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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Itsenäisyysjuhla 
Hirsikampuksella: 

Vapaus, turvallisuus, 
kulttuuri ja onnellisuus 

arvopohjana s. 5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.12.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Koillismaan Energiapalvelu Oy

-  Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat,  
metsäarviot ja lausunnot mm.  
perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta  
tai metsäkauppaa varten 

-  puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat,  
puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun

- metsätilojen alustavat lohkomiset tai halkomiset
- Muokkaukset ja kylvö
-  taimikonhoito ja ennakkoraivaukset
-  kunnostusojitussuunnitelmat ja toteutukset
-  KEMERAHAKEMUKSET
-  luontoarvojen kartoitukset, luontoselvitykset  

mm. maa-ainesten ottoa varten
-  metsätilojen, tonttien ja määräalan kauppa ja 

välitys. Kauppakirjojen laadinta,  
kaupanvahvistajan palvelut

-  tuhkalannoitussuunnitelmat ja toteutus,  
opastus ja neuvonta. 

Kova kysyntä 
järeistä leimikoista ja 
hakkuutähteestä

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Hemmotteleva kasvohoito 
70 € (norm. 80 €)

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

Luontoaiheiset valokuvataulut
alkaen 40 €

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! La 23.12.  avoinna klo 10-13, 
su 24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt 90 €
50 € lahjakortti nyt 45 €

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta tarjoamme  
asiakkaillemme ja 
yhteistyö-
kumppaneillemme

Joulukahvit 
ke 20.12. klo 12-15 

Tervetuloa! 

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

Puh.  020 752 8260

Muurikka-sähkösavustin toimii savustuspu-
ruja käyttämällä heti valmiina savustimena 
ja ilman puruja pihauunina ympäri vuoden, 
mukana suojahuppu ja reseptivihko. Suo-
messa suunniteltu, valmistettu ja 100 %:sesti 
tarkistettu.

KYPÄRÄPAKETTI 3M 
PELTOR METSURILLE 

RADIO / MP3

Ammattimetsurin laatua metsätöihin ja 
mökille. Radiokuulosuojaimilla varustettu 
kypäräpaketti visiirillä ja niskasuojalla. 
Voit myös kuunnella MP3-soitinta mukana 
olevalla liitin johdolla.

115 00 8900

SÄHKÖSAVUSTIN 
MUURIKKA 1100W

TARJOAMME 
PERJANTAINA 15.12.2017 

TORTTUKAHVIT!

JOULUKALAA!!!
SAVUSIIKAA JA –LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta, siian, muikun ja kirjolohen mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Keskiviikkona 20.12.

klo 10.00–16.00Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

www.pudasjarvenoptiikka.fi

-60%
-70%-100%

KEHYSVARASTON

POISTOMYYNTI

Kun ostat kehykset+linssit

Kaikki kehykset vähintään 

-50%... juhlavuoden 

kunniaksi jopa -100%!

Lääkäriajat: ke 20.12., ja 
ke 10.1.2018 ja ke 17.1. 

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819Varaa aika

Huom! To 21.12. liike avoinna klo 9-14, pe 22.12. liike suljettu 

Toivotamme kaikille 
joulun iloa ja rauhaa sekä 
onnellista uutta vuotta.

✶
✶

✶

✶

✶
✶

✶

✶
✶

✶

 Meiltä  
joulun tunnelmaan  

kauniit istutukset, kimput,  
kynttilät...

Jouluviikolla palvelemme:
ma-ti 9-18
ke-pe 9-20
aattona 8-12
joulupäivänä suljettu
26.12. 11-13

Puh. (08) 821 122, 0400 330 058

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY, PIHLAJA

Palvelemme:
ma-ti 9-18, ke-pe 9-20, la 9-18
aattona 8-12
joulupäivänä suljettu
26.12. 11-13

Kyläseura toivottaa 
tervetulleeksi kyläläiset ja mökkiläiset 

viettämään yhdessä 

SUOMI 100 
- UUDENVUODEN-

JUHLAA 
Koivukartanoon os. Pohjoispuolentie 237 

su 31.12. alkaen 18.00. 
Ilmoittautumiset juhlaruokailua varten 

ti 19.12. mennessä 
p. 050 360 2590 / Irene. 

Iinattijärven kyläseura ry toivottaa 

Hyvää joulua ja 
Onnea vuodelle 2018. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00. 

Su 24.12. suljettu. Ma 25.12. 12-16. Ti 26.12. 9-18.

Niemitalo

Tervetuloa!

Koko kansan Jouluateria
ti 19.12. klo 11-16 

* Jouluiset salaatit
* Lanttu- ja porkkanalaatikot
* Pariisin perunat
* Kinkku lisukkeineen
* Leivät ja ruokajuomat
* Kahvi ja joulutorttu 8,90

1 % CB
1 SP

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

JOULULOUNAS 
TI 19.12.2017

klo 10.30-14.30   
8,90 €

Harmaasuolattu 
juhlakinkku potkalla 

n. 6 kg

795795
kg

Harmaasuolattu kypsä 
kinkku n. 1,3 Kg

990990
kg

Juhlakinkku luuton kypsä 
punasuolattu n. 3 Kg 

10901090
kg

Harmaasuolattu 
kypsä kinkku 

n. 5 Kg

890890
kg

Harmaasuolattu 
kypsä kinkku 

n. 2,5 Kg

950950
kg

MEILLÄ KINKKUVALIKOIMAT RUNSAIMMILLAAN MM.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.12. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit.

Joulunajan jumalanpalvelukset:

-  jouluaaton hartaus kirkossa kello 13 ja kello 15.
-  jouluaaton sanajumalanpalvelus Sarakylän 
 kappelissa kello 13.
-  jouluyön messu kirkossa kello 22.
-  joulupäivän sanajumalanpalvelukset kirkossa  
 kello 8.00 ja Hotelli Pikku-Syötteellä kello 10,  
 Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus seurakunta- 
 kodissa kello 10.

Kirkkokuoron ja Vox Margaritan joulukonsertti kir-
kossa ke 20.12. kello 19.

Kauneimmat joululaulut  pe 15.12. kello 19 Paukke-
rinharjun kylätalossa, la 16.12. kello 17 Syötteen ky-
lätalossa, su 17.12 kello 13 Korpisen kylätalossa, su 
17.12 kello 15 Pintamon kylätalossa, su 17.12 kello 19 
Sarakylän kappelissa, su 17.12. kello 19 seurakuntako-
dissa, ma 18.12. kello 18  Kipinän koululla, pe 22.12. 
kello 19 kirkossa.

Diakonia vastaanotto: to 21.12. ei diakonia vastaan-
ottoa.

Lapsityön joulujuhla seurakuntakodissa ti 19.12. kel-
lo 9.30. Juhlan jälkeen kahvit ja mehut.

Kirkkoherranvirastossa myytävänä:  Suur-Iin his-
toriateosta v.1700-1870 ja  v.1870-1925, hinta: nah-
kakantinen 15 € ja kloottikantinen 10 €.  Koillismaan 
rovastikunnan hartauskirjaa ”On vain äärettömän ar-
mollinen Jumala”, toim. Tuomo  Törmänen, hinta 15 €,

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Heidi Mannisella pe 15.12. kello 19. Joululauluilta Ku-
renalan ry:llä su 17.12. kello 16 (Samuli Leppänen). 

Kastettu: Linnea Mariella Kujala.

Haudattu: Lauri Matias Pikkuaho 90 v, Mauri Eino Nur-
mikoski 81 v, Harry Matias Nurmela 69 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Elämä on lahjoista arvokkain
Me olemme kuin ruoho, joka hetken kukois-
taa ja kuihtuu pois. Ainutkertainen lahjaksi 
saatu elämä, valuuko se hukkaan? Tämä on 
vaikea kysymys, ei siihen ole yksiselitteistä 
vastausta. Vääriä valintoja sattuu kaikille, elä-
mä on lyhyt ohikiitävä aika.

Tätä aikaa kutsutaan myös etsikkoajak-
si. Taas pitää valinta tehdä, kerääkö aartei-
ta maan päälle vai taivaaseen. Elämän vuosi-
kellossa viisarit pyörivät vain myötäpäivään, 
elettyä päivää ei voi ottaa uusiksi. Hyvyys 
tuottaa hyvyyttä.

Meitä on kehotettu valvomaan, tämä tar-
koittaa henkistä valmiutta olla hereillä. Kir-
joitettu on: ”Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, 
koska talon herra tulee, illalla vai keskiyöllä, 

kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa”. 
Mark.13:35.

Maailmanlopusta olemme kuulleet mo-
nenlaisia ennustuksia. Kaikki ovat menneet 
niin sanotusti metsään. Kaksituhatluvun täyt-
tymisyönä piti maailmanloppu varmasti tulla. 
Tietojärjestelmien uskottiin kaatuvan, ydin-
laskeumasta puhuttiin myös. Monista aptee-
keista loppuivat joditabletit, näin uutisoitiin 
silloin. Noin viisi vuotta sitten piti tulla maa-
ilmanloppu, erään intiaaniheimon mukaan. 
Olivat asiasta niin varmoja, että kalenterei-
den sivujen valmistus oli lopetettu tiettyyn 
viimeiseen päivään. Mutta sivuja piti alkaa te-
kemään lisää. Jumala yksin tietää milloin ajan-
lasku päättyy. Elämä on lyhyt, tästä kirjoitin jo 

ihan alussa. Jokaisesta päivästä pitää olla kii-
tollinen, arvostaa pieniä asioita. 

Pian on joulu, suuri kirkollinen juhla, Va-
pahtajan syntymäpäivä. On yksinäisiä ja syr-
jäytyneitä, he eivät tunne joulun iloa, pikem-
minkin ahdistusta. Moni ihminen saa edes 
vähän lohtua, seurakunnan diakoniatyön 
kautta. Kuluvan vuoden marraskuussa oli jo 
kirjattu 91 kuollutta Pudasjärven seurakun-
talaista. Laupias Jumala anna voimia omaisille, 
sekä toivoa surun keskelle. ”Herra opeta mei-
tä laskemaan päivämme oikein, 
jotta saisimme viisaan sydämen”!

Mauno Ruokangas

Muistelen Anna-Liisa Honkasta
Sinä Anna-Liisa Honkanen, 
synnyit kotonani Koskelan 
isossa pirtissä 24.10.1939. 
Me lapset emme tienneet 
yön tapahtumista, joten olit 
ihme aamulla. Aino Kyn-
gäs oli meillä ja näytti vau-
vaa, jonka hän oli yöllä tuo-
nut. Kun ei ollut päivällä 
ehtinyt. Tuomas isä ja Hil-
ja äiti asuivat meillä huo-
nemiehinä. Talvisota alkoi 
30.11.1939. Terveet miehet 
ja hevoset häipyivät. Van-
hat miehet ja kaksi hevos-
ta jäivät perukoillemme. 
Työnä oli jonkin metsäyh-
tiön tukin ajoa jäätietä pit-
kin Poijulanjärveen. Tuo-
mas ja kolmentoista vanha 
veljeni saivat olla porukas-
sa päiväläisenä. Heidän teh-
tävänä oli puhdistaa jää ja 
roskat pois ajotieltä. Tuo-
mas ja Iikka saivat lisäan-
nokset yhtiöltä. Mm. tupak-
ka-aski, paketti leipää sekä 
punaista jauhetta mehuksi. 
En muista oliko muita tuot-
teita. Tuomas sai tupakat ja 
Iikka paketin leipää. 

Työnjohtaja asui Poi-
julassa, hän söi talonväen 
kanssa iltasta, kun menim-
me lisäannosten hakuun. 

Samalla tuli meidän luo kaksi 
sotilasmiestä. Niillä oli merk-
kejä ja leveät nahkavyöt vyö-
täröiltä olan yli selkään. Is-
kivät kantapäät yhteen, kun 
tervehtivät. He esittivät ta-
lonväelle asiansa. Heillä ei 
sujunut asiointi. Hilja nykäi-
si minua. Juostiin matkatallin 
nurkalle. 

- Jos tulee rytinää, niin 
juostaan Kettumäelle päin, sa-
noi Hilja, kun olimme piilossa. 

Ahtaantiellä oli kuorma-
auto parkissa - pressu suoja-
naan. Kuorma-autosta laskeu-
tui sotilaita pihalle. Sotilailla 
oli kainalokeppejä ja apuvä-
lineitä. Täysikuu loisti itä tai-
vaalla. Pakkanen paukkui. 
Komento autoon, johtaja käs-
ki. 

Joku sotilasmiehistä itki ja 
noitui. Sotilaat menivät au-
toon. Kuorma-auto lähti pois. 
Työnjohtaja ja Aaro tulivat tal-
lin takaa.

- Meinasi pelottaa, Aaro sa-
noi.

Uskon sen, kuulimmehan 
sotilaiden asian mekin. Työn-
johtaja haroi taikolla isoa liha-
annosta maustesuola silakoi-
ta. Olisikohan siinä ollut puoli 
kiloa henkeä kohti. Me hiih-

tää jykerrettiin Hiljan kans-
sa. Jopahan Hilja kaatui suk-
silleen. Katsottiin toisiimme. 
Hän yritti nousta. Yritin aut-
taa. Ei siitä mitään tullut.

”Matkamiehen mieli palaa 
määränpäähän kotihin”, Hil-
ja alkoi laulamaan ja naura-
maan.

Aikansa yritettyään Hil-
ja pysyi jo suksillaan. Reuma-
tismi oli runnellut jäsenet. Pol-
vet, sormet ja ranteet olivat 
jäykät. Vain ylös pääsi, mutta 
ei kaatunut enää. 

Isä Tuomas kerkesi elon-
päivinään veistää pirtin hir-
ret ja rakensi oman pirtin, 
Rantalan. Salmijärven ran-
taan. Silloin heille valmistui 
oma saunakin. Tuomas sai-
rastui ja nukkui pois koto-
naan 12.12.1946. Tuomaksen 
ruumis oli uudessa kirkkaas-
sa saunassa. Tultuani kotiin 
äiti kysyi. 

- Muistitko että Tuomaan 
ruumis on saunassa? 

- Muistin, enkä pelännyt, 
vastasin.

Kun kevätaurinko pais-
toi pirtin ikkunasta, niin Hil-
ja riisui sukat ja antoi aurin-
koa jaloille ja käsille. Hilja ja 
sinä Liisa, siirryitte meille. 

Olin avioliitossa Lauri Oja-
lan kanssa. Meillä oli pirtti 
ja kamari. Hilja pyysi erää-
nä päivänä, että pääsisi lää-
käriin ja veimmekin hänet 
sinne. Hän jäi osastolle. Sis-
ko laittanut Hiljalle Jurmus-
ta postiautoon paketin. Eräs 
hevoskulkija toi sen peril-
le. Hilja äiti kuoli sairaalas-
sa 14.3.1957. 

Olit sen jälkeen Anna-
Liisa lapsilleni lapsenlik-
kana. Kahden kuukauden 
ikäinen vauva oli korissa ja 
vanhempi lapsi kätkyessä. 
Sinä lauloit heille. Tule jee-
sus ja siunaa lasta, on tuuli-
nen maailman tie. Kätes voi-
makas turvaksi anna, kun 
uuvun, niin nosta ja kanna. 
iki rauhaan kerran vie. Näin 
muistelen laulua. Kun kat-
soin kappelissa arkkuun, 
jossa sinä rauhassa, hiih-
tolenkit jättäneenä hymys-
sä suin nukuit. Tämän lau-
lun hengessä laulan, sinulle, 
lapsenlikkani ja apulaiseni, 
Anna-Liisa.

Sinua rakkaudella  
muistellen

Aili Ojala

Pudasjärven Urheilijoiden 
Tuurituvalla Osuuspankin 
talossa Toritie 1 tarjotaan tiis-
taina 19.12. asiakkaille kahvit 
20 vuoden toiminnan mer-
keissä. Paikalla ovat Pudas-
järven Urheilijoiden uusi pu-
heenjohtaja Kirsi Kipinä ja 
nykyinen puheenjohtaja Paa-
vo Ervasti.

Bingobaarin toiminta lo-
petettiin 15.12.1997 silloisen 
Prima-kaupan laajennuksen 
alta. Siirryimme entisen R-

kioskin tiloihin Osuuspankin 
taloon. Urheiluseuran työn-
tekijä Marko Koivula esitti 
uudelle liikepaikalle nimeä 
Tuuritupa ja johtokunta hy-
väksyi nimen. Tuurituvalla 
oli alkuaikoina kaksi työn-
tekijää: Taina Tauriainen ja 
Arja Rytinki. Alkuaikoina 
kioski oli avoinna aamusta il-
tamyöhään, mutta veikkaus-
toiminnan laajentuessa myös 
kauppoihin ja huoltoasemil-
le lyhensimme aukioloaiko-

ja ilta viiteen. Apteekin siir-
ryttyä uudelle liikepaikalla 
myös tori hiljeni ja aloimme 
tekemään vain maanantaista 
perjantaihin kioskitoimintaa 
ja samalla töihin jäi vain Tai-
na Tauriainen. Vuonna 2011 
myös Marko Koivula ja Pu-
dasjärven Urheilijat muutti-
vat Jukolantieltä toimistonsa 
samaan tilaan ja toiminta te-
hostui.

