.12. 
kello 19, Kipinän koululla ti 15.12. kello 18, Syötteen 
kylätalossa to 17.12. kello 18, Kuren kylätalossa pe 
18.12. kello 19, kirkossa ti 22.12. kello 19.

Kuorot: kirkkokuoro to 17.12. kello 17.30 kirkossa, Sa-
rakylän kappelikuoro  ke 16.12. kello 18.15. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri to 16.12. kello 13.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa syksyn viimeinen 
kirpputori ke 16.12. kello 10-13.

Lapsiparkki: Jouluparkit seurakuntakodissa ma 14.12. 
ja ti 15.12. kello 9-12 tai kello 12-15.

Perhekerhot: Korpisen jouluinen perhekerho ke 16.12. 
kello 10-12, nyyttärit.

Lapsityön joulukirkko seurakuntakodissa su 20.12. 
kello 13, ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon (08) 
882 3100.

Kuulutus: Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston 
kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahvi-
ossa maanantaina 14.12.2015 kello 16.30. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 3.12.2015–14.12.2015 
kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, viraston aukioloai-
koina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti näh-
tävänä kirkkoherranvirastossa 21.12.2015–20.1.2016 
viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 2. päivänä jou-
lukuuta 2015, Arvo Niskasaari, kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja.

Joulukonsertti Laura Voutilainen, Jouni Somero kir-
kossa pe 11.12. klo 19.

Rauhanyhdistykset: Joulujuhla ja seurat Paukkerin-
harjun kylätalossa la 12.12. kello 18 (Iivari Jurmu). Jou-
lumyyjäset Sarakylässä Juhani Jurmulla pe 11.12. kello 
19. Joulujuhlaseurat Kurenalan ry:llä su 13.12. kello 16.

Avioliittoon vihitty: Olli Herman Ryhänen ja Henna 
Mirjami Juurikka.

Haudattu:  Saima Sisko Stefanius 81 v.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ala-Livon hirvipeijaiset 
Törmäsen vanhassa talossa

Ala-Livon Metsästysseu-
ran hirvipeijaiset olivat Itse-
näisyyspäivän sunnuntaina 
Törmäsen vanhassa talossa. 
Talolla on pitkät perinteet. 
”Elettiinhän sitä ennenni, Li-
vonkylän neljä vuosisataa” 
kirjan mukaan talon nimi on 
ollut alussa Siuruainen ja sen 
alkuperä ulottunee 1500-lu-
vun loppupuolelle. Siuru-
ainen on ollut talosta viran-
omaisten käyttämä nimi ja 
paikalliset asukkaat ovat 
käyttäneet talosta aina Tör-
mäsen nimeä. Talossa toimi 
myös Pajulan koulu kevääl-
lä 1940 sekä vuosina 1945 
-1951. Monien omistajien 
ja vaiheiden jälkeen vuon-
na 1911 talon isännyys siir-
tyi, Juhonpoika Isolalle. Hä-
nen jälkeensä isäntinä ovat 
olleet Kalle Kustaanpoika 
ja edelleen Esko Kallenpoi-
ka Törmänen, joka vaimon-
sa Irman kanssa luovutti ti-
lat peijaisten käyttöön. 

Tämän vuoden peijais-
ten kokkeina toimivat Hir-
vimiesten vaimot Pirjo Tuo-
vilan ja Sinikka Veteläisen 
johdolla. Kävijöitä peijaisis-
sa oli 74 ja maukasta ruokaa 
oli riittävästi. Saimme syö-
däksemme hirvikäristystä, 
perunoita sekä erilaisia li-
sukkeita. Juotavaksi oli mm. 
kotikaljaa ja maitoa. Jälki-
ruuaksi saimme kahvin kera 
maukkaita leivonnaisia: tort-
tuja, pullaa sekä kuivakak-

kua. Kenenkään ei varmaan 
tarvinnut lähteä nälkäisenä 
kotiin. 

Minusta vasta paluu-
muuton tehneenä peijaisissa 
oli tärkein ja mukavin asia, 
vaihtaa kuulumisia entis-
ten Ala-Livon tuttujen kans-
sa sekä tutustua asukkai-
siin, joita en tuntenut pitkän 
muualla oloni vuoksi. Tä-
män tapaisia tilaisuuksia sai-
si olla enemmän vuodessa. 

Ullamaria Stenius

Törmälän talon perinteet ulottuvat 1500-luvun loppupuolel-
le saakka. 

Irma ja Esko Törmäsen talo on ollut monena vuonna Ala-Li-
von hirvipeijaisten pitopaikkana. 

Työpetari ja Kesseli ry 
järjestävät keskiviikko-
na 16.12 kello 11 alkaen 
kahdeksannen Joulupuu-
ro-tapahtuman K-super-
marketin piha-alueella. 
Haluamme lähestyä yh-
teistyökumppaneiden 
kanssa pudasjärvisiä työt-
tömiä lämpimän joulu-
puuron kera. Tapahtu-
malla on tärkeä viesti: 
Haluamme vaikeuksissa 
olevien kaupunkilaisten 
tietävän, että on tahoja ja 
ihmisiä, jotka välittävät 
heistä. Alpo Illikaisen Pi-
topalvelu hoitaa puuron ja 
sopan jakelun. Joulupuu-
roa maistelee Joulupukki-
kin. Hän porisuttaa siinä 
samalla muitakin puuron-
syöjiä. Laulamme joulu-

Joulupuuro
-tapahtuma

lauluja ja sään salliessa 
Pekka Kinnunen tuo pai-
kalle vihreän greenin, jos-
sa voi harjoitella puttaa-
mista.    

Tapahtumassa ovat 
mukana: Kaappi- ja levy-
palvelu Rautio Oy, Teboil 
E.T Väliheikki Oy, Pek-
ka Kinnunen, Pudas-Kone 
Oy, Pudasjärven Optiik-
ka, Värikeskus, Kiinteistö-
neliö Antti Lehto Oy, 

Pudasjärven Taxipalve-
lu/Ilkka Lantto, Bioklapi 
Oy, K-supermarket, Kes-
seli ry ja Työpetari ry. Ter-
vetuloa!

Tommi Niskanen, 
Tuomo Jokikokko,  
Ape Nieminen

Facebookissa kirkon ohjuksien ryhmäs-
sä joku esitteli kuvaa 17-vuotiaille nuoril-
le tehdyn kyselyn tuloksesta. Kysymykses-
sä nuorilta on kysytty ”Keihin seuraavista 
sinä luotat?” Vastausvaihtoehtona on ol-
lut Jumalan, papin ja nuorisotyönohjaajan 
lisäksi myös mm. poliisi. 39% vastanneis-
ta on ilmoittanut luottavansa Jumalaan ja 
69 prosenttia nuorisotyönohjaajaan. ”Mi-
ten meni noin niinku omasta mielestä?” ky-
syy dian linkannut henkilö.

Kuinka elämä tulisi elää, jotta selkä 
suorassa ja pää pystyssä voisimme lopulta 
sanoa ”Minulla ei ole mitään tunnollani, mut-
ta ei minua vielä sen perusteella ole todettu 
syyttömäksi.”(1. Kor. 4:4)

Koska olet viimeksi pysähtynyt miet-
timään tekemisiäsi tai sanomisiasi? Miten 
meni? Menikö niin kuin oli tarkoitus? Jo-
kaiselle tullee elämänsä aikana hetki tai 

aika kun tulee pohtineeksi omien teke-
misten merkitystä. Yleensä tällainen poh-
dinta saa jotain muutosta aikaan. Uusi 
ammatti, uusi työ tai ehkäpä pitkään aja-
tuksissa olleen harrastuksen aloittaminen. 
Joillekin oma elämäntehtävä on alusta läh-
tien jo hyvin selvä, toisille se valkenee hil-
jalleen.

Johannes Kastajan tehtävä oli hänelle 
alusta lähtien jo selvä. Viitoittaa tietä Va-
pahtajalle. Kertoa ennustuksista jotka oli-
vat täyttymässä: Vapahtaja oli pian tule-
va. Jeesuksen Kristuksen tehtävä oli myös 
selvä. Vapahtaja. Syntien sovittaja. Jeesus 
tulee Raamatun sanassa ja sakramenteissa 
yhä edelleen seurakuntansa keskelle. Entä 
sinun tehtäväsi, onko se jo selvä? Jokainen 
meistä tuskin ylettyy oman tehtävänsä 
kanssa Johanneksen tai Jeesuksen tasolle, 
mutta ei se silti tarkoita sitä että roolim-

me ja tehtävämme olisi vähemmän tärkeä. 
Jos jokainen hoitaisi oman kenttänsä, 

oman tehtävänsä niin kuin kuuluu, millai-
nen maailma meillä olisi? Jos ei tarvitsisi 
huolehtia muiden tekemisistä tai tekemät-
tä jättämisestä. Jos saisi tuntea arvostusta 
taidoistaan ja tekemisistään. Jos muistet-
taisiin kertoa että meidän jokaisen tehtä-
vä on tärkeä, millainen maailma meillä oli-
si?

”Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, 
että hän osoittautuu luottamuksen arvoisek-
si.” (1. Kor. 4:2)

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Miten meni noin niinku omasta mielestä?

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n erityisryhmien tuki-
asunnoiksi rakennettavien 
Pudasjärven Ruskatuvan ja 
Ruskapirtin palvelutalojen 
harjannostajaisia vietettiin 
perjantaina 4.12. Kauppa-
tien varressa sijaitsevien hir-
restä rakennettavien kolmen 
rivitalon esittelyn jälkeen 
siirryttiin Jukolan Pirttiin 
harjannostajaisiin kuuluval-
le hernekeitolle. Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Paavo Tihinen 
kertoili avauspuheessaan kii-
tosten ohella rakennushank-
keen onnekkaasta alkuhis-
toriasta ja hankkeen ripeästä 
etenemisestä. Kaupunginhal-
litus laittoi asian vireille 
syyskuussa 2013. 

-Osallistuin heti päätök-
sen teon jälkeen Vuokratalo-
yhtiöiden neuvottelupäiville. 
Siellä ARA:n (Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskus) 
edustajan puheenvuorossa 
tuli esille, että tälle vuodel-
le on vielä jakamatonta ra-
haa mielenterveyskuntou-
tujien asunnoille. Samana 
iltana otin yhteyttä kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-

Ruskatupa ja Ruskapirtti 
palvelutaloilla harjannostajaiset

jaan myönteisten terveisien 
kera. Luonnospiirustukset 
tehtiin ripeästi ja kaupun-
ginhallitus teki marraskuus-
sa päätöksen asiaan sitoutu-
misesta, avustuksesta saatiin 
myönteinen päätös ja joulu-
kuussa hankkeen rakennut-
taminen siirrettiin Vuokrata-
loyhtiölle. 

Tihinen iloitsi, että ra-
kentamishankkeen valmis-
tumisen jälkeen saadaan 
mielenterveyskuntoutujien 
asuntotilanteeseen suuri pa-
rannus ja Oulunkaaren kun-
toutusyksikön henkilöstölle 
toimivat ja kunnolliset tilat. 

Vuokratalojen toimitus-
johtaja Suvi Stenberg tote-
si rakentamishankkeen ko-
konaiskustannusten olevan 
noin 2,6 miljoonaa euroa, jo-
hon on saatu Aralta erityis-
ryhmien investointiavustus-
ta 25 prosenttia eli 645 000 
euroa. Kolmessa rivitalossa 
sijaitsevat 18 huoneistoa val-
mistuvat ensi vuoden hel-
mi-maaliskuussa. Stenberg 
totesi, että rakennusten hir-
simateriaalivalinnassa on pi-
detty tärkeänä muun muassa 
käyttäjälähtöisyyttä ja käyt-

Kurenalle Kauppatien varteen erityisryhmien tukiasuntopalvelutalot on rakennettu Kontiotuote Oy:n valmistamista hir-
sistä.

Ruskapirtti palvelutalojen 
pääurakoitsija Rakennus 
Osuma Oy:n toimitusjohtaja 
Arto Kivimäki totesi, että ra-
kennustyön aikana on saa-
tu perehtyä hirsirakentami-
sen saloihin.

töikää.
Pääurakoitsija Rakennus 

Osuma Oy:n toimitusjohta-
ja Arto Kivimäki kiitteli kaik-
kia osapuolia. 

-Kun urakoitsija on kau-
empaa, on mielestäni luon-
nollista työllistää paikallisia 
yrityksiä ja työväkeä. Raken-
taminen on hyvin paikallis-
ta toimintaa ja kunnallisen 
investoinnin on lähtökohtai-
sesti tarkoitettu aktivoivan 
oman alueen yritystoimin-
taa, totesi Kivimäki. 

Hän myös kertoi, että ra-
kennustyössä on saanut pe-
rehtyä perusteellisesti hirsi-
rakentamisen saloihin. 

-Työmaan aikana päivi-
timme osaamisemme muun 
muassa höylättyjen puupin-
tojen käsittelyaineiden ja hir-
sirakentamien työmenetel-
mien suhteen. 

Rakennuksen pääura-
koitsijana toimii Rakennus 
Osuma Oy Haukiputaal-
ta, lvi-työt Talepolar Oy Kii-
mingin Jäälistä, sähkötyöt 
Sähkö-Matic Oy Taivalkos-
kelta, arkkitehtisuunnitte-
lu Arkkitehtitoimisto Seppo 
Koutaniemi Ky Kuusamos-

Vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja Paavo Tihinen kertaili avauspuheessaan Ruskatuvan perustamisvaiheita, taka-
na keskellä myös puheenvuoron käyttänyt Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Suvi Stenberg.

ta, rakennesuunnittelu Ark-
kitehti- ja rakennesuunnitte-
lutoimisto Jussi Tervaoja Oy 
Oulusta, lvi-suunnittelu LVI-
Sasto Oy Oulunsalosta, säh-
kösuunnittelu Insinööritoi-
misto Palosaari Oy Oulusta 
ja rakennustöiden valvojana 
toimii WSP Finland Oy Ou-
lusta. 

