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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pärjänsuolla 
luistellaan jo s. 3

Palveluseteli otetaan 
käyttöön

varhaiskasvatuksessa s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 14.12.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni 
 9.7. – 3.8.2018

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumeroista: 
0400 131 540 ja 08 821 349.

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

Pudasjärven Vesiosuuskunnan toimiston 
uusi puhelinnumero 1.1.2019 alkaen on

040 531 6116

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta tarjoamme  
asiakkaillemme ja 
yhteistyö-
kumppaneillemme

Joulukahvit 
ke 19.12. klo 11-14. 

Tervetuloa! 

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

PUDASJÄRVEN TORILLA
Torstaina 20.12.
klo 10.00–16.00

Glögiä ja pipareita tarjolla 
Metsänhoitoyhdistyksellä
maanantaina 17.12. klo 9-16.

Tervetuloa!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

HIRSILATO KANNALA 
10,5M2 RAKOSEINÄ

Savotta-puuvaja on elementtirakenteinen pul-
pettikattoinen puuvaja. Savotta on valmistettu 
kotimaisesta havupuusta, ja valmiiden element-
tien ansiosta pystytys käy erittäin nopeasti. 
Puuvajan mitat ovat 338 x 268 cm ja korkeus 
243 cm. Hintaan sisältyy ovi ja oven helat, lattia 
ja katon pintamateriaalit myydään erikseen.

Jykevä rakoseinäinen hirsilato, pariovet. 
Kaikki tavarat asennusvalmiita, määrämit-
taan työstetty. Päätyseinät suorat, sivuseinät 
vinot. Kevythirsi 45 x 145 mm. Huopakatto-
laudoitus, katemateriaali ja lattiarakenteet 
lisähintaan.

99000

PUULIITERI TAMMISTON 
PUU SAVOTTA TP T83

69000
(1 kpl) (2 kpl)

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

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! La 22.12. avoinna klo 10-18, 
su-ma 23.- 24.12. liike suljettu

100 € lahjakortti nyt 90 €
Hemmotteleva kasvohoito 

70 € (norm. 80 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  
125 € (norm. 150 €). 

Sisältää hemmottelevan kasvohoidon, intialaisen 
päähieronnan ja hiusten leikkauksen.

Intialainen päähieronta 3 krt sarja 
70 € (norm. 80 €)

Ripsien ja kulmien värjäys sekä 
kulmien muotoilu 3 krt sarja 

70 € (norm. 87 €)

Magic Silver hopea korvakorut ja 
riipukset alk. 9,90 €

Osallistu kuvataulun arvontaan 
liikkeessämme (arvo 50 €)!

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

Jouluviikolla palvelemme:
ma-ke 9-18, to-pe 9-20, 
la-su 9-18, aattona 8-12,
joulupäivänä suljettu,
ke 26.12. 11-13

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14
su 16.12. 12-15

PUDASJÄRVI

URHEILULLISET
LAHJAVINKIT!

CCM
TACKS 9044

5490

JR

5990

6490
SR

Tukevakenkäiset luistimet, 
valmiiksi teroitetulla terällä
YTH

Tecnopro
SUSANNE JR

”KARVASUKSET”  SAAPUNEET!

995

Icebug
KAIKKI ICEBUG 
NASTAKENGÄT

-30%

Klassisen malliset tyttöjen 
kaunoluistimet. joiden 
materiaali on kestävää 
keinonahkaa

3990

Rapalan
PILKKIKENGÄT

55,-
nastat, irroitettava lämpövuori

Master
TERMOSPULLO 
0,35 l

Uutuus Peltonen 
Skin Track
PITOKARVA-
SUKSET

199,-
Alkaen

Pituudet 174-207 cm

Craft
BASELAYER SET
Alusasusetti naiselle tai 
miehelle. Erittäin pehmeä ja 
mielyttävä materiaali

2990
(49,90)

Kestää -30C pakkasta

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ma-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

SUUTARIN JOULULAHJAVINKKEJÄ

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2019!

 KAARI elektroniset sytyttimet
 Nahkalompakot
 Nahkakäsineet naisille ja miehille
 Nahkavyöt
 Nahkatossut

Kauppatie 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

P. 040 821 1819Varaa aika

PUDASJÄRVEN 
OPTIIKAN JOULU-
LAHJA SINULLE!

Yksiteholasien ostajalle kirkkaat 
linssit kaikilla pinnoitteilla 

lahjaksi, kun ostat kehyksen.

Liike auki vk 51 ma-to klo 9-17
Liike kiinni pe 21.12. - ti 1.1.2019

Moniteholasien ostajalle 
mitkä tahansa kehykset 

lahjaksi koko liikkeen 
valikoimasta kun ostat 

vain linssit!

Lahjaksi saat myös optikon näöntutkimuksen!

Lääkäriajat: ke 19.12., ke 9.1. ja to 24.1.

 Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Hyvää Joulu ja 

Onnellista Uutta 

Vuotta 2019!

Mari ja Marko Kälkäjä

Kiittäen kuluneesta Vuodesta 
toivotamme

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 16.12. kello 10, Ari Kokko-
nen, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Messu on katsottavis-
sa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kaut-
ta. Kirkkokahvit.

Kauneimmat joululaulut kirkossa su 16.12. kello 19, tak-
sikyyditys seurakuntakodilta kirkkoon lähtee kello 18.30, 
ei omavastuuta.

Raimo Niemikorven lauluoppilaiden konsertti kirkossa 
ti 18.12. kello 19, ohjelma 10 €.

Vox Margarita –kuoron joulukonsertti ”Taivas maata 
koskettaa” kirkossa pe 21.12. kello 19, hartaus Ari Kok-
konen, tilaisuudessa kerätään kolehti Matongon teologisen 
seminaarin toiminnan tukemiseen.

Kauneimmat joululaulut
su 16.12. kello 13 Korpisen kylätalossa
su 16.12. kello 13 Syötteen kylätalossa
su 16.12. kello 15 Puhoksen kylätalossa
su 16.12. kello 19 kirkossa
su 16.12. kello 19 Sarakylän kappelissa
ti 18.12. kello 18 Kipinän koululla
su 23.12. kello 10 kauneimmat joululaulut –messu seura-
kuntakodissa.

Kuorot: Vox Margarita ke 19.12. kello 18, kirkkokuoro to 
20.12. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 20.12. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa vielä ke 19.12. kel-
lo 10-13.

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

Kirkkoherranvirasto ja toimistot avoinna pe 14.12. kel-
lo 9-12.

Rauhanyhdistykset: Joulujuhla Sarakylän koululla su 
16.12. kello 12 (Iivari Jurmu). Joulujuhla Kurenalan ry:llä 
su 16.12. kello 16 (Pekka Lehto). 

Kastettu: Aava Ilona Alexsandra Karlberg, Aaroni Niilo Pet-
teri Roininen.

Avioliittoon vihitty: Jari Timo Juhani Pakarinen ja Eija 
Susanna Kokko.

Haudattu: Betty Johanna Ala-Rämi 92 v, Väinö Johannes 
Vähäkuopus 78 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Leppoisaa ja lämpöistä joulua
Onnea vuodelle 2019!

Hilkka Parkkisenniemi Kahvitarjoilua!

LAULETAAN JOULULAULUJA 
Reijo Kossin johdolla 

Asmuntintie 869 B, to 20.12.2018 klo 18. 

Tuleva sunnuntai on kolmas adventtisun-
nuntai. Päivän raamatullinen keskushenki-
lö on Johannes Kastaja. Hän viittaa Juma-
lan karitsaan, joka kantaa koko maailman 
synnit. Tähän tekstiin sisältyy toivo pelas-
tuksesta, kun uskomme mitä Jeesus on 
opettanut. Saamme tunnustaa syntimme 
luottaen Kristuksessa annettuun pelas-
tukseen. Pääasia jouluun valmistautumi-
sessa – joulupaastossa on profeettojen 
ennustus ”Vapahtaja on pian tuleva”. 

Jeesusta kutsuttiin juutalaisten kunin-
kaaksi hänen maanpäällä ollessaan. Poh-
diskelen otsikon sanoja, mitä tarkoittaa 
Tehkää tie kuninkaalle! Kuningas on ol-
lut raamatunhistoriassa korkeassa ase-
massa, määräys- ja päätösvaltaa on ollut 
todella paljon. Nykyään kuningas on esi-
kuva, symbolinen persoona, ei vallan käyt-
täjä. Jeesus on parantanut sairaita, ruok-

kinut suuren väkijoukon viidellä leivällä 
ja kahdella kalalla. Ja paljon muita suuria 
tekoja on tehnyt. Antanut henkensä mei-
dän syntisten ihmisten edestä, että me sai-
simme elää. Tässä on hyvä vakuutus siitä, 
että Jeesus on otsikossa mainittu kunin-
gas, rauhan ruhtinas, ja tulevaisuuden sekä 
toivon antaja. 