Nykyään Tuuritupa on 
avoinna maanantaista per-

jantaihin kello 9.-16.30. Seu-
ran toimiston palvelut ovat 
käytettävissä samoissa ajois-
sa. Urheiluseuran kaikki ko-
koukset voidaan pitää omis-
sa tiloissa. Vuosien saatossa 
Pudasjärven Urheilijat on lu-
nastanut toimitilat omiksi ja 
seuralla ei ole velkaa ollen-
kaan. Kolme vuotta sitten 
Taina Tauriainen jäi ansaitul-
le eläkkeelle ja hänen työtään 
jatkaa Anu Sarajärvi. HT

Tuuritupa 20 vuotta

Huhta julkaisi 
Elämäni mietelmät 

kirjasen

Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski onnitteli Anna-Riikka Huh-
taa kirjasen julkaisemisesta ottaen julkaisua myös kirjas-
tossa lainattavaksi. 

Kirjoittamisesta koko elä-
mänsä ajan kiinnostunut 
Anna-Riikka Huhta julkaisi 
perjantaina 8.12. kirjastossa 
kirjoittamansa omakustan-
nekirjasen Elämän Mietel-
mät. Julkaisussa mielikuvat 
liikkuvat lapsuudesta nuo-
ruuteen ja aikuisuuteen eri 
vuoden aikoina. Luonto on 
keskeinen aihe. Vihkosessa 
on 27 mietelmää. Sitä myy-
dään muun muassa K-su-
permarketissa 10 euron hin-
taan. 

Anna-Riikka on julkais-
sut jo aikaisemmin yhden 
mietelmäkirjan. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

JouluMYYJÄISISSÄ jälleen vilkasta

Perinteiset joulumyyjäiset 
järjestettiin lauantaina 9.12. 
Tuomas Sammelvuo -salissa.  

Myyjäiset avannut kau-
punginhallituksen vara-
puheenjohtaja Vesa Riekki 
kertoi kaupungin tukeneen 
paikkakunnan Suomi 100 
juhlavuoden tapahtumia, 
joita vuoden aikana järjestet-
tiin eri puolella Pudasjärveä 
lähes neljäkymmentä. Lisäk-
si monet yhdistykset, kylä-
seurat yms. ovat järjestäneet 
omia tilaisuuksia. Suomi 100 
vuotta sai siis Pudasjärvel-
lä liikkeelle tuhansia, jopa 
kymmeniätuhansia ihmisiä. 

Riekki kiitti Pudasjärven 
Urheilijoita useiden vuoden 
aikana järjestettyjen tilai-
suuksien vankasta ja tehok-
kaasta järjestelytaidosta ja 
yhteistyöstä. 

-Joulumyyjäisillä on pitkä 
historia, eli ainakin 40 vuot-
ta kaupunki on niitä järjes-
tänyt ja urheiluseura on yli 
20 kertaa ollut kumppanina 

Joulupukki, joka kertoi iäkseen 900 vuotta, kierteli ahke-
raan jututtamassa myyjäisyleisöä ja jakamassa karkkeja 
lapsille ja kaiken ikäisille. 

Joulumyyjäisten aikaan Sammelvuo -sali täyttyi myyjistä ja ostajista. 

Hirsikampuksen 9A luokan oppilaat olivat kartuttamassa 
ensi keväänä Helsinkiin suuntautuvaa luokkaretkirahas-
toa. Myyntivuorossa olivat Leevi Satokangas, Reino Väärä-
niemi, Riikka Lehtola ja Mervi Alatalo. He kertoivat kartut-
taneensa luokkaretkirahastoa jo seitsemänneltä luokalta 
lähtien; myyjäistuotteilla myyjäisissä ja K-supermarketilla, 
sukkia ja karkkeja ovelta ovelle myyden, ym. tempauksia 
järjestämällä. Keväällä on lähdössä luokkaretkelle 22 oppi-
lasta opettajansa Hannele Vainion johdolla. Erityiskohtee-
na tulee olemaan tiedekeskus Heureka. 

Kehitysvammaisten Tuki ry:n arpajaiset olivat suosittu 
kohde. Arvat olivat edullisia ja hyvät palkinnot mm. upea 
herkkukori. Myyntipöydän takana palveluvuorossa Minna 
Juurikka, Marja-Leena Suoperä, Anne Herukka ja Sirpa Ti-
monen-Nissi, joka kertoi yhdistyksen jäsenten olevan eri-
tyisen aktiivisena arpajaisvoittojen tuomisessa. Herkku-
korin voitti Seija Lukkari, sisustuskorin Markku Takkinen, 
karkkikorin Leo Kuurola, ison tontun Anja Lehmikangas 
sekä Työkeskuksen autonpesulahjakortin Ville Takkinen.

Ala-Livolta syntyisin oleva, nykyisin Kiimingin Alakylässä 
vaikuttava Raimo Puolakanaho, oli myymässä RoihuPuu 
-yrityksensä tuotteita, joita ovat ulkorakennukset ja -kalus-
teet sekä puusta valmistetut pientuotteet. 
-Mukava oli tulla kotipaikkakunnalle. Olen tavannut monia 
koulukavereita ja tuttuja. Liikuntasali oli myös tuttu futsal 
-kisareissuilta, jossa on toiminut nuorten valmentajana. 
Pari vuotta sitten hän kertoi olleensa 50-vuotiaiden tapaa-
misessa Jyrkkäkoskella, jossa oli viitisenkymmentä sen 
ikäluokan kavereita. Raimo kertoi puutyöharrastuksesta 
tulleen ammatti tämän vuoden alusta. Sitä ennen hän oli 
noin 20 vuotta Nokialla Oulussa, jossa väen vähennykses-
sä otti vastaan sieltä tarjotun tukipaketin ja perusti yrityk-
sen. Tuotantotilat ovat vanhaan navettaan kunnostetussa 
hallissa. 

Kauimmainen myyjä Pertti Wallenius oli saapunut Pohjois-
Suomen myyntimatkallaan Tampereelta. Pudasjärven jou-
lumyyjäisistä hän oli saanut vinkin torimyyntikauppiaskol-
legaltaan. Walleniuksella oli marjoja ja hedelmiä sekä niistä 
valmistettuja tuotteita, joita hän kertoi hankkivansa myyn-
tiin eri valmistajilta. Pertti kiitteli Hotelli Iijokea mainiona ja 
palvelevana yöpymispaikkana. Kertoi suosittelevansa toi-
sillekin paikkaa. 

Kuusamolainen leivonnaisten myyjä Raili Vesterinen ker-
toi olevansa joulumyyjäisissä ensimmäistä kertaa, mutta 
piipahtaneensa myyjäismatkoilla useinkin paikkakunnalla 
mm. Metsäpäivillä ja Kylmäsen pihassa. 

Grillimakkaroita myymässä PAM:in pisteessä Mika Niskasaari, Paula Soronen, Mirko Nis-
kasaari ja Sirpa Niskasaari. 

mukana. Joulumyyjäisistä 
voidaan sanoa, että ne ovat 
muodostuneet perinteeksi ja 
kuuluvat monen pudasjär-
veläisen jouluvalmisteluun 
ja jouluisen tunnelman ko-
kemukseen. 

Lopuksi Riekki esit-
ti kiitokset kaikille paikal-
le tulleille myyjille, tuote-
esittelijöille, järjestelyissä 
mukanaoleville sekä kaikil-

le myyjäisvieraille. Hän toi-
voi vilkasta kaupankäyntiä 
ja mukavia tarinatuokioita 
ostosten lomassa.

Myyjäisten järjestäjänä 
toimivat Pudasjärven kau-
punki ja Pudasjärven Urhei-
lijat, jonka toiminnanjohtaja 
Marko Koivula kertoi myy-
jiä tulleen liikuntasali täy-
teen. Vuosi vuodelta myytä-
vien tuotteiden lajivalikoima 
ja korkea laatu on kasvanut. 
Tiloihin oli sijoitettu reilut 70 
myyntipöytää. 

Esillä oli muun muas-
sa monenlaisia käsityötuot-
teita, runsaasti leivonnaisia, 

joulukoristeita sekä pehmei-
tä paketteja pukinkonttiin. 
Monissa pisteissä sai ostaa 
myös arpoja. Myyjät olivat 
pääasiassa Pudasjärveltä, 
mutta lähikunnista ja kau-
empaakin oli saapunut myy-
jiä paikalle. 

Joulupukki vieraili pai-
kalla pitkin päivää jututta-
en yleisöä ja jakaen karkkeja 
kaikille. Urheiluseuran kah-
viossa sai ostaa torttukahvit 
ja grillimakkarat löytyivät 
katoksesta ulkona PAM Pu-
dasjärven osaston pisteestä. 

Heimo Turunen
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Vapaus, turvallisuus, kulttuuri ja onnellisuus arvopohjana

Pudasjärven kaupungin ja 
seurakunnan järjestämää 
Suomi 100 -itsenäisyysjuhlaa 
vietettiin itsenäisyyspäivänä 
keskiviikkona 6.12. Juhlalli-
suudet alkoivat juhlajuma-
lanpalveluksella Pudasjär-
ven kirkossa, jonka lopuksi 
laskettiin kaupungin ja seu-
rakunnan seppeleet sankari-
muistomerkille. Sankarihau-
doilla oli 40 vapaaehtoista 
miestä kunniavartiossa. Siel-
tä siirryttiin Hirsikampuksel-
le juhlakahveille ja pääjuh-
laan. Siihen kuului puheita, 
korkeatasoista ja monipuo-
lista musiikkiohjelmaa sekä 
lukion teatterikurssin mu-
siikkikuvaelma Suomen it-
senäisyyden eri vuosikym-
meniltä. Lisäksi luovutettiin 
kulttuuristipendit ja juhlan 
lopuksi paljastettiin sankari-
vainajien muistolaatta Hirsi-
kampuksen aulassa. 

Juhlapuhuja kaupungin-
johtaja Tomi Timonen ker-
toi itsenäisyyden arvopoh-
jaan kuuluvan tärkeimpinä 
vapaus, turvallisuus, kult-
tuuri ja onnellisuus, josta tär-
keimpänä ehtona mainitsi, 
että antaa itselleen ja omille 
ajatuksilleen tilaa olla onnel-
linen. Itsenäisessä Suomessa 
tätä tilaa on hyvin. 

-Onnellisuus on siis meis-
tä itsestämme kiinni, totesi 
Timonen. 

Kaupunki on Timosen 
mukaan juhlistanut tätä ar-
vokasta vuotta juhlavuoden 
teeman YHDESSÄ –mukai-
sesti, muun muassa lukuisil-
la eri tapahtumilla, jotka taa-
tusti ovat jääneet mieleen, 
osa ehkä jopa seuraavaksi 
sadaksi vuodeksi. Kaupun-
ki on varannut hyvin resurs-
seja siihen, että juhlavuoden 
tapahtumista on saatu näyt-
täviä ja mieleenpainuvia.

-Yksikään kansakunta ei 
ole rakentanut Suomen kal-
taista hyvinvointivaltiota 
näin lyhyessä ajassa kuin me. 

Siinä olemme yhdessä onnis-
tuneet ja yhdessä ponnis-
tellen. Tulemme tekemään 
myös tulevasta vuosisadas-
ta ikimuistoisen ja jopa vielä 
edellistäkin paremman.

Sankarivainajien 
muistolaatta  
paljastettiin
Juhlassa paljastettiin Hir-
sikampuksen aulan seinäl-
lä oleva sankarivainajien 
muistolaatta. Muistopuheen 
piti Hirsikampuksen rehtori 
Mikko Lumme. Hän mainit-
si, että Pudasjärveltä sotaan 
lähteneistä miehistä 421 pa-
lasi kotiin sankarivainajina. 
He antoivat henkensä kodin, 
uskonnon ja isänmaan puo-
lesta. 

Lumme kertoi arvosta-
vansa suuresti pudasjärve-
läisen maanpuolustusvä-
en päämäärätietoista työtä 
muistolaatan suunnittelus-
ta ja käytännön järjestelyis-
tä muistotaulun saamiseksi 
Hirsikampuksen seinälle. 

Ensi kevääksi hän kertoi 
hahmotelleensa ajatusta, jos-
sa uudet ylioppilaat laskevat 
yhden saamistaan ruusuis-
ta sankarimuistotaululla. Sii-
tä sitten lähetetään ylioppi-
laiden partio, joka vie kaikki 
ruusut Pudasjärven sankari-
hautausmaalle.

-Haluamme vaalia sitä 
tahtoa, jolla kansakunta sel-
viytyy vaikeuksista jopa ää-
rimmäisen uhrivalmiut-
ta edellyttävässä tilanteessa 
sekä rakentaa sitä henkistä 
ja fyysistä kykyä, jolla kas-
vavat sukupolvet ovat val-
miita tarttumaan töihin lä-
himmäisten ja isänmaan 
parhaaksi, lausui Lumme. 

Pudasjärven kaupun-
ki ja seurakunta olivat tilan-
neet muistolaatan pudasjär-
veläiseltä Koilliskivi -yrittäjä 
Heikki Harjulta, joka on sen 
valmistanut Kivarin takaa, 

Ällin sydänmaan graniitista. 

Kaksi  
kulttuuristipendiä
Pudasjärven kaupunki luo-
vutti 500 euron kulttuuris-
tipendit viime kesän mark-
kinoilla julkistetulle Kun 
Pudasjärvi Ruotsiin lähti 
-kirjahankkeelle, vastaanot-
tajana oli toimittaja Juha Ha-
gelberg sekä Eput Pudiksel-
la -tapahtuman elokuussa 
järjestäneelle Woyzeck-yh-
tyeelle, vastaanottajana ta-
pahtumavastaava Janne So-
ronen. 

Itsenäisyysjuhlaan oli 
kaupunki jo viime keväänä 
tilannut nuorten esittämää 
ohjelmaa. Lukion teatteri-
kurssilaiset olivat suunni-
telleet ja harjoitelleet laajan 

ja monipuolisen musiikki-
kuvaelman Suomi 100 v. Sii-
nä Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä esitettiin Suomen it-
senäisyyden ajan eri vuo-
sikymmenillä. Laulua esit-
tivät kaksi oppilaskuoroa 
Hirsikampuksen, Lakarin ja 
Hirvaskosken koulujen op-
pilaista. Myös opettajien 
kuoro esiintyi. Finlandian 
esitti Käyrätorvella lukion 
oppilas Juho Lumme lukio-
laisen Salome Ervastin pia-
nosäestyksellä. Kaupungin 
Suomi 100 -työryhmän puo-
lesta juhlan tervehdyssanat 
ja loppukiitokset lausui työ-
ryhmän puheenjohtaja Mar-
ja-Leena Törrö. Juhlaan osal-
listui noin 300 henkeä. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Sotaveteraanien puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho ja sotaveteraani Väinö Saarikoski kertoivat antavansa 
suuren arvon sankarivainajien muistolaatan valmistami-
sesta Hirsikampukselle. 

Hirsikampuksen aulan seinällä oleva sankarivainajien 
muistolaatta paljastettiin juhlavasti. Paljastuspuhetta pitä-
mässä rehtori Mikko Lumme, airueina Sointu Veivo ja Tuu-
la Iinatti Pudasjärven Maanpuolustusnaisista. 

Lukiolaisten musiikkikuvaelmassa on päästy -60 luvulle, 
jossa hippinuorten asuissa olevilla nuorilla oli periaattee-
na rakentaa maata rakkaudella ja rauhaa rakastaen. Tosikot 
oikealla olivat tosin eri linjoilla.

Vuonna 1995 joka kodin tv:stä katseltiin, kun Suomi voitti 
jääkiekon maailmanmestaruuden.

Koulujen yhteinen kuoro laulamassa Johanna Puolakanahon johtamana. 

Kulttuuristipendien saajat Juha Hagelberg ja Janne Soro-
nen kaupungin edustajien kukittamana. He kumpikin käyt-
tivät myös kiitospuheenvuoron. 

Lukiolaisten esitys sai erittäin hyvän vastaanoton yleisön 
joukossa ja varauksettomasti myönteistä palautetta.

Itsenäisyysjuhlaan Hirsikampuksen juhlasalissa osallistui noin 300 henkeä. 
Juhlayleisö siirtyi juhlasalista Hirsikampuksen aulaan seuraamaan sankarivainajien muis-
tolaatan paljastusta. 
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Kautta maan monilla paik-
kakunnilla järjestettiin kun-
niavartiot sankarihaudoil-
le. Pudasjärvellä seurattiin 
muun maan esimerkkiä jär-
jestämällä sankarihaudoil-
le kunniavartiointi. Kokoon 
saatiin 40 miestä, joukossa 
kaiken ikäisiä miehiä; nuo-
ria ja iäkkäämpiäkin. Miehet 
saapuivat itsenäisyyspäivän 
aamuna sankarihaudoille 
hyvissä ajoin. Joukkoa ohja-
si Pudasjärven reserviupsee-
rien puheenjohtaja Eero Ta-
lala. Ohjeet saatuaan joukko 
siirtyi kirkkoon juhlajuma-
lanpalvelukseen, josta sitten 
miehet siirtyivät kello 10.30 
kunniavartioon kukin sovi-
tulle paikalleen. Jumalanpal-
veluksen päätyttyä väki siir-
tyi kirkosta sankarihaudoille 
ja seurakunnan ja maanpuo-
lustusjärjestöjen edustajat 
laskivat seppeleen sankari-
muistomerkille, jossa olivat 
kunniavartiossa reservin up-
seeri Vesa Ervasti ja reservin 
aliupseeri Taisto Luukko-
nen, kummallakin Suomi-
konepistooli. Taiston ase oli 
löytynyt omasta takaa, mut-
ta Vesa oli sen lainannut 

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää uutta vuotta 2018!

kukkavälitys

PALVELEMME JOULUNA: 
18.-23.12. klo 9-21

24.12. klo 8-12
Joulupäivänä 25.12. ja
Tapaninpäivänä 26.12.