Pertti Kuusisto

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

VARMASTI KOTIMAINEN

PUKINKONTTIIN!

TALVITAKKI 
DIMEX 669 

TALVIAVO-
HAALARI 
DIMEX  619 

79,-

59,-

4,95

KÄSINE 
TEGERA 
talvivuorella

MONIPUOLISTA JA VAATIVAA KUNTOUTUSTA 
MYÖS KELAN VAIKEAVAMMAISILLE ja 

VETERAANEILLE. 

FYSIOTERAPEUTTIEN, ERIKOISLÄÄKÄRIN, 
JALKATERAPEUTIN ja 

KYNSITEKNIKON VASTAANOTOT.
Kotikäynnit. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150   ·   0400 681 433

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Onko Joululahjapulmia?
Askartelupulmia?

Meiltä löydät jokaiselle jotakin!
Tule tekemään löytöjä!

Muistathan, että
KANTA-ASIAKKAANA SAAT

norm. hintaisista 
tuotteistamme

-5% ALENNUKSEN ja
yli 50€ ostoksesta

-10% ALENNUKSEN

  

...enään 13 
yötä Jouluun!

S-Marketissa Pudasjärvellä. Puh. 050 386 8660
Avoinna Ma-Pe 9-18, La 10-15, Su 12-16

Matkahuolto Ma-Pe 10-17
www.AarreKauppa.net
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 11.-12.12. ALKUVIIKKO MA 14.12.

Tiistaina 15.12. Rautaosastolta

Perjantaina 11.12. Lauantaina 12.12.

495

kg1090

57-OS.
TYÖKALU-
SARJA

49,-

144-OS.
TYÖKALU-
SARJA

69,-

199

119
pkt

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHAT 995

kg

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET
300 g, naturell, hunaja-
marinoitu tai pehmeä pippurinen

200

rss

Pulla Pirtin
POSSUMUNKKI 069

kpl

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET 995

kg

KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

Tekstiiliosastolta

149
pkt

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

1000

Kemikalio-osastolta

HK 
BURGERIT 
110 g

599
rss

HK
KARJALANPAISTI 
900 g

100

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

499
kg

495
kg

Valio
JOGURTIT 
200 g

399
kg

prk

TUULILASINPESUNESTE
-18C, 4 l

350 10,-3 prk

1990

Metabo
JIIRILIUKU-

SIRKKELI

219,-

199
kg

Eldorado
MANDARIINIT

179
pktArla 

VOI 500 g
normaalisuolainen

pkt

10 kpl

3 kpl

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g 

2 pkt

Panda ENKELI tai 
JOULUPUKKI 
SUKLAA-
KONVEHTI 280-290 g

399
pkt

Panda
JUHLAPÖYDÄN 
KONVEHTI 300 g

3 pkt

Tuore
VILJAPOSSUN KYLKI
3 kg/tal.

Hartwall
ORIGINAL 
VICHY 
1,5 l

199
pll

sis.
pantin 
0,40179

Antell
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
10 kpl/560 g

pss 100
ras

Flora
MARGARIINIT
400 g

089

Vaasan
RANSKANLEIPÄ
350 g

kpl

795
kgKotimainen tuore ruodoton

KIRJOLOHIFILEE
3 filettä/tal. raj. erä

Rypsiporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri 199

ras

Atria
LAUANTAIMAKKARA 
palana

Valio PÄÄRYNÄ-
KERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

MAALAISPALVIKINKKU
palana ka siivuina

Conference
PÄÄRYNÄT

149
kg

Korpela
PORSAAN
SUOLALAPA 
n. 1,5 kg

399
kg

995
kgPalvelutiskiltä 

kananpojan
FILEEPIHVIT 
miedosti suolattu 599

kg
HK vilja-
porsaan
ULKO-
FILEE
n. 1,5 kg/kpl

159
kg

Atria
BROILERIN-
KOIPIREISI 
3 kpl/ras
marinoitu

695
Hyvä 
NAUTA
JAUHE-
LIHA

kg

Metabo
12V AKKU-
PORAKONE
sis. 2 kpl akkuja

99,-
Prego
TUHKAIMURI 
1200w 3995
Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT Solid s2 89,-
Sievi ARKTIS 
NAHKASAAPPAAT  9990
Tekninen

MICRO-
FLEECE 

VÄLIASU

Naisten
FLEECE-
TAKKI

3290

Miesten
FLEECE-
TAKKI

L-XXL

2890
Triumph naisten
PIKKUHOUSU
100% puuvillaa, tai  ja maxi

1690
2 kpl/paketti

Tyttöjen
HOUSUT

104-128 cm

2450

Tyttöjen 
FARKUT

joustavat, 
musta 128-164 cm

3150

Miesten
FLEECE-
OLOASU

3490

Naisten
KYLPYTAKKI

100% puuvillaa

5490

Erilaisia
KUOMA-

JALKINEITA

UIMA-AVANTO 
TOSSU 36-41 990

pari

Mineas
KUORINTA-
SUKAT

KORURASIA
nahkajäljitelmä

Prinsessa/merirosvo
TOILETTILAUKKU

595

1450

995
Dove
DEO ROLL-ON
50 ml

250

250

Lady
MEIKKIPUSSI

590

Dove
SUIHKUSAIPPUAT
250 ml
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Leluosastolta

Taloustavaraosastolta

KÄÄRME 180 cm

1090

TUHATJALKAINEN 
195 cm

3690

NALLE 
100 cm

2495

KOIRA 100 cm

55,-

PIPARKAKKUMUOTIT 
AAKKOSET

1250

KATTILASETTI 8-osaa

2990

NUKKE
* nuken koko 30cm
* 4 erilaista ääntä

1995

NUKKETALO
* mukana huonekaluja.
* Talossa äänet & valot 
(toimivat ovikelloa painamalla) 

29,-

NUKEN 
YHDISTELMÄ-
VAUNUT

49,-

R/C BMW X6 
1:16 rattiohjaimella

79,-

PINGVIINI 26 cm

995

NALLE 
24 cm 
kaulaliinalla

795

PEHMOELÄIN 30 cm 
* hippo, lehmä ja leijona 995

1790

AUTO-
SIMULAATTORI

3150

PLASTO MÖNKIJÄ 
AURALLA 
+ PERÄKÄRRYLLÄ

PÖLLÖ

1890

KULHOSETTI
1,5 + 2 + 3 l

Leivontaan:

895

Kökskungen 
TERÄSKULHOT

ruostumatonta 
terästä 

1090

Alkaen

1,5 litraa

Iloleipuri 
SILIKONI KAAVIN

495
Iloleipuri 
KAULIN

21,-
Iloleipuri 
SILIKONI LEIVONTA-ALUSTA
60x40 cm

1895

Iloleipuri POLKA MUFFINSSI- JA 
MUFFINSIVUOKA

595

Iloleipuri
PIPARIMUOTIT
5 kpl

295

Iloleipuri
LASTEN 
LEIVONTASETTI

790

Maku
KERAAMINEN 
UUNIVUOKA

3 litraa

1695

Maku
KERAAMINEN 

UUNIPATA
3 litraa

1695

Heroil
VALURAUTAPATA
3 litraa   4,5 litraa

3650 5490

Hackman Brassiere
VALURAUTAPATA

6,5 litraa

99,-
Hackman Savoria

ATERINSARJA
24 osaa

109,-
Jamie Oliver 
WAVES 
LAUTANEN 27 cm

Jamie Oliver LASI 
2 kpl pakkaus 

595 pkt

Jamie Oliver 
ATERINSETTI 
16 osaa

3995

Jamie Oliver 
WAVES KULHO 
13 cm

495
Jamie Oliver 
WAVES KULHO 
24 cm

1995
Jamie Oliver 
WAVES 
SYVÄLAUTANEN 
23 cm 

595 695



6 7nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.12.2015 11.12.2015nro 50

Pudasjärven Itsenäisyysjuh-
lassa seurakuntakodissa oli 
juhlakonsertti, jossa esitet-
tiin juhlassa julkistetun Pu-
dasjärven Sotaveteraaniyh-
distyksen hyväksi tehdyn 
äänitteen ”Tuttu tie kotiin” 
–ohjelmistoa. Juhlan puoli-
välin jälkeen esitykset vaih-
tuivat jouluaiheisiin. Esiin-
tyjinä olivat Hannu Niemelä 
baritoni, Markus Vaara pia-
no, Sari Hukari kantele, Vox 
Margarita –kuoro Keijo Pii-
raisen johtamana sekä Vesa 
Holmström runon lausun-
ta Sari Hukarin kantelesä-
estyksellä. Juhlapuheen piti 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja kiitossanat lausui 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki. 

Konsertti korvasi samalla 
vuosittaisen veteraanijoulu-
konsertin, jota ei tänä vuon-
na pidetä siis erikseen.

Tuttu tie kotiin 
–äänite julkistettiin Itsenäisyysjuhlassa

Juhlan päättyessä konsertin esiintyjät ryhmittäytyivät salin eteen. Vesa Holmström, Keijo Piirainen ja Vox Margarita kuo-
ro, Sari Hukari, Hannu Niemelä ja Markus Vaara.

Kaikki halukkaat saivat ostaa Itsenäisyysjuhlassa julkiste-
tun Tuttu tie kotiin –äänitteen. Myyntituotto ohjataan sota-
veteraanien hyväksi. 

Juhlan osallistujat kuuntelemassa korkeatasoisia laulu- ja musiikkiesityksiä. 

Itsenäisyysjuhlaan osallistui seurakuntasalin täydeltä väkeä. Eturivissä kulttuuritoiminejohtaja Birgit Tolonen, baritoni Hannu Niemelä, kirkkoherra Pekka Asikainen, kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, puoliso Katriina Riekki, kanteletaiteilija Sari Hukari ja Tuttu tie kotiin –äänitteen puuhamies Vesa Holmström. 

Kulttuuristipendin saajat Tuomo Hanhisuanto, Veikko Laakso ja Ossi Oinas-Panuma.

Kaupunginhallituksen 
myöntämät kulttuuristipen-
dit luovutettiin tänä vuon-
na Tuomo Hanhisuannolle, 
Veikko Laaksolle ja Ossi Oi-
nas-Panumalle. Hanhisuan-
to oli kunnostautunut Juho 
Kuopuksen valokuvakirjan 
kokoamisessa. Laakso ja Oi-
nas-Panuma ovat tehneet 
merkittävää kulttuuriyhteis-
työtä Komin tasavallassa Pu-
dasjärven ystävyyskaupun-
gin Komin kanssa. 

Äänitteen puuhamies 
Vesa Holmström kertoi 
avaussanoissaan, että Vete-
raanijoulukonsertti on jär-
jestetty vuodesta 2006 alka-
en. Aluksi kahtena vuonna 
Hirvaskosken koululla ja sit-
temmin Pudasjärven kirkos-
sa. 

Konserttien sekä levyn 
tuotolla on tuettu ja tuetaan 
veteraanien kotona asumis-

ta, virkistys-, henkistä- ja 
hengellistä toimintaa. Kon-
sertissa julkistettu äänite jää 
elämään myös veteraanipe-
rinnön vaalijana ja levittäjä-
nä. 

-Merkittävää on, että le-
vyn tekemistä ovat tukeneet 
Pudasjärven Osuuspankki, 
Pudasjärven kaupunki, Pu-
dasjärven seurakunta ja Pu-
dasjärven apteekki. Tämä 
kymmenen kerran projek-
timme kuvaa mielestäni hy-
vin sitä, että metsästysseu-
ra voi tehdä muutakin kuin 
riistanhoidollista työtä ja 
metsästystä. Kalastuskun-
ta voi tehdä muutakin kuin 
järjestää kalastusmahdolli-
suuksia. Urheiluseuran toi-
minta ei niin ikään tarvit-
se olla pelkkää urheilua jne. 
Hyväntekeväisyys sopii kai-
kille, tuumasi Vesa Holm-
ström. 

-Suomessa on ymmärret-

ty maanpuolustuksen tär-
keys, jota myös maailmalta 
kuultavat uutiset korosta-
vat. Tuoreet kotimaiset uu-
tiset maanpuolustuksen ja 
poliisivoimien voimakkais-
ta säästöistä eivät kuiten-
kaan tue tätä periaatetta. 
Mieluummin näiden taho-
jen resursseja pitäisi lisätä, 
totesi juhlapuheessaan kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen. 

Veteraanien puolesta 
käytti puheenvuoron Pudas-
järven sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Paavo Pikkuaho.

-Veteraanit tarvitsevat tu-
kea ja muistamista. Pudas-
järvellä on tällä hetkellä 38 
sotaveteraania elossa ja nais-
veteraanien kanssa liki 100. 
Kannattajajäseniä on noin 
250, joiden tuki ja työ on erit-
täin arvokasta. 

Pikkuaho haastoi kaikki 
mukaan veteraanien perin-

netyöhön. Hän luovutti yh-
dessä Helmi Tervon kans-
sa Holmströmille, Vaaralle, 
Hukarille ja Niemelälle pu-
dasjärveläisiä tuotteita sisäl-
tävän muistolahjan. 

Myös juhlan kiitossano-

jen esittäjä, kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki kantoi huolta veteraa-
niperinteen vaalimisesta ja 
siirtämisestä nuorille. 

Heimo Turunen

Kulttuuristipendien perusteita
Tuomo Hanhisuanto on ansiokkaasti tallentanut ja vaalinut 
löytämiään Siuruanjokivarren historiasta kertovia valokuvia, 
sekä antanut kyseisiä kuvia vuonna 2014 ilmestyneeseen Juho 
Kuopus -valokuvateokseen.  Valokuvilla on tärkeä paikallishisto-
riaa tallentava merkitys.