Lähellä on jo suuri kirkollinen juhla 
joulu. On aika rauhoittua ja laittaa asioita 
tärkeysjärjestykseen. Terveys olisi paras ja 
arvokkain joululahja sekä rauha maassa ja 
ihmisillä hyvä tahto. Nuorena ei tullut aja-
teltua elämän rajallisuutta. Nyt elän het-
kessä, kiitollisena jokaisesta päivästä.

Vapahtajan tuleminen jouluna, on hen-
gellinen tuleminen. Me tunnemme Jeesuk-
sen tulemisen kotiseurakunnan kirkossa 
jouluaaton hartaudessa ja muissa jouluna-
jan tilaisuuksissa. Meidän pitää nöyrtyä, ot-

taa sanoma vastaan, se on ymmärtääkseni 
tien tekemistä kuninkaalle. Nyt on selvil-
lä, että otsikkoon sisältyy joulun sanoma.

On vuoden pimein aika. Kohta hau-
doille syttyvät tuhannet ja taas tuhannet 
kynttilät. Koteihin laitetaan valoja myös 
torjumaan pimeyttä. Pimeydestä huoli-
matta joulu on ilon juhla, Jeesuksen syn-
tymän juhla.

Toivo valosta ja elämästä on olemassa. 
Minulla on omat suunnitelmat teitä var-
ten, sanoo Herra. ”Sillä minä tunnen aja-
tukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sa-
noo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset: 
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. 
Jer. 29:11. 

Mauno Ruokangas

Tehkää tie kuninkaalle

Kodinsiunaaminen Koskenkorvalla
Anne ja Otto Holmströmin 
kesällä hankitun kodin re-
montti päättyi kuukausi sit-
ten. Heidän unelmakotinsa 
löytyi Oton suvun juurilta, 
Koskenkorvalta Hirvaskos-
ken kyläyhteisöstä. Kolmi-
lapsinen perhe toi uutta vä-
keä jo väheneviin kyläläisiin.

Joulukuisena lauantai-il-
tapäivänä Anne ja Otto halu-
sivat muistaa remontin aika-
na avustaneita talkoolaisia 
pienellä juhlalla, ja samalla 
vietettiin Pudasjärvellä har-
vinaista kodinsiunaamis-
juhlaa. Illan päätteeksi ko-
koontui vielä kylän väkeä 
laulamaan kauneimpia jou-
lulauluja.

Kodinsiunaamisen aluk-
si perheen lapset, Elsi ja 
Niilo lauloivat kaveria kai-
paavasta ketunpojasta ja tu-
tun Tiedän paikan armahan 
-laulun. Laulut johdattivat 
Valtteri -papin puheen tee-
maan; me tarvitsemme toi-
siamme ja miten tärkeä koti 
on meille jokaiselle. 

- Siellä saamme levätä, 
siellä voimme olla juuri sel-
laisia kuin olemme, koti on 
turvapaikka, johon saamme 
tulla ja josta lähdemme työ-
hön ja toimeen.

Psalmin 91 kirjoittaja tote-
aa: ”Se, joka asuu Korkeim-
man suojassa ja yöpyy Kaik-
kivaltiaan varjossa, sanoo 
näin: Sinä, Herra, olet linna-
ni ja turvapaikkani. Jumala-
ni, sinuun minä turvaan”.

Nämä Raamatun sanat 
avaavat Jumalan siunauk-

Anne ja Otto Holmströmin kodissa Koskenkorvan Hirvaskoskella toimitettiin kodin siuna-
us juuri valmistuneen remontin jälkeen. 

Itsenäisyyspäivän läheisyys ja Koskenkorvan talon sotaan liittyvä historia palautuivat juh-
lassa olleiden mieliin.

sen merkitystä kodin elä-
mässä, Valtteri-pappi siuna-
si puheensa lopuksi Annen, 
Oton, Elsin, Niilon ja Hentin 
kodin.

Virressä 471 lauletaan 
kiitosta kodista ja perhees-
tä, elämästä ja kaikista Ju-
malan lahjoista. Virsi tun-

tui hyvin sopivalta tuohon 
tilaisuuteen. Itsenäisyyspäi-
vän läheisyys ja Koskenkor-
van talon sotaan liittyvä his-
toria palautuivat juhlassa 
olleiden mieliin Jukka-kant-
torin säestämänä lauletun 
isänmaan virren 577 sanoil-
la: Sun kätes, Herra, voi-

makkaan suo olla turva Suo-
menmaan niin sodassa kuin 
rauhassa ja murheen, onnen 
aikana.

Uuden kodin siunaami-
nen unohtuu ja jää usein 
suorittamatta, vaikka se on 
kaunis ja kodin asukkaiden 
mieliin jäävä pieni juhla. AN

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehden ilmestymispäivä 
muuttuu vuoden 2019 alussa.

Uusi ilmestymispäivä on
TORSTAISIN.

Ilmestymispäivä muuttuu Postin jakelupäivän vuoksi.

Lehden painopaikka siirtyy samalla 
Kajaanista Ouluun Kaleva median painotalolle.

Ilmoitusmateriaalien toimitusaikataulu 
lehden toimitukseen toivotaan viimeistään 

maanantaina, lehti painetaan keskiviikkona.

Pudasjärvi-lehti jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

"

"

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulukuussa seuraavasti:

 - Joululehti pe 21.12.2018
 - Lehti ei ilmesty pe 28.12.2018

Vuoden 2019 ensimmäinen lehti 
ilmestyy torstaina 3.1.2019.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Soidinvaaran kaivoshanke 
puhutti mökkiläistapaamisessa
Vuosittainen Pudasjärven 
kaupungin, Syötteen kes-
kusvaraamon ja Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen jär-
jestämä mökkiläistapaami-
nen oli lauantaina hotelli 
Iso-Syötteellä. 93 osallistujaa 
kuunteli tarkasti kaupungin 
teknisen johtajan Eero Tala-
lan selostusta Syötteen ra-
kennus- ja tiehankkeista. Ta-
lala vastaili myös Carunan 
jälkeisiin maisemointikysy-
myksiin. Luonto- ja viihty-
vyysarvot nousivat voimak-
kaasti esille ja mökkiläiset 
saivat Talalalta lupauksen 
maisemoinnin hoitamisesta.

Pääteemana oli kuitenkin 
suunnitteilla oleva Soidin-
vaaran kaivoshanke. Lyhim-
millään kolmen kilometrin 
päässä oleva hanke tai oi-
keastaan sen suunnitelmista 

hiljaa oleminen on ihmetyt-
tänyt mökkiläisiä. Mökki-
läisyhdistys on vapaa-ajan 
asukkaiden edunvalvontaan 
keskittyvä yhdistys ja siksi 
yhdistys on hankkinut tie-
toa kaivoshankkeen suun-
nitelmista. Asiantuntijaksi 
kokoukseen kutsuttiin vara-
tuomari Aimo Guttorm, joka 
selosti mitä hankkeen suun-
nittelu tarkoittaa kaivos-
lain kannalta, mitä vaihei-
ta kuuluu lupamenettelyyn 
ja mitä hankkeen mahdolli-
nen toteutuminen tarkoittaa 
mökkiläisten kannalta. Mök-
kiläisyhdistyksen tiedonke-
ruun tuloksena voitiin ker-
toa kokoukseen osallistujille, 
että australialais –ruotsalai-
nen yhtiö tekee geofysikaali-
sia mittauksia Syötteellä jou-
lu-tammikuussa ja näiden 

tulosten perusteella haetaan 
malminetsintälupaa 2019. 
Hanke siis etenee koko ajan.

Alueella on ristiriitais-
ta suhtautumista kaivos-
hankkeeseen. Osa ihmisistä 
ajattelee mahdollisia tule-
via työpaikkoja ja että kor-
vaukset kattavat ympäristön 
saastuttamisen ja jopa elin-
keinojen loppumisen. Avo-
kaivoksen aiheuttama pöly 
muuttaa lumen tummaksi 
jopa 10 kilometrin säteellä 
ja lähellä olevien mökkien ja 
asuntojen arvo todennäköi-
sesti laskee. Näin on käynyt 
ainakin Ylläksellä. 