Kukkakaappi palvelee klo 10-21.

Kauppatie 4 Pudasjärvi
puh. (08) 823 350
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

                   

Ikimuistoinen itsenäisyysjuhla 
Kurenkartanossa
Kurenkartanon Willa Leini-
kissä ja Willa Talvikissa vie-
tettiin Itsenäisyyspäiväjuh-
laa tiistaina 5.12. Arvokkaan 
Suomi 100-juhlan suunnittelu 
ja –valmistelu aloitettiin hy-
vissä ajoin viikkoja aikaisem-
min. Kaikki juhliin liittyvä 
tehtiin itse ja hoitajat muun 
muassa askartelivat yhdes-
sä asukkaiden kanssa koris-
teita juhlaa varten. Asukkaat 
myös saivat kukin oman kut-
sunsa Itsenäisyyspäiväjuhla-
vastaanotolle Kurenkartanon 
presidenttiparilta.

Juhlan alussa presidentti-
pari kätteli juhlavieraat jää-
kärimarssin soidessa, en-
simmäisenä kättelyvuorossa 
olivat veteraanit. Tämän jäl-
keen presidenttipari piti pu-
heen ja juhlamalja nostettiin 
satavuotiaan Suomen kun-
niaksi. Juhlaan sisältyi myös 
Itsenäisyyspäiväaiheista oh-
jelmaa ja lopuksi juotiin täy-
tekakkukahvit.  Päivä oli 
erittäin onnistunut, ikimuis-
toinen ja tunteikas, monet 
vanhuksista liikuttuivat juh-
lan tunnelmasta.

Maarit Väyrynen ja Anne 
Ikonen, kuvat Merja 
Sarajärvi

Hilma-veteraani omaisensa kanssa tervehtimässä juhlan isäntää.

Eeva kansallispuvussa omaisensa kanssa tervehtimässä 
Kurenkartanon presidenttiparia.

Kurenkartanon presidenttiparin kanssa kahvipöydässä so-
taveteraani Kalle. Presidenttinä esiintyi hoitaja Anne Iko-
nen ja rouvana hoitaja Maarit Väyrynen.

Itsenäisyyspäivän juhla-
jumalanpalveluksessa Pu-
dasjärven kirkossa saarnasi 
kirkkoherra Timo Liikanen. 

-Olen kokenut voimak-
kaasti, että itsenäisyyden 
juhlavuosi rohkaisee ja kan-
nustaa pohtimaan yhdessä 
niin Pudasjärven kaupun-
gissa kuin seurakunnassakin 
me –henkeä ja sen merkitys-
tä. Hyvä kysymys kuuluu, 
miten voimme rakentaa yh-
teisöämme niin, että jokai-
nen löytäisi oman turvallisen 
paikkansa? Me kaikki voim-
me henkilökohtaisesti vai-
kuttaa siihen, että kukaan ei 
jää yksin ja syrjäydy. Suomi 

Kirkkoherra Timo Liikanen 
kutsui kirkkoyleisöä juhla-
kahveille ja itsenäisyysjuh-
laan Hirsikampukselle. 

Kaikkia kutsutaan mukaan
100 juhlavuoden teema on 
vahvasti kristillinen. Pudas-
järven seurakunnassa olem-
me kuluvan vuoden aikana 
päivittäneet strategiaa, jonka 
tunnuksena on armoa, osal-
lisuutta ja yhteyttä. Olemme 
valinneet yhdeksi tulevai-
suuden suuntaviivaksi seu-
rakuntalaisia laajasti osallis-
tavan yhteistyön kulttuurin 
rakentamisen. Kaikkia kut-
sutaan mukaan, antamaan 
omat lahjansa kotiseurakun-
nan rakentamiseksi. Jumala 
on kutsunut meitä elämään 
yhteydessä häneen, toisiim-
me ja luomakuntaan, totesi 
Liikanen saarnassaan.

Sankarihaudoilla kunniavartio
Kirkosta siirryttiin osallistumaan seppeleiden laskemiseen sankarihautausmaan muisto-
merkille.

ilmoituksen lehdestä ja il-
moittautuneensa heti mu-
kaan. Muutamia sukulaisia 
Jukka kertoo olevan Kuusa-
mon sankarihaudoissa, oli-
han Kuusamossa Pudasjär-
ven tavoin paljon sodassa 
kaatuneita. Samoin Kontio-
tuotteella työskentelevä, Ma-
rikaisjärvellä asuva, Aki Mu-
ranen sanoi olleensa heti 
valmiina tehtävään. Hän sa-
noi arvostavansa talkoo-
työtä, jota kunniavartio-
tehtäväkin omalta osaltaan 
oli. Yllään olleet maastopu-
vut he kertoivat saaneen-
sa Pudasjärven urheilijoi-
den Marko Koivulan kautta. 
Kumpikin sanoivat osallistu-
vansa myös Itsenäisyysjuh-
laan Hirsikampuksella. Akin 
poika oli esiintymässä myös 
oppilaiden kuorossa. HT

Sankarimuistomerkille Pudasjärven kaupungin, seurakun-
nan sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestön seppeleitä 
laskemassa Sointu Veivo, Terttu Puurunen, Antti Pesälä ja 
Paavo Pikkuaho. Taustalla kunniavartiossa Suomi-kone-
pistoolein varustettuna Taisto Luukkonen ja Vesa Ervasti. 

Pudasjärven sankarivainajien haudoilla oli kunniavartiossa 
40 miestä. Edessä Jukka Lehto ja Aki Muranen. 

Eero Talalalta. Mainitta-
koon, että aseet eivät olleet 
toimintakunnossa. Kun ylei-
sö oli poistunut alueelta, Ta-
lala vapautti myös vartiossa 
olevat henkilöt tehtävistään. 

Kunniavartiossa ollut, 
äskettäin Kuusamosta Pu-
dasjärvelle muuttanut, Juk-
ka Lehto kertoi huoman-
neensa kunniavartioasiasta 
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Hirsikampuksella juhlittiin 
Suomen itsenäisyyden 100 
v juhlavuotta tiistaina 5.12. 
Päivän aikana kaikki Pudas-
järven koulut kokoontuivat 
juhliin ja osallistuivat myös 
ohjelmaan. Juhlien ohjelman 
suunnittelu oli käynnistynyt 
jo viime kevättalvella, kun 
kaupungin johdon taholta 
oli tullut pyyntö Hirsikam-
pukselle ja muillekin kouluil-
le monipuolisesta ja korkea-
tasoisesta lasten ja nuorten 
ohjelmasta itsenäisyysjuh-
laan. Lukion teatteriryhmä 
alkoi suunnitella omaa ohjel-
maa lehtori Elisa Ranuan ve-
tämänä. Kaikkien koululais-
ten juhlakuorojen ohjelmaa 
ideoi ja teki usean opettajan 
ryhmä eri kouluilta ja yhtei-
siäkin harjoituksia pidettiin. 
Muun muassa itsenäisyys-
päivän edellisellä viikol-
la oli yksi päivä, jolloin kai-
kilta Pudasjärven kouluilta 
kokoontui oppilaita harjoit-
telemaan yhteiskuorojen oh-
jelmaa. Koulujen itsenäisyys-
juhlapäivänä tiistaina 5.12. 
pidettiin Hirsikampuksella 
kolme eri juhlaa ja jokaisessa 
oli juhlasali täynnä osallistu-
jia. Viimeisen, kello 13 alka-
neen, juhlan alkuosassa sai 
valkolakin tämän syksyn yli-
oppilas Sami Kälkäjä. 

Koululaiset juhlivat itsenäisyyttä kolmessa eri juhlassa

100 hengen oppilaskuorot 
olivat ryhmittyneet juhlasa-
lin etuosaan esiintymislavan 
molemmille puolille ja esiin-
tyivät juhlassa useaan ker-
taan ohjelman mukaan. Yksi 
vauhdikkaimmista lauluis-
ta oli Äidin tietokone -laulu, 
johon taustat oli tehnyt La-
karin koulun opettaja Seppo 
Kemppainen. Yleisö sai yh-
tyä laulamaan kertosäkeiden 
kohdalla. Kuoroja johtivat 
musiikinopettajat Johanna 
Puolakanaho ja Sari Turu-
nen. Toisen kuoron muodos-
tivat Hirsikampuksen ja La-
karin koulun oppilaat ja 

toisessa laulajat olivat kaikil-
ta muilta viideltä ala-asteelta. 

Reilun tunnin kestävässä 
juhlassa ohjelman punaisen 
langan muodosti lukion te-
atterikurssilaisten suunnitte-
lema ja harjoittelema hauska 
ja havainnollinen kavalkadi, 
jossa Aleksis Kiven Seitse-
män veljestä elivät Suomen 
itsenäisyyden ajan vaihei-
ta ja elämänmenoa eri vuo-
sikymmenillä alkaen ”Seitse-
män veljekset 1918”. Esitystä 
elävöittivät esiintyjien hyvin 
valitut asut eri vuosikymme-
niltä sekä taitavasti valitut 
musiikki- ja valokuva- ja vi-
deokoosteet. Hauskana lop-
puhuipentumana oli vuosi 
2018 ja presidentinvaalit. Sii-
nä kansa suuren äänivyöryn 
sai joulupukki. Hänen vah-
vuus oli, ettei hän leikkaa mi-
tään.

Juhlat alkoivat Juha-Heik-
ki Niemen trumpetti alku-

fanfaarilla. Kalevalaisessa 
tervetulolaulussa oli Hirsi-
kampuksen 1. ja 5. luokan 
oppilaiden kantelesäestys. 
Sykähdyttävä oli myös kuul-
la sivukylien koulujen Vete-
raanin iltahuuto -laulu, jossa 
soolo-osuudet lauloi kantto-
ri Keijo Piirainen Katja Luok-
kasen säestämänä. Opettajat 
esiintyivät myös omana kuo-
rona ja mm. lauloivat yleisön 
kanssa vuorolauluna ”Kalli-
olle kukkulalle”. 

Valkolakki  
Sami Kälkäjälle 
Koulujen kolmannen itse-
näisyysjuhlan alussa oli yli-
oppilasjuhla, jossa Pudasjär-
ven lukion syksyn ylioppilas 
Sami Kälkäjä sai valkolakin. 
Apulaisrehtori Eeva Harju 
kannusti tuoretta ylioppilas-
ta iloitsemaan lukio-opinto-

jen lopputuloksesta, hienos-
ta saavutuksesta. 

-Vietä tänään yhtä elä-
mäsi tähtihetkeä yhdessä lä-
heistesi kanssa. Vaikka elä-
mä saattaa tuoda välillä 
eteesi umpitaipaleita ja lii-
ankin uopttajiva hankia, älä 
lannistu, äläkä anna epä-
voivolle vastaan, vaan jatka 
eteenpäin kohti tavoitteita-
si ja unelmiasi. Sinä saavuta 
ne lahjakkuudellasi ja myön-
teisellä asenteellasi sekä per-

heesi ja ystävien tuella, sanoi 
Harju. Hän esitti myös kii-
tokset juhlan mahtavista esi-
tyksistä - ainakin 100 kiitosta 
- juhlan ohjelman esittäjille. 

Sami Kälkäjä kertoi ko-
tinsa olevan Puhoksen ky-
lällä. Nyt on seuraavana va-
rusmiespalvelu, jolloin on 
hyvää aikaa myös miettiä, 
minne suuntautuu jatko-
opiskelemaan. 

Heimo Turunen

Lukion apulaisrehtori Eeva Harju ojensi ylioppilastodistuk-
sen, valkolakin ja ruusun syksyn ylioppilas Sami Kälkäjälle. Sivukylien koulujen kuoro laulamassa Sari Turusen johtamana. Osallistujajoukko oli kol-

mannessa juhlassa jo hieman pienentynyt, koska kaikkien koulujen oppilaat olivat osallis-
tuneet vain aamupäivän juhliin. 

Opettajien kuoro lauloi Sari Turusen johdolla ja yleisökin 
sai välillä osallistua esitykseen vuorolauluna. 

Koulujen kolmas itsenäisyysjuhla 5.12. alkoi ylioppilasjuh-
laosuudella. 

Lukion esiintyjät kuvailivat myös hieman lähitulevaisuut-
ta ja arvelivat joulupukin saavan presidentinvaaleissa ääni-
vyöryn, koska tämä täyttää lahjatoiveita eikä leikkaa mitään. 

Hirsikampuksen ja Lakarin koulujen 100 hengen kuoro lau-
loi Johanna Puolakanaho johtamana. 

Lukion teatteriryhmäläiset esittivät 7-veljeksen vaiheita 
Suomen itsenäisyyden eri vuosikymmenillä.  Kuvassa juh-
litaan MM95-jääkiekkoa, jossa Suomi kaatoi loppuottelussa 
Ruotsin ja sai MM-kultamitalit. 

Suomi sata vuotta juhla Sarakylässä

Satavuotiaan Suomen itse-
näisyyspäivän vietto kes-
kiviikkona 6.12. Sarakylän 
kappelissa alkoi Jumalan-
palveluksella, jonka toimitti 
kappalainen Juha Kukkurai-

Jumalanpalveluksessa. Sen jälkeen juhlaväki siirtyi seppelten laskuun sankarihaudoille.

Satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivän vietto keskiviikkona 6.12. Sarakylän kappelissa 
alkoi Jumalanpalveluksella, jonka toimitti kappalainen Juha Kukkurainen.

nen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Kappelikuoro avusti 
Jumalanpalveluksessa. Sen 
jälkeen juhlaväki siirtyi sep-
pelten laskuun sankarihau-
doille. Sankarihauta-alue oli 

ehostettu havuasetelmin ja 
jokaisen muistolaatan koh-
dalla paloi kynttilä. Kunnia-
vartiossa olivat samaa ikä-
polvea olevat nuoret miehet 
kuin isänmaan puolesta hen-

kensä uhranneet sankari-
vainajat. Havahduttavalla 
tavalla tuli esille, miten nuo-
rena miehet joutuivat silloin 

puolustamaan nyt satavuoti-
aan Suomen itsenäisyyttä. It-
senäisyyspäivän juhlallisuu-
det päättyivät täytekakku 

kahveihin

Iivari Jurmu,  
kuvat Karoliina Manninen
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Lukijan kynästä

Me jääurheilun ystävät saamme ihmetellä vuodesta toiseen, että 
miksi Pudasjärvellä aloitetaan ulkojääkausi vähintään 3-4 viikoa 
myöhemmin kuin meidän eteläisissä naapurikunnissa. Meillä on  
jääkiekosta, kaukalapallosta ja muutenkin luistelusta pitäviä ihmisiä 
satoja. Lisäksi kun meillä ei ole vielä jäähalliakaan niin luulisi, että 
täällä oltaisiin etunenässä tekemässä ulkojäitä. Mutta ei.

Asiaa on tiedusteltu, mutta ei siihen saada oikein mistään vasta-
usta, joten pyydämme ystävällisesti kaupungin ulkoliikuntapaikois-
ta henkilöä vastaamaan tähän ja perustelemaan asiaa. Esimeriksi 
Oulussa, Jäälissä Kiimingissä,Yli-Iissä on jo luisteltu viikkoja. Mie-
lestämme kentät pitäisi laittaa luistelukuntoon lämpömittarin mu-
kaan, ei kalenterin.

Terveisin, Sippi Team joukkue, heidän jälkikasvunsa ja 
kymmenet koululaiset ja kaupunkilaiset, jotka odottavat 
pääsevänsä mukavan harrastuksen pariin.

Miksi jääurheilukausi 
aloitetaan myöhässä

Sata Lasissa itsenäisyyspäivän alla
Itsenäisyyspäivän alla 5.12. 
järjestetty Sata Lasissa –lii-
kuntatapahtuma keräsi liik-
kujia noin parisen sataa. 
Suositumpia aktiviteette-
ja olivat kehonhuolto, put-
kirullaus ja Peak Pi-
lates. Iloksemme 
huomasimme, että 
jokaisessa aktivi-
teetissä kävi liikku-
jia ja kaikki olivat 
tyytyväisiä siihen, 
että tällaisia päi-
viä järjestetään. 

Liikuntaminuuttien keräys 
käynnistyi heti tapahtuman 
alettua klo 14 ja 100 minuu-
tin tavoite tuli täyteen mel-
kein kaikilla osallistujilla. 
Sata minuuttia liikuntaa ke-

ränneiden kesken arvottiin 
palkintoja, muun muassa 
aktiivisuusmittari, hieronta-
lahjakortteja muita mukavia 
palkintoja. Puikkarin puo-
lella uimahalli ja kuntosa-
li täyttyi niin omatoimisista 

liikkujista kuin vesijumppa-
reistakin.