Pudasjärveläiset nuoret kuvataideopiskelijat Veikko Laak-
so ja Ossi Oinas-Panuma edustivat ansiokkaasti Pudasjärven 
kaupunkia, kaupungin delegaation mukana, Komin tasavallas-
sa kesällä 2015.  Molemmat lahjoittivat Vylgortin kaupungil-
le Komissa tekemänsä veistokset,  sekä keramiikkareliefit. Re-
liefit kiinnitettiin yhteiseen keramiikkaveistokseen symbolisena 
yhteistyön merkkinä. He ovat tuoneet Pudasjärven kaupun-
gin taideosaamista  vahvasti esille ja vahvistaneet omalta osal-
taan Pudasjärven kaupungin ja Vylgortin kaupungin solmimaa 
yhteistyösopimusta, joka solmittiin sekä allekirjoitettiin Komin 
tasavallassa, Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa vuon-
na 2009.
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Tällä taimikolla olisi jo kiire päästä hoitoon.

Taimikonhoito on työlaji, 
joka määrittelee metsän tule-
vaisuutta erittäin paljon. Hy-
vällä ja oikea-aikaisella hoi-
dolla metsä saadaan hyvään 
kasvuvauhtiin matkalla koh-
ti tukkipuumetsää. Usein 
ei ehkä tulla miettineeksi, 
kuinka suuri merkitys taimi-
konhoidolla on metsän tu-
levaan tukkipuun tuottoon 
ja kiertoaikaan. Tyypillises-
ti omasta taimikosta ei ras-
kita poistaa riittävästi run-
koja, jolloin metsä jää liian 
tiheäksi. 

Metsänomistajille mielui-
sinta metsänhoitoa on puu-
kauppa. Ensiharvennus on 
ensimmäinen kerta, kun 
metsästä pääsee myymään 
ainespuuta. Puuta myytä-
essä olennaista on kerty-
mä ja puun hinta. Usko tai 
älä, mutta taimikonhoidol-
la voidaan vaikuttaa ensi-
harvennuksen hakkuutu-
loihin huomattavan paljon. 
Metsää kannattaa harven-
taa silloin, kun puilta alkaa 
loppumaan kasvutila. Merk-
kejä tilan loppumisesta ovat 
latvuksien yhteen kasvami-
nen ja elävän latvuksen hu-
peneminen alle kolmannek-
seen puun pituudesta. Mitä 
enemmän metsässä on run-
koja, sen aikaisemmin edellä 

Taimikoita kannattaa raivata riittävästi
mainitut merkit tulevat esiin 
ja näin ollen metsä vaatii 
harvennusta aikaisemmassa 
vaiheessa. Liian tiheässä en-
siharvennusmetsässä yksit-
täiset puut eivät ole ehtineet 
kasvaa vielä kovin suuriksi. 
Tästä seuraa ongelmia puun 
myymisessä. 

Metsänhoidon suosituk-
sissa männyntaimikot suo-
sitellaan raivattavan kes-
kimäärin tiheyteen 2000 
runkoa hehtaarilla. Kuusel-
la vastaava luku on 1800. 
Tutkimusten mukaan met-
sä tuottaa tällöin eniten 
puuta kiintokuutioina. Näi-
hin tiheyksiin raivatun met-
sän keskimääräinen yk-
sittäisen rungon järeys 
ensiharvennusvaiheessa on 
yleensä noin 70 litraa. Usein 
näkee taimikon hoidon jäl-
keisen runkoluvun olevan 
lähellä 3000 runkoa hehtaa-
rilla. Näissä tiheyksissä met-
sä vaatii harvennusta yksit-
täisen rungon tilavuuden 
ollessa usein noin 40 litraa. 
No mitä väliä näillä litroilla 
on? Puun hinta määräytyy 
enimmäkseen puiden keski-
määräisen litrakoon perus-
teella.

Metsäkoneella menee jo-
takuinkin sama aika tehdä 
yksi 40 litran ja yksi 70 litran 

runko. Mutta kun metsäkone 
tekee 10 m3 puuta, sen pitää 
tehdä sitä varten 250 kpl 40 
litran runkoja ja vain 143 kpl 
70 litran runkoja. Eroa kor-
juun puuntuoton nopeudes-
sa on tässä tapauksessa 75 
prosenttia. Sen vuoksi myös 
korjuun kustannuksissa on 
hurja ero, helposti jopa 6 eu-
roa kuutiolta. Tämä vaikut-
taa jo aika paljon puun hin-
taan. Lisäksi on vielä syytä 
muistaa, että hyvälaatuises-
ta metsästä 70 litran keski-
järeydellä on mahdollista 
kerätä talteen hieman pikku-
tukkiakin, joka on kuitupuu-
ta arvokkaampaa.

Taimikot kannattaa siis 
todella raivata riittävän har-
vaksi. Tuhoherkillä alueil-
la taimikon voi esimerkiksi 
varhaishoitovaiheessa pa-
rin metrin pituudessa raiva-
ta hieman reiluun 3000 run-
koon hehtaarilla ja vasta kun 
taimet alkavat olla 5-6 met-
riä pitkiä, pudottaa nuo-
ren metsän kunnostuksessa 
runkoluvun kahteen tuhan-
teen. Sama menetelmä toi-
mii myös laatupuun kasvat-
tajalle. Taimikolle annetaan 
varhaishoidossa lisää kas-
vutilaa, mutta jätetään tu-
hovara esimerkiksi hirvien 
vuoksi. Kun taimikko alkaa 

olla hirven ulottumattomis-
sa, pudotetaan runkoluku 
suosituksien mukaiseen eikä 
kasvutappioita ehdi syntyä. 
Oikeaan aikaan tehty var-
haishoito on vielä suhteelli-
sen helppoa ja nopeaa tehdä 
ja kun varhaishoito on teh-
ty riittävän harvaksi, vasta 
se nuoren metsän hoito on 
helppoa ja nopeaa. 

Oikea-aikaisella ja laa-
dukkaalla taimikonhoidolla 
saadaan ensiharvennuksil-
le kannattavuutta, tuotetaan 
järeämpää puuta ja sitä myö-
tä enemmän tukkia metsän 
kiertoaikana sekä vältytään 
kasvutappioilta, joita pää-
see syntymään, mikäli met-
sä kasvaa pitkään liian tiheä-
nä. Siksi taimikonhoito on 

aihe, johon metsänomistajan 
on syytä suhtautua vakavas-
ti. Neuvoa kannattaa kysel-
lä, mikäli on epävarmuutta, 
että mitenkähän minun tai-
mikkoni pitäisi hoitaa.

Metsäterveisin
Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi

Työllistäminen 
Työpetarin päätavoite

Työpetari piti syyskokous-
taan Suojalinnalla tiistai-
na 24.11. Vuoden 2016 toi-
mintasuunnitelman mukaan 
Suojalinnan asukastuval-
la jatketaan samoilla työteh-
tävillä kuin aikaisemminkin, 
eli toimitaan avustamis- sii-
vous- ja kipparointitehtävis-
sä. Palvelut suunnataan van-
husväestölle. Yhdistys pyrkii 
työllistämään uusia työttö-
miä pudasjärveläisiä vuoden 
2016 aikana kymmenen hen-
keä työllistämistuen avulla. 
Muuta henkilöstöä on toimin-
nanjohtaja ja toimistosihteeri. 
Tuvalta työhön hanke mah-
dollistaa omalta osaltaan toi-
minnanjohtajan palkkauksen. 
Hankkeen keskeisenä tavoit-
teena on palkata pitkäaikais-
työttömiä yhdistyksen eri 
työtehtäviin ja yrittää löytää 

heille pysyvämpää työtä tai 
koulutuspaikka yhdistykses-
sä työllistymisen jälkeen tai 
sen aikana.  

Eri hankkeiden, Karhupa-
jan/ Pudasjärven kaupungin 
ja eri yhteistyökumppanei-
den kanssa tehtävää yhteis-
työtä jatketaan. Jäsenistöl-
le yhdistyksen toiminnasta 
tiedotetaan muutaman ker-
ran erikseen lähetettävillä jä-
senkirjeillä. Yhdistys koordi-
noi mahdollisen vuoden 2016 
valtakunnallisen Eu- ruo-
kajaon paikkakunnalla. Yh-
distyksen jäsenmaksu säilyy 
kuudessa eurossa ja kanna-
tusjäsenmaksu on 50 euroa.

Kokousväki oli huolis-
saan yhdistyksen toiminnan 
jatkosta, koska tukityöllistä-
minen on rajun muutoksen 
edessä valtakunnallisesti. Tu-

Syyskokousväki oli huolissaan yhdistyksen toiminnan jatkosta, koska tukityöllistämises-
sä on valtakunnallisesti odotettavissa suuria muutoksia.

kityöllistämiseen käytettävä 
rahoitus tulee pienenemään 
entisestään vuodelle 2016 ja 
se näkyy suoraan yhdistyk-
sen käytännön toiminnassa. 
Uusia toimintamalleja jou-
dutaan miettimään heti alku-
vuodesta 2016, jotta yhdistyk-
sen toimintaa voidaan jatkaa 
myös huhtikuussa päättyvän 
Tuvalta Työhön hankkeen 
jälkeen. 

Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin jatkamaan Veli 
Liehu ja hallituksen jäsenik-
si Heimo Turunen, Jouni Pu-
hakka, Sointu Veivo, Mikko 
Liehu ja Arvo Suonperä. Sih-
teerin tehtäviä hallituksen ko-
kouksissa hoitaa yhdistyksen 
toiminnanjohtaja. 

Tuomo Jokikokko, 
kuva Heimo Turunen

Haluamme kiittää metsänomistajia ja yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta tarjoamalla kupposen kuumaa 
Pudasjärven toimistollamme. 

Kahvipannu on kuumana pe 18.12. klo 10–14 
osoitteessa Toritie 1, Pudasjärvi. Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa joulukahveille!

www.storaensometsa.fi

Elämässä mukana

Pudasjärven metsätoimisto
Heikki Toivanen p. 040 350 5730
Vesa Pesälä p. 0400 190 276
Aimo Kaivorinne p. 0400 399 066
Pentti Repola p. 0400 190 267

Tautien vuoksi tarjolla 
viljeltyjä joulukuusia

Metsäalan ammattilainen 
Timo Kerälä on tehnyt jou-
lukuusikauppaa Mursuntie 
1:ssä kotitalonsa ja samalla 
Metsäpalvelu Kerälän toimis-
torakennuksen pihalla jo kuu-
detta vuotta. Joulukuusien 
parissa Kerälällä on kuiten-
kin jo yli 20 vuoden kokemus, 
koska aikanaan hän oli vas-
tuuhenkilönä Metsähallituk-
sen Närekerhon toiminnasta. 

Kerälällä on joulukuusi-
metsiköitä useammassa eri 
metsäpalstalla. Tänä vuon-
na kuitenkin luonnonkuusi-
kauppaa haittaa suopursu-
ruoste ja muutkin sienitaudit, 
jotka näkyvät neulasten väri-
virheenä ja neulaset tippuvat 

Jonkin verran terveitäkin eri kokoisia luonnonkuusia Kerä-
lä on löytänyt metsäpalstoiltaan.

tavallista herkemmin tällaisis-
ta kuusista. 

Onneksi on saatavissa vil-
jeltyjä kuusia, joihin sieni-
taudit eivät ole levinneet. 

Kerälän kuuset tulevat Kem-
peleestä. Kuuset Kerälä toi-
voo varattavan puhelimitse ja 
tarvittaessa on kotiinkuljetus 
sovittuna aikana. HT
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Itsenäisyyttä kunnioittava soihtulasku Iso-Syötteellä
Itsenäisyyden 98. vuosipäi-
vä sattui sunnuntaille, mutta 
Iso-Syötteen rinteillä juhlin-
ta aloitettiin jo lauantai-il-
tana. Perinteisesti maamme 
itsenäisyyttä kunnioittava 
soihtulasku on laskettu etu-
rinteillä, mutta lämpimän 
alkutalven johdosta las-
ku suoritettiin ensimmäistä 
kertaa Lumimaassa. Lauan-
taina lunta kuitenkin tuis-
kusi taivaan täydeltä ja pak-
kastakin oli mittarissa pari 
astetta. 

-Pakkasasteet ovat olleet 
todella tiukassa tänä syk-
synä. Ensi viikko näyttää 

kuitenkin ilmojen puoles-
ta lupaavalta, joten uuden 
vuoden lasku päästään var-
masti laskemaan eturinteil-
le, kertoo Iso-Syötteen alue-
johtaja Jussi Kiiskilä. 

Iso-Syötteen hiihtokou-
lunjohtaja Mikko Terentjeff 
toimi soihtulaskun vetäjänä. 

-Soihtulasku juontaa juu-
rensa Iso-Syötteellä jo yli 
kahdenkymmenen vuoden 
taakse. Meille tärkeintä on 
se, että kaikki voivat osal-
listua. Tällä kertaa muka-
na laskemassa oli reilu viisi-
kymmentä henkilöä, mutta 
uuden vuoden laskussa po-

Jenni Jaakkola  
Pärjänkievarissa 
Ravintola Pärjänkievaris-

sa oli lauantaina iltapäiväl-
lä perinteinen karkkibingo 
lapsille sekä Jenni Jaakko-
lan vetämä karaoke. Illalla 

oli karavaanareitten jouluil-
lallinen ja sen yhteydessä 
kinkkubingoa. 

rukkaa on ainakin tuplaten, 
niin paljon kuin soihtuja riit-
tää, Terentjeff nauraa. 

Eräs tapahtumaa katso-
massa ollut yhtyi keskuste-
luun.

-Lapsille on aina tosi 
kova juttu päästä soihdun 
kanssa rinteeseen! Lumimaa 
sopi paikkana laskulle hy-
vin, koska soihtujonon näki 
ylhäältä alas asti.

Reilu parikymmentä hen-
keä seurasi laskua myös etä-
nä, kun se ensimmäistä 
kertaa lähetettiin livenä Pe-
riscope-sovelluksen välityk-
sellä.