Osa ihmisistä miettii, 
että Syötteen arvo on juu-
ri luonnossa ja sen tuomas-
sa matkailussa. Siksi to-
dennäköisesti Pudasjärven 
kaupunkikin ja yrittäjät si-

joittavat runsaasti Syötteen 
kehittämiseen, eivätkä hy-
väksy lyhytnäköistä ”rahat 
pois korvauksilla” -ajatte-
lua. Meillä kaikilla on vas-
tuuta myös tulevaisuudesta 
niin luonnon monipuolisuu-
den säilymisen kuin alueel-
la asumisen ja viihtyvyyden 
suhteen.

Syötteen mökkiläisyhdis-
tys ry tulee toimimaan asi-
assa koordinaattorina jäse-
nilleen ja tekee yhteistyötä 
kaikkien tahojen kanssa, jot-
ka haluavat asiallista tietoa 
kaivoshankkeesta.

Katri Virtanen
puheenjohtaja, Syötteen 
mökkiläisyhdistys ry

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

Su 23.12. klo 10-14 (matkahuolto suljettu)
Ma 24.12. klo 8-12
Ti 25.12. suljettu

Ke 26.12. suljettu
Ma 31.12. klo 10-18
Ti 1.1. suljettu.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Pärjänsuolla luistellaan jo
Maanantai 3.12.2018 jää Pär-
jänsuolla historiankirjoihin, 
sillä silloin iskeytyi ensim-
mäistä kertaa luistin jäähän 
talkootöinä urakoidulla jää-
kiekkokaukalolla. Palkit-
tu Ollin Oivallus –hanke, eli 
luistelukenttä Pärjänsuol-
le, saavutti suosiota kaiken-
ikäisten keskuudessa siinä 
määrin, että kyläläiset päät-
tivät ottaa työn alle kau-
kalon hankkimisen asian-
mukaisilla perustuksilla. 
Lopulta päädyttiin siihen, 
että Pärjänsuon metsästys-
seura ry vuokrasi maapala-
sen osoitteesta Kuokantie 36 
ja kaukalo hankittiin. Maa-
töihin haettiin kehittämis-
tukea Pudasjärven kaupun-
gilta ja lopulta avustusta 
saatiin investointitukena ke-
hittämisrahastosta.

Työt aloitettiin poista-
malla puusto alueelta met-
säkoneen voimin ja kaivin-
konetyöt saatiin käyntiin 
syyskuun alkupuolella. Poh-
jien tekoa riitti marraskuun 
puolivälin tienoille. Näissä 
mittakaavoissa ei ihan vasta 
ole kyläläisten kalustoa näh-
ty tien päällä, kuin mitä on 
tänä syksynä nähty. Lyhyes-
ti ja ytimekkäästi ilmaistuna 

Kaukalo vaihtoaitioineen ja valoineen oli luistelukunnossa 3.12. (Kuva Mirka Väyrynen).

Pohjat valmistuivat marraskuun puolivälissä. (Kuva Reet-
ta Kiuru).

Puuston raivauksen jälkeen kaivinkoneelle riitti töitä. (Kuva 
Juha Kouva).

Kyläläiset kokoontuivat suunnittelupalaveriin Hirvihallille 
ennen urakan aloittamista. (Kuva Reetta Kiuru),

voidaan todeta, että talkoo-
henki on voimissaan. 

Kaukalo saatiin kasattua 
marraskuun lopussa, jon-
ka jälkeen jokainen pakkas-
keli on hyödynnetty jäädyt-
tämisen merkeissä. Ei niin 
myöhäistä ilta-aikaa ollut-
kaan, etteikö kylän nuori-
so olisi jaksanut jäädytys-
puuhiin traktoria startata. 
Tarpeeseen ja yhteiseen hy-
vään on käytetty syksyn ai-
kana lukemattomia tunteja 
talkooaikaa ja siitä urakoin-
nista voimme nyt naut-
tia! Vaikka viralliset avajai-
set järjestetään ensi vuoden 
puolella tammi-helmikuus-
sa, on kaukalo ollut luiste-

lijoiden ahkerassa käytössä 
tiistaista 4. joulukuuta läh-
tien. Lämpimästi tervetuloa 

luistelemaan!

Mirka Väyrynen

 vähintään

KAIKKI KEHYKSET
Silmälasien ostajalle

SILMÄLÄÄKÄRIN 
 RESEPTILLÄ  

-100 €

Lisäksi

KAIKILLE MAKSUTON OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Kaikille ilmainen 
optikon tekemä yksilöllinen näöntutkimus (norm. 25 €), ei koske piilo-
linssitutkimusta. Silmälasien ostajana saat 100 €:n hyvityksen silmä-
laseista silmälääkärin voimassaolevalla reseptillä, myös muilla kuin 
Silmäaseman silmälääkäreiden resepteillä, kun ostos ylittää 150 euroa. 
Tarjous on voimassa 31.12.2018 asti.

TÄNÄ A I KA N A PA LV ELEM M E O S O I TT EESSA S I LM AAS EM A.FI
TA I S O I TA 0 1 0 1 9 0 2 0 0 (m p m/pv m). PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

LI I K E O N S U LJ ETT U M A 24.1 2.2 0 1 8-T I 1.1.2 0 1 9

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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Hartwall
PEPSI MAXI 
1,5 l
sis. pantin 0,40

Norjan 
tuore
LOHIFILEE
raj. erä

Risella
PUURORIISI
1 kg

Atria
VAASAN-
KINKKU
palana

Valio
OLTERMANNIT
250 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

PERJANTAI 14.12. LAUANTAI 15.12.

Porsaan KYLJYKSET Kariniemen KANAN 
RINTALEIKE
miedosti 
suolattu

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Atrian
BROILERIN KOIPI-
REISI
3 kpl/ras
marinoitu

IRTO-
KARKIT

Irto
TYNNYRI-
SILLI

Atria ITALIAN-, 
PUNAJUURI- tai 
PERUNA-
SALAATTI 400 g

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Atria
KARJALANPAISTI 
700 g

HUOM! Tiistaina
Tuore Norjan 
KIRJOLOHI 
2-3 kg kokonainen

MA-TI 17.-18.12. KE-TO 19.-20.12.
Irto tuore Norjan
RUODOTON
LOHIFILEE
raj. erä

099179

2 filee/talous

1095
kg

149

499

795
kg

595

ras

1195
kg

995
kg

129

1395

100
kpl

kg

kg

795
kg 795

kg

169
kg

100
kpl kg

plo

2 pkt/talous

599
pkt 595

ras

795

3 pkt

299

229

kpl

995

pss

119
pkt

PE-TO 14.-20.12.
Atria 
BALKAN-
MAKKARA 
viipaleet
250 g

Grandiosa
KIVIUUNI-
PIZZAT
310-350 g

Eldorado
SEKA-
HEDELMÄT
250 g

Panda
JUHLAPÖYDÄN-
KONVEHTI
300 g

LOPPUVIIKKO PE-TO 14. - 20.12.

389

299

695
kg

500 149
kg

279

Kotimainen
PERINTEINEN

JOULUKINKKU
n. 10 kg/kpl

harmaasuolattu
pakaste

500

Atria Perhetilan
FILEESUIKALEET 

250-300 g

Saarioinen
LANTTU-, PORKKANA- 

tai MAKSALAATIKKO
700 g

Italian
RED DELISIUS

JOULU-
OMENA

Stocmos
JOULUJUOMA

1,5 l
sis. pantin 0,40

Atria kypsä
PIKKUKINKKU

1 kg

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

plo

pss

595
kg

JAUHELIHA
SIKA-
NAU-
TA

Atria Perhetilan
KANAN FILEELEIKE
450 g
grillimaustettu 
tai merisuola-chili

Naudan
PASITIJAUHELIHA

2 kalaa/talous

279

499

plo

ras

100
ras

Dronningholm
tähtitorttu
LUUMU-
MARMELADI
300 g

Korpela
JOULUKINKKU-
VIIPALEET
500 g

199

Felix
PUNAJUURET 
570/380 g

prk

pkt

kg

2 kg/tal.

kg

pkt 4 pkt2 ras

”Herkkutiskiltä” kotimaisia KINKKUJA
PAKASTETUT:
-  JOULUKINKKU n. 10 kg 
 myös vähittäin paloina
-  JUHLAKINKKU n. 7 kg 
-  Luuton  

JUHLAKINKKU n. 5 kg 
-  MESTARINKINKKU  

n. 2,5 kg 

TUORESUOLATUT:
-  JOULUKINKKU n. 10 kg 
-  Rypsiporsaan  

JOULUKINKKU 
-  JUHLAKINKKU n. 7 kg 

KYPSÄT KINKUT:
-  Palvattu JOULUKINKKU 
 n. 9 kg myös vähittäin paloina  
-  JUHLAKINKKU n. 7 kg yms.