Marjo Kokko

Puhoksella itsenäisyysjuhla

Sotaveteraanit, lesket ja invalidit ovat kunniakansalaisia vuosien 
sotavuosien aikana antamallaan panoksella. Täällä keskuudessam-
me veteraanien rivit ovat harvenneet, koska heidän keski-ikänsä 
on hyvän matkaa yli 90 vuotta. Tietääkseni Moilasen Yrjö on vii-
meisimpiä puhoslaisia veteraaneja Toinen puhoslainen veteraani, 
jonka tunnen nimeltä, on Mannerheimin ristin ritari Toivo Man-
ninen. Hänen, kuten kaikkien oman kylän ja muiden veteraanien 
muisto on ylpeyden aihe, 

Olen miettinyt moneen otteeseen, miten sotilaat kestivät tais-
teluiden kovuuden esim. Kannaksen heinäkuun rajussa Venäjän 
suurhyökkäyksessä tai Kiestingin Kuoleman kukkulan mottitais-
teluissa. Osa kesti, monien mieli murtui. Asian pukee sanoiksi Yrjö 

Jylhä runossaan Kolme sanaa: ”Siihen tottuu kyllä”. 
Nykyään veteraanienkeski-ikä on yli 90 vuotta. Meillä Pudas-

järvellä on viitisenkymmentä mies- ja naisveteraania. Miesten 
osuus lienee 18. Pudasjärven Sotaveteraaniyhdistys toimii viimei-
seen iltahuutoon asti ja huolehtii kunniakansalaistemme hyvin-
voinnista niin fyysisen kuntoutuksen kuin henkisen ja hengellisen 
tuen tarjonnasta. Rivien edelleen harvetessa, toiminnassa ollaan 
siirtymässä perinneaikaan. Varoja toimintaansa yhdistys saa jäsen-
maksuista sekä erilaisista hyväntekeväisyysavustuksista. Veteraani-
en toimintaa tukemaan pääsevät kaikki halukkaat liittymällä kan-
nattajajäseneksi kymmenen euron vuotuisella jäsenmaksulla.

-Omalla kylälläni Sotkajärvellä, olemme eri yhdistystemme 

toimesta olleet toteuttamassa jo yli 10 vuoden ajan hyvänteke-
väisyyskonserttia veteraanien hyväksi. Konsertin ohjelmistosta 
olemme tehneet äänitteen ”Tuttu tie kotiin”, joka on tuottanut 
lähemmäs 25 000 euroa toimintaan veteraanien hyväksi. Levyjä 
on edelleen myynnissä 10 euron hintaan. Äänitteen kustannukset 
on suoritettu, joten jokainen kymppi menee veteraanien hyväksi. 

Holmström muistutti lopuksi kuluneen alkusyksyn suuresta 
Suomi 100 tapahtumiin kuuluvasta pudasjärveläisten ponnistuk-
sesta Takaisin kotiin –marssista, jossa hän itse oli yksi marssin 
suunnittelijoista ja toteuttajista. 

-Marssilla muistimme niitä sotilaita, jotka kävelivät Lapin so-
dan päätteeksi Kittilästä Pudasjärvelle.

Puhoksen kyläseuran järjes-
tämä itsenäisyysjuhla pidet-
tiin itsenäisyyspäivänä 6.12. 
Puhoksen kylätalolla Möyk-
kälässä. Juhlan aloitti kylä-
seuran puheenjohtaja Eero 

Juhlapuhuja Vesa Holmströmin puheesta poimittua:

Myynnissä Lapinlehmän 
LEIPÄJUUSTOA 

to 21.12. torilla klo 10-11. 
Mukana myös vasikan jauhelihaa. 

Puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove

Kyläseuran talolla on 
muistolaatta muistuttamas-
sa sodassa kuolleista 
kyläläisistä.

Vesa Holmström Sotkajärveltä pitämässä juhlapuhetta. Eeva Kosamo esittämässä runojen lausuntaa. 

Itsenäisyysjuhlan yleisöä.

Hyttinen toivottaen kyläläi-
set tervetulleiksi kehottaen 
kaikkia pohtimaan itsenäi-
syyden merkitystä, sillä so-
taa ja jälleenrakennusta näke-
mättömät sukupolvet pitävät 
liian helposti itsenäisyyttäm-
me itsestäänselvyytenä.

Juhlapuhuja, Pudasjärven 
Sotaveteraanien hallituksen 
jäsen, Vesa Holmström muis-
tutti Veteraanityön tärkey-
destä ja kannusti liittymään 
Pudasjärven Sotaveteraani-
yhdistyksen kannattajajäse-
neksi. 

Paikallinen runouden har-
rastaja Eeva Kosamo tul-
kitsi runon kotirintaman 
oloista sota-aikana sekä pai-
kallishistoriasta kertovan ru-
non. Yhteislauluina laulettiin 
Nälkämaan laulu, Finlan-
dia -hymni, Puhosvalssi ja 
Maamme. 

Kyläseuran hyväksi pi-
detyissä arpajaisissa oli pal-
kintoina suomalainen suu-
ri kinkku, kaksi pienempää 
kinkkua, veteraaniyhdistyk-
sen levy ja kuivakakkuja.

Kaikille tarjottiin lohikeit-
toa ja kinkkuvoileipiä sekä 
lopuksi nautittiin vielä tort-
tukahvit. 

Eero Hyttinen, 
kuvat Silja Lauronen

HURJASTI
UUTUUKSIA!

HUOM!

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

*) ei käsitöistä, 
eikä paikallisista 

tuotteista.

Kanta-
asiakkaana 
saat aina  *) 

norm.
hintaisista 

ALENNUKSEN!

Joulu 

lähenee...

www.aarrekauppa.net

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

Kauppatie 8, 
S-Marketin talossa,

 p. 050 386 8660

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

Meiltä löydät
jokaiselle jotakin!

Tule tekemään löytöjä!

ONKO 
LAHJAPULMIA?

AVOINNA 
JOULUKUUSSA:

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

Ma-Pe 10-17, La 10-14
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Kulkurin kuusi - myönteisesti erilainen joulunäytelmä

Pudasjärven Näyttämön 
koko perheen joulunäytel-
mää ”Kulkurin Kuusi – en 
etsi rakennettua joulupuu-
ta” esitettiin Koskenhovil-
la seitsemän kertaa 2.-10.12. 
Katsojia oli esityksissä noin 
300. Palautteissa on mainittu 
näytelmän olleen erilainen, 
mutta hyvällä tavalla. Esi-
tykset herättivät paljon tun-
teita ja saivat mielen viritty-
mään joulun tunnelmaan. Jo 
alku rauhoitti keskittymään 
näytelmän aiheeseen ja lap-
set sekä aikuiset viihtyivät 
näytelmän juonen seuraa-
misessa. Lopussa joulupuk-

ki pohti eri joululahjoja sekä 
joulun merkitystä ja sen viet-
toa. Hän totesi, että joululah-
jana voisivat olla pienet asiat 
ja parasta on yhdessä olemi-
nen. Hän toivotti kaikille hy-
vää mieltä – terve sielu ter-
veessä ruumiissa. 

Näytelmän olivat käsikir-
joittaneet ja koostaneet Näyt-
tämön omat naiset Senja Lat-
vala ja Pirjo Lauronen. He 
olivat myös kumpikin näyt-
telemässä useassa eri roolis-
sa.

He kertoivat, että haave 
oman näytelmän kirjoitta-
misesta on elänyt jo pitkään 
mielessä. Pirjo ja Senja ovat 
vuosien varrella puhuneet 
asiasta ja kehitelleet ideoita 
ja hahmojakin. Nyt olimme 
molemmat toisistamme tietä-
mättä kirjoitelleet ylös hyviä 

ideoita joulunäytelmää var-
ten. Siitä se sitten lähti. Ker-
roimme ideat toisillemme, 
yhdistelimme niitä ja päätim-
me ottaa pohjaksi suomalai-
set joululaulut, he kertoivat. 

Joululauluja näytelmässä 
käytetäänkin monipuolisesti; 
lauluina, vuoropuheluina tai 
ihan vaan pohjaideana tari-
noille, jotka muodostivat ku-
van erilaisista tavoista viettää 
joulua tai siihen valmistautu-
misesta. 

Nimensä näytelmä sai kä-
sikirjoittajien mukaan perin-
teisesti keskeisellä paikalla, 
toreilla ja turuilla, sijainnees-
ta joulukuusesta, jota kulku-
rinkuuseksi vanhaan aikaan 
nimitettiin. Tämä valoilla ko-
risteltu kuusi oli tarkoitettu 
kodittomien ja muiden vä-
häosaisten sekä laitapuolen 

kulkijoiden iloksi ja lohduksi. 
Näytelmällä esittäjät halusi-
vat muistuttaa tästä vanhas-
ta perinteestä; tänäkin vuon-
na joulunavajaisissa ympäri 
Suomen ovat syttyneet valot 
moniin kulkurinkuusiin.

Näyttelijät kertoivat näy-
telmän olevan mielenkiintoi-
nen, ajankohtainen ja aivan 
erilainen kuin ennen. Näyt-
telijöistä oli suuri osa vanhaa 
kaartia, mutta pari nuorta en-
sikertalaistakin nähtiin mu-
kana. Rooleissa olivat Pentti 
Kuopusjärvi, Väinö Kyngäs, 
Senja Latvala, Pirjo Lauro-
nen, Kaarina Nevanperä, 

Tontut (Senni Parviainen ja 
Väinö Kyngäs) kävivät use-
aan otteeseen kurkkimassa 
ja raportoimassa, ovatko ih-
miset kilttejä.

Yleisölle jaettiin välillä makeisia.

Tohotäti (Niina Parviainen) 
pohti välillä pitäisiköhän 
jouluna siivota, ostaa lahjo-
ja tai jouluruokia – paitsi jos 
en siivoa, osta…

Laitapuolen kulkijat ja kuusi (Pentti Kuopusjärvi, Kauko 
Tervonen) kyselivät mikä on huonomuististen joulu ja vas-
taus oli ”Koska meillä on joulu”. 

Joulupukki (Pentti Kuopusjärvi) pohtii, miten Petteri-poron kunto kestää joulukiireet. ”Pi-
täisiköhän laittaa kuntoilemaan”.

Välillä oli tonttutanssi eli laitettiin jalalla koreasti. 

Lauluja esitettiin erikseen ja yhdessä.

Niina Parviainen, Senni Par-
viainen, Kauko Tervonen ja 
Tuulianna Tuohimaa. 

Näytelmä poikkesi aiem-
mista myös roolitusten osal-

ta. Lähes kaikilla näytteli-
jöillä oli monta roolia, mikä 
asetti omat haasteensa esi-
tyksiin muun muassa nopeat 
vaatteiden vaihdot. HT

Alatalo jatkaa Mhy Pudasjärven 
valtuuston puheenjohtajana 
Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi ry:n valtuusto ko-
koontui torstaina 7.12 päät-
tämään vuoden 2018 
toimintaraameista. Vuoden 
2017 suunnittelu- ja toteu-
tusaktiivisuuden perusteel-
la metsäsektorin nousukau-
si alkoi näkyä jo nyt kentällä 
ja vauhdin arviointiin kiih-
tyvän vuonna 2018. Metsän-
omistajat alkavat varautua 
nousevaan puunkysyntään. 
Valtuutetut olivat huolissaan 
EU:n suhtautumisesta Suo-
men puunkäytön nousemi-
seen, mutta samalla valtuute-

tut olivat huojentuneita siitä, 
että MTK maa- ja metsätalo-
ustuottajien keskusjärjestönä 
on pitänyt asiaa tapetilla kai-
killa poliittisilla tasoilla pää-
töksen saamiseksi Suomen 
kannalta edulliseen lopputu-
lokseen. Yksittäisen metsän-
hoitoyhdistyksen saatikka 
metsänomistajan rahkeet ei-
vät missään tapauksessa riitä 
vaikuttamaan edes valtakun-
nan tasolla EU-tasosta puhu-
mattakaan, vaan siihen tarvi-
taan metsänomistajien laajaa 
yhteistyötä. Tämä yhteistyö 
onnistuu vain keskusjärjes-

tön MTK:n kautta. Työtä sillä 
saralla riittää runsaasti aina-
kin vuoden 2018 alkupuolel-
la. 

Puukauppojen kilpai-
luttaminen vuonna alka-
neen Kuutio-nettisovelluk-
sen kautta jatketaan myös 
vuonna 2018. Valtuutetut 
korostivat metsänomistajil-
le tiedottamisen ja viestin-
nän tarpeellisuutta puun 
katkonnan merkityksen si-
säistämisestä kaupan loppu-
tulokseen. Valtuutetut oli-
vat hyvillään myös siitä, 
että metsänhoitoyhdistyksen 

oma hankintapalvelu tuo oi-
keaa kilpailua ja lisäarvoa 
puukauppaan.

MTK:n kenttäpäällikkö 
Markku Ekdahl toi tiiviin 
tietopaketin valtuutetuille 
ajankohtaisista metsäasiois-
ta. Valtuuston kokousta joh-
ti valtuuston puheenjohtaja 
Hannu Nissi.

Edesmenneen Arto Hin-
kulan tilalle hallitukseen va-
littiin Juha Järvenpää Siuru-
alta. Vuonna 2018 hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa Matti 
Alatalo ja varapuheenjohta-
jana Jukka Särkelä. AH

Vuoden lyhin päivä on 
omistettu lyhytelokuvalle, 
silloin vietetään kansainvä-
listä lyhytelokuvapäivää. 
Pudasjärven kirjasto osal-
listuu tapahtumaan jär-
jestämällä torstaina 21.12. 
omat elokuvafestivaalit. 

Lyhytelokuvapäivä on 
kansainvälinen päivä, joka 
järjestetään kymmenissä 
maissa. Päivä toteutetaan 
yhteistyössä mm. Yle Tee-
man ja Suomen elokuva-
säätiön kanssa.

Kello 16.00 
Lastennäytös on kello 16, 
kirjaston tarina kello 17 ja 
kellu 18 Tampereen eloku-
vajuhlien lyhyiden doku-
menttielokuvien paketti, 
johon kuuluu neljä lyhyt-
elokuvaa Giant, Eleganssi, 
Free ja Posion ihme. 

Elokuvat esitetään isol-
ta valkokankaalta kirjaston 
näyttelytilassa. Elokuvat 
ovat sallittu kaikenikäisil-
le ja niihin on vapaa pääsy.

Kirjastolla 
elokuvafestarit
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Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti perjantaina 8.12. Pu-
dasjärven kirkossa Kuului 
laulu enkelten -Joulukonser-
tin. Esiintyjänä oli sopraano 
Angelika Klas. Häntä säes-
ti maineikas pianotaiteilija 
Jouni Somero. 

Tunnelma oli jouluinen, 
kuuntelijoita oli saapunut 
lumipyryn keskeltä lähes 
200. Angelika Klas tulkitsi 
joululauluja loistavasti. Hän 
kertoi olevansa ensimmäistä 
kertaa Pudasjärvellä. Aikai-
semmilta vuosilta vastaavis-
ta konserteista pudasjärve-
läisille tuttu pianisti Jouni 
Somero hurmasi taas taita-
valla soitollaan kuulijat. Eri-
tyisesti hänen kokoamansa 
Joulufantasia pianosoolo oli 
ihan ihmeellinen.

Toimitusjohtaja Pertti Pu-
rola lausui alussa esiintyjät 
ja konserttivieraat tervetul-
leeksi kiittäen Pudasjärven 
seurakuntaa kirkon lainaa-
misesta konserttiin. Konser-
tin lopuksi Purola ja nota-
riaattisihteeri Henna Ollila 
antoivat esiintyjille muistok-
si Pudasjärvellä valmistetut 
kynttilät. Osuuspankki oli 
järjestänyt edestakaisen lin-
ja-autokuljetuksen, jota mo-
net konserttiin saapuneet 
kuulijat käyttivätkin.

Angelika Klas tunnetaan 
yhtenä Suomen karismaatti-
simmista ja valloittavimmis-
ta laulajasolisteista. Hän on 
esiintynyt laajalti niin Suo-
messa kuin ulkomaillakin 
Savonlinnan Oopperajuhlil-
ta Helsingin juhlaviikoille 
sekä useissa ooppera- ja ope-
rettiproduktioissa niin koti- 
kuin ulkomaisissakin oop-
perataloissa. 

Angelika Klas on poik-
keuksellisen monipuoli-
nen artisti, jonka ohjelmisto 
ulottuu ooppera- ja kama-
rimusiikista musikaali- ja 

Joulutunnelmaa 
”Kuului laulu enkelten” 

-konsertissa

näyttämömusiikkiin. Hä-
net tunnetaan erityisesti As-
tor Piazzollan ja argentiina-
laisen tangon taiturillisena 
tulkkina.

Klas on julkaissut useita 
levyjä muun muassa vuonna 
2012 hän julkaisi Tanguedia 
Quintet -yhtyeen kanssa al-
bumin Kohtalona tango.

Jouni Somero on yksi ah-
kerimmin esiintyviä suoma-
laisia muusikoita. Hän on 
soittanut uransa aikana yli 
2900 konserttia eri puolilla 
maailmaa: Euroopassa, Aa-
siassa ja Pohjois-Amerikas-
sa. Vuodesta 1990 hän on 
toiminut pelkästään konser-
toivana pianistina. HT 

Konsertin järjestäjän OP Pudasjärven puolesta esiintyjille 
ojennettiin konsertin lopussa paikkakunnalla valmistetut 
kynttilät. Ne ojensivat toimitusjohtaja Pertti Purola ja läm-
pimässä halauksessa oleva notariaattisihteeri Henna Ollila. 

Pudasjärven kirkossa joulukonsertissa esiintynyt Angelika 
Klas tunnetaan yhtenä Suomen karismaattisimmista ja val-
loittavimmista laulajasolisteista. Häntä säesti pianotaiteili-
ja Jouni Somero, joka on säestänyt laulajia OP Pudasjär-
ven joulukonserteissa useana aikaisempana vuonna. 

Varaa matkasi nyt! Lippuja rajoitetusti!  
P. 08 82 2052 (ma-pe 8-16) / www.nevakivi.fi

Lähde mukaan ainutlaatuiselle matkalle Helsinkiin 
katsomaan Mamma Mia! -hittimusikaalia 4.- 6. toukokuuta. 