Juhla Iso-Syötteellä jat-
kuu tulevana viikonloppu-
na, kun Lumimaahan kesän 
aikana tehty laajennus ava-
taan asiakkaiden käyttöön. 
Uusi hissi ja rinne avataan 
juhlallisin menoin lauan-
taina 12.12. kello 12. Ava-
jaisissa Jenni Jaakkola esit-
tää joululauluja, ohjelmassa 
myös ilotulitus, mehu- ja 
makkaratarjoilu, puheita, 
lastenhoitotalo Hippulassa 
avoimet ovet ja askartelua. 
Maskottiporot Musti ja Lys-
ti ilahduttavat lapsia! Uusi 
hissi on kaikille ilmainen 
lauantaina kello 12-15.

Veinalotta Vesterinen,  
kuvat Parkkimanageri 
Matt

Pikku-Syötteellä  
tunnelmaa
Pikku-Syötteen talvikau-
den avaus sujui tunnelmal-
lisissa merkeissä: kodalla ja 
taikametsässä kävi useita 
kymmeniä vieraita. Kodalla 
isännöi Ville Natunen.

Pikku-Syötteen vaunu-
paikalla toista vuotta olleet 
Ella ja Erkki Vesala Haulipu-
taalta tulivat Syötteelle hiih-
tämään. Kilometrejä oli ker-
tynyt perjantaina 27 km ja 
lauantaina 30 kilometriä. 

-Viime talven ennätys 
2000 kilometriä pitänee saa-
da rikottua, sanoo Erkki. 

Aada, Ella, Emma, Toni, Saku, Arja ja Pasi Kaustiselta kävivät tankkaamassa kodalla läm-
mintä juotavaa ja lähtivät sen jälkeen heppu-koiran johdolla taikametsäkierrokselle.

Erkki nojailee pukilta suksiin, hänen omat ovat vähän uu-
dempaa mallia.

Jenni Jaakkola veti lasten 
karaokea lauantaina iltapäi-
vällä.

Karavaaniväen jouluillallisella pelattiin innostuneena kink-
kubingoa. 

Lauantai-iltana oli karavaanareitten jouluillallinen itsenäisyyspäivän aaton tunnelmissa. 

Pikku-Syötteen talvikau-
den avaus sujui tunnelmal-
lisissa merkeissä: kodalla 
ja taikametsässä kävi useita 
kymmeniä vieraita. Kodalla 
isännöi Ville Natunen.

Nuorille tietoa ja taitoa 
oman talouden hallintaan sekä suvaitsevaisuuteen

Syksyn aikana etsivät nuo-
risotyöntekijät Petra Poijula 
ja Teija Niemelä ovat vierail-
leet luennoimassa Karhupa-
jan nuorille pariinkin ottee-
seen. Ensimmäisen luennon 
aiheena oli oman talouden 
hallinta eli kuinka saada 
raha riittämään peruselämi-
sen kustannuksiin. Luennon 
aikana jokainen sai laskea 
oman kuukausibudjettinsa 
tuloineen ja menoineen. Näin 
konkretisoitui mustaa valkoi-
selle siitä, mikä on oman ra-
hapussin sisältö kuukausit-
tain; elänkö yli varojeni vai 
olenko kukkaroni herra? Lu-
ennon lopuksi keskusteltiin 
yhdessä siitä mistä menois-
ta olisi mahdollista säästää ja 
kuinka pienikin säästö kuu-

kaudessa kasvaa yllättävän 
suureksi vuoden aikana. Hy-
viä säästövinkkejä ja oman ta-
louden hallinnan apuvälinei-
tä neuvottiin katsastamaan ja 
ottamaan käyttöön esimerkik-
si Marttojen ja Takuusäätiön 
nettisivuilta. 

Toisen luennon aiheena oli 
suvaitsevaisuus, joka on nyt 
ollut erityisesti lisääntyneen 
maahanmuuton myötä myös 
nuorten keskuudessa paljon 
puhuttu aihe. Asiaa pohdittiin 
myös ryhmissä. Luennon ai-
kana keskityttiin monenlaisiin 
vähemmistöihin kuten vam-
maisiin, maahanmuuttajiin 
ja seksuaalivähemmistöihin. 
Erittäin hyvän keskustelun 
saimme aikaan muun muas-
sa siitä kuinka eriarvoises-

sa asemassa kehitysvammai-
set lapset ovat monissa maissa 
ja heitä piilotellaan kotona, 
koska heitä pidetään häpeäl-
lisinä omassa perheessään-
kin. Viimeisenä pelin väittä-
mänä nuorille heitettiin fakta 
tutkimuksesta, jonka mukaan 
alle 25-vuotiaat suomalaiset 
ovat suvaitsemattomampia 
kuin iäkkäämmät kansalaiset. 
Väittämä herätti keskustele-
maan ja ajattelemaan sitä, mis-
tä moinen tutkimustulos joh-
tuu ja miten omaa käsitystään 
eri vähemmistöryhmistä voi 
muuttaa; selvitä faktat, äläkä 
usko huhupuheisiin!

Petra Poijula, 
Teija Niemelä
Etsivät nuorisotyöntekijät Teija Niemelä ja Petra Poijula ovat jakaneet tietoa nuorille ajankohtaisista aiheista.
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Suuret teollisuusyritykset järjestivät työntekijöidensä lapsille 
lastentarhoja jo sata vuotta sitten. 1930-luvulla lasten päivähoi-
dosta säädettiin lastensuojelulaissa. Silloin painotettiin lasten 
hoidollisia ja sosiaalisia näkökohtia. 1973 säädettiin päivähoito-
laki, jossa päivähoitoa tuli antaa niille lapsille, jotka sitä vanhem-
pien töiden vuoksi tarvitsivat. 

Vuoden 1990 alusta lähtien kaikille alle 3-vuotiaille lapsille 
tuli oikeus päivähoitoon, ja vuodesta 1996 alkaen tämä subjek-
tiivinen päivähoito tuli koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lap-
sia. Subjektiivinen tarkoittaa sitä, että kunnan oli järjestettävä 
päivähoitoa kaikille halukkaille riippumatta siitä, kuinka paljon 
kunta oli varannut asiaan määrärahoja. Vasta kuluvan vuoden 
elokuusta alkaen päivähoidon nimike on muuttunut lainsäädän-
nössä varhaiskasvatukseksi. 

Sipilän hallitus on nyt muiden säästölakien yhteydessä muut-
tanut subjektiivista päivähoitoa niin, että jatkossa kaikilla lapsilla 
on oikeus päivähoitoon 20 tuntia viikossa. Jos vanhemmat ovat 
töissä, oikeus päivähoitoon on edelleen kokopäiväinen. Rajaus-
ta on kritisoitu sillä, että varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Ei 
vanhempien. 

Tätä taas voisi kritisoida sillä, että ensisijaisesti kai lapsilla pi-
täisi olla oikeus vanhempiinsa. Tavallisissa perheissä lapsen pa-
ras paikka kai lienee kotona vanhempiensa luona. On olemassa 
kuitenkin sellaisia selvityksiä, että varhaiskasvatukseen osallis-
tuneet lapset pärjäävät kouluelämässä jonkin verran paremmin. 
En ole varhaiskasvatuksen ammattilainen, enkä pysty sanomaan, 
millaisia nämä tutkimukset ovat. Toisaalta on selvityksiä, joiden 
mukaan kolmen päivittäisen tunnin varhaiskasvatus on lapsen 
kannalta yhtä hyvä kuin 8-10 tuntia päivässä. 

Pienet koululaiset viettävät koulussa 4-5 tuntia päivässä, jo-
ten maalaisjärjellä voisi ajatella, että alle kouluikäinen pystyy 
vastaanottamaan ”kasvatusta” jonkin verran vähemmän. Var-
haiskasvatus tosin ei ole pulpetissa istumista, vaan kasvatus-
osuus tulee mukana lasten päiväohjelmassa: ulkoilussa, ruokai-
lussa, leikeissä. 

Tähänkin saakka päivähoidossa on ollut lapsia päivittäin eri-
mittaisia aikoja, mutta osapäiväisten lasten lisääntyminen tuo 
kyllä haasteensa päiväkotiohjelmiin ja lastentarhaopettajan työ-
hön. Kun varhaiskasvatus on luonteva ja läpikäyvä osuus las-
ten päiväohjelmista, tasapuolisuuden säilyttäminen ei ole ihan 
helppoa. 

Lakimuutokseen sisältyy kuitenkin mahdollisuus, että päivä-
hoito voi olla kokopäiväistä, jos se on tarpeen lapsen kehityk-
sen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia, taikka jos se 
on muutoin lapsen edun mukaista. Lakimuutosten perustelui-
den mukaan tästä asiasta voidaan sopia päivähoidon järjestäjien 
kanssa ilman, että tarvitaan byrokratiaa. 

Tätäkin on kritisoitu – joutuvatko lapset ja perheet päivä-
hoidon johtajien tai sosiaalitoimiston pompoteltaviksi? Kuiten-
kin tähänkin saakka asiantuntevat sosiaalityöntekijät ovat osan-
neet arvioida perhetilanteita, joissa lapsi tarvitsee tukea tai 
apua, tai joissa lapsi ei saa kehnoissa kotioloissa oikeaa ja tur-
vallista lapsuutta. Saattaa toki olla, että tällainen arviointitarve 
lisääntyy, mutta toisaalta se voi toimia myös ennaltaehkäisevä-
nä lastensuojelutyönä. 

Eduskunnan toiminnasta olisi paljon muutakin kerrottavaa, 
mutta nyt haluan toivottaa Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta! Toivo-
tan lukijat myös tervetulleiksi joulukahveille Taivalvaaran moni-
toimitalolle lauantaina 19.12. kello 13 alkaen. 

Niilo Keränen 
kansanedustaja

Päivähoito 
muuttuu

Joulumyyjäiset 
Rauhanyhdistyksellä

Perinteiset joulumyyjäiset 
Rauhanyhdistyksellä kokosi 
suuren joukon ihmisiä jou-
luisille ostoksille lauantaina 
28.11. Myyjäiset avattiin al-
kuhartaudella, jossa Seppo 
Leppänen toivoi joulunlap-
sen asuvan kaikkien sydä-
missä. Salin kauniit koriste-
lut huokuivat myös joulun 
tunnelmaa. Jouluisia tarjot-
tavia sisältävät pöydät oli 
ryhmitelty aikaisemmasta 
poiketen uudella tavalla. 

Leivonnaiset ja käsityöt 
tekivät kauppansa vilkkaas-

ti. Paikan päällä valmiste-
tut porkkana- ja lanttulaa-
tikot ovat joka vuosi yhtä 
suosittuja. Tarjolla oli lei-
pien ja suolaisten herkku-
jen lisäksi paljon makeita 
leivonnaisia kakuista pi-
parkakkutaloihin. Pukin-
konttiin sai halutessaan täy-
dennystä käsityöpuolelta. 
Villasukkia oli tarjolla niin 
isoa kuin pientäkin, unoh-
tamatta käsintehtyjä leluja ja 
puutöitä.

Yleisölle oli perinteiseen 
tapaan useita eri arvonto-

Ensin oli hartaus, sitten sai tehdä ostoksia, käydä ruokailemassa ja nauttia torttukahvit. 

Joulumyyjäiset kokosi suuren joukon ihmisiä jouluisille ostoksille. 

Alkuhartauden piti Seppo 
Leppänen toivoen joulun 
lapsen asuvan kaikkien sy-
dämissä. 

ja. Lasten arpajaisissa oli 
pääpalkintoja rattikelkka ja 
kaikkien kävijöiden kesken 
arvottiin noin 10 kilon jou-
lukinkku. Narutuksessa oli 
paljon erilaisia palkintoja. 
Uutuutena oli pihalle raken-
nettu sählymaalikisa, joka 
oli tarkoitettu lähinnä nuo-
rille, mutta aikuisetkin sai-
vat sitä kokeilla niin halu-
tessaan. Kahvion puolelta 
sai joulupuuroa ja luumus-
oppaa, sekä kahvit erilaisten 
kakkujen ja joulutortun kera. 
Jauhelihakeittoa myytiin 

myös astioissa litramyynti-
nä. 

Myyjäisten tuotto käyte-
tään Pudasjärven Rauhan-
yhdistyksen toiminnan yllä-
pitämiseen, joista keskeisin 
toimintamuoto ovat viikoit-
taiset seurat. Tärkeitä toi-
mintamuotoja ovat myös 
lapsi- ja nuorisotyö, sekä 
diakoniatyö, jota tehdään 
muun muassa lapsiperhei-
den ja vanhusten parissa.

Heimo Turunen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus ja kunnat yhdes-
sä Liikenneturvan ja teatte-
ri Retikan kanssa toteuttavat 
liikenneturvallisuusaihei-
sen näytelmäkiertueen elä-
keläisille. Yhtenä esiinty-
mispaikkana on Pudasjärvi 
maanantaina 14.12. kello 13 
kansalaisopiston Salikissa. 

Esityksen kesto on noin 

30 minuuttia ja sen jälkeen 
Liikenneturvan koulutta-
ja virittää katsojat keskus-
teluun, jossa puretaan kes-
keiset näytelmän aiheet. 
Katsojilla on tilaisuus myös-
kysyä liikenteeseen tai aja-
miseen liittyvistä mieltä 
askarruttavista asioista. Ti-
laisuus on kaikille ilmainen. 
HT

Ikääntyminen, ajaminen 
ja ajoterveys– asiaa 

huumorilla höystettynä!

KULJETAMME ja NOSTAMME
KULJETAMME:

Henkilö-/pakettiautot, traktorit, tavarakuljetukset
NOSTOTYÖT:

Kattoristikon nostot ym. nostotyöt
Henkilönostokorityöt

Puukoura + maakahmari
Vaihtolavat (Roska + sora)

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 040 748 2182, Kuljetusauto 040 808 6115

Kirkkokuoron 
joulukonsertti

Pudasjärven kirkossa 
su 20.12.2015 klo 19.