Perinne
KOTIKALJA
1,25 l
sis. pantin

PALJON KAUNIITA 
JOULUKUKKIA 

SAAPUNUT!

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,-
Prego TUHKAIMURI  
1200 W

3995

Lämmin tekninen
MICROFLEECE VÄLIASU

1990

1000 lumen OTSALAMPPU
Promaster, ladattava akku,
portaaton zoomaus

3890
MAX 18-os 
MEISSELI-
SARJA 10,-
Carman AUTON PUOLIPEITE

1095
Black&Decker 
AKKUPORAKONE SARJA
2x18v Lithium. Sis.80-os.tarvikkeet

9990
TYÖKALUVAUNU 
REIKÄLEVYSEINÄMILLÄ 
monipuolisesti työkaluja

595,-
Prego
CD-RADIOSOITIN Maxell SPECTRUM 

KUULOKKEET
Kuullokkeissa on 
sisäänrakennettu mikki ja 
hyvä äänenlaatu.4490

HYVÄ JOULULAHJAIDEA!

PullaPirtin

KONSULENTTI 

perjantaina 14.12.

 TUOTE-ESITTELYÄ 

ja MAISTIAISIA!

TYÖKALUSETTI   
187-osaa, alumiinisalkussa

89,-



4 5nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.12.2018 14.12.2018nro 50

-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821  515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-16

Pukinkonttiin M-marketista

TEKSTIILIOSASTOLTA

LELUOSASTOLTA

VR Real
FEEL RACING
Kiihdytä, jarruta ja ohjaa! 
Jos törmäät, tunnet sen 
ratissasi. Valitse neljästä au-
tosta ja 24 kisasta ja ohjaa 
itsesi maaliin - voittajana. 
Pakkaus sisältää VR-lasit ja 
Bluetooth-ratin. Partisto-
käyttöinen. 8+

4990
Nikko
RADIO-OHJATTAVA 
MONSTERIAUTO
koko 74-140 cm

2150
Emek
PONSSE ELEPHANT
METSÄKONE 43 cm
Maastoa myötäilevät pyörät, 
telat, toimiva tukkinosturi, 
nivelakseli ja liikutettavat 
pankot. Pakkus sisältää 15 
tukkia. Ikäsuositus 4+

4995

Emek
AURAUSAUTO
35 cm, useitavärejä
Säädettävä aura ja kippilava. 
Mukana lisävalosarja. Ikäsuo-
situs 3+

2500
KEKILOU 
SINGLE PACK
Laukku avautuu nukeksi, mu-
kana meikkiyllätys (huulikiil-
to, ihokimalle tai luomiväri). 
Useita erilaisia. 4+

695

Brush Bringts
FEATYRE PRINCESS
Lähde Barbin mukana 
Dreamtopiaan, jossa 
unelmat saavat siivet 
alleen. Barbin puku alkaa 
välkehtiä ja kaunis mu-
siikki soida, kun harjaat 
hänen pitkiä hiuksiaan 
pakkauksen harjalla. 
Paristokäyttöinen. 3+

3595

Licabella
YKSISARVINEN ÄÄNI- JA 
VALOTOIMINNOLLA
Suloinen pehmeä Licabella Yksi-
sarvinen (35 cm), jossa ääni- ja 
valotoimintoja. Licabella hohtaa 
sateenkaaren värisillä valoilla 
ja sen silmät loistavat valoa. 
Licabella myös hirnahtelee ja 
soittaa musiikkia. 1,5 v+

3995
RATSASTUSKILPAILU 
-TALLI, PUUTA
Leikkisetti kaiken ikäisille heppa-
faneille! Kaikilla setin kahdeksal-
la hevosella on omat pilttuunsa, 
Tallissa on avattavat ovet ja näp-
pärä kantokahva. Ikäsuositus 3+

3490
Aquabeads
ALOITTELIJAN STUDIO
Oiva strattipaketti helmiaskar-
teluun! Saat malleja, helmiky-
nän, sommittelualustan, suih-
kepullon sekä hienon kotelon 
tarvikkeiden säilyttämiseen.

2590

1100

KEKILOU 
DOUBLE PACK

HYVÄ VALIKOIMA
LAUTA- JA PALAPELEJÄ

Alga
HALUATKO 
MILJONÄÄRIKSI
Voit valita neljästä vastausvaih-
toehdosta - aivan kuten TV:ssä. 
Jos vastaat oikein, saatsiirtyä 
eteenpäin, mutta jos vastaat 
väärin, voit menettää kaiken. 
Pohdi siis tarkkaan miten vas-
taat! 12+

3450

Ravensburg
KANIN LOIKKA
Paikoillanne, valmiit... ja mat-
kaan! Huippuhauska kanien 
juoksukilpailu voi alkaa. Maalina 
on mehukas ja herkullinen pork-
kana, joka odottaa löytäjäänsä 
porkkanavuoren huipulla. 4-8 
vuotta.

2750
danspil
RE:PLAY
Kuvaile - näyttele - sano yh-
dellä sanalla! Pelissä kolme eri 
kierrosta. Vauhdikas ja koukut-
tava peli 4 pelaajalle tai max 4 
joukkueelle. Pelaat myös aikaa 

2590
Tactic
SUOMEN HAUSKIN 
HUUTOKAUPPA-PELI
Huutokauppapeli kuljettaa 
pelaajat Akin, Helin ja Markun 
mukana huutokauppoihin ym-

2990

Disney
PALAPELIT
Disney-pala-
pelejä aiheena 
prinsessat, Mikki 
Hiiri, Autot-elo-
kuva ja Frozen. 
Palapelien koot 
24, 50 ja 99 
palaa. 3+

750

ESIM.

vastaan! 
Vuoden 
2018 
pelikisan 
finalisti! 
12+

päri Suomea! 
Osaatko sinä 
tunnistaa par-
haat tavarat 
ja uskallatko 
tarjota tar-
peeksi?

Naisten
AAMU-/
SAUNATAKKI 
kukkakuosi

Lasten
KYLPYPYYHE 
70x140 cm

TORKKUPEITTO 
130x160 cm

Lasten
PUSSILAKANASETTEJÄ 

Lasten
PYJAMA

Finnwear naisten
PITKIS 
koot: S-XL

Crosshatch miesten
BOXERIT 
3 kpl/pkt

Naisten 
TEKNINEN 
ALUSASU

Miesten
KYLPYTAKKI

3150

1350

2350

Alkaen

1990

2250

1490

2990

2200

3990

Stiga
JÄÄKIEKKOPELI

5990

Stiga pacer
PULKKA

895

Plasto
RATTIKELKKA

4950

Stiga Mama
LIUKURI 
KAHDELLE

650

Stiga
SNOWSKATE
85x23,5 cm

4590

Stiga
RATTIKELKKAT

4995
Esla
POTKUKELKAT

8990

Alkaen

Alkaen

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

VK 51 
AVOINNA
MA-PE 

9-20
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Pudasjärven kaupungin sul-
jetuilla kaatopaikoilla Sa-
rakylässä, Hetekylässä ja 
Puhoskylässä on kaikilla Pu-
dasjärven kunnan valvon-
talautakunnan myöntämät 
22.8.1995 (§ 97-99) lietteen 
vastaanottopaikan jätevesi-
en johtamisluvat. Lietteen-
kaatopaikkojen toiminnan 
nykytila ei ole ollut nykyi-
sellä valvontaviranomaisel-
la tiedossa, joten valvonta-
käynti suoritettiin Puhoksen 
ja Sarakylän vastaanottopai-
koille 11.10.2018.

Ympäristötarkastajan 
mukaan ympäristölupa ei 
muuta toimintaa sallituk-
si, koska paikat ovat hoita-
matta mm. porttien lukitus, 
kirjanpito kuormista, Hete-
kylän paikan tarkkailutulok-
set, sakan kompostointi ja 
pois toimittaminen. Pudas-
järvellä sallitut vastaanotto-
paikat ovat Pudasjärven Ve-
siosuuskunnan ja Syötteen 
jätevedenpuhdistamot. Pu-
dasjärven Vesiosuuskunta 
ottaa vastaan asuinkiinteis-
töistä tulevia vain ammatti-

maisten jätehuoltourakoitsi-
joiden kuljetukset. Syötteen 
jätevedenpuhdistamon osal-
ta lietteiden vastaanottami-
sesta on sovittava erikseen 
laitoksen kanssa. Kaikilla 
kiinteistöillä, joista liettei-
tä tuodaan, on ehdottomasti 
vältettävä öljy- ja rasvapääs-
töjä. Pudasjärvellä viljelijä 
voi tyhjentää omat ja muu-
tamien naapurien sakokai-
vot pelloille edellyttäen, että 
lietteeseen lisätään sammu-
tettua kalkkia 8,5 kg / m3, 
sekoitetaan hyvin ja anne-

taan vaikuttaa 2 tuntia. Levi-
tetty liete tulee kirjata lohko-
kirjanpitoon. 