Matka sisältää kuljetukset, kahden yön hotellimajoituksen keskustan
 Vaakunassa (2hh) ja musikaalilipun. 

Matkan hinta 250€. Ilmoittautuminen 27.joulukuuta mennessä.

Pudasjärven kirjastossa on 
esillä joulukuun ajan Paavo 
Niskasaaren taidenäyttely. 
Näyttelyn teema on ”Mitä on 
tähtien kirkkauden ja valke-
an lumen takana”?

Jokien, soiden ja metsäis-
ten vaarojen Pudasjärvi on 
monipuolisuudessaan taitei-
lijoiden unelmamaastoa. Ha-
vupuiden kuusien sinivihre-
ät, mäntyjen punaruskeat ja 
koivujen mahtivalkoiset run-
got kertovat maaston raken-
teita. Joissakin paikoin si-
nistä veden välkettä näkyy 
koskien sulakohdissa ja soi-
den hetepaikoissa. Öiset, re-
vontulten lumoavat loimu-
tukset, kuun aavemaisuutta 
luova hehku tähtien kanssa 
on piirrettynä koillismaalais-
ten ihmisten mieliin.

Joet, joita Pudasjärven 
halki virtaa useita, ovat ol-
leet elämänvirtoja. Sitä ne 
ovat edelleenkin, mutta sel-
västi erilaisella tavalla. Kun 
aikaisemmin joet toivat ter-
van, lohen, uiton ja muillakin 
tavoilla leipää ja suolaa sen 
rantamaille asettuneille asuk-
kaille, nykyisin joet ovat ih-
misten mielen hyvinvoinnin 

Paavo Niskasaaren 
taidenäyttely kirjastossa

Iloitseva suokumpareisto, 
2017

antajia.
Näiltä palkisilta lähtenei-

nä muistamme kaikkia, eri 
vuodenaikojen tapahtumia. 
Värit ovat tärkeitä muisto-
ja. Hillasoiden tarpominen, 
mustikoiden, puolukoiden, 
karpaloiden poiminta erilai-
sista maastoista kummittele-
vat mielissä. Olen Pudasjär-
ven Iijoen rannalla syntynyt 
ja saanut kasvaa aikuisuu-
teen asti. Luonto on aina mi-
nua kiinnostanut. Siksi tä-
mänkin näyttelyn tauluista 
suurin osa on realistisia luon-
tomaalauksia. Vanhin, näyt-
telyyn tuleva tauluni (Nä-
kymä kotini ikkunasta 
keväiselle Iijoelle) on vuodel-
ta 1984 ja nuorimmat taulun 
tältä vuodelta. Näyttelyni on 
toinen tänä vuonna Pudasjär-
vellä, ensimmäinen oli syys 
– ja lokakuun ajan Syötteen 
luontokeskuksella ja siellä oli 
kirjattu useita satoja nimiä 
vieraskirjaan.

Olen maalannut lähes 40 
vuotta. Aloitin maalaamisen 
öljyväreille, nykyisin työs-
kentelen pääasiassa akryyli-
väreillä. Työelämän aikoihin 
maalaaminen oli vähäistä. 

Nyt eläkevuosina maalaan 
lähes päivittäin. Kirjoitta-
minen on myös viime vuo-
sina lisääntynyt. Aikaisem-
min kirjoittelin runoja, viime 
vuosina olen kirjoittanut kak-
si satukirjaa sekä osallistunut 
Oulun ympäristön kynäilijöi-
den, tämän vuoden antolo-
gian tekstien kirjoittamiseen. 
Taulujani on ollut esillä yli 40 
näyttelyssä eri puolilla poh-
joista Suomea. Tänä vuon-
na olen pitänyt kolme omaa 
näyttelyä ja osallistunut kol-
meen yhteisnäyttelyyn. 

Paavo Niskasaari

On taas se aika vuodesta, että 
kokoonnuimme 7.12. Kes-
kustan Kurenalan yhdistyk-
sen syyskokoukseen. Yh-
teisten asioiden hoitamisen 
saralla on ollut monta haas-
tavaa paikkaa, tällä tuulisella 
saralla. Haasteita riittää yh-
teiskunnan muutosten kou-
rissa. Toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin ensi vuodelle, 
vaikka emme tiedäkään huo-
mista päivää.

Pitkäaikainen Keskustan 
järjestötyön aktiivi ja vaali-
työn erityisosaaja, puheen-
johtajamme Martti Räisänen 
siirtyi johtokunnan jäsenek-
si ja kokousväki valitsi yk-
simielisesti Janne Moilasen 
uudeksi Kurenalan paikal-
lisyhdistyksen puheenjohta-
jaksi. 

Kokousväkeä puhutti päi-
vän polttavat asiat esimerkik-
si sote ja maakuntauudistus-
ten monimutkaiset kiemurat. 
Mahdolliset maakuntavaa-
lit ja meneillään oleva presi-
denttivaalikampanja kirvoit-
tivat monta puheenvuoroa. 
Ei ole aivan sama kuka maa-
tamme johtaa. Kansanedus-
tajienkin tasolla tahtoo tulla 
ylilyöntejä. Tahtoo roiskua, 
kun rapataan, sanotaan joka 
työmaalla. Tuntuu, että täällä 
kentällä järjestötyön ruohon-
juuritasolla työtä tulee riittä-
mään pienen ihmisen puo-
lustamiseen ja yhteiskunnan 
vakauden tasoittamiseen. 

Talous paikallisyhdistyk-
sellä on vakaa ja uusia jäse-
niä otetaan avosylin vastaan. 
Yhteistyö ja yhteisöllisyys 

yhteisten asioiden hoitami-
sessa on meidän kaikkien hy-
vinvoinnin kulmakivi. Juuri 
järjestötyössä voi vaikuttaa. 
Äänestäminen on todella tär-
keä. Vaikka voi ajatella ”mitä 
se hyövää”, kynää kuluttaa 
ja vaalilappuja tuhlata. Mut-
ta kun se kuuluu kansallisoi-
keuksiin ja velvollisuuksiin. 
Voit vaikuttaa. En minäkään 
olisi tätä kirjoittamassa, jos 
joku ei olisi minua äänes-
tänyt. Kokous valitsikin al-
lekirjoittaneen yhdistyksen 
sihteerin työtä jatkamaan. 
Hyvä niin, voin kantaa kor-
teni yhteiseen kekoon ja olla 
yksi pieni ihminen muiden 
mukana yhteiskuntaa hoita-
massa.

Onerva Ronkainen

Janne Moilanen Keskustan Kurenalan 
yhdistyksen puheenjohtajaksi
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Terveluloa palvelevaan joulukauppaan

Paulig
PRESIDENTTI-
KAHVI 
500 g

Norjan tuore
ruodoton 
LOHIFILEE
raj. erä

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

Atria
VAASAN-
KINKKU
palana ja siivuina

Tuore Norjan
LOHI
1-3 kg

Oollannin 
uunirapeat
RANSKALAISET 
500 g

PERJANTAI 15.12. LAUANTAI 16.12.

Porsaan KYLJYKSET Irto
KARJALAN-
PAISTI

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Kariniemen
BROILERIN KOIPI-
REISI
3 kpl/ras
marinoitu

Valio
OLTERMANNI
250 g

Atria 
GOTLER-
MAKKARA 
palana

HK O&O Härän
KYLMÄSAVU-
PAISTI
100 g

Naudan
KEITTOLIHA-
PALAT
makuluulla

Flora
MARGARIINIT
400 g

Saarioinen LANTTU-, 
PORKKANA-,
 MAKSA- tai PERU-
NALAATIKKO 700 g

MAANANTAI 18.12. TIISTAINA 19.12.
Atria
HERKKU-
LENKKI 
450 g

149449

2 filee/talous

1095
kg

159

100

795
kg

695

pkt

1295
kg

059
kpl

299

199

895
kg

pkt

kg

699
kg 895

kg

159
kg

795
kg pkt

pkt

2 pkt/talous

149
pss

159
ras

299

389

199

kg

199
plo

pkt

279
pkt

PE-TI 15.-19.12.
Panda 
JOULUPUKKI tai 
TONTTU
SUKLAA-
PATUKKA 209 g

Atria 
kotimainen
JOULUKINKKU
n. 10,5 kg/kpl

Myllyn Paras
TORTTU-
TAIKINA
1 kg

Hartwall
JOULUOMENA 
LINSA
1,5 l
sis. pantin 0,40

LOPPUVIIKKO PE-SU 15. - 17.12.

500

500

699
kg

229
kg

149
ras

575

Atria Perhetilan
BROILERIN

FILEESUIKALE
250-300 g

199
pkt

HK
HERKKUMAKSA-

MAKKARA 
500 g

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

 Eldorado
PISARA-

TOMAATTI
250 g

Riitan Herkku
METRIPIZZAT

750 g

Atria kypsä
PIKKUKINKKU

1 kg

Red Dilicous
OMENA

kpl

pkt

595
kg

JAUHELIHA
SIKA-
NAU-
TA

Antell vaalea
JOULU-
LEIPÄ
400 g

HK
BURGERI
100 g

2 kalaa/talous

199

299

kg

plo

199
pkt

Antell
LUUMU-
LEHIKÄINEN
4 kpl

KLEMENTIINI 
Espanja

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

399

Atria 
kotimainen
JUHLAKINKKU 
n. 7 kg/kpl
pakaste

kg

2 ras

4 pkt

pss

ras

2 kg/tal.

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

9990

Viking 
OTSALAMPPU
ladattava 800 lm

3790

Kuva 
viitteellinen

4995 45,-

Prego
TUHKAIMURI 1200 W

3995

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Tekninen
MICROFLEECE VÄLIASU

1990

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 
mm/205 mm 

• Maks. sahaussyvyys 90°/45° 65 
mm/36 mm 

• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho 1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tarkkaan 

näyttöön 
• Integroitu työvalo 
•  Takuu 1 vuosi tai Metabo XXL-takuu 3 

vuotta   (rekisteröitymällä valmistajan 
sivuilla 4 viikon  sisällä ostopäivästä)

Metabo KGS216M 
LIUKUJIIRISAHA

199,-

30-OS MEISSELISARJA 
SALKUSSA

990

Sievi Arktis
NAHKASAAPPAAT

109,-

Airam
JATKOJOHDOT
Esim. 3-osainen 1 m 
kytkimellä

399

PALJON KAUNIITA 
JOULUKUKKIA 

SAAPUNEET!
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Pukinkonttiin M-marketista
TEKSTIILIOSASTOLTA

LELUOSASTOLTA

FAMILON-
PEITE
koko 150x200 cm

Erilaisia
SAUNA/
AAMUTAKKEJA

HARTIAHUIVI
pehmyt kudottu acryl

Lasten
SUKKAHOUSU
koko 74-140 cm

UNITYYNY
koko 50x60 cm 

Ringela naisten
PEHMYT FLEECE 
OLOASU

Opal miesten
KERRASTO
100% puuvillaa

2190

1090

2990

6400

3690

2150

595

Misukka

KIRISTÄMÄTÖN

SUKKA

naisille ja miehille!

Alkaen

PERINTEISIÄ KOKO 
PERHEEN PELEJÄ:

1850

KIMBLE
vuoden 
1972 näköispainos 490

YATZY

2990

RUMMY 950

HUOJUVA TORNI

2590

ALIAS

2150

JUNIOR ALIAS

1550

CHOCO

1790

AFRIKANTÄHTI

2590

KALASTUSPELI

2450

LAIVANUPOTUS

3190

ALFAPET

4000

SCRABBLE

Lasten 
PALAPELIT
mini                             maxi

295 895

100

JOULUSÄKKI
muovinen

990

JOULUSÄKKI
100

JOULUPAPERIT

695

PAKETOINTISETTI

PAKETTITARRA-
PAKKAUKSET

125
Alkaen

Alkaen

079

LAHJAKASSIT
useita eri kokoja

Alkaen

5490

Emek Suomi100
JAKELUREKKA

2500

Emek
AURAUSAUTO

3150

Emek Volvo FH16
HIEKKAREKKA

4900

Emek Ponsse 
Elephant
METSÄKONE 
JOSSA TELAT

2950

Plasto
KAUHATRAKTORI JA 
PERÄKÄRRY

3490

Plasto 
MOPOT
eri värejä

3250

Plasto
AURA-AUTOT

3990

Plasto
POTKU-AUTOT
erilaisia

2590

Brio
RATASETTI
ovaali

3500

Brio 
YMPYRÄRATA

3995

Brio
KULTAKULJETUSSETTI

2290

Brio
HAKKA

1995

Brio
KLOVNI

Brio
TAAPEROKÄRRY

3990

2790

NUKKE 35 cm
+ KYLPYAMME &
TARVIKKEET

1350

LÄÄKÄRIN-
TARVIKKEET

3690

NUKEN KEHTO

2490

KAMPAUSPÄÄ

2990

NUKENVAUNUT

2290

My Little Pony
SATEENVARJO-
RATTAAT

3495

Minimoomis
PUHUVA KOKOO

1895

Babymoomis
PEHMO
18 cm

Minimoomis
PEHMO

1990

Lasten kotimainen
MUTKAKINTAS

2490
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TUURITUVALLA 
KAHVI TARJOILU

Pudasjärven Urheilijat ry
Tervetuloa!

Tuuritupa 20 vuotta

Tiistaina 19.12. klo 9-16.
Nykyinen puheenjohtaja Paavo Ervasti  
ja tuleva puheenjohtaja Kirsi Kipinä 
paikalla klo 9-11.

70  v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!
Kysy talvitarjousta 

esim. kesämökkien kattoasennuksiin.
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät 
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
kattoasennus@outlook.com

Joulujamit Pikku Syötteellä
Syötteellä oli tapahtumien 
suhteen vilkas viikonlop-
pu, avattinhan alueen hiih-
tokausi. Yksi odotettu ta-
pahtuma oli joulujamit, jossa 
tanssiväki suuntasi matkan-
sa Pikku-Syötteen hotellil-
le. Ennakkoon oli jo suuri 
joukko ilmoittautunut tans-
sikurssille, eikä päivä tuotta-
nut pettymystä. Meitä tans-
sinharrastajia oli paikalla 
lähes 80 henkilöä. 

Päivä alkoi cha chan al-
keilla ja alkeisjatkoilla, sitten 
pieni tauko ja rumba boleron 
jatkon tahdittamana opetel-
tiin uusia kuvioita. Kurssi-

päivä sai päätöksen fuskun 
jatkolla.

Joulujamit olivat Sipen 
ja Maken (Sirpa Lotvonen 
ja Markku Oikarinen) tans-
sinopettajien Oulun, Kuusa-
mon ja Syötteen tanssikurs-
sien yhteinen pikkujoulu, 
toki sinne olivat tervetullei-
ta kaikki tanssinharrastajat 
ja lauantainakin paikalla oli 
väkeä ympäri Suomea.

Miksi kurssi on niin suo-
sittu? Tämän kysymyksen 
jos esittäisi kurssilaisille vas-
taus olisi; mahtavat opettajat 
Sipe ja Make, uutta asiaa so-
pivasti, perusteellinen ope-

tus ja iloinen ja reipas mei-
ninki.

Päivään toki sisältyi muu-
takin kuin tanssikurssi; yh-
teinen pikkujouluruokailu, 
sitten tunnin verran ohjel-
maa, ja tansseissa kun oltiin, 
niin joulupukki tuli paikalle 
Säkkijärven polkan tahtiin ja 
ilta jatkui aina puoli yhteen 
saakka tanssien merkeissä 
todella ammattitaitoisen Sar-
mas orkesterin tahdittama-
na. Sarmas on tanssiorkes-
terien SM 2017 ja soisi tätä 
orkesteria Pudasjärven tans-
sipaikoilla kuultavan use-
amminkin.

Päivällä tanssikursseilla oli lähes 80 osallistujaa.

Pikkujoulussa oli hauskaa ohjelmaa ja ilta jatkui tanssien merkeissä aamuyölle saakka. 
Opettajat Sirpa Lotvonen ja Markku Oikarinen tarjosivat tanssikurssipäivänä uutta asiaa 
sopivasti, opetus koettiin perusteellisena ja kurssilla oli iloinen ja reipas meininki.

Päivä kaikkiaan oli on-
nistunut, järjestelyt toimivat, 
kiitoksia vielä kerran Pikku 
Syötteen hotellille, Sipelle ja 
Makelle, kaikille paikallisil-
le järjestelyissä mukana ol-
leille. Tiedoksi vielä ei tämä 

tähän pääty, ensi vuonna jat-
ketaan tanssikurssien mer-
keissä, ensimmäisen kerran 
15.4, seuratkaa ilmoittelua 
netistä Pikku Syötteen ja Si-
masurkan sivuilta.

Hyvää joulua ja tanssillis-

ta uutta vuotta toivottelevat 
Syötteen tanssinharrastajat

Hannu Pitkänen, 
kuvat Erkki Riihiaho

Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtaja Paavo Ervas-
ti loi syyskokouksen alussa 
katsauksen seuran kuluneen 
Suomi 100 v juhlavuoden 
toimintaan, joka teema oli 
näkyvästi esillä tapahtumis-
sa ja toiminnassa. Seuran pe-
rinteiset liikuntamatkailuta-
pahtumat Umpihankihiihto, 
Syötehiihto ja Pilikkiviikko 
vietiin läpi onnistuneesti ak-

tiivisen talkooväen voimin.
Yleisurheilussa seuran jä-

sen Eetu Rantala juoksi EM-
hallikisoissa välieriin. Mikko 
Rahkola on osoittanut nuor-
ten sarjassa lupaavia kes-
tävyysjuoksutuloksia. Sini 
Paukkeri voitti Nuorten pa-
ralympian EM-kultaa ja hä-
nen huippu-urheilijan uraa 
siivittää pääsy olympiaval-
mennettavien ryhmään. Le-

vin Ruskamaratonilla Kalle 
Keskipoikela voitti miesten 
puolimaratonin ja Iida Haa-
taja naisten puolikkaan. Ve-
teraanisarjassa urheilevat 
Kari Jylhänlehto, Timo Vä-
häkuopus, Jaakko Tuovila 
ja Vesa Holmström ovat saa-
neet menestystä.