Pudasjärven kirkkokuoro, johtaa Jukka Jaakkola
Risto Ainali, urut
Sari Hukari, kannel
Mikael Säily, sello

Matti Törmänen, laulu
Hartauspuhe, vs. kirkkoherra Pekka Asikainen

Tervetuloa! Järjestäjä, Pudasjärven seurakunta



10 11nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.12.2015 11.12.2015nro 50

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

kuivausruMMut, liedet, jääkaaPit yms.
Pertti Heikkinen 0400 681 895

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

Herkkusiivu
340 g

1,39
pss

lettiPitkO
viipaloitu 450 g

2,99
pss

jyväisä ruis
800 g

1,49
pss

ainO jäätelöt
900 ml

4,99
pkt

laktoosittomat

5,99
pkt

Pikkukinkku
1 kg

5,99
kpl

karjalanPaisti
900 g

5,99
rss

nauta jauHeliHa
10 % 400 g

5,00
Meetvursti

200 g

3,00
2 pkt

2 pkt

saunaHetki
sis. saunahunajaa, 
pesukukka, 
tervasaippua

eMendO HeMMOttelutuOtteita PukinkOnttiin!

12,90
pkt

HeMMOtteluHetki
sis. suolakuorinta, 
suolasaippua, 
pesukukka 19,90

pkt

HiMalajan 
jalkOjen-
HOitOsetti

18,90
pkt

naisten
veHnätOssut

18,90

Miesten
veHnätOssut

19,90

Christina aquilera
unfOrgettable

30 ml, metalliboxissa

tuOksuPakkauksia

21,90pkt

Christina 
aquilera

sis. suihkugeeli, 
eau de parfum, body lotion

james 
bond 007
sis. suihkugeeli, 
edt tuoksu 30 ml 15,90pkt

naisten yöPaitOja

9,90
novita miesten yksivärinen
kerrastO

17,90
novita miesten kuviollinen
kerrastO

19,80

alkaen

POlkuautO

79,-

PukinkOnttiin!

49,-

saMurai
grOssi
70 cc, 4-tahti

399,-

keeway MOtOr 
Mönkijä
110 cc

925,-
COManCHe 
Mönkijä
100 cc, pakilla

899,-

keeway ry6
skOOtteri
4-tahti

1298,-

MOtOjet 
MOnkey
50 cc, 4-tahti

1190,-
snOwMax
nuOrisOkelkka
200 cc, 4-tahti, mahdollisuus 
rekisteröidä, vaihteet

2990,-
Meister
luMilinkO
5,5 hp, pyöräveto

549,-
esPiina
luMilinkO
11 hp, telaveto

1190,-
sOlifer
POlkuPyörä
26 tuumaa

169,-

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

POlkuPyörän
Peräkärry

149,-

POtkuPyörä

16,90pkt
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Sammelvuo jatkaa 
Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtajana

Pudasjärven Urheilijoilla on 
takana urheilullisesti me-
nestynein vuosi moniin vuo-
siin. Toimintaa on sävyttä-
nyt 70-vuotisjuhlavuoden 
eri tapahtumat. Lokakuus-
sa oli onnistunut 70-vuotis-
juhla, jota voidaan muistella 
pitkään, totesi seuran pu-
heenjohtaja Seppo Sammel-
vuo syyskokouksen avaus-
sanoissaan tiistaina 8.12. 
Puikkarissa. 

Seppo Sammelvuo valit-
tiin yksimielisesti jatkamaan 
seuran puheenjohtajana. 
Erovuoroisista johtokunnan 
jäsenistä jatkavat Riitta Jaa-
kola (Tarja Tolonen), Sau-
li Kuopus (Mikko Raappa-
na) ja Paavo Ervasti (Vesa 
Pesälä). Muut johtokun-
nan jäsenet ovat Arto Kuu-
rola (Heimo Turunen), Kir-
si Kipinä (Mervi Matero) ja 
Jenni Ylilehto (Aini Seppä-
nen). Kokouksiin osallistu-
vat myös jaostojen puheen-
johtajat. 

Jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 15 euroa sekä perheeltä 
25 euroa, alle 16 v 5 euroa. 
Kannatusjäsenmaksu on 50 
euroa. 

Jaostojen puheenjohta-
jiksi tulivat: Voimistelujaos-
to Kirsi Kipinä, Uimajaosto 
Jouni Piri, Lentopallojaosto 
Kauko Tervonen, Hiihtoja-
osto Mikko Raappana, Suun-
nistusjaosto Riitta Jaakola, 
Mäkijaosto Paavo Ervasti, 
Yleisurheilujaosto Heino 
Ruuskanen ja Kuntourheilu-
jaosto Heimo Turunen. 

Palkitsemiset
Kokouksen alussa palkittiin 
Vuoden urheilijat/kuntoili-
ja, Vuoden urheiluteot sekä 
jaettiin valmennusapurahat. 

Vuoden 2015 urheilijat ja 
kuntoilija:
Yleisurheilija Mari Laak-
konen, hiihtäjä Antti-Jussi 
Raappana, mäkikoululainen 
Topi Kettunen, lentopalloi-
lija Minna Uusi-Illikainen, 
voimistelija Jaana Valkola, 
uimari Janette Takarautio, 
suunnistaja Aleksi Härkönen 
ja kuntoilija Heimo Turunen. 

Vuoden Urheiluteot 2015
Vuoden jaostona palkittiin 
Mäkijaosto. Vuoden nuori-
ohjaaja Heikki Ojala, vuo-

den valmentaja Pekka Tolk-
kinen, Taistelijan malja YU 
Iida Haataja, Vuoden Ur-
heiluteko Kirsti Alahäivälä, 
Vuoden huoltaja Kauko Ter-

Vuoden Urheilutekojen ja muiden huomionosoitusten saajat: Mika Kuusijärvi ja Paavo Er-
vasti, Iida Haataja, Kirsi Alahäivälä, Kauko Tervonen, Heikki Kuurola, Kirsi Kipinä ja Esko 
Törmänen. 

Vuoden 2015 urheilijat ja kuntoilija: Topi Kettunen, Mari Laakkonen, Antti-Jussi Raappana, Minna Uusi-Illikainen, Tane-
li Härkönen (haki palkinnon veljensä Aleksi Härkösen puolesta), Janette Takarautio ja Heimo Turunen. Kuvasta puuttuu 
Jaana Valkola, joka ei ehtinyt kuvaan kilpailumatkaltaan Rovaniemeltä. 

Vuoden yleisurheilija Mari 
Laakkonen kertoilemas-
sa talvikauden harjoittelus-
taan. 

Vuoden jaostona palkitun Mäkijaoston nuori urheilija Topi 
Kettunen saamassa Vuoden mäkikoululainen huomion-
osoitusta Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtajaksi 
edelleen valitulta Seppo Sammelvuolta.

vonen, esimerkillinen urhei-
lija Heikki Kuurola, Vuoden 
urheiluseuratoimija Kirsi Ki-
pinä, Vuoden talkoolainen 
Esko Törmänen. 

Valmennusapurahan saajat:
Milja Jylhänniska, Mari laak-
konen, Iida Haataja, Heikki 
Kuurola, Heidi Ylilehto, Su-

sanna Saapunki, Aleksi Här-
könen, Taneli Härkönen ja 
Lasse Moilanen. 

Heimo Turunen

Viinikosken Erän hirvipei-
jaiset vietettiin sunnuntai-
na 29.11. seuran toimitalolla, 
joka on rakennettu 1980-lu-
vulla Viinivaaran nokalle, 
vanhan tervahauta ”Ukon-

Viinikoskella hirvipeijaat
haudan” päälle. 

Emännät olivat jälleen 
tänä vuonna ahkeroineet 
maukkaan lihakeiton vasta-
leivotun rieskan ja savulihan 
kera. Ruokailemaan oli saa-

punut noin 60 metsästäjää ja 
maanomistajaa perheineen. 

Peijaiden ohjelmaan kuu-
lui perinteiset arpajaiset ja 
lopuksi pidettiin hirvenliha-
huutokauppa. 

Kiitokset arpavoittojen 
lahjoittajille: Anon ase ja tuk-
ku, Hautaus- ja kukkapalve-
lu Räisänen, K-supermarket, 
Kylmänen Food, Pudasjär-
ven Hautaustoimisto ja kuk-

ka, Perhemarket, Pienkone-
huolto Keskiaho, S-market, 
Vianor, ynnä muut. 

Matti Kuusiniva, 
kuvat Pirkko Torppa. 

Sanna Koret aloitti arpojen myynnin heti ensimmäisten vie-
raiden saavuttua. Jouko Nivan ilmeestä voi päätellä, että ar-
pojen valinta on tarkkaa puuhaa. Kahvipöytä notkui maukkaita jälkiruoka-antimia. Seuran toimitalo on rakennettu 1980-luvulla.
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Perjantaina 4.12.2015 vietet-
tiin Aittojärven koululla Itse-
näisyyspäiväjuhlaa. Aamul-
la viidennen luokan oppilaat 
Paavo-Pekka Lauhikari ja 
Aarni Ylikoski nostivat Suo-
men siniristilipun juhlista-
maan päivää. Lipun nostami-
sen ja lippulaulun laulamisen 
jälkeen oppilaat opettaja San-
na Kuukasjärven johdol-
la ja kyläseuran edustajien 
puheenjohtaja Eino Taavit-
saisen sekä johtokunnan jä-
senen Håkan Blomqvistin oh-
jaamina lähtivät kävelemään 
Lapin sodan muistomerkil-
le, jonne on koululta matkaa 
noin 1,5 kilometriä.

Muistomerkillä viiden-
nen luokan oppilaat Jenni 
Hirvasniemi ja Henna Kipi-
nä sytyttivät kynttilät. Eino 
Taavitsaisen opastuksel-
la vietettiin pienimuotoinen 
historiantunti. Oppilaat lu-
kivat muistomerkin tekstin: 
”Tällä paikalla panssaridi-
visioonaan kuuluneet JP 4:n 
miehet hyökkäsivät 30.9.1944 
Pudasjärven-Ranuan tielle ja 
ryhtyivät ensimmäisen ker-
ran vangitsemaan saksalais-
sotilaita, jotka olivat jääneet 
maahan hallituksen poistu-
misvaatimuksista huolimat-

ta.”
- Lapin sodan ensimmäi-

nen taistelu siis käytiin Ait-
tojärvellä syyskuun viimei-
senä päivänä vuonna 1944, 
jolloin aseveljeyden aika sak-
salaisten kanssa oli lopulli-
sesti päättynyt. Tämä muis-
tomerkki on paljastettu tasan 
50 vuotta siitä eteenpäin. 
Tuona syyskuun viimeisenä 
päivänä suomalaiset sotilaat 
ottivat vangeiksi Aittojärven 
kylän maastossa kaikkiaan 72 
saksalaista moottoriajoneu-
voineen, kertoi Taavitsainen.

Tästäpä lapset saivat pie-
nen laskutehtävänkin. Mil-
loin Aittojärvellä sijaitseva 
muistomerkki on paljastettu? 
Nopeasti tuli oikea vastaus 
että 30.9.1994.

Muistomerkiltä lähdet-
täessä oppilaat kävivät vie-
lä muutaman sadan metrin 
päässä sijaitsevilla ampuma-
haudoilla.

Koululle palatessa oli yh-
teisruokailu liikuntasalis-
sa jossa opettaja Lasse Aal-
tosen johdolla laulettiin 
yhdessä Maamme -laulu. 
Jean Sibeliuksen 150-vuotis-
juhlavuoden kunniaksi koko 
juhlan ajan taustalla soi hä-
nen sävellyksiään. Ruokana 

oli maittava poronkäristys 
ja jälkiruokana keittiö tarjosi 
vohveleita, mehua ja kahvia.

- Koulumme oppilaat ovat 
ansioituneet myös urheilu-
rintamalla jonka kunniaksi 
meillä on tapana juoda mi-
talikahvit. Poikien saliban-
dy joukkue voitti hopeaa ja 
yleisurheilun puolelta Kaar-
lo Hirvasniemi on tuonut 
keihäänheitossa Pudasjärven 
koulujen välisissä kilpailuis-
sa hopeaa sekä piiritasolla sa-
massa lajissa kultaa Taival-
koskelta, kertoi rehtori Tapio 
Rokala. 

Koulu päättyi normaaliin 
aikaan, mutta keittiöllä työt 
jatkuivat tiskien selvittelemi-
sessä, sekä pöytien uudelleen 
kattamisessa sillä samalle il-
lalle Aittojärven kyläseura ry 
järjesti perinteisen joululau-
lutilaisuuden. 

Tilaisuuden alussa kylä-
seuran puheenjohtaja Eino 
Taavitsainen kertoi päivän 
tapahtumista sekä koulun 
ja kyläseuran ansiokkaas-
ta sekä rakentavasta yhteis-
työstä. Taavitsainen kiitteli 
oppilaita mukavasta päiväs-
tä sekä muistutti lasten van-
hempia siitä kuinka tärkeää 
on koulun ja kodin yhteis-

työ. Hän kiitteli myös koulun 
henkilökuntaa pienten kylä-
läisten eteen tehdystä arvok-
kaasta työstä johon he kylä-
seuran väkenä ovat saaneet 
osallistua.

- Teidän lapset ovat hyvis-
sä käsissä täällä koulussa, ki-
teytti Taavitsainen lopuksi.

Aittojärven kyläseura ry:n 
johtokunta on myös päättä-
nyt jakaa vauvarahaa per-
heille, joille on syntynyt uusi 
perheenjäsen tämän vuoden 
aikana. Vauvarahan luovut-
tivat puheenjohtaja Eino Taa-
vitsainen ja rahastonhoitaja 
Oili Puurunen M-tavaratalon 
lahjakortin muodossa Maija-
Leena ja Harri Hiltulalle (Lil-
ja 3 kk), Ulla-Maija ja Raimo 
Hirvasniemelle (Hanna 9 kk), 
Elina ja Markus Luokkaselle 
(Eliel 5 kk) sekä Reija ja Matti 
Nyströmille (Enni 11 kk).

Tällä kertaa lauluillassa 
oli tarjolla myös Tapio Poh-
janveden keittämää riisipuu-
roa ja sekahedelmäsoppaa 
sekä Raija ja Jukka Kuhan 
sponsoroimat torttukahvit. 
Lauluintoiset kyläläiset jat-
koivat laulamista Ulla-Mai-
ja Hirvasniemen säestyksellä 
vielä keittiön antimien jäl-
keenkin. STK

Vauvarahan saaneina Hirvasniemet, Luokkaset, Hiltulat ja 
Nyströmit.