Paikkojen kunnostami-
nen pikaisesti vaatisi paljon 
aikaa ja rahaa. Todennäköi-
sempää lienee, ettei paikko-
ja saada kohtuullisin kustan-
nuksin nykylainsäädännön 
mukaisiksi. 

Maahan ei saa laskea wc-
sakokaivolietettä, jota ei ole 
hyväksytyllä tavalla käsi-
telty taudinaiheuttajien hä-
vittämiseksi (esim. kalkitse-
malla tai lämpökäsittelyllä, 

kuten kompostointi). WC-
sakokaivolietteen levittä-
miskielto perustuu mm. 
seuraaviin säädöksiin: jät-
teestä tai jätehuollosta ei saa 
aiheutua vaaraa terveydel-
le tai ympäristölle, jätehuol-
lossa on käytettävä mahdol-
lisimman hyvää terveys- ja 
ympäristöhaitan torjunta-
menetelmää (terveydensuo-
jelulaki 22 §, jätelaki 13 §); 
maahan ei saa päästää jä-
tettä eikä muutakaan ainet-
ta siten, että seurauksena on 
sellainen maaperän laadun 

huononeminen, josta voi ai-
heutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle 
(ympäristönsuojelulaki 7 §).

Pudasjärven kaupunki 
keskeyttää Sarakylän, He-
tekylän ja Puhoksen liettei-
den vastaanottopaikkojen 
toiminnan selvitystyön ajak-
si 12.12.2018 alkaen. Alueil-
le sijoitetaan asianmukaiset 
kyltit sekä estetään pääsy lu-
kitsemalla portit. Jatkotoi-
mista tiedotetaan erikseen.

Tekniset palvelut

Lietteen vastaanotto ja käsittely Pudasjärvellä

Kirkkovaltuuston kokous 
10.12. oli kuluvan valtuus-
tokauden viimeinen ko-
kous. Mukaan kokoukseen 
oli kutsuttu myös uudet val-
tuutetut, toki vielä tällä ker-
taa yleisönä. Käsiteltävänä 
oli kirkkoneuvoston esitys 
papiston virkarakenteesta 
1.6.2019 alkaen. Keskustelun 
jälkeen päätettiin esityksen 
mukaan lakkauttaa kappa-
laisen virka ensi kesäkuus-
ta alkaen ja valtuuttaa kirk-
koneuvosto käynnistämään 
toisen seurakuntapastorin 
virantäytön keväällä 2019. 
Iivari Jurmu oli sitä miel-
tä, että kirkkovaltuusto lak-
kauttaisi toisen seurakun-
tapastorin viran ja aloittaisi 
kappalaisen viran täytön ke-
väällä 2019. Erityisesti hän 
korosti, että kappalaisen vi-
ralla saataisiin aikaisempien 
kokemusten mukaan seura-
kuntaan pitkäaikaisia pap-
peja. Hän sanoi kuitenkin 
kunnioittavansa kirkkoneu-
voston esitystä, eikä tehnyt 
poikkeavaa esitystä. Juha-
ni Mattila, Veli Nikula, An-
na-Maaria Jaakkola ja Arvo 
Niskasaari myötäilivät Jur-
mun puheenvuoroa, mutta 
hekään eivät tehneet poikke-
avaa esitystä. Kirkkoneuvos-
ton esitystä myötäileviä pu-
heenvuoroja, joissa tuli esiin 
mm. kustannussäästöt seu-

Kappalaisen virka lakkautetaan - kaksi seurakuntapastoria
rakuntapastorien palkkauk-
sessa, esitti Terttu Puurunen. 
Samalla kannalla puheen-
vuoroissaan olivat Sointu 
Veivo ja Mauno Ruokangas 
sekä alkuperäisen esityksen 
tehnyt kirkkoherra Timo Lii-
kanen. 

Vahvistettiin ensi vuonna 
voimaan tulevat vastuuryh-
mien ohjesäännöt. Johtokun-
tien tilalle on perustettu työ-
alojen vastuuryhmät vuoden 
2019 alusta, jotka kirkkoneu-
vosto nimeää toimikaudek-
seen. Valtuuston päätöksen 
mukaan seurakunnan työ-
aloja on neljä: yleinen seura-
kuntatyö, kasvatus, diakonia 
ja lähetys. Näin vastuuryh-
mien kautta saadaan aikaan 
toimintaa ja vahvistettua 
seurakuntalaisten osalli-
suutta.

Ensi vuodelle alijää-
mäinen talousarvio 
Talouspäällikkö Maire Pu-
hakka kertoi, että toimin-
ta- ja taloussuunnitelman 
investointiosaan kirjatut kir-
kon energiakorjaukset ovat 
valmistuneet sekä Saraky-
län hautausmaan muisto- ja 
uurna-alue on valmistunut 
ja kustannukset on kirjattu 
käyttötalouteen. Rahoitusar-
vopaperit, rahat ja pankki-
saamiset olivat lokakuun 
lopussa noin 1,2 miljoonaa 

euroa, jossa kasvua vuoden-
vaihteen tilanteeseen näh-
den on noin 80 000 euroa. 

Kirkkovaltuusto hyväk-
syi ensi vuoden talousarvi-
on, jonka tulos on arviolta 
102 000 euroa alijäämäinen. 
Poistoerokirjausten jälkeen 
talousarviovuosi 2019 näyt-
tää noin 82 000 euron alijää-
mää, joka katetaan edellisten 
vuosien ylijäämäkertymästä. 
Toiminta- ja taloussuunni-
telma vuosille 2019-2021 si-
sältää muun muassa kirkon, 
kellotapulin ja asehuoneen 
paanukattojen huoltoterva-
uksen sekä Riekinkankaan 
hautausmaan uurna-alueen.

Kirkollisverojen kertymä 
lokakuun lopussa oli viisi 
prosenttia suurempi verrat-
tuna edellisvuoden vastaa-
vaan ajankohtaan, kun taas 
valtionkorvauksen kerty-
mä oli noin puoli prosent-
tia pienempi yhteisvaiku-
tuksen ollessa plussalla noin 
neljä prosenttia. Valtionkor-
vaus kuluvalle vuodelle on 
159 000 euroa, mikä on 2000 
euroa edellisvuotta pienem-
pi. Verotulojen ja valtionra-
hoituksen toteuma 31.10. on 
yhteensä noin 94 prosenttia. 
Kirkkohallitus oli hyväksy-
nyt harkinnanvaraista toi-
minta-avustusta 120 000 eu-
roa.

Kirkkolain mukaan hau-

tasijan luovuttamisesta ja 
hautaamiseen liittyvistä pal-
veluista tulee periä maksut, 
joiden määräämisessä ote-
taan huomioon seurakun-
nalle palvelun tuottamises-
ta aiheutuvat kustannukset. 
Valtuusto hyväksyi vuoden 
2019 hautapaikkamaksut 
kuluvan vuoden taksojen 
mukaisesti, arkkuhaudan 
hallinta-aika 30 vuotta 100 
euroa. Ulkopaikkakuntalai-
nen maksaa arkkupaikas-
taan 350 euroa 30 vuodelta. 
Hallinta-aikaa voi paikka-
kuntalaiselta jatkaa enintään 
25 vuotta kerrallaan hintaan 
neljä euroa/vuosi/hauta-
paikka, sama ulkopaikka-
kuntalaiselta on 14 euroa.

Kokouksen alussa kuki-
tettiin 70-vuotismerkkipäi-
vää äskettäin viettänyt Aune 
Ekdahl. 

Ajankohtaisasiaa
Kirkkoherra Timo Liikanen 
esitti ajankohtaiskatsauksen 
seurakunnan toiminnasta. 
Seurakunnan jäsenmäärä on 
tällä hetkellä 7070, joten ensi 
vuonna alitettaneen 7000 
raja. Kirkkoon kuuluu väes-
töstä 88,5 prosenttia. Seura-
kuntalaisten keski-ikä on 48 
vuotta. Kastettuja on tänä 
vuonna 47 (ed. vuosi 63) 
joka on seurakunnan histo-
rian alhaisin lukema. Kuol-
leita on 89 (110), seurakun-
taan on muuttanut 189 (241), 

ja seurakunnasta muuttanut 
253 (317). Kirkkoon on liitty-
nyt 15 (11) ja eronnut 26 (29). 
Päiväjumalanpalveluksessa 
on käynyt keskimäärin 100 
henkeä (110). 