Mäkipuolella Olavi Lei-
nonen saavutti pronssimi-
talin veteraanien MM- ki-

soissa Itävallassa ja Keijo 
Kettunen hyppäsi hopeal-
le Siilinjärvellä veteraanien 
SM- kisoissa. 

Veteraanisuunnistaja Ju-
hani Rajavaara sijoittui nel-
jänneksi SM- kisoissa. Suun-
nistusjaostossa heinäkuun 
alussa pidetyn syötesuun-
nistuksen ohella on tehty 
mittavia valmisteluja vuo-
den 2019 SM- kisojen onnis-

tumiseksi. 
Hiihtojaoston juniorit 

Essi Parkkila, Jaakko Parkki-
la ja Santtu Outila ovat kil-
pailleet aktiivisesti ja sijoit-
tuneet useissa kansallisissa 
kilpailuissa kolmen parhaan 
joukkoon.

Suunnistusjaosto, Len-
topallojaosto, Uimajaosto 
ja Kuntourheilujaosto ovat 
myös toimineet aktiivisesti. 

Jyrkkäkosken huvikes-
kuksella kesäkuussa pidetyt 
KASARI ja YSÄRI- tapah-
tumat sekä LC Pudasjärven 
kanssa järjestetyt Venetsia-
laiset olivat menestys. Seu-
ra oli myös merkittävänä 
yhteistyökumppanina elo-
syyskuun vaihteessa valta-
kunnallista huomiota saa-
neessa TAKAISIN KOTIIN 
marssitapahtumassa. 

Pudasjärven urheilijoilla vilkas toimintavuosi

Onnistunut kirkkomusiikkiviikko 
juhlavuoden teemalla

Pudasjärven Kirkkomusiik-
kiviikkoa vietettiin jo vii-
dennentoista kerran. Viikon 
ohjelmassa oli runsaasti kuo-
romusiikkia. Konsertit saivat 
liikkeelle yhteensä noin 750 
henkeä. Suosituimmat kon-
sertit olivat ne, joissa oli mu-
kana paikallisia esiintyjiä. 
Paikalliset kuorot esiintyivät 
Suomen satavuotisjuhlien 
teeman mukaisesti ”Yhdessä 
toisten kanssa”. Kirkkokuo-
ro lauloi 1. adventin konser-
tissa Oulun tuomiokirkko-
kuoron kanssa ja Sarakylän 
kappelikuoro ja Vox Mar-
garita esiintyivät 5.12. Suo-
malainen messussa. Myös 
D’amen –kuoron ja Gau-
diate –kuoron konserttioh-
jelmassa oli Suomen juhla-

vuosi esillä. Jouni Someron 
konsertissa kuultiin virsiso-
vituksia pianolle ja Sibeliuk-
sen pianomusiikkia. Virsi-

kirjan lisävihkomaraton teki 
virsikirjan lisävihkoa tunne-
tuksi. 79 uuden virren laula-
miseen kului aikaa noin nel-

jä tuntia.  

Pudasjärven 
seurakunnan tiedotus

Kirkkomusiikkiviikon päätöstilaisuudessa Suomalaisessa messussa 5.12. seurakuntakes-
kuksessa esiintyivät Sarakylän kappelikuoro ja Vox Margarita kuoro jäsenet. Oikealla kuo-
rojen säestäjät Sari Turunen ja Aira Siuruainen—Kalliola sekä säestäjä ja kuorojen johtaja 
Keijo Piirainen. Illan juonsi nuorisotyöntekijä ja musiikkimies Marko Väyrynen.
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Kirsi Kipinä Pudasjärven Urheilijoiden uusi puheenjohtaja

Kirsi Kipinä valittiin Pudas-
järven Urheilijoiden uudeksi 
puheenjohtajaksi. Ehdotuk-
sen teki sunnuntaina 10.12. 
pidetyssä syyskokoukses-
sa vuoden puheenjohtajana 
toiminut Paavo Ervasti, joka 
valittiin hallitukseen rivijä-
seneksi. Hän lupasi olla uu-
delle puheenjohtajalle omal-
ta osaltaan tukena seuran 
laajassa ja monipuolisessa 
toiminnassa. 

Kokouksen puheenjoh-
tajana toiminut seuran kun-
niapuheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo mainitsi, että 
kokouksessa tehtiin seuran 
yli 70-vuotisessa toiminnas-
sa historiaa, kun valittiin en-
simmäinen naispuheenjoh-
taja. 

Kipinä on pitkään toimi-
nut seuran varapuheenjoh-
tajana sekä Voimistelujaos-
ton puheenjohtajana. Hän 
kiitti luottamuksesta, kiitte-
li hallituksen hyvää toimin-
tailmapiiriä toivoen sen jat-
kuvan myös jatkossa. 

Hallitukseen valittiin uu-
tena Jaana Valkola (Mervi 
Matero) sekä jatkamaan Riit-
ta Jaakola (Tarja Tolonen) 
ja Paavo Ervasti (Vesa Pe-
sälä). Muut hallituksen jä-
senet ovat Heino Ruuska-
nen (Mika Kuusijärvi ja Sauli 
Harju (Jenni Ylilehto). Koko-
uksiin osallistuvat myös ja-
ostojen puheenjohtajat. 

Jaostojen puheenjohta-
jiksi tulivat: Voimistelu-
jaosto Jaana Valkola, Ui-
majaosto Aini Seppänen, 
Lentopallojaosto Kauko Ter-
vonen, Hiihtojaosto Mikko 
Raappana, Suunnistusjaos-
to Riitta Jaakola, Mäkijaos-
to Paavo Ervasti, Yleisurhei-
lujaosto Heino Ruuskanen ja 
Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen. 

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

Kokouksessa lopullisesti 
hyväksyttyjen, vuoden 2018 
alusta voimaan astuvien uu-
sien sääntöjen mukaan, seu-
ran johtokunnan nimitys 
muuttuu hallitukseksi. Hal-
lituksen puheenjohtajan toi-
mikausi on kaksivuotinen ja 
toimikausia voi olla peräk-
käin korkeintaan kolme. 

Liikuntaa koko  
perheelle
Pudasjärven Urheilijoil-
la on tarkoituksena edis-
tää liikuntaharrastusta seu-
ran toiminta-alueella siten, 
että mahdollisimman moni 
harrastaisi kunto-, kilpa-, 
ja huippu-urheilua edelly-
tystensä ja tarpeidensa mu-
kaisesti. Toiminta-ajatukse-
na on tuottaa kansallisen ja 
kansainvälisen tason urheili-
joita, kasvattaa ja ohjata nuo-
risoa, tarjota liikunnallinen 
vaihtoehto koko perheelle 
ja vaikuttaa liikuntapaikko-
jen kehitystyöhön todettiin 
seuran ensi vuoden toimin-
tasuunnitelmassa. 

Ensin vuonna toiminnas-
sa avainalueina ovat hyvä 
tiedonkulku, nettisivujen 
aktiivinen käyttäminen ja 
some-tiedotus niin seuran 
kuin jaostojen toiminnois-
sa, Jyrkkäkosken kesätoi-
mintaa jatketaan aikaisem-
malta pohjalta, kiinnitetään 
huomiota valmentajien ja 
ohjaajien koulutukseen sekä 
seurojen väliseen yhteis-
työhön. ”Sen mitä teemme, 
teemme kunnolla”, maini-
taan johtoajatuksena. 

Tavoitteena on vakiin-
nuttaa paikka SUL:n luo-
kittelussa I-liiga seurana ja 
tavoitteena nousu 50:n par-
haan urheiluseuran jouk-
koon Suomessa. 

Palkitsemiset
Kokouksen alussa jaettiin 
Suomen 100 vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi ansiomerkke-
jä sekä palkittiin Vuoden ur-
heilijat/kuntoilija, Vuoden 
urheiluteot sekä jaettiin val-
mennusapurahat. 

Kultainen ansiomerkki 

Paavo Ervasti, Heikki Haa-
vikko, Antti Härkönen ja 
Taisto Luukkonen. 

Hopeinen ansiomerkki 
Pauli Harju, Väinö Hinku-
la, Maija Honkanen, Riitta 
Jaakola, Arto Kuurola, Juk-
ka Lohvansuu, Jari Pekkala, 
Pentti Riekki, Vesa Riekki, 
Raija Sarajärvi, Raija Suorsa, 
Kauko Tervonen. Esko Tör-
mänen, Arto Ylilehto, Sini 
Paukkeri, Tarja Tolonen. 

Pronssinen ansiomerk-
ki Pirkko-Liisa Jaara, Toivo 
Kiminki, Juha Luoma, Asko 
Mäkäräinen, Marko Ojala, 
Minna Perttu, Tomi Illikai-
nen, Antti Kokko, Timo Vä-
häkuopus, Jaakko Tuovila. 

Vuoden 2017  
urheilijat ja  
-kuntoilija:
Vuoden yleisurheilija Eetu 
Rantala, hiihtäjä Essi Parkki-
la, lentopalloilija Aleyna De-
mir, voimistelija Siiri Ojala, 
mäkikoululainen Ossi-Mati-
as Kettunen, suunnistaja Ju-
hani Rajavaara, uimari Elias 
Ylilehto ja vuoden kuntoilija 
Jorma Puurunen.  

Vuoden Urheiluteot 
Vuoden 2016 jaostona pal-
kittiin suunnistusjaosto. 
Vuoden taistelijan malja Iida 
Haataja, Vuoden urheiluteko 
Eetu Rantala osallistuminen 
halli EM-kisoihin, Vuoden 
valmentaja Jukka Vähäkan-
gas, Vuoden huoltaja Elii-
sa Ojala, Vuoden nuorioh-
jaaja Minna Uusi-Illikainen, 
Esimerkillinen urheilija Sini 
Paukkeri, Vuoden talkoonai-
nen Aino Ervasti, Vuoden 
talkoomies Kauko Tervonen 
ja Vuoden sidosryhmä OP 
Pudasjärvi.  

Seuran apurahan 
saajat:
Sini Paukkeri, Eetu Rantala, 
Mikko Rahkola, Kalle Keski-
poikela, Veera Mantere, Iida 
Haataja, Timo Vähäkuopus, 
Kari Jylhänlehto, Jaakko 
Tuovila, Juhani Rajavaara, 
Keijo Kettunen, Olavi Leino-
nen.

Heimo Turunen

Seuran nykyinen puheenjohtaja Paavo Ervasti ja seuran 
historian ensimmäinen naispuheenjohtaja Kirsi Kipinä ku-
kitettuna. 

Kultaisen ansiomerkin saajia Paavo Ervasti, Antti Härkö-
nen ja Taisto Luukkonen.

Vuoden urheilijat ja palkitut seuratoimijat yhteiskuvassa; Aleyna Demir, Essi Parkkila, Aino Ervasti, Siiri Ojala, Ossi-Mati-
as Kettunen, Juhani Rajavaara, Jorma Puurunen, Iida Haataja, Riitta Jaakola, Eliisa Ojala, Kauko Tervonen. 

Valmennusapurahan saajat (jotka paikalla); Iida Haataja, Timo Vähäkuopus, Kari Jylhän-
lehto, Jaakko Tuovila, Keijo Kettunen, Olavi Leinonen, Juhani Rajavaara.

Pronssisen ansiomerkin saajia Tomi Illikainen, Toivo Kiminki, Juha Luoma, Asko Mäkäräi-
nen, Jaakko Tuovila, Timo Vähäkuopus.

Hopeisen ansiomerkin saajia Arto Kuurola, Riitta Jaakola, Jukka Lohvansuu, Pentti Riekki, 
Raija Suorsa, Vesa Riekki, Kauko Tervonen, Raija Sarajärvi ja Arto Ylilehto.

Pudasjärven Urheilijoiden syyskokoukseen osallistui väkeä tuvan täydeltä Puikkarin tiloissa. 
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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

Lämpimät lahjat….

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista joulua!

SU 24.12. JOULU-
AATTONA SULJETTU

NAISTEN KENKÄ
Koot: 36-41

49,80

väri: musta, pinkki

8,90
Kotimainen 

MERINOVILLA-
SUKKA 
12,90

Miesten 
kotimainen 

JUSSI-
KERRASTO 

alk. 44,50  

Naisten 
PUUVILLA-

PITKIS 
9,90

(norm.hinta 12,50€)

Naisten lämmin 
SUKKAHOUSU, 

5 väriä
5,90

(norm.hinta 7,50€)

Kotimainen 
UNISUKKA

8,50

Erä naisten 
PAITULEITA 
(hajakokoja)

10,00

Lasten PYJAMAT ja 
PAITULIT 

POISTOHINTAAN 
alk.  5,00

Erä 
AAMUTOSSUJA 

(hajakokoja) 
alk.  10,00

LASTEN 
KINTTAAT 

NAHKAKINTTAAT

lasten
ALKAEN

14,50
aikuisten
ALKAEN

19,50

AAMUTOSSUT

(norm. hinta 39,80€)

29,90
TARJOUS!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!Joululehdessä 
pe 22.12.2017

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:
Varaa 

ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!

Ikuisesti sinun -runokirja julkistettiin
Pudasjärven kirjastossa jul-
kistettiin torstaina 7.12. kir-
joittajaharrastajien Pirjo 
Riihiahon ja Ullamaria Sten-
iuksen yhteisteos ”Ikuisesti 
sinun”. Kirja on tamperelai-
sen kustantaja Mediapinnan 

Pirkko Polvi saamassa kirjailijoiden nimikirjoituksella varustetun juuri julkistetun kirjan. 

Kirjoittajaharrastajat Pirjo Riihiaho ja Ullamaria Stenius jul-
kaisivat yhteisen runoteoksen Ikuisesti sinun. 

julkaisu kirjasarjassa ”Suomi 
100 runokirjaa”. Siinä on ru-
noja sekä Pirjolta että Ulla-
marialta ja Ullamarian valo-
kuvia. 

-Kansikuva on kaunis ja 
kuvaa hyvin jotain ikuisesta 

kaipuusta. Ihan ei kiinni pää-
se. Ja jos pääsemässä on, niin 
jo pyristelee pois, erästä luki-
ja mainitsi. 

Ullamaria Stenius toi nyt 
ensi kerran kirjoituksiaan 
kansien väliin. Hänelle Ikui-

sesti sinun on siis esikoisteos. 
Pirjo Riihiaholle se on jo 15. 
julkaisu. Nämä kuusikymp-
piset naiset ovat runoissa 
tuoneet julki sekä unelmiaan 
että arjen tapahtumia. Pääl-
limmäinen mielikuva kirjasta 
kuitenkin on, että se on rak-
kauslaulu, voisi kertoa ke-
nestä tahansa. 

Iltahetki kirjastossa ku-
lui mukavasti, kun Ullamaria 
luki Pirjon runoja, Pirjo Ulla-
marian runoja ja omia runo-
jaankin runoilijat lukivat lo-
puksi. Pari aiheeseen sopivaa 
kansanlauluakin laulettiin 
yhdessä.

Kukituspuheenvuoros-
saan kirjastonjohtaja Outi Ni-
vakoski kiitti koskettavasta ja 
viihdyttävästä hetkestä runo-
jen äärellä. Runoilijoitten yli 

50 vuotta kestänyt ystävyys-
kin oli ollut aistittavissa.

Lopuksi juotiin kirjas-
ton tarjoamat makoisat kah-
vit. Tilaisuuteen osallistuneet 
runojen ystävät ostivat pai-

kan päällä 25 euron hintaista 
kirjaa. Siitä voi jättää tilauk-
sen Pirjolle tai Ullamarialle 
tai tilata suoraan osoitteesta 
www.mediapinta.fi hakusa-
nalla Ikuisesti sinun. HT

Varvikkoistutukset 
edelleen hautakumpujen 
päälle Riekinkankaalla

Kirkkovaltuusto kokoontui 
tämän vuoden neljänteen 
ja samalla vuoden viimei-
seen kokoukseensa maanan-
taina 11.12. Kokousta joh-
ti varapuheenjohtaja Terttu 
Puurunen. Alkuhartauden 
ja virren jälkeen muistettiin 
kukkaonnittelulla valtuu-
tettu Jouni Piriä 60-vuotis-
merkkipäivän johdosta. 

Kokousasioissa eniten 
keskustelua herätti Oiva Ku-
han ja 15 muun henkilön 
muutosaloite, jossa he vas-
tustivat Riekinkankaan hau-
tausmaan hautakumpujen 
päällystämistä varvikkois-
tutuksella. Kirkkoneuvoston 
kannan asiaan esitteli talous-
päällikkö Maire Puhakka. 
Hän kertoi, että uudella puo-
lella eli ns. E-osassa hauta-
usmaata hautakummut on 
peitetty varvikkoisella kunt-
tamaalla kymmenien vuo-
sien ajan. E-alueen käyttö-
suunnitelma on hyväksytty 
jo vuonna 1980 ja kirkkoval-
tuuston käsitellessä vuonna 
2014 hautausmaiden käyttö-
suunnitelmia, ei tehty muu-
toksia hautausmaan aluei-
den katemääräyksiin. Hän 
näytti myös kuluneena syk-
synä alueelta otettuja valo-
kuvia. 