Opettaja Anni Hautajärven ohjaamana 0-2 -luokkalaisten 
tekemää taidetta Itsenäisyyspäivälle.

Kyläseuran joululaulutapahtumassa oli väkeä vauvasta 
vaariin. Veteraani kyläläisinä 91-vuotias Väinö Saarikoski 
puolisonsa Elvin kanssa, sekä entinen koululaisten kuljet-
taja Saima Piri.

Mitalikahvien tuojat Tomi Hiltula, Joel Kälkäjä, Paavo-Pek-
ka Lauhikari ja Kaarlo Hirvasniemi. Kuvasta puuttuu sali-
bandy joukkueen jäsen Aarni Ylikoski.

Sali odotti Raija Mustosen tekemässä juhlakattauksessa 
koululaisten saapumista Lapin sodan muistomerkiltä kou-
lun Itsenäisyysjuhlaan.

BUSSILIIKENNE 
PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

 1)  2) 3)   1)  2)  3) 
 M - P  M - P  M,To,P,SS   M - P  M - P  M,To,P,SS 
 6:30  9:00 14:50  Pudasjärven linja-autoasema  14:50  16:00 20:15 
 7:50  10:15 16:10*  Oulun linja-autoasema 13:30  14:40   19:00** 
 T  T I  OYS  I  I  I  
 T (8:15) I 16:30 Oulun lentoasema I  I 18:30

I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan vain viimeisenä 
pyhäpäivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä. Lisätietoja www.nevakivi.fi
1) ajetaan kouluvuoden aikana, 2) ajetaan myös kesällä
3) ajetaan ajalla 3.12.2015 - 11.4.2016, pikavuoro 
* Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17:05, ** IC47 Helsingistä saapuu klo 17:21.
Hintatarjous välille Pudasjärven linja-autoasema - Oulun linja-autoasema: 
eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7,00 €/suunta. Aikuiset 13,50 €/suunta.

Lisätietoja: puh. (08) 822 052
nevakivi@nevakivi.fi
www.nevakivi.fi 

Kurenalan kyläyhdistyksen 
kautta on tullut tietoa, että 
liittymien lumipolanteet au-
rauksen jälkeen ovat suuri 
ongelma varsinkin ikäihmi-
sille. Lumenaurauksen tar-
peen kartoitus on suunnat-
tu kaikille asukkaille koko 
Pudasjärven alueella. Kar-
toituksessa selvitetään au-
raustarpeen laajuutta. 
Pudasjärven kaupungin toi-
meksiannosta lumet aura-
taan pääteiltä, liittymien ja 
pihojen auraukset ovat laki-

Pihojen ja liittymien 
lumenaurauksen tarpeen kartoitus

sääteisesti kiinteistön omis-
tajien omalla vastuulla.

Kartoituksen tekee Laa-
vu-hanke, yhteistyössä Pu-
dasjärven yrittäjien ja Ku-
renalan kyläyhdistyksen 
kanssa. Lisäksi tällä kartoi-
tuksella etsitään mahdolli-
suuksia työllistää. Selvityk-
sen jälkeen etsitään ratkaisu 
miten ja kuka voisi lumie-
naurauksen ottaa tehtäväk-
seen ja millä hinnalla. Kyse-
lyssä selvitetään, paljonko 
asiakas olisi valmis palvelus-

ta maksamaan ja mihin kel-
lonaikaan mennessä auraus 
olisi tehtävä. 

Aurauksen tarpeen voi 
ilmoittaa Pudasjärven kau-
pungin nettisivuilla tai kaa-
vakkeella, jonka saa asia-
kaspalvelusta. Ilmoittaa voi 
myös puhelimitse Laavu 
-hankkeen projektikoordi-
naattori Aili Jussilalle p. 050 
430 2198 18.12. mennessä. 

Laavuhanke tiedotus

Kaupunki teki 
kiinteistökauppoja

Kaupunginhallitus päätti 
8.12. kokouksessaan ostaa 
Varsitie 6:ssa olevan kiin-
teistön. Siinä ovat entisen 
Vaateliike Ahosen ja elin-
tarvikeliike Hartsun toi-
mitilat, jotka kummatkin 
on määritelty huonokun-
toisiksi. 

Ahosen liiketilaan kuu-
luvat noin 2500 neliön sekä 
1850 neliön tontit. Kiinteis-
tön myyjän Eero Ahosen 
kanssa oli sovittu kauppa-
hinnaksi 140 000 euroa. 

Hartsun liiketilojen 
myyjinä ovat Kirsi Kivi-

ranta, Päivi Jaakkola, Ulla-
Maija Pietilä, Kaisu Kynsi-
lehto, Timo Kosamo, Satu 
Kosamo ja Eero Kosamo. 
Heidän kanssaan oli neuvo-
teltu kiinteistöstä ja siihen 
kuuluvasta noin 2200 neli-
ön tontista hinnaksi 105 000 
euroa. 

Ahoselta ostettu Karah-
vi tila ja usealta henkilöltä 
ostettu entisen Hartsun tila 
ovat lähes kokonaan kaa-
voitettu asuin- ja liikeraken-
tamiseen. Ahosen toinen 
Leili tila on kaavoitettu lii-
kerakennuksen pysäköinti-

alueeksi. 
Heikki Harjulle päätet-

tiin myydä 3000 neliömet-
riä maata Kuusamon tien 
varresta, Teollisuuskylän 
alueella sijaitsevan entisen 
autoliikkeen kiinteistölle 
lisämaaksi. Kauppa tehtiin 
3000 euron hinnalla. Har-
ju suunnittelee yrityksen-
sä Koillis-Kiven toiminnan 
kehittämistä ja laajenta-
mista, jonka toteuttamisen 
lisämaan hankinta mah-
dollistaa. HT

Kirkkokuoron 60 v. juhla-
vuosi huipentuu joulukon-
serttiin sunnuntaina 20.12. 
klo 19 Pudasjärven kir-
kossa. Kirkkokuoron juh-
lavuoden ohjelmassa on 
ollut jo keväällä Fauren Re-
quimen oululaisten Can-
tio Laudis ja Tuike kuoro-
jen kanssa. Marraskuussa 

Joulun tunnelmaa kirkossa
oli juhlajumalanpalvelus 
ja säveljuhla. Juhlavuoden 
päättävään joulukonserttiin 
kuoro on valmistanut mm. 
Enkeli taivaan virteen liitty-
vän kokonaisuuden ”Oi soi-
os jouluvirsi”. Koko ohjel-
miston pohjana on joulun 
pääsanoma, Jeesuksen syn-
tymä. Konsertissa esiintyvät 

kuoron lisäksi Risto Ainali, 
urut, Sari Hukari, kannel, 
Mikael Säily, sello ja Mat-
ti Törmänen, laulu. Har-
tauspuheen pitää vs. kirk-
koherra Pekka Asikainen. 

Tervetuloa Pudasjärven 
kirkkoon!
Jukka Jaakkola



14 15nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.12.2015 11.12.2015nro 50

Pudasjärven nuoret kokivat MNF2015-tapahtuman
Pudasjärveltä nuoriso kävi 
MNF2015 eli hengellisen mu-
siikin Maata Näkyvissä Fes-
tivaaleilla 13.-15.11. Turussa. 
Linja-auto starttasi perjantai-
aamuna kuuden aikaan seu-
rakuntatalon pihalta. Tässä 
Pudasjärven seurakunnan 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaa-
ja opiskelijan Hanne Romak-
kaniemen kirjoittama matka-
kertomus:

- Kyydissä oli reilut 40 
enemmän ja vähemmän vä-
synyttä matkustajaa. Osa 
matkustajista oli ensiker-
talaisia, niin kuin minäkin, 
osa taas oli vakimatkailijoi-
ta. Osalla nuorista oli jo kah-
deksas kerta. Linja-autossa 
oli hiljaista, pientä puheen-
sorinaa kuului linja-auton 
takaosasta ja kuskin kans-
sa juttelivat ohjaajat. Kun 
lähestyimme Pihtipudas-
ta, viimeisetkin väsyneet 
matkaajat olivat hieroneet 
unihiekat silmistä, on aika 
pysähtyä vartiksi jaloittele-
maan ja kahville.

Laitoimme Stand Up- ko-
miikkaa pyörimään linja-au-
tossa. Nauru raikuu läpi lin-
ja-auton. Osa matkustajista 
jatkoi nukkumista. Linja-au-
tossa kerättiin ruokalistaa 
valmiiksi, ettei sitten ruo-
kailupaikassa tarvitsisi odot-
taa niin kauan. Ohjaaja soit-
taa tilauksen Hirvaskankaan 
ABC:lle ja ei mene pitkään 
niin saavumme levähdyspai-
kalle. Tunnin tauon jälkeen 
matka jatkui kohti seuraavaa 
taukoa Tampereella. Mielen-
sä pahoittaja- elokuva pyö-
ri ruudussa ja puheensorina 
oli jo kova. Kaikki olivat vii-
meistään nyt heräilleet kun-
nolla. Matka kesti noin 11 
tuntia, mutta se kannatti, vii-
den aikaan iltapäivällä olim-
me perillä.

Ohjaajat lähtivät hake-
maan rannekkeita, nuorten 
istuessa vielä linja-autossa. 
Kun kaikilla oli rannekkeet 
kädessä, nuoret jakaantui-
vat eri suuntiin, toiset meni-
vät syömään iltapalaa, toiset 
suoraan HK-Areenalle katso-
maan ensimmäisiä esiintyjiä. 
Odotin pitkää jonoa iltapa-
lalle, mutta ei tarvinnutkaan 

jonottaa kuin hetkisen. Kun 
olimme syöneet, me ohjaa-
jatkin siirryimme messukes-
kuksesta Areenalle. Aree-
na oli täyttynyt nuorista ja 
niiden ohjaajista, Park7 oli 
aloittanut jo soittamaan. Oli 
ihana näin ensikertalaise-
na nähdä, kuinka nuoret oli-
vat täysillä mukana. Perjan-
tai-iltana esiintyjiä oli tullut 
myös Saksasta ja USA:sta 
asti. Areena raikui musiikis-
ta ja hengellisestä sanomasta.

Illan päätti Tervetuloa ko-
tiin- Ehtoollismessu. Tämä 
on Suomen suurin sisäjuma-
lanpalvelus, joten TV1 taltioi 
sen ja jumalanpalvelus näy-
tettiin televisiossa sunnun-
taina 22.11. Aiheena oli ”Sinä 
olet ihme”. Jumalanpalvelus 
päättyi ehtoolliseen. En ole 
niin paljoa ehtoolliskävijöitä 
nähnyt messussa, mitä aree-
nalla oli, jos ei suviseuroja 
lasketa. Oli mahtava huoma-
ta, kuinka nuorille merkit-
see ehtoollisen sanoma. Mes-
sun jälkeen lähdimme kohti 
majoituspaikkaa, tänä vuon-
na se oli Turun lyseossa. Nu-
kuimme koulun lattialla, po-
jat liikuntasalissa ja tytöt 
jaettiin kahteen eri luokkaan. 
Pienen iltapalan jälkeen ja 
uni maittoi niin nuorille kuin 
ohjaajille. Aikaa nukkua 4,5 
tuntia.

Aamu alkoi yhteiseen he-
rätykseen. Aamutoimien jäl-
keen linja-auto täyttyi uni-
sista nuorista ja ohjaajista. 
Päivän ohjelmassa on ensin 
aamupala messukeskukses-
sa, jonka jälkeen halukkaat 
saavat lähteä Turun keskus-
taan ostoksille. Mutta ennen 
sitä, tutustumme Turun tuo-
miokirkkoon, joka oli valtava 
ja kaunis. Joskus olisi ihana 
joskus saada opastettu kier-
ros kirkkoon.

Kaupungille kun päästiin, 
pitihän se mennä Arnold-
siin aamukahville, että jak-
saa kiertää kauppoja. Nuoret 
olivat omissa porukoissaan. 
Parin tunnin ostoskierrok-
sen jälkeen palasimme tuo-
miokirkolla odottavaan lin-
ja-autoon. Parilla pojalla oli 
tavoite löytää Turusta Gril-
li, joka myy Jethron erikois-

ta. Aikansa etsittyään, pojat 
olivat löytäneet keinon, mil-
lä saada tietoon, missä tämä 
kyseinen paikka on. He oli-
vat netistä hakeneet Jethro 
Rostedtin numeron ja soitta-
neet hänelle itselleen. Herra 
Rostedt oli Tallinnassa työ-
keikalla, mutta oli ilomie-
lin kertonut pojille missä 
tämä grilli sijaitsee. Mah-
tavaa kekseliäisyyttä pojil-
ta! Aikamme naurettuamme 
lähdimme takaisin messu-
keskukseen. Loppuilta meni 
artisteja kuunnellessa ja teat-
teriesityksiä katsellessa. Klo 
23 lähdimme yöpaikkaam-
me. Puolisen tuntia sai nuk-
kua pidempään kuin edellis-
yönä.

Viimeinen aamu koitti 
Turussa, tavaroiden pakka-
usta ja luokan järjestelyä oli 
aamunohjelmana. Aamupa-
lan jälkeen menimme Aree-
nalle kuuntelemaan sanaju-
malapalvelusta. Aiheena oli 
valvominen, sopi meidän-
kin mielestä hyvin teemaan. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
Areena suljettiin yleisöltä vä-
häksi aikaa, joten siirryimme 
kaikki messukeskuksen puo-
lelle syömään ja katsomaan 
esityksiä. Väsymys siirtyi ta-
ka-alalle, kun Areenalle sai 
taas mennä. Aikamme odo-
tettua viikonlopun odotus 
palkittiin ja Juha Tapio nou-
si lavalle. Permanto oli het-
kessä täynnä. Ja Areena rai-
kui taas iloisesta musiikista 
ja laulusta. Pitihän se mennä 

Maata Näkyvissä -hengellisen musiikin festivaali pidettiin Turun HK-areenalla.