Hyvää yhteishenkeä
Kokouksen päätteeksi vii-
meistä kertaa kirkkoval-
tuustoa johtanut Arvo Nis-
kasaari totesi menneen 
valtuustokauden olleen 
hyvä. 

-Valtuustossa on ollut 
edelleen hyvä henki, jota tu-
levaisuudessakin on hyvä 
vaalia. Kaudella on ollut yl-
lätyksiä: putkiremonttia, 
avustusrahojen vähenemis-
tä, henkilövaihdoksia: mm 
pitkäaikainen kappalainen 
ja lapsityönohjaaja ovat siir-

tyneet ansaitulle eläkkeel-
le. Kuitenkin olemme saa-
neet kirkkoherran, eikä enää 
kirkkoherrat tule ja lähde. 
Nyt ei kirkossa enää pale-
le, sillä tällä kaudella kirkon 
energia- ja lämmitysjärjestel-
mä on saatu toteutetuksi.

Omalta osaltani itse olen 
saanut enemmän kuin anta-
nut, olen oppinut seurakun-
nan hallintoa, yhdessä toi-
mimista ja paljon muuta. En 
jätä suuria enkä pieniä saap-
paita, tuleva puheenjohta-
ja luo toiminnallaan ja tyy-
lillään omat saappaansa. 
Kiitokset Maire Puhakalle, 
Terttu Puuruselle, Tuulikki 
Tihiselle, Timo-kirkkoher-
ralle ja kaikille valtuutetuil-
le yhteistyöstä, totesi Niska-
saari. HT

Kirkkovaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Arvo Niskasaari ei asettunut viime vaaleis-
sa ehdokkaaksi ja hänellä päättyi tähän kokoukseen valtuustotyöskentely. Ennen kokous-
ta Arvo kävi vaihtamassa ajatuksia valtuutettujen kanssa. 

Tulevat valtuutetut Mervi Kesti, Elmi Kouva ja Jouni Koi-
vukangas olivat tutustumassa valtuustokokoustyöskente-
lyyn. 

…samoin Timo Lyytikäinen, Jouni Seppälä ja Kirsi Alahäivälä.
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Vetovastuu vaihtumassa Pudasjärven Invalideilla

Pudasjärven Invalidit ry:n 
joulujuhla järjestettiin 5.12. 
seurakuntakeskuksen ti-
loissa. Pitopalvelu Ek-
holm oli kattanut runsaan 
ja maukkaan jouluruuan 
sekä jouluisen kahvituksen 
tervetuloglögeineen.

80-vuotisjuhlan kunni-
aksi Suomen Invalidiliitto 
tarjosi yhdistyksille jaetta-
vaksi valitsemilleen tahoil-
le diplomeja Kansainväli-
senä vammaisten päivänä, 
jota vietettiin 3. joulukuu-
ta. Pudasjärven Invalidit 
ry. halusi pikkujoulujuh-

lassaan ojentaa huomion-
osoituksensa ystävällisestä 
ja osaavasta asiakaspalve-
lusta kahdelle liikennöitsi-
jälle, Taksi Hannu Aarnille 
ja STP Liikenne Mauno Sa-
rajärvelle.

Tilaisuus oli samalla 
vuodenvaihteessa puheen-
johtajan pestin jättävän 
Kyllikki Hanhisuannon 
viimeinen pikkujoulu pu-
heenjohtajan ominaisuu-
dessa ja uuden puheen-
johtajan Esa Viuhkolan 
esittely jäsenistölle.

Tuleva puheenjohtaja 

Esa Viuhkola kertoi miet-
tivänsä toimintaa vireyt-
täviä suunnitelmia ja otta-
vansa mielellään toiveita 
vastaan. 

– Kevättalvella tehdään 
kevätretki. Kesällä voi-
si sitten olla teatterireissu, 
nuotio-iltoja ja makkaran-
paistoa, pikku kilpailuja 
sekä muuta mukavaa toi-
mintaa. Unohtamatta tie-
tenkään joka kuukauden 
viimeisenä perjantaina ole-
vaa kerhoa, joka alkaa aina 
kello 14.

Saamamme huomion-

osoitus on paras kiitos asia-
kaspalautteen lisäksi mitä 
yrittäjä voi saada. Tämä 
osoittaa, että olemme osan-
neet tehdä asioita oikein, 
palvella ja auttaa asiakkai-
tamme. Mutta samalla on 
todettava, että Pudasjärven 
kaikista takseista ja kulje-
tusyrityksistä saa aina hy-
vää, asiallista palvelua ja 
henkilökunta on auttavais-
ta, totesivat Hannu Aarni 
ja Mauno Sarajärvi. E.R

Markku Kemppainen viih-
dytti ja laulatti osallistujia 
ohjelmien välissä. Joulujuhlaväkeä seurakuntakeskuksen tiloissa.

Tilaisuudessa muistettiin Pudasjärven Invalidit ry:n pitkä-
aikaista, nyt tehtävän jättävää puheenjohtajaa Kyllikki Han-
hisuantoa, joka kertoi olevansa helpottunut, kun pitkä ja 
vaativa työsarka päättyy ja vetovastuu siirtyy nyt uudelle 
henkilölle. 

Diplomien saajat. STP Liikennettä edustanut Esa Rytinki,
sekä oman yrityksen puolesta Hannu Aarni 

Pudasjärven kaupungin 
elinvoimavaliokunta järjes-
ti torstaina 29.11. yhteisen 
elinvoimaillan kaupunginta-
lolla. Iltaan oli kutsuttu va-
liokunnan jäsenten lisäksi 
Pudasjärven Yrittäjien ja Pu-
dasjärven MTK-tuottajayh-
distyksen hallitusten jäsenet. 
Paikalla oli myös Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n työntekijät 
toimitusjohtaja Sari Turtiai-
sen johdolla.

Yrittäjien puheenjohta-
ja Tommi Niskanen ja tuot-
tajien puheenjohtaja Juhani 
Jurmu esittivät valmistellut 
puheenvuot Pudasjärven 
yritystoiminnan ja maaseu-
tuelinkeinojen tulevaisuu-
den näkymistä.

Elinvoimaillassa todettua:

Yhdessä olemme vahvoja, yksin ei pärjää kukaan

Niskanen totesi monista 
haasteista huolimatta Pudas-
järven yritystoiminnan näky-
mien olevan varsin valoisia. 
Hänen mukaansa mottona 
voisi olla: ”Yhdessä olemme 
vahvoja, yksin ei pärjää ku-
kaan”. Kaupat, ravintolat, 
julkisen puolen keittiöt, kaik-
ki haluavat myydä ja käyttää 
lähiruokaa.

Samaan aikaan tuottajat 
tuottavat erinomaista lähi-
ruokaa. Kuitenkin nykyises-
sä yhteiskunnan rakenteessa 
ja elintarvikelakien tiukkojen 
säädösten tiimoilta, ei hel-
posti onnistu lähellä tuotet-
tun erinomaisten tuotteiden 
saaminen lähellä markki-
noille. 

Tähän tarvitaan julkis-
ta ja yhteiskunnallista pa-
nostamista, kuinka tämä 
solmukohta ruokaketjussa 
saadaan ratkaistua. Tämä ei 
ratkea pelkästään tuottajien 
ja kuluttajien suunnitelmilla, 
vaan väliin olisi saatava or-
ganisoitua toimintaa, painot-
ti Niskanen.

Tuottajien puheenjohtaja 
Juhani Jurmun mukaan Pu-
dasjärvellä on kokonaisuu-
dessaan varsin laaja ja elin-
voimainen alkutuotannon 
kirjo. Täällä on elinvoimaisia 
maidon- ja lihantuotantotilo-
ja, lammas- ja porotaloutta, 
sekä monenlaista maaseu-
tuun liittyvää yritystoimin-
taa. 

- Lähiruokaan liittyen Pu-
dasjärveltä löytyy monen-
laista raaka-ainetta. Meidän 
on yhdessä kehitettävä yri-
tystoimintaa, joka jalostaa 
ja markkinoi alkutuotannon 
tuotteet kauppaan ja julki-
sen ruokahuollon käyttöön 
sopiviksi. Tässä asiassa tarvi-
taan laajaa yhteistyötä, jossa 
vasta käynnistymisvaihees-
sa olevalla Pudasjärven Ke-
hitys Oy:lla voisi olla keskei-
nen rooli.

Palveluihin liittyvät 
investoinnit jatkuvat
Pudasjärven elinvoimavalio-
kunnan puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma totesi kau-

pungin keskeisimmän tuen 
niin yrittäjille, tuottajille ja 
muille täällä asuville olevan 
normaalin arjen toimintojen 
hyvän sujumisen. 