E-alue on jo suurimmal-
ta osaltaan käytössä. Sitä on 
hoidettu varpukasvi- ja met-
säturvepintaisena vuodes-
ta 1980 lähtien. Alueesta on 
muodostunut harmonisen 
rauhallinen ja yhtenäisen nä-
köinen hautausmaan alue ol-
len maisemallisesti tyypilli-
nen metsähautausmaa, joka 
kuuluu osana laajempaan 
männikkökankaaseen. Kynt-
tilöiden ja muistoesineiden 
tuomista haudalle ei ole kiel-
letty. Tuulikellot ym. puihin 
ripustettavat koristeet eivät 
ole kuitenkaan sallittuja. 

Kirkkoneuvoston esityk-

senä oli, että aloite ei anna 
aihetta muuttaa voimassa-
olevaa Riekinkankaan hau-
tausmaan käyttösuunnitel-
maa.

Asia herätti valtuutet-
tujen keskuudessa vilkas-
ta keskustelua ja käytettiin 
yhteensä kymmenen pu-
heenvuoroa. Muutamis-
sa puheenvuoroissa löytyi 
ymmärtämystä aloitteen-
tekijöiden esittämiin näkö-
kantoihin, mutta kukaan ei 
kuitenkaan esittänyt aloit-
teen hyväksymistä. Yksi-
mielisesti päätökseksi tuli 
kirkkoneuvoston esitys. To-
dettiin kuitenkin, että seura-
kunnan kannattaa aikaisem-
paa enemmän keskustella 
omaisten kanssa hautaus-
maan käytännöistä sekä tie-
dottaa käytössä olevan 
käyttösuunnitelman periaat-
teista. 

Työtä ja toimintaa 
joukkuehengessä
Hyväksyttiin seurakunnan 
henkilöstöstrategia 2025. 
Siinä oli yhdeksi suunta-
viivaksi kirjattu toiminta-
edellytysten turvaaminen. 
Henkilöstöstrategiaa oli 
työstetty kuluvan vuoden 
kevään ja syksyn aikana yh-

dessä työntekijöiden kanssa 
UUTE-hankkeen työpajois-
sa sekä yhteistoimikunnan 
kokouksissa. Arvoina on: 
Olemme joukkue, luotam-
me toisiimme ja olemme oi-
keudenmukaisia. Visioiksi 
oli kirjattu sitoutunut, am-
mattitaitoinen, kehittyvä 
ja muuntautumiskykyinen 
sekä hyvinvoiva työyhteisö. 
Henkilöstöstrategian tehtä-
vän on tukea johtamista, oi-
keudenmukaista ja tasapuo-
lista henkilöstön kohtelua, 
työhyvinvointia ja sen johta-
mista sekä henkilöstön osaa-
mista. 

Hyväksyttiin ensi vuoden 
talousarvio 1,50 kirkollis-
veroprosenttiin pohjautuen 
sekä toiminta- ja taloussuun-
nitelma 2018-2020.  

Talousarviovuosi 2018 
näyttää noin 12 000 euron 
alijäämää, joka katetaan 
edellisten vuosien ylijäämä-
kertymästä. Investointipuo-
lella suurin menoerä tulee 
olemaan kirkon energiakor-
jaus. 

Päätetiin myös ensi vuo-
deksi hautapaikojen luovu-
tushinnat sekä saatettiin tie-
doksi kuluvalta vuodelta 
kolmen neljänneksen talous-
arviototeuma. HT

Kokouksen alussa kukitettiin Jouni Piri 60-vuotismerkki-
päivän johdosta. Kirja- ja kukkaonnittelua esittämässä ta-
louspäällikkö Maire Puhakka, kirkkoherra Timo Liikanen 
ja kirkkovaltuuston kokouksen puheenjohtajana toiminut 
Terttu Puurunen. 
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TIKSY 250
2-tahti, ilmajäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3170/380/17,5 mm.
Takuu 2-vuotta.

4890,-

VARYAG 550
2-tahti, ilmajäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3937/500/22 mm.
Takuu 2-vuotta.

6890,-

sis. toimituskulut

sis. toimituskulut

7990,-
sis. toimituskulut

PATRUL 800
4-tahti, nestejäähdytys, sähkökäyn-
nistys, tela 3968/600/30 mm.
Takuu 2-vuotta.

LUMILINGOT:
Honda
HSS 760 AEW
PYÖRÄ
Takuu 4-vuotta

3390,-
Honda
HSS 760 AET
TELA
Takuu 4-vuotta

3580,-

Honda
HSS 760 EWD
PYÖRÄ+TELA
Takuu 4-vuotta

3790,-

Espina
XTP 120 6,5 hv
PYÖRÄ
Takuu 12 kk

649,-
Espina
XTP 121 11 hv
PYÖRÄ
Takuu 12 kk

1190,-
Espina
XTP 122 11 HV
TELA + STARTTI
Takuu 12 kk

1290,-

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

2 PSS 5 TLK2 PSS

ALPINO
VOHVELIT
hasselpähkinä,
sitruuna, suklaa 140 g

0,99 prk

OHUET
SYDÄN-
PIPARIT
350 g

1,99
3 KPL

UUTUUS!

Tayga
MOOTTORI-

KELKAT:

IKH
PERÄVAUNU
326x150x35, 750 kg. 
kuomulla, ruostumatonta 
terästä

2290,-

Narvin
KIUASKIVET
25 kg 10-15 cm

2 LTK
10,00
Narvin Nätti
SÄHKÖKIUAS
6 kW rosteri

199,-
Narvin Nätti
PUUKIUAS
14 kW rosteri

299,-

Airam LED
KYNTELIKÖT
7-haaraa
valkoinen, punainen ja 
puunvärinen

9,99 kpl

ENNAKKOMYYNTI:
Luoman 14
MÖKKI
4590x3000
hirsi 44 mm, 13,8 m2

Toimitus kesäkuussa

HOX! Tarjous voimassa 30.12.2017 asti!

4990,-
Huopakatto ja rahti kaupan päälle

JOULUN
HITTI! 29,90

Prego
SUORISTUS
HIUSHARJA Meiltä myös hautalyhdyt, 

öljykynttilät, tuikut ja roihut!

24,90

2 TÄKKIÄ 
+ 2 TYYNYÄ

39,50

Libro
MODULIHYLLY

9,90

Naisten
YÖPÄITA
PAITULIT

5,95

Naisten
SUKKAHOUSUT
2 kpl/pkt

9,95

Miesten
FLANELLIPAITA

9,95

Miesten 
Bambu-cotton
BOXERIT
2-pack

9,95

Naisten, 
miesten, lasten
NORWEGIAN 
SUKAT

YHTEISHINTAAN

ERÄ!

Alkaen

15 den

4,95
20 den

SAIMME LISÄÄ!

Paikallista käsityötä

VILLASUKAT
lapsille, naisille ja

 miehille!

HAUTAKYNTTILÄ
6 kpl, 20 h

3,99 pkt

ÖLJYHAUTAKYNTTILÄ
5 kpl, 60 h

4,20 pkt

PYHÄINPÄIVÄNKYNTTILÄ
4 kpl, 82 h

8,50 pkt

VUOKRATAAN 
PALJUVAUNUA!
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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 KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• 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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset § 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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI
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OSTETAAN

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

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

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

JÄTEHUOLTO

ILMOITA ILMAISEKSI!

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

Myydään moottorikelkka ski-
doo GTX 380 F 2007. Ajettu 
14000 km, hyväkuntoinen, 
puolipitkä tela, startista käyn-
tiin, sähköpakki. Hinta 2400 €. 
P. 0400 952 940.

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

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

Nyt esittelyvuorossa on Markku Knuutila. 

Uutta ilmettä entiseen Ritolantien päiväkotiin
Mainostoimistoyrittäjä 
Markku Knuuttila on juuri 
muuttamassa Pudasjärvelle 
vakituisesti. Kotikaupungis-
taan Kuusamosta käsin hän 
on toki viettänyt jo paljon 
aikaa remontoimassa avo-
puolisonsa Ulla-Maija Pauk-
kerin kanssa vanhaa Rito-
lantien päiväkotia, joka on 
heidän uusi kotinsa. 

- Kevääseen saakka me-
nee sisäpintoja käsitellessä, 
ulkopuoli käsitellään kesäl-
lä, suunnittelee Markku.

Markku aloitti 43 vuot-
ta kestäneen mainonta-alan 
yrityksen Oulussa, josta siir-
tyi Kempeleen Zeppeliiniin. 
Sitten yritys toimi vanhas-
sa aitassa Oulussa kunnes 
17 vuotta sitten Markun tie 
kulki eräopaskoulutukseen 

Kuusamoon. Työ oli siinä 
määrin kausiluontoista, että 
eräopastoiminta jäi harras-
tukseksi ja hän palasi takai-
sin mainosalalle, jota jatkaa 
myös Pudasjärvellä. 

Harrastuksia ovat mm. 
kelkkailu, hiihtäminen ja 
luontokuvaus. Kelkkareitit 
ovat erinomaiset muun mu-
assa suorat reitit Syötteelle ja 
Rukalle. Luonnossa liikku-
essa hän harrastaa luontoku-
vausta. Kuville on työkäyt-
töä esimerkiksi mainonnan 
taustoissa. 

Leijonatoimintaan ja yrit-
täjäyhdistykseen on pyydet-
ty jo Pudasjärvellä mukaan. 
Markku odottaa yhteisöllistä 
ja toiminnallista elämää Pu-
dasjärvelle muuton jälkeen. 
Paikkakunnan eri kehittä-
mistoiminnoista hän haluai-
si olla myös mukana.

Tanssiväki on ottanut hy-
vin tanssitaitoisen miehen 
vastaan. Tanssi on myös yh-

teinen harrastus ja kuntoilu-
muoto puoliso Ulla-Maijan 
kanssa. He osallistuivat pari-
na alkuvuodesta Kurentans-
sitapahtumaan.

- Tapasimmekin ensim-
mäisen kerran tanssien mer-
keissä, Markku paljastaa.

Lähisukulaisia ja Markun 
lapset asuvat Oulussa. Ly-
hentyneen välimatkan vuok-
si kyläilyt ja yhteydenpito 
onnistuvat aikaisempaa pa-
remmin muuton jälkeen.

Anna-Riikka Huhta

Markku Knuuttila toivoo, 
että elämä olisi yhteisöllis-
tä ja toiminnallista Pudas-
järvellä.

Markku Knuuttila ja Ulla-
Maija Paukkeri osallistuivat 
Kurentanssitapahtumaan 
viime helmikuussa. 

Ostetaan 4 kpl volkkarin le-
vypyöriä 15” 5-pulttinen sekä 
reikäpiiri 100. P. 044 582 2015.

Käytetty Bosh yleiskone, mallil-
taan L väärin päin. P. 040 736 
1782.

KADONNUT

Mummon avaimet katosivat 
Kurenalla to 23.11. Sokoksen 
ja K-Supermarketin välimaas-
toon. Kaksi avainta mustassa 
kaulahihnassa. Löytäjälle palk-
kio. Avaimet pyydetään pa-
lauttamaan Iijokiseutu-lehden 
konttoriin.

SEKALAISTA
Rehellinen käsilaukun löytäjä 
ke 13.12, joka palautit sen S-
marketissa, sinua odottaa pie-
ni palkkio kirjekuoressa. Kysy 
kassalta. Kiitos. Aili Ojala

JOULUPUKILLA 
vielä vapaita keikka-aikoja. 

Pukki on kokenut, 
raitis ja autoileva. 

Yht.otot 040 252 0802.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä 
KINKUNSULATUSTANSSIT

os. Sarakyläntie 4661
Ma 25.12. klo 21-01.00 

 TAHDIT TAKAA

NASEVA
-orkesteri

PUDASJARVI.FI

POIKKEUKSIA KAUPUNGINTA-
LON AUKIOLOAJOISSA 
joulukuussa ja vuoden vaihteessa:

Ke 20.12.  klo 8-13 
Pe 22.12.  klo 8-15 
Ma 25.12. suljettu, joulupäivä 
Ti 26.12.  suljettu, tapaninpäivä 
Ma 1.1.  suljettu, uudenvuodenpäivä 
Pe 5.1.  klo 8-15

Perheet, jotka olivat estyneet saapumasta vauvasuk-
kien jakotilaisuuteen 16.11., voivat hakea Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi pienen lahjan asiakaspal-
velupisteestä.

Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelu

Vaeltajat - Jorma Luhdan valokuvia tunturiylängöiltä 4.11. -27.12. näyttely 
on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Kulttuuri-
keskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Lasketteluretki Syötteelle la 16.12. klo 9-18 Nuorisotilat - Iso-Syöte - nuo-
risotilat.
Unelmabingo ma 18.12. klo 14-16. Pirtissä pelataan bingoa, poristaan ja juodaan 
nisukahvit joka toinen maanantai. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Rassauskerho 15-29-vuotiaille maanantai, 18.12. klo 17-19 Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 18.12. klo 17 Muumien taikatalvi, klo 18.30 
Joulumaa. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1. 
Kirjaston Elokuvafestarit to 21.12. klo 16. Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Glow Party Disco to 21. 12. klo 18-20, 10-12-vuotiaat, klo 20.30-23, K13 nuoret 
Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.

Manninen jatkaa Pudasjärven Perussuomalaisten puheenjohtajana
Pudasjärven Perussuomalai-
set valitsivat Pertti Mannisen 
jatkamaan yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Valinta teh-
tiin syyskokouksessa torstai-
na 7.12. ravintola Meritassa. 
Hallitukseen valittiin Aino 
Asikkala, Jaana Mosorin, Eila 
Puurunen, Juho Kellolampi, 
Marko Sarajärvi, Reino Nis-
kasaari ja Hannu Timonen. 

Hallituksessa odotetaan 
innoissaan presidenttiehdo-
kas Laura Huhtasaaren saa-
pumista vaalikiertueellaan 
Pudasjärvelle 10. tammikuu-
ta. Päätettiin tarjota 18.1. Lau-
ran nimipäiväkahvit. 

Kokouksessa vieraillut 
piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen Utajärveltä kertoi 
Perussuomalaisten Pohjois-

Pohjanmaan piirin vastusta-
van EU:n liittovaltiokehitys-
tä. Suuri valiokunta käsitteli 
8.12. Suomen EU-politiikan 
suuntaviivoja. Perussuoma-
laiset jätti valiokunnan lau-
suntoon eriävän mielipi-
teensä suuren valiokunnan 
käsitellessä Suomen EU-poli-
tiikan suuntaviivoja ja päät-
ti jättää asiaan oman vaihto-
ehtonsa. 

-Perussuomalaisilla on ai-
noana suomalaisena edus-
kuntapuolueena selvä EU-
kriittinen ja kansallismielinen 
linja. Myös piirijärjestöm-
me haluaa vahvojen kansal-
lisvaltioiden Euroopan. Ko-
rostamme, että suomalaiset 
äänestivät vuonna 1994 kaup-
paliittoon kuulumisesta, eikä 

integraation syventämisellä 
ole kansanäänestyksen valta-
kirjaa. Liittovaltiokehitykses-
tä on pysyttävä ulkopuolella. 

Euron jäsenyys heikentää 
pysyvästi Suomen talouden 
Ruotsin taloutta huonom-
maksi, eivätkä Euro-valuu-
tan kriisit ole millään muotoa 
ohi. Euroopan Unionin taa-
kanjakoperiaatteita on vas-
tustettava. Sen sijaan ongel-
mamaiden asukkaita tulee 
auttaa paikan päällä.

Mikäli nykyinen liitto-
valtiokehitys jatkuu edus-
kunnan suuren valiokunnan 
kaikkien muiden puolueiden 
tahdon mukaisesti, on Suo-
men valmistauduttava eroon 
Euroopan Unionista, totesi 
Moilanen. HT

Pudasjärven Perussuomalaisten syyskokousväkeä ravintola Meritassa. Pöydän päässä 
puheenjohtajana toiminut Pertti Manninen. Oikealla piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

KaraoKeTanssiT 
PinTamolla

lauantaina 16.12.
klo 21.00 – 02.00 
Lippu 5 €. C-oikeudet (olut, siideri)

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

Kauneimmat joululaulut
 PinTamon KyläTalolla

su 17.12. (Pintamontie 321).
Joulupukki muoreineen vierailee karkkisäkin  

kanssa ja jututtaa lapsia klo 13.30 alkaen.

Tapahtuma jatkuu joulupuurolla ja torttukahveilla
klo 15.00 alkaen kauneimmat joululaulut  

kanttori Keijo Piiraisen johdolla

Kauneimmat joululaulut
 PinTamon KyläTalollaHelluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Rauhallista Joulua ja
Siunausta vuodelle 2018! 

Jumalanpalvelukset
Su 17.12. klo 13 Joulujuhla.
Joulupäivä 25.12. klo 13 
Afrikkalaisten ryhmä. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Koilismaan ala-asteiden Sa-
libandy -turnaus pelattiin 
tiistaina 12.12. Pudasjärvel-
lä Tuomas Sammelvuo - sa-
lissa. Kuusamon joukkueet 
veivät kirkkaimmat mita-

lit - hopealle pelasivat pojis-
sa Pudasjärvi ja tytöissä Tai-
valkoski. Pronssimitali meni 
pojissa Posiolle ja tytöissä 
Pudasjärvelle. HR

Koillismaan ala-asteiden 
salibandyturnaus

Nyt Pudasjärvellä Jyrähtää
Ryhmä pudasjärveläi-
siä nuoria järjestää Glow 
Party –discon nuorisoti-
lalla torstaina 21.12. kel-
lo 18-23.  Tapahtumaa ovat 
suunnitelleet ja toteutta-
vat nuoret yhdessä nuori-
sotyöntekijöiden kanssa.  
Nuoret päättivät järjestää 
kaksi erillistä Glow Par-
ty –discoa, joista toinen on 
10-12-vuotiaille kello 18-20 
ja toinen K13 nuorille kel-
lo 20.30-23.  Tätä valintaa 
nuoret perustelevat, ”kaik-

ki discoiluikäiset pääse-
vät osallistumaan tapah-
tumaan ja osallistujilla on 
omanikäistä seuraa”.