Valomerta Juha Tapion keikalta.

Valtavan ja kauniin Turun tuomiokirkon vanhat 
seinät osaisivat varmasti kertoa monta tarinaa.

sitten keikan jälkeen jonotta-
maan nimmaria ja yhteisku-
vaa. Mutta oli se sen arvois-
ta.

Puoli kolmen aikaan ilta-
päivällä lähdimme ajamaan 
takaisin kotiin, melkein yh-
den pysähdyksen taktiikal-
la. Hirvaskankaalla pidettiin 
ruokailuhetki, Tupoksella 
pysähdyttiin jaloittelemaan. 
Vähän jälkeen yhdeltä yöllä 
oli linja-auto Seurakuntata-
lon pihalla ja väsyneet mutta 
onnelliset matkustajat pääsi-
vät jatkamaan kotiin nukku-
maan. Tahdon kiittää kaikkia 
matkassa olleita. Iso kiitos 
myös kuljettajalle Jussille, 
joka jaksoi kuljettaa meitä 
reissun aikana. Ilman teitä ei 
matka olisi onnistunut. Toi-
vottavasti ensi vuonnakin on 
yhtä paljon innokkaita lähte-
mään Turkuun.

Hanne Romakkaniemi
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www.syote.fiIso-Syöte – Aito hiihtokeskus

Uuden rinteen 
ja hissin

avajaiset!
la 12.12.2015 klo 12

Musti ja Lysti avaavat uuden hissin ja 
rinteen käyttöön  juhlallisin menoin

MUISTA: Syötteen talvikauden avajaiset 5.-6.12.
Tunturi täynnä ohjelmaa

• Uusi hissi kaikille 
ilmainen klo 12-15

• Mehu- ja makkaratarjoilu
• Jenni Jaakkola esiintyy

• Hippulassa avoimet ovet 
ja askartelua 

• Ilotulitus

Juhlallinen 
avausseremonia
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

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

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

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

TERAMERI

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Uusi osoite 2.1.2016 alkaen Kurentie 24.

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

KOSMETOLOGIPALVELUT JA HIERONTAA
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

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

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

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

www.kattokolmikko.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

TILI- JA VEROTOIMISTO

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkape-

räisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

SEKALAISTA Hirven-
metsästyksestä 
kiinnostuneet!

Kokoamme syksylle 
2016 hirviporukkaa. 

Metsästysalueena val-
tion maat Pudasjärvellä 

Ruovaaran alueella. 
Asiasta kiinnostuneet 

ottakaa yhteyttä.
P. 040 570 9652,
040 7031 345.

Autoileva, raitis sekä puhelias 
joulupukki varattavissa joulu-
aatoksi. Monen vuoden koke-
muksella! P. 046 902 5767. Pudastorilla ilmoitta-

neelta henkilöltä tuli 
myönteistä palautet-
ta. Samankaltaista pa-
lautetta on tullut aiem-
minkin.

Olipa nopea toimi-
tus. Samana iltana jo 
näkyi lehden nettiversi-
ossa ja seuraavana päi-
vänä eli tänään oli jo 
kaupatkin tehty sähkö-
kiukaasta. Kiitos! 

Myönteinen 
palaute 

Pudastorista

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Joululahjaksi. Yamaha Akus-
tinen kitara + kitaranviritin + 
soitonoppikirja ym. alkuperäis-
pakkaus, uutta vastaavat yht. 
70 € Autokoulun oppikirja uusi 
20 € P. 041 7493 010 tai 046 
6427 550.

Moulinex-lihamylly 40 €. Sa-
xoline-matkalaukku, musta, 
pyörät, vetokahva, 2 kantokah-
vaa, mitat 68x40x28 cm, ker-
ran käytetty 30 €. Pieni pöytä 
laatikolla, valkea, kansi tumma, 
mitat 90x54x41 20 €. P. 0400 
190 912.

Lehti on luettavissa jo 
päivää ennen netistä.

Kalle Päätalon kirjoja, 38 kpl, 
edullisesti, tarjoa. P. 0400 190 
912.

Kolmikerroksinen häkki jyrsijöil-
le. Pit 70, lev 45, kork 60, sekä 
muuta tavaraa esim. juoksu-
pyörä, pesämökkejä. Yhteish. 
50 €. P. 040 191 0684.

Lasten Peltosen sukset+siteet, 
Alpina merkkiset monot, koko 
38. Siistit ja hyväkuntoiset, 50 
€. P. 040 191 0684.

Virkattu matto, uusi halk.110 
cm, väri:luonnonvalk. Hinta 
40€ p.044 264 9998.

OSTETAAN

Valurautainen puusorvi. Esim. 
Record tms. Sorvauskärpänen 
on taas puraissut. Vain edul-
liset. Veikko Hyttinen p. 0400 
166 655.

Tehtaan paketissa oleva Kas-
kipuun ulko-ovi UOL1 Thermo 
10x21+karmit, kätisyys oikea, 
valkoinen, 550 €. P. 040 530 
2572.

Myydään koiranpentuja, rotu 
Bichonfrisen. Sirutettu, rekis-
teröity ja eläinlääkärin tarkista-
mia. P. 044 375 6166.

KOTIELÄIMIÄ
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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

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 13.12.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa!

RAJOTUSTEN MUKAAN 
– näytelmä liikenneturvallisuudesta iäkkäille

Teatteri Retikka saapuu 
Pudasjärvelle esittämään 

liikenneturvallisuusaiheisen 
näytelmän 

”RAJOTUSTEN MUKAAN”, 
jossa teemana on ikääntyminen, 

ajaminen ja ajoterveys 
– huumorilla höystettynä! 

Tilaisuus järjestetään:
maanantaina 

14.12.2015 klo 13
Pudasjärvellä 

kansalaisopiston salissa 
(Lukiontie 4)

"Pitääkö ne jo niin 
henkilaitana, ettei sais 

kiikkustuolissakaan 
vauhtia pukkia kuin 
varpaankärjellä."

Eihän sitä 
kortilla ajeta vaan 

autolla!!”

Esityksen jälkeen Liiken-
neturvan kouluttaja virittää 

katsojat keskusteluun, 
jossa puretaan keskeiset 
näytelmän aiheet. Kat-
sojilla on tilaisuus myös 
kysyä liikenteeseen tai 

ajamiseen liittyvistä mieltä 
askarruttavista asioista

TILAISUUTEEN 
ON VAPAA PÄÄSY, 

TERVETULOA!
Näytelmän tarjoaa Koillismaan liikenneturvallisuustoimija yhdessä 
sidosryhmien kanssa

Taidekäsityönäyttely 5.12.-3.1.2016. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 11.12. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Kaunneimmat Joululaulut pe 11.12. klo 18, Pärjänsuolla Hirvihallilla.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 13.12. klo 18, Urheilutie 8.
Koskenhovin bingo su 13.12. klo 18, Koskenhovin kuja.
Joulumyyjäiset la 12.12. klo 9-14. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Ulkoilmaihmisten superhauska viikonloppu Pikku-Syötteellä, pe 
11.12.2015 klo 19.00-20.15, la 12.12.2015 klo 9.00-22.00 ja su 13.12.2015 klo 
10.00-14.00.
Hiihtokeskus Iso-Syötteen Lumimaan laajennus avataan la 12.12. klo 12 
juhlallisin menoin. Musti ja Lysti ovat paikalla leikkaamassa nauhan!
Pärjän parhaimmat joululaulut koko perheelle la 12.12. klo 19.00, Pärjän-
kievari, Takarinteentie 4.
Kaunneimmat joululaulut su 13.12. Korpisen kyläsauralla klo 13.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 14.12. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Virtapiiri pikkujoulun merkeissä ti 15.12 klo 10.30 Sarakylän koululla. Vierailija 
Tarja Väisänen.
Kuntotanssit ti 15.12. klo 18 Koskenhovilla.
Kinkkubingo su 20.12.  klo 14, Korpisen Kylätalolla.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 21.12. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Tanssit Siuruan työväentalolla pe 25.12. klo 21, Siuruan työväentalo, Siuruantie 
2941.
Pikku-Syötteen Tapaninpäivän laskettelupäivä la 26.12.  klo 10-20. Tapanina 
taas lasketellaan Pikku-Syötteellä ja sulatellaan jouluherkkuja.
Suomi Slalom-pujottelukisa Iso-Syötteellä su 27.12. Kilpailu alkaa klo 12, 
ilmottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle. 
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteellä ma 28.12. Mustin ja Lystin 
pujottelukisa on leikkimielinen tapahtuma perheen pienimmille! Osallistua voi 
lumilaudalla tai suksilla. Hauska ja vauhdikas kilpailu alkaa Lumimaassa klo 14, en-
nakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 mennessä.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 28.12. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit ti 29.12. on ilmainen laskuilta klo 19-21 
kaikille parkkilaskijoille! 

JOULUMYYJÄISET
la 12.12.2015

Tuomas Sammelvuo- salissa 
klo 9.00-14.00
Myynnissä esim.

*käsitöitä
*leivonnaisia

*joulukoristeita
*perinteistä kalakukkoa

*luomutuotteita
*laatikoita

*pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne.

Pudasjärven kaupunki/elinkeinotoimisto
Pudasjärven Urheilijat

Koskenhovilla 
su 13.12.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille torttukahvit! Tervetuloa! 

Pärjänsuolla  hirvihallilla! 
pe 11.12.2015  klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa viettämään 
yhdessä jouluisaa lauluiltaa!

Toivottaa hupitoimikunta

Illan aloitamme riisipuurolla ja 
klo 19.00 Jukka Jaakkola viihdyttää ja 

laulattaa meitä.
Joulupukki tulee lahjasäkin kanssa 

lapsia ilahduttamaan.
Mukavan illan päätteeksi juomme 

luumukermakakku kahvit.
Arpoja myynnissä jossa pääpalkintona juhlakinkku, 

50€ lahjakortti ja ym. palkintoja.
Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

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

Pe 11.12. klo 22.00
RAINER 
BOLLSTRÖM 
lippu 12 € 
(sis. ep.)
Wintti ja 
Karaoke 5 €

Pe 18.12.  JARKKO HONKANEN & TAIGA
La 26.12.  TAPANIN TANSSITTU

LO
SS

A:

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

La 12.12.  
PETRI NYGÅRD
lippu 22 €  koko talo (sis. ep)
Ennakkolippu 
perjantaihin 
asti 17 €!

(Nuorittantie 76)
pe 11.12. klo 18.45.

Bingo Nuorittalla

Päävoittona kinkku+50 €:n ostokortti.
Tervetuloa!

VIRTAPIIRI
pikkujoulun merkeissä

ti 15.12. klo 10.30 Sarakylän koululla.
Vierailijana Tarja Väisänen.

Ken lahjan tuo, lahjan saa (suositus 5 €).
Sarakylän alueen kyläseura

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Joulujuhla
Su 13.12. klo 11
Jumalanpalvelus
Su 20.12. klo 11 Jouni Vikström

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

TEHOKÄVELY 
su 13.12. klo 18 Puikkarin piha 

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

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Vietämme yhteistä 

PUUROJUHLAA
to 17.12. klo 17 Syötteen kylätalolla 

Myös joulupukki vierailee. 

Kauneimmat 
joululaulut klo 18.

Tervetuloa!
Syötteen kyläyhdistys 

Simu kiittää
Toriemäntä Kerttu Simu kertoi olevansa tyytyväinen ja haluaa 
vielä kiittää pudasjärveläisiä liikkeitä ja yrityksiä hyvästä yhteis-
työstä yhteiseen joulunavaukseen liittyen.
Liikkeet ja yritykset sytyttivät omat jouluvalonsa samoihin ai-
koihin kuin yhteisesti hankitut ja jälleen täksi joulunajaksi asen-
netut Kurenalan jouluvalot syttyivät.
Kiitos! Y

avoimet PIKKUJOULUT 
perjantaina 18.12. klo 18 alkaen 
ravintola Kurenkosken Vintissä,

Vapaamuotoista seurustelua ja 
monipuolista musiikkitarjontaa

 - Arvontaa    
 - Ken lahjan tuo hän lahjan saa
 - Torttukahvit ja glögiä

Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 17.12. mennessä
Marko 0400 529 793. Aino 040 960 7577

Tulehan sinäkin, 
niin meillä on mukavampaa!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry järjestää 

Tervetuloa!

PuU voimistelujaosto
Jumpat loppuvat tältä vuodelta. 
Ensi vuonna jatketaan.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungintalon aukiolo-
ajoissa jouluna ja vuoden vaihteessa
Pe 18.12.2015  klo 8.00-13.30 
Ke 23.12.2015  klo 8.00-15.00 
To-su 24.-27.12.2015  suljettu 
To 31.12.2015  klo 8.00-15.00 
Pe 1.1.2016  suljettu 
Ti 5.1.2016  klo 8.00-15.00 
Ke 6.1.2016  suljettu

Asiakaspalvelupiste

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Puuron ja 
sopan jakelu/ 

Pitopalvelu Illikainen

Joulupukki paikalla.

JJoulupuuro-
tapahtuma

Kesseli ry

Järjestää:

työttömille ja vähävaraisille
ke 16.12. kello 11 

K-supermarketin piha-alueella. 

Pudasjärven 
seurakunta

Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

Rainer Bollström perjantaina Kurenkoskessa
Rainer ”Raikku” Bollström 
esiintyy Kurenkosken perjan-
tai-illan 11.12. tansseissa. Hän 
on kiertänyt suomen tans-
silavoja ja ravintoloita jo 25 
vuotta. Musiikillinen ura alkoi 
vuonna 1991 Mäntymotel-
lissa, josta lähtien Rainer on 
kiertänyt esiintymässä ympä-
ri Suomea. Hän esiintyy sään-
nöllisesti myös suomalaisten 
suosimissa, ulkomaiden loma-

kohteissa.
Vuoden 2015 keikkojen ohel-

la Rainer on viettänyt paljon ai-
kaansa myös studiossa, uuden 
levynsä äänityksissä, joka on 
tarkoitus julkaista alkukevääs-
tä 2016.