- Lasten päivähoidon pi-
tää toimia, nuorten pitää saa-
da hyvää opetusta terveis-
sä kouluissa, lääkäriin pitää 
päästä, jos siihen on tarvet-
ta ja vanhenevasta väestöstä 
pidetään yhdessä hyvä huo-
li. Kaikkiin näihin palvelui-
hin kaupunki on panostanut 
voimakkaasti viime vuosien 
aikana. Suomen hirsipääkau-
pungissa Pudasjärvellä kun-
talaisten palveluihin liittyvät 
investoinnit jatkuvat. Lähi-
vuosien aikana rakennetaan 
esimerkiksi uusi hirsinen hy-

vinvointikeskus, johon tulee 
mm. kirjasto- ja terveyskes-
kuksen palvelut.

Oinas-Panuman mukaan 
osaavat yrittäjät ja tuottajat 
tietävät itse parhaiten millä 
tavoin yritystoimintaa tulee 
kehittää niin, että koko kau-
pungin elinvoima vahvistuu. 
Kaupungin tulee luonnolli-
sesti olla tiiviisti mukana yri-
tystoiminnan kehittämises-
sä, mutta muistaa aina tässä 
asiassa oman roolinsa. Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n, jon-
ka hallinnossa on mukana 
myös yrittäjien edustus, an-
taa joustavat puitteet yhteis-
työn ja yritystoiminnan ke-
hittämiselle. HT

Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma 
avasi kaupungin ja yrittäjien yhteisen tilaisuuden. Kuvassa 
myös valiokunnan sihteeri Sinikka Mosorin ja kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen. 

Elinvoimaillassa kaupungintalossa olivat mukana kaupungin elinvoimavaliokunnan jäsenet, Pudasjärven Yrittäjien ja Pu-
dasjärven MTK-tuottajayhdistyksen hallitusten jäseniä sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n työntekijät.
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Joulumusiikin ystäville on 
viimeisen kuukauden aika-
na ollut monia konsertteja 
kirkossa ja seurakuntakodil-
la. Tuomaan päivän ilta-
na 21.12. soivat joululaulut 
vielä kerran Vox Margarita 
-kuoron esittäminä Pudas-
järven kirkossa. Joulunalus-
päiviin sijoittuva konsertti 
on kuorolle jo pitkä perinne 
ja tämänvuotinen joulukon-
sertti on neljästoista.

Joulukonsertin ”Tai-
vas maata koskettaa” – lau-
lut ovat kokoelma euroop-
palaista joulumusiikkia. 
Tänä vuonna on kuulijoi-
den toiveesta valittu mo-
nia joululauluklassikoita. 
Vuosisatojen takaista saksa-
laista joulumusiikkia edus-
taa laulu ”Juhlimaan tul-
kaa” (Adeste Fideles), jonka 
juuret ulottuvat keskiaikaan 
saakka. Kansallissäveltäjäm-
me Jean Sibeliuksen Sakari 
Topeliuksen sanoihin sävel-
tämä ”En etsi valtaa loistoa” 
maalaa sanoillaan ja sävelil-
lään suomalaista joulun sie-
lunmaisemaa. Suomalaiseen 
jouluperinteeseen juurtunei-
ta, eurooppalaista alkupe-
rää olevia joululauluja ovat 
”Heinillä härkien kauka-
lon”, ”Oi Betlehem, sä pie-

noinen” sekä ”Kilisee, kili-
see kulkunen”. 

Ohjelmistossa kuullaan 
myös uudempaa joulumu-
siikkia. Pekka Simojoen laa-
jasta joululaulutuotannos-
ta kuullaan laulut ”Enkelten 
laulu” ja ”Lumienkeli”. Petri 
Laaksosen Anna-Mari Kas-
kisen sanoihin säveltämä 
”Joulun tähti” ja Lasse Heik-
kilän ”Rauhan Ruhtinas” –
laulun julistavat riemullista 
joulun löytämisen sanomaa. 
Uusin konsertin lauluista on 
tämän vuoden Kauneimmat 
Joululaulut –kokoelmaan 
sisältyvä, Jarkko Mauko-
sen säveltämä ja sanoittama 
”Toivo maailman”, jonka 
Keijo Piirainen on sovittanut 
kuorolle. 

Vox Margarita –kuoroa 
johtaa kanttori Keijo Piirai-
nen. Konsertissa lauletaan 
myös muutamia jouluvirsiä 
iltahartauden yhteydessä. 
Hartauden pitää vs. seura-
kuntapastori Ari Kokkonen. 
Tilaisuuden ohjelma on 
maksuton. Virsien aikana 
kerättävällä kolehdilla tue-
taan Matongon teologisen 
seminaarin toimintaa Keni-
assa. 

Seurakunta tiedotus

Jouluista 
kuoromusiikkia 

kirkossa

Siurualla puurojuhla
Satoi lunta, kun Moskovaan valkoista puuroa tuotiin, 
kaikki joulupuurolle kutsuttiin, 
tupa täyteen tuli yli sata, 
eikä lumi lakkaa satamasta, ehkä aattona vasta. 
Kauneimmat joululaulut päälle laulettiin ja torttukahvit lämmit-
ti sydämiä niin. 
Oli siurualaiset laittaneet parasta pöytään ja tonttulakit päähään, 
juhla ihana ei jääkään tähän, katsotaan taas vuoden päähän. 

Tyytyväistä yleisöä.Mari ja Sanna.

Kylätoiminta Siurualla on lähtenyt taas hyvin käyntiin, 
monta juttua on vuoden aikana järjestetty, 
puurojuhlan ja kauneimpien joululaulujen jälkeen on lupa huila-
ta kyläläisten, 
ensi vuonna uudet kujeet, 
kerätään voimia Joulun yli ja toivotetaan toisillemme Hyvää Jou-
lua ja Uutta Vuotta! KT

Pudasjärven kirjasto ottaa 
käyttöön tekstiviestitiedo-
tuksen kirjastoauton ajan-
kohtaisista asioista. Tie-
dotteita lähetetään, jos 
kirjastoauton reitti joudu-
taan perumaan tai aikatau-
lua muutetaan. Lisäksi asi-
akkaille voidaan lähettää 
tietoa kirjastoautossa järjes-
tettävistä tapahtumista tai 
teemaviikoista. 

On tärkeää, että asiak-
kaalle saadaan viesti nopeas-
ti, jos kirjastoauton aikatau-
luun tulee muutoksia. Ikävä 
kyllä, kirjastoauton kuljetta-
jakin saattaa joskus sairastua 
tai auto hajota niin, että reit-
tiä ei pystytä ajamaan.

Tekstiviestitiedotteita lä-
hetetään vain siihen luvan 
antaneille asiakkaille. Tiedo-
tusluvan voi antaa kirjastol-

le täyttämällä yhteystietolo-
makkeen kirjastoauto Isossa 
Karhussa tai pääkirjastossa. 
Palvelu on asiakkaalle mak-
suton.

Tekstiviestitiedotus on 
osa Pudasjärven, Iin ja Kuu-
samon kirjastoautojen kehit-
tämishanketta. Hankkeessa 
pyritään parantamaan kir-
jastoautopalveluja sekä ke-
hittämään uudenlaisia pal-
velumuotoja. Toiveita ja 
ajatuksia kirjastoauton toi-
minnasta voi lähettää han-
ketyöntekijä Sanna Näätä-
selle osoitteeseen: sanna.
naatanen@ii.fi 040 823 6006 
tai Pudasjärven kirjastolle: 
kirjasto@pudasjarvi.fi 040 
826 6435.

Kirjasto tiedotus 

Kirjastoauto Ison karhun ajankohtaisista asioista tullaan 
tiedottamaan myös tekstiviesteillä.

Tekstiviestillä ajantasaista 
tietoa kirjastoautosta

Pudasjärven kaupunki ot-
taa vuoden 2019 alus-
ta käyttöön palvelusete-
lin, jolla lapselle voi ostaa 
varhaiskasvatusta yksi-
tyisestä päiväkodista tai 
ryhmäperhepäiväkodis-
ta. Palvelusetelin käytöstä 
järjestettiin tiedotustilai-
suus tiistaina 4.12. Pikku-
Paavalin päiväkodilla. 

Kaupungin vs. talous- 
ja hallintopäällikkö Pasi 
Kemppainen kertoi, että 
Varhaiskasvatuksen tarve 
on lisääntynyt ja kaupun-
gin omat varhaiskasvatus-
paikat ovat täynnä. Tänä 
vuonna on ostettu palve-
lua yksityisestä 12-paik-
kaisesta Naperolinnan 
ryhmäpäiväkodista, joka 

Palveluseteli otetaan käyttöön 
varhaiskasvatuksessa

tulee ensimmäisenä pal-
velusetelin piiriin. Ensi 
vuonna palvelusetelipal-
velun piiriin on tulossa 
myös Pikku-Paavalin päi-
väkodin viereen rakennet-
tava yksityinen Touhula-
päiväkoti. 