Nuoret päättivät, että ta-
pahtuma on ehdottomasti 
päihteetön.  ”Päihteet, mu-
kaan lukien tupakka, eivät 
kuulu alaikäisten elämään 
ja hauskaahan voi pitää il-
man päihteitäkin”, sanovat 
Tytti ja Mikko.  Koska jam-
matessa tulee nälkä, nuoret 
päättivät hankkia tarjoille 
Apetin pizzaa, ”näin tutus-

tutaan paikallisen yrityk-
sen tuotteisiin ja tarjotaan 
samalla lähiruokaa ”.

Mikko ja Tytti ovat ha-
lunneet olla vahvasti mu-
kana tapahtuman suun-
nitteluvaiheessa, koska he 
eivät voi itse olla mukana 
discossa.  He haluavat op-
pia miten tapahtuma jär-
jestetään ja millaisia asioi-
ta pitää huomioida ja tehdä 
tapahtumaan liittyen.  ”Yk-
sin tällaisen järjestäminen 
olisi liian työlästä ja mah-

dotontakin.  Kauheasti on 
kaikkea – mm. erilaiset lu-
vat, talousasiat, ohjelma, 
tarjottavat ja musiikki”, to-
teavat nuoret.

Sisäänpääsy on kaksi 
euroa. Toivotamme kaik-
ki tervetulleeksi tapahtu-
maan. 

Tytti Ervasti,  
Mikko Salmela ja  
Tarja Väisänen

Pudasjärven kirkkokuo-
ron ja Vox Margarita kuo-
ron joulukonsertti on tuleva-
na keskiviikkoiltana 20.12. 
Pudasjärven kirkossa. Kirk-
kokuoro laulaa mm. Martti 
Helan säveltämän Hiljaisen 
joululaulu sekä Otto Kotilai-
sen Kun joulu on. Vox Mar-
garita kuoron ohjelmassa 
ovat mm. ruotsalaisen Caro-
la Häggkvistin Taivas sylis-

säni sekä pudasjärveläisten 
Ape ja Sari Niemisen laulu 
Tallin ihme. 

Keijo Piirainen laulaa 
mm. Tauno Pylkkäsen lau-
lun Enkellaulua taivahan. 
Jukka Jaakkola soittaa pia-
noa ja urkuja. He johtavat 
myös kuoroja. Iltahartauden 
pitää kirkkoherra Timo Lii-
kanen.

Kuorot laulavat 
joulusta
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Rukalla järjestettiin marras-
kuussa pohjoismaisten lajien 
eli maastohiihdon, mäkihy-
pyn ja yhdistetyt maailman-
cupin osakilpailu. Siihen 
osallistui noin 400 urheili-
jaa 30 maasta huoltajineen. 
Katsojia oli yli 20 000 ja me-
dian edustajia 400. Tätä po-
rukkaa palveli 700 talkoo-
laisen hyvin organisoitu 
joukko, johon kuului myös 
Oulun seudun ammattiopis-
ton (OSAO) Pudasjärven yk-
sikön matkailualan opiske-
lijoita opettajineen yhteensä 
17 henkilöä. Opiskelijat an-
tavat kisakokemuksesta täy-
den kympin. Heidän tavoit-
teena oli saada käytännön 
kokemusta asiakaspalvelus-
ta kansainvälisessä työym-
päristössä sekä itsenäisestä 
työskentelystä vastuineen.

Talkoolaisten saavuttua 
torstaina kisakeskukseen en-
simmäiseksi vuorossa oli ak-
kreditointi. Kaulaan saatiin 
kortit, joilla ohjataan osal-
listujien liikkumista kisa-
alueella. Korteilla turvataan 
esimerkiksi urheilijoiden ja 
tuomareiden työ- ja keskit-
tymisrauhaa. Talkoolaisten 
liikkumisoikeus määräytyi 
tehtävän mukaan. Talkoo-
laisille kortti tarkoitti myös 
ilmaisia aterioita ja kahveja 
talkoolaisravintolassa, ma-
joittumista eväineen Rön-
nynrannassa ja kuljetuksia 
aamuin-illoin. Akkreditoin-
titoimistosta saimme ohjei-
ta talkootöihin, esimerkik-
si valokuvaaminen ja somen 
käyttö oli töiden aikana kiel-
lettyä eikä nimikirjoitusten 
pyytäminen ollut luvallista, 
vaikka tunnettuja urheilijoi-
ta tuli vastaan tämän tästä. 

Opiskelijat toimivat kol-
men päivän ajan asiakaspal-
velutehtävissä kisaravinto-
loissa, joiden kohderyhmä 

oli tietenkin kisayleisö mutta 
myös kilpailijoille, talkoolai-
sille sekä medialle oli omat 
ravintolansa. Lisäksi tehtä-
viin saattoi kuulua myyn-
tiä makkarakojuissa, kahvin 
tarjoilemista selostajille se-
lostuskoppeihin, liikenteen-
ohjausta jne. OSAOn taitava 
talkooväki pääsi käyttämään 
kansainvälisessä tapahtu-
massa kotimaisen kielen li-
säksi englantia, ranskaa, 
ruotsia sekä venäjää. Työpäi-
vät olivat pitkiä kestäen kel-
lon ympäri. Opettaja Marja 
Kuusiniva kehuu ryhmän-
sä selvinneen talkootyöstään 
erinomaisesti. ”Myös työpis-
teiden esimiehiltä on tullut 
vain hyvää palautetta opis-
kelijoista, mikä lupaa myös 
hyviä työtodistuksia”, hän 
kertoi. 

Janne Klemetin talkoo-
työt alkoivat torstaina hake-
malla työasu eli turvaliivi ja 
tutustumalla liikenteenohja-
uksen esimieheen, joka antoi 
ohjeita tulevasta työtehtä-
västä. Perjantaiaamuna Jan-
ne tapasi muut liikenteeno-
hjaajat ennen ohjauspaikalle 
menoa. Janne kertoi, että lii-
kenteenohjauksesta hänellä 
on aiempaa kokemusta, mut-
ta ei näin isossa tapahtumas-
sa. ”Autot saatiin sijoitettua 
paikoilleen ongelmitta”, ker-
toi Janne. Koska liikenteen-
ohjaajien päivä päättyi per-
jantaina hyvissä ajoin, Janne 
pestautui toiseen tehtävään 
– hyppytorniin. Ohjelmassa 
olivat yhdistetyn mäkihyp-
py ja mäkihypyn karsinnat. 
Lunta satoi ja tornissa tarvit-
tiin suojaverkkojen puhdis-
tajaa. Janne puki suojahaa-
larin ja matkusti hyppääjien 
tavoin tuolihissillä torniin. 
”Oli aika jännä päästä ihan 
hyppyrimäen vierestä näke-
mään, kun huippuammatti-

laiset hyppäsivät”, kommen-
toi Janne työtään. Lauantai 
ja sunnuntai, jolloin yleisöä 
kävi kisoissa eniten, menivät 
liikenteenohjauksessa. 

Karppisen Ida teki töi-
tä vip-ravintolassa yhdessä 
Ville Puolakanahon, Chris-
tian Outilan ja Elina Jaako-
lan kanssa. Työasuina olivat 
tyylikkäät valkoinen kau-
luspaita ja musta essu. Asi-
akkaille tarjottiin ruokaa ja 
juomaa. Ravintolasta oli hy-
vät näkymät hyppytorniin 
ja hiihtostadionille, joten hil-
jaisina hetkinä kisoja seuraa-
minenkin onnistui. Kolmen 
päivän aikana ravintolan tal-
koolaisista muotoutui hyvä 
tiimi. 

Opiskelijoiden  
parhaita kokemuksia 
maailmancupin 
talkootyöstä: 
-Paras kokemukseni oli tava-
ta uusia ihmisiä ja työsken-
nellä yhdessä muiden kans-
sa. (Samuli Haaga)

-Mäkitornissa työsken-
tely oli samaan aikaan sekä 
jännittävää korkean paikan 
kammon takia, että siistiä 
kun pääsi näkemään mäki-
hyppyä aivan uudelta ulot-
tuvuudelta. (Aapo Vuorma)

-Kun asiakkaat tulivat 

Talkoolaisena maailmancupissa – arvosanalla täysi kymppi

Takana vasemmalla Janne Klemetti, Ville Puolakanaho, Annika Airisniemi, Iina Valkama, Aapo Vuorma, Samuli Haaga, Ida 
karppinen, Veera Heikkinen, Henna Siltakoski, Christian Outila, ja Christelle Kama-Amuli. Keskellä Ville Ylisirniö ja Aleksi 
Karvonen sekä edessä Marja Kuusiniva. 

Liikenteenohjaajat – Janne Klemetti kuvassa toinen oikealta. 

Vip-ravintolan talkoolaiset Christian Outila, Ville Puolakan-
aho ja Ida Karppinen esittelevät akkreditointikorttejaan. Annika Airisniemi, oikealla, työskenteli kahviossa.

Yhdistetyn hiihdon lähtijät valmistumassa lähtöön.

Jannen työpaikka mäessä hyppyrin vieressä.

kiittelemään kahvista ja pal-
velusta niin tuntui, että oli 
onnistunut työtehtävässään. 
(Annika Airisniemi)

-Opin kassan käyttöä 
(Christelle Kama-Amuli)

Kilpailutapahtumassa 
tehdyn työn edut 
verrattuna opiskeluun 
koulussa:
-Tällaiset työtehtäväreissut 
antavat suuren määrän ensi-
käden kokemusta siitä, mitä 
asiakaspalvelu oikeasti on ja 
minkälaista on olla talkoolai-
sena suuressa, kansainväli-

sessä tapahtumassa. (Samu-
li Haaga)

-Hieman isompaa vas-
tuun ottamista työtehtävistä 
sekä työajoista, mikä auttaa 
selviytymään työelämässä. 
(Annika Airisniemi)

-Sai käytännön kokemus-
ta, ymmärtää nyt paremmin, 
kuinka paljon ja kuinka mo-
nenlaista työtä tällainen ta-
pahtuma vaatii. (Janne Kle-
metti)

-Tämmöisestä karttuu 
niin paljon kokemusta no-
peasti, kun koko ajan eri 
hommissa ja eri ihmisten 
kanssa tekemisissä erilaisis-

sa työ ympäristöissä. Asia-
kaspalvelua varsinkin pääsi 
kunnolla oppimaan. (Aapo 
Vuorma)

Talkootyön rankin ja 
hauskin kokemus:
-Rankinta olivat pitkät työ-
päivät ja hauskinta pitkien 
päivien jälkeen saunominen 
kavereiden kanssa majapai-
kassa Rönnynrannassa. (Vil-
le Ylisirniö)

Kaisu Möttönen  
kisakuski, OSAO  
Pudasjärven yksikkö
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PUKINKONTTIIN

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17
JOULUUN SAAKKA: 

lauantaisin 9-14,
su 17.12. klo 12-16

AS 62 P 
●  212cc / 3,8 kW
● sähköstartti 230V / 

käsikäynnistys
● työleveys 62 cm
● 14” renkaat
● heittotorven kääntö-

vipu ohjauspanee-
lista

● heittää lumen jopa 
10 metrin päähän!

● työvalo

795€
ST 5266 PB

●  moottori Briggs & Stratton 
1150 Snow Series

● 250cc / 5,0 kW
● sähköstartti 230V / käsi-

käynnistys
● työleveys 66 cm
● 16” renkaat

● heittotorven kääntövipu 
ohjauspaneelista

● Kääntämistä helpottava 
EASY TURN mekanismi

● heittää lumen jopa 12 
metrin päähän!

● työvalot ja lämpökahvat

1495€
SNOW POWER

●  moottori Briggs & Stratton 
1650 Professional Series

● 342cc / 7,2 kW
● sähköstartti 230V / käsi-

käynnistys
● työleveys 84 cm
● 16” renkaat

● variaattoriveto liipasinoh-
jauksella!

● sähköinen heittotorven sää-
tö

● heittää lumen jopa 12 
metrin päähän!

● työvalo ja lämpökahvat

1995€
Lumilinkojen hintoihin sisältyy 

käyttökuntoon kasaus, sekä toimitus.

PORO TYÖ / LÄMPÖHAALARI
●  kulutustakestävä 

600D päällykangas
● Istuinosassa ja 

polvissa kylmää ja 
kosteutta eristävät 
toppaukset

● lahkeissa pitkät 
vetoketjut

● puvun sisäpuolella 
säädettävät henk-
selit ja ulkopuolella 
vyölenkit

● lahkeensuissa lumi-
lukot

● vahva D-lenkki hätä-
katkaisua varten

149€
LÄMPÖSAAPPAAT

●  vedenpitävät
●  erittäin lämpimät
●  kaksi mallia, pitkä ja lyhyt varsi
●  Made in Sweden!

8450€

KINTAAT
●  veden ja tuulen pitävät
● etusormen ”tasku” parantaa 

otetuntumaa
● kestävät

26€

SORMIKKAAT
●  veden ja tuulen pitävät
● thinsulate vuori
● kämmenpuoli nahkaa

●  vedenpitävät
● nauhalukko
● thinsulate vuori
● erinomainen istuvuus

38€

KINTAAT

LDN32DL283
●  32” LED TV
● teräväpiirtoviritin
● isokokoinen kau-

kosäädin, jossa 
selkeät painikkeet

249€
LVN39DLBMS

●  39” FULL HD LED TV
● teräväpiirtoviritin

359€
LVNB48DLSMB110

●  48” FULL HD LED TV
● teräväpiirtoviritin

● Smart toiminnot
● Wifi

449€

LVN49292UHD
●  49” 4K UHD LED TV
● teräväpiirtoviritin

● Smart toiminnot
● Wifi

479€
MUM6N20A1 YLEISKONE

●  moottorin teho 1000W
●  kulhon tilavuus 6,2 

litraa
●  4 nopeussäätöä, sekä 

pitoasento

●  mukana teräskulho,  
taikinakoukut ja pallo-
vispilät

●  saatavana runsaasti 
lisävarusteita

259€

AS 330 ILMAKIHARRIN
●  teho 400W
● 2 tehoa
● keraaminen pinnoite 39€

BP 6000 

69€
VERENPAINEMITTARI

PRO 790 

●  kaksi 
runkoa 69€

SÄHKÖHAMMASHARJA

HC 5440 
LADATTAVA 
HIUSTEN-
LEIKKUUKONE 
●  ajoaika yhdellä latauksel-

la 75 minuuttia
● 24 eri pituusasetusta

39€

PT 860 
LADATTAVA 
PARRANAJOKONE
●  vesipestävä ajopää
● rajaaja
● 1 tunnin latauksella 50 

minuuttia ajoaikaa
● joustava ajopää

99€

LAADUKKAAT STAR TRADING 
LED-KUUSENKYNTTILÄT
●  Pitkä kynttiläväli ( 70cm )
● Kynttilät yhdessä nauhassa
● 16-kynttilän sarjan pituus 12 metriä
● 25-kynttilän sarjan pituus 18 metriä
● Takuu 2 vuotta!

69€ 49€
25-KYNTTILÄN SARJA 16-KYNTTILÄN SARJA 

FS 460 C-EM K
●  8,4 kg
● 2,2 kW / 3,0 hv
● 45,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

899€
VAHVA 

RAIVAUSSAHA 

VAATIVAAN 

MAKUUN! 

●  8,4 kg
● 2,0 kW
● 41,6 cm3

● M-Tronic
● Advance Plus 

ammattivaljaat

799€
TÄYSIVERINEN 

METSÄRAIVURI 

ISOILLA 

OMINAISUUKSILLA

FS 410 C-EM K 

●  4,5 kg
● 2,3 kW / 

3,1 hV
● 42,6 cm3

● metalli-
runko

● M-Tronic

599€
MS 241 C-M    

MS 241C-M VW 

METSIEN 

MONITOIMIKONE

EDELLISEN 

LÄMPÖKAHVA-

VERSIO  

659€

●  3,9 kg
● 1,8 kW / 2,4 hV
● 35,2 cm3

● metallirunko
● M-Tronic

MS 201 C-M    

699€
KEVYT 

VOIMANPESÄ

Edellisten sahojen ostajille 
metsurinkypärä (arvo 49€) 

kaupan päälle! Tarjous voimassa 31.12.2017 saakka.

LASTEN MOOTTORISAHA 

25€

LASTEN RAIVAUSSAHA 

39€
Meiltä Pukinkonttiin lahjakortit 

autojen hemmotteluun! 
Esim. Vahaukset, kovapinnoitukset ja sisäpesut26€

TARJOAMME 
PERJANTAINA 

22.12. 
TORTTUKAHVIT 

KLO 10.00 ALKAEN

MEILTÄ MYÖS LANGATTOMAT, KAUKO-
OHJATTAVAT JOULUKUUSEN VALOSARJAT, 39€

●  paino 4,2 kg● teho 1,6 kW● 40,9 cm3
435

299€