Keväällä 2015 julkaistu 
Humppapotpuri nousi heti Suo-
mitanssilistalle, oli siellä yli 20 
viikkoa ja on tällä hetkellä edel-
leen suosittu iskelmäkappale.

Lauantaina Kurenkoskessa Petri Nygård
Kurenkoskessa esiintyy lauan-
taina 12.12. suomalainen rap-
artisti Petri Nygård, oikeal-
ta nimeltään Petri Jukka Mikael 
Laurila. Laurilan ura alkoi tai-
teilijanimellä Dream vuosina 
1989–2003 toimineessa Nuera-
yhtyeessä yhdessä Henry Kap-
ralin (alias Skem) kanssa. 

Nygårdin kappaleet sisältä-
vät rivoa kielenkäyttöä ja kä-
sittelevät muun muassa seksiä 

ja päihteitä. Niissä myös maini-
taan monia julkisuuden henki-
löitä. Nygård sanoutuu koko-
naan irti politiikasta, koska hän 
ei omien sanojensa mukaan tie-
dä siitä mitään. Imagoon kuulu-
vat Ray-Ban-aurinkolasit ja ka-
lastajanlakki, jossa on pinssejä. 
Hän on suunnitellut myös omaa 
nimeään kantavat Petri Nygård 
-reinot.

Nygård oli Suomen haetuin 

julkisuuden henkilö Google-
hakukoneessa vuosina 2010 ja 
2011. Imagoon kuului uran al-
kuaikoina salaperäisyys, jolloin 
hahmon todellista henkilölli-
syyttä ei paljastettu haastat-
teluissa. Salaperäisyys kääntyi 
itseään vastaan ja on aiheutta-
nut sen, että salamyhkäistä ar-
tistia kohtaan on alettu tuntea 
entistä suurempaa mielenkiin-
toa. 

Oulunkaarelle Mielekäs 
työpaikka -tunnustus

Oulunkaaren kuntayhtymä 
on saanut sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Työterveyslai-
toksen myöntämän Mielekäs 
työpaikka -tunnustuksen. 
Pudasjärven Koivukodin 
henkilökunta juhlisti Miele-
käs-palkintoa torttukahvien 
merkeissä tiistaina 8.12. Iissä 
joukko Oulunkaaren hallin-
non ja Iin kotihoidon työn-
tekijöitä joivat juhlakahvit 
Mielekäs-tunnustuksen kun-
niaksi jo viime viikolla. 

Mielekäs-ohjelma levittää 
sote-alan onnistuneita käy-
täntöjä. Ministeriön arvosta-
mia vetovoimatekijöitä ovat 
muun muassa oikeudenmu-
kainen ja osallistava johtami-
nen, turvallisuus, henkilös-
tön terveyden kehittäminen, 
palvelujen korkea laatu sekä 
asiakastyytyväisyys. Ou-
lunkaaren tavoite on olla 
Suomen paras julkishallin-
nollinen organisaatio sekä 
henkilöstön hyvinvoinnin, 
palvelujen että talouden 
suhteen. 

Kuntayhtymän kehitys- 
ja resurssijohtaja Anu Vuo-
rinen iloitsee, että tunnustus 
myönnettiin kokonaiselle 
kuntayhtymälle ja Pohjois-
Suomen alueelle. Aiemmin 
tunnustuksia ovat saaneet 
pääosin yksittäiset toimin-
tayksiköt Keski- ja Etelä-
Suomesta. 

- Vahvuutemme on juu-
ri tämä, että koko organi-
saatiota on kehitetty koko-
naisuutena. Kehittäminen, 
joka on jokaisen etuoikeus, 
on tapahtunut pitkäjäntei-
sesti ja työn mielekkyyttä 
systemaattisesti vahvistaen, 
kuntayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto toteaa. 

Kuntayhtymä toimii ver-
kostomaisesti ja ketterästi 
sekä pyrkii hyödyntämään 
kaikkien osaamisen. Toimin-
taa linjataan kuntien ja kun-
tayhtymän yhteisissä vuosit-
taisissa kuntaneuvotteluissa 
ja suunnitelmat myös toi-
meenpannaan. Asiat eivät 
jää roikkumaan, mikä luo 
ennustettavuutta ja turvalli-
suutta. 

Oulunkaarella henkilös-
töä kannustetaan kehittä-
mään ja kokeilemaan. Täl-

lä hetkellä on käynnissä 
muun muassa innovaatto-
rikoulutus, jossa parikym-
mentä eri alojen työntekijää 
suorittaa tuotekehittäjän eri-
koisammattitutkinnon omaa 
työtään kehittäen. Lisäksi 
viestinnällä, ammatillisella 
tuella ja työterveyshuollolla 
on tärkeä rooli työn mielek-
kyydessä. Myös etätyömah-
dollisuudet ovat tärkeitä ve-
tovoimatekijöitä. 

Hallinto- ja henkilöstö-
johtaja Juha Torvinen pitää 
tärkeänä, että kuntayhtymä 
tarjoaa henkilökunnalle tule-
vaisuuden valmiuksia, jotka 
ovat tarpeen erityisesti, kun 
sote-uudistus etenee.

- Esimerkiksi etäjohtami-
nen eli se, että esimies voi 
olla fyysisesti toisessa kun-
nassa, on meillä nykyään 
täysin luonteva käytäntö, 
Torvinen toteaa. 

- Vuotuinen henkilöstö-
kyselymme osoittaa, että 
Oulunkaaren työntekijät 
ovat innostuneita ja sitou-
tuneita sekä kokevat työn-
sä merkitykselliseksi. Nämä 
tekijät yhdessä ammatilli-
sen osaamisen kanssa näky-
vät asiakkaalle onnistuneina 
kohtaamisina ja hyvänä pal-
velun laatuna, Vuorinen to-
teaa. 

- Työssä on itsenäisyyt-
tä ja vapautta tehdä työtä 
omaa erityisosaamista ja asi-
antuntemusta sekä hiljaista 
tietoa ja kokemusta hyväksi 
käyttäen. Meillä järjen käyt-
tö on sallittua. Työkaverit 

ovat hauskoja ja ammattitai-
toisia persoonia, ja työtehtä-
vät ovat monipuolisia. Maal-
la on mukavaa ja joskus aika 
värikästäkin! iloitsee Vaa-
lan mielenterveyspalveluis-
sa työskentelevä psykologi 
Satu Hautala.

- Työntekijät voivat ke-
hittää ja kokeilla erilaisia 
toimintamalleja. Työnteki-
jänä voi kehittyä eri osaa-
misalueilla ja tuoda omat 
vahvuutensa käyttöön, tote-
aa Pudasjärven vastaanoton 
palveluesimies Kirsi Kipinä. 

Kuntayhtymä arvostaa 
tunnustusta, joka innostaa 
jatkamaan palvelujen ja työ-
hyvinvoinnin kehittämistä 
edelleen. Ensi vuonna kun-
tayhtymä päivittää strategi-
ansa yhdessä työntekijöiden, 
luottamushenkilöiden ja eri-

Yhdeksännen luokan kuvaamataidon oppilaat maalavat 
koivukodin seinään eri vuodenajat. Perinteisiä ”realistisia” 
koivuja ei haluttu tehdä, vaan värikkäitä.

Pudasjärven Koivukodin henkilökunta juhlisti tiistaina 8.12. Mielekäs-palkintoa torttukah-
vien merkeissä. Palveluesimies Soili Kortetjärvi vasemmalla. 

tyisesti kuntalaisten kanssa. 
- Haluamme olla omalta 

osaltamme tukemassa pai-
kallisten yhteisöjen ja kan-
salaisyhteiskunnan vahvis-
tamista. Tämä tukee tulevan 
itsehallintouudistuksen ta-
voitteita. Kerromme onnis-
tumisistamme mielellämme 
muillekin, ja niitä kannattaa 
mielestäni hyödyntää tule-
vissa yhteiskunnallisissa uu-
distuksissa, Pimperi-Koivis-
to päättää. 

Oulunkaaren kuntayhty-
mä järjestää ja pääosin itse 
tuottaa sosiaali- ja terveys-
palvelut jäsenkunnilleen Iil-
le, Pudasjärvelle, Simolle, 
Utajärvelle ja Vaalalle. Työn-
tekijöitä on reilu 1200.

Oulunkaari tiedotus, 
kuva Heimo Turunen
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

P

Hyvä valikoima pipoja!

PEHMEÄT JA LÄMPIMÄT 
LAHJAIDEAT!

 Kiitämme kuluneesta vuodesta ja Toivotamme Rauhallista Joulua ja 
Menestystä alkavalle vuodelle! T: Laila ja Sirpa

NAISTEN MODAALIPITKIS 22,50 €
MIESTEN KOTIMAINEN  

KERRASTO 39,50 €
MIESTEN KOTIMAISET KALSARIT 

23,00 € 
MIESTEN BOXERIT alk. 12,50 €

MIESTEN 
VILLAHOUSUT alk. 26,50 € 

KOTIMAINEN VILLAPOHJASUKKA 
7,90 €

KOTIMAINEN KIRISTÄMÄTÖN SUKKA 
7,90 €

HOPEAKUITUSUKKA, antibakteerinen, 
kiristämätön 12,90 €

NAISTEN KOTIMAINEN 
PYJAMA 
49,50
NAISTEN 
AAMUTOSSUT

19,80Alkaen

AIKUISTEN
LAPASET

8,50Alkaen

NAISTEN 
NILKKURIT

TARJOUS
99,00
(norm.hinta 139,95 €) 

LÄMPIMÄT 
NAHKAKINTTAAT
Lasten Naisten Miesten

19,80 29,50 25,90
SAAPASSUKKA 80% villa

12,90 Laskettelua, tähtitornin maisemia, 
jousiammuntaa, seinäkiipeilyä, 

lumikenkäilyä... Hotelli Pikku-Syöte tarjoaa 
mukavaa tekemistä koko perheelle!

PERHELIPPU 
PIKKU-SYÖTTEEN RINTEISIIN

64 € / päivä / perhe
2 aikuista ja 2 lasta. Voimassa koko kauden.

TULE TUTUSTUMAAN PIKKU-SYÖTTEEN 

UUDISTUNEISIIN KOKO PERHEEN 

SEIKKAILURINTEISIIN

Katso myös edulliset majoitustarjoukset alk. 68 €/vrk 
www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai p. 0400 377 969 / 08 815 4000

JOULUN TOIVELAHJAT PUKINKONTTIIN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

PALVELEMME: ma-pe 9-17, la sulj.
la 12.12. 9-15, su 13.12. 12-16
la 19.12. 9-15, su 20.12. 12-16

to 24.12. 8-12

teräväpiirto-
virittimillä

32” LED TV

329€

teräväpiirto-
virittimillä  

43” FULL HD LED SMART TV 

649€

ZEUS CREME 

 Ovh. 549,- NYT 299€

●  Alumiinirunko
● Moottorin teho 1500 W
● Ruostumaton teräskulho 6,7 L
● Vakiovarusteet: vispilä, taikinakoukku, 
 sekoitin ja 
 roiskesuojakansi

teräväpiirto-
virittimillä  

429€

40” FULL HD LED TV

VEDENKEITIN 6406
●  1,2 litraa
● 2200 W
● Teräs

35€

50” FULL HD LED SMART TV 
teräväpiirto-
virittimillä

699€

40” FULL HD 
LED SMART TV 
teräväpiirtovirittimillä 499€

32” LED TV 
teräväpiirto-
virittimillä  

289€

TREVI MB748W
MONORADIO

39,90€

●  Hyvä kuuluvuus

BBH21632
●  2in1: rikka- ja varsi-imuri samassa laitteessa
● Vaihdettava NiMH akku: tehokas ja luotettava 

akku laitteen koko käyttöiän ajaksi.
● Mukavuutta: helppo käyttää, säilyttää ja puhdis-

taa EasyClean-järjestelmän ansiosta.
● Maksimaalinen joustavuus: imurointi huoneka-

lujen ympäriltä ja alta onnistuu helposti imurin 
joustavan muotoilun ansiosta.

● Helppo säilyttää ja ladata missä vain, koska 
seisoo itsestään ilman tukea.

159€

● Valkoinen 
● Monitoimiuuni, jossa on 10 

+ 1 toimintoa - mm. aito 
kiertoilma, pizzatoiminto, 
sulatus ja pikalämmitys 

● Uunin pikalämmitys 180 °C 
asteeseen 5 minuutissa 

● Energialuokka A -20% 
alhaiseen energiankulu-
tukseen 

● Suuri uunitilavuus, 66 litraa 
● Mekaaninen lapsilukko, 

jonka voi kytkeä pois 
päältä 

● 2 paria siirrettäviä tele-

skooppikiskoja 
● Touch-Timer, jossa on 

ajastin ja automaattinen 
käynnistys/sammutus 

● Helppo puhdistaa Steam 
Clean -toiminnon ansiosta 

● 4 induktiokeittoaluetta  
● 21 cm etukeittoalue 
● Booster 2:lla keittoalueella 
● Pyörät takana

EKI 4530-90 INDUKTIOLIESI

699€

● Lasikeraaminen liesi, 
valkoinen

● Monitoimiuuni, jossa 
on 10 + 1 toimintoa - 
mm. aito kiertoilma, 
pizzatoiminto, sulatus ja 
pikalämmitys

● Uunin pikalämmitys 180 
°C asteeseen 5 minuutis-
sa

● Energialuokka A
● Suuri uunitilavuus, 66 

litraa
● Viileä uuninluukku, 3 

lasia

● Mekaaninen lapsilukko / 
irrotettava

● Helppo puhdistaa Steam 
Clean -toiminnon ansios-
ta

● 4 keittoaluetta, joista 
kahdessa kaksoisalueet

● 1 pari siirrettäviä tele-
skooppikiskoja

● Pyörät takana

EK 4510-90 KERAAMINEN LIESI

499€

ERIKOISERÄ!