Asiakas voi Kemppai-
sen mukaan valita kun-
nallisen tai yksityisen var-
haiskasvatuksen, tosin 
määrätyillä ehdoilla. Ha-
kemuksen, johon tulee 
liittää tarvittavat tulosel-
vitykset, hyväksyminen 
jälkeen kaupunki myön-
tää asiakkaalle palvelus-
terin ja määrittää omavas-
tuuosuuden, joka riippuu 
asiakkaan tuloista. 

Kemppainen selosti 

myös kaupungin siirtyvän 
vuoden vaihteessa var-
haiskasvatuksessa sähköi-

seen asiointiin.

Heimo Turunen

Palveluseteli otetaan vuoden vaihteen jälkeen ensimmäi-
seksi käyttöön Pudasjärvellä noin vuoden toimineen Nape-
rolinna ryhmäpäiväkodin asiakkaille. Paikalla olivat yrittä-
jät Tomi ja Ulla-Maija Kantoniemi. 

Kaupunki julkisti ja samalla antoi informaatiota 1.1.2019 käyttöön otettavasta varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Kau-
pungin edustajat vasemmalla Merja Kemppainen, Jaana Rajala, Juha Holappa ja Pasi Kemppainen. 
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HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY

Loput 
KESÄKALUSTEET 

ALE-hinnoin

VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

JOULU JOKA KOTIIN

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!Koroton 
maksuaika

Kampanja Korko Tilinhoito-
-aika  palkkio
6 kk 0% 5€/kk
10 kk 0% 5€/kk
20 kk 0% 5€/kk

Aktiiviraha/
Handelsbanken Rahoitus

Joulutähdet

ovh. 50€25€

Stemma 
tyyny+peitto
Kätevässä kantokassissa oleva 
setti on myös oiva lahjaidea tai 
tuliainen.
Konepestävä 60°C asteessa.
Peite 150 x 200 cm /700 g
Tyyny 50 x 60cm / 500 g

ovh. 1390€985€

18€

Valentino 
lepotuoli 
arvotaan 
to 20.12.

Ovh. 668€

OSALLISTU 
ARVONTAAN! 

Matot

ovh. 

-25%770€
ovh. 1170€

Lotta 
mekanismituoli
- pyörii ja keinuu
- avattava jalkarahi
- Cedric kankaalla: 
  harmaa ja musta

Nyhamn senkki
lev 146 cm
syv 41 cm
kork 87 cm

349€

Nyhamn laatikosto
lev 100 cm
syv 41 cm
kork 87 cm

229€

Nyhamn arkkupöytä
lev 85 cm
syv 35 cm
kork 42 cm

109€

Nyhamn 
yöpöytä
lev 39 cm
syv 39 cm
kork 67 cm

119€

Nyhamn vitriini
lev 100 cm
syv 41 cm
kork 188 cm

419€

Joulutyynyt

10€

Tessa 170 cm 
vuodesohva
laadukas, erittäin helppokäyttöinen mekanismi.
Vuode 135x195 cm 
pussijousitettu joustinpatja.

ALKAEN

Lampaantaljat

49€

alkaen
45 cm

8€
75 cm

10€

Tekstiilien 
suoja-aine
Suojaa tahroilta, soveltuu
huonekalukankaille, matoille ja 
pöytäliinoille.

Nahan 
puhdistus- ja 
hoitoliina

ALKAEN

kpl3€

Aava
runkosänkypaketti
160x200 cm 
5-vyöhykkeinen myötäilevä pussijousisto
sis. sijauspatja ja jalat

ovh. 862€

689€

Sakari avokulmasohva
237x220 cm
vaalea tai tumma harmaa, myös muita kokoonpanoja

ovh. 1445€1288€
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PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh. 020 752 8260 
ark. 8-17  la 9-14  su suljettu  www.k-rauta.fiYllättävän helppoa

K-RAUDASTA KOTIIN JA JOULUUN!
KIUASKIVI PARHAAT LÖYLYT  

OLIVIINIDIABAASI 
alle 10 cm, 20 kg

Virallisesti tutkittua, pestyä 
ja käsin valikoitua parasta 

Satakunnan oliviinidiabaasia. 
Kivien koko alle 10 cm,

 n. 20 kg/laatikko. Vaihda 
kiuaskivet vuosittain.

ULKOTULI FXA 
45x105 mm, 6 kpl
Kuuden kappaleen ulkotulipakkaus. 
Paloaika 4–5 tuntia.

HAUTAKYNTTILÄ HANSA 
36H FP, VALKOINEN, 2 kpl
Kahden kappaleen hautakynttiläpakkaus. 
Kynttilän paloaika 36 tuntia.

Yllätä kaverisi pilkkireissulla ja kairaa pilkkireiät 
DDF458 porakoneella. Turvallinen apukahvalla 
varustettu malli. Vääntövoima 58/91Nm, akut 2x 
4,0Ah. Yhdellä akulla kairaat jopa 50 kpl reikiä 40 
senttiseen jäähän! Mukana myös Rapalan naskalit.

VINYYLILANKKU GOODIY CHLOE, 
VALKOINEN 1863 KL32, 2,562 m2

Tässä lukkopontillisessa vinyylilankussa on kevyt pintastruktuuri. 
Vinyylilankku on kestävä ja hiljainen lattiamateriaali kodin kaikkiin 
huonetiloihin. Tuotteen mitat ovat 122 x 18 x 0,4 cm.

FISKARS LUMIKOLA L PRO 
AMMATTIKÄYTTÖÖN

SAUNAKAUHA CELLO SPA 
SAMPPANJA CE697B 

Materiaali shampanjanväriseksi 
maalattua alumiinia. Varren pituus 35 cm.

SAUNAPANEELI THERMORY 
STP TERVALEPPÄ A-LAATU 

15x88x2100mm
Pihkaton ja oksaton saunapaneeli, 

jolla on kauniin punaruskea värisävy. Saunapa-
neelia on saatavilla useita eri pituuksia, joten 

varmistathan niiden pituudet kaupasta. Paketin 
sisältö on 6 kpl / 12,6 m / 1,00 m².

1000
/2 ltk

1000
/4 pkt

150
/pkt

39900

2490
/m2

8900

1990

299
/m

Alumiininen saunakiulu 4 l, 
jossa mustaksi maalattu kahva.

SAUNAKIULU CELLO SPA 
4 L ALUMIINI

/setti

LAUDE-ELEMENTTI 
140x600x2100 TERVALEPPÄ

LAUDE-ELEMENTTI 
140x400x2100 TERVALEPPÄ

Valmistettu 28 x 88 mm laudasta. Lauteille suositellaan sauna-
käytössä laudesuoja- tai parafiiniöljykäsittelyä. Öljy tummentaa 

hieman puun sävyä ja suojaa sitä kosteudelta. Uusi käsittely 
tarvittaessa. On myös tärkeää, että lauteiden annetaan kuivua 

saunomisen jälkeen nostamalla istuinelementit pystyyn ja 
jättämällä kiuas päälle vähintään 30 minuutiksi, ovi suljettuna ja 

ilmaventtiili auki. Laudeliinojen käyttö on suositeltavaa.

16900
YHTEISHINTAAN!

3995
/kpl

VALKOINEN JOULUKUUSI 
CELLO ICY QUEEN 150 cm
Upea, kiiltävän valkoinen muovikuusi tuo 
talven tunnelman kotiisi. Sisustuksellinen 
kaunis joulukuusi sopii väritykseltään niin 
klassiseen kuin moderniin jouluun. Näyttä-
vän muovikuusi on 150 cm:n korkuinen.

-20%
LOPUT 

JOULUVALOT

L PRO LUMIKOLAN 

OSTAJALLE AUTOILIJAN 

LUMILAPIO 
KAUPAN PÄÄLLE!

Ammattikäyttöönkin soveltuva Fiskars lumikola. 
Kovaa käyttöä kestävässä lumikolassa on pesän 
pohjassa putkivahvisteet. Kärki on vahvistettu 
sinkityllä teräslistalla. Aisa on rakenneterästä. 

Lumikolaa on mukava käyttää ja pesään ei tartu 
märkäkään lumi.

AURINGONKUKANSIEMEN 
OSKU 20 kg
Täydennysrehu ulkolinnuille. 
Lajike Pioneer, vaalea raidallinen.

1695
/sk

HEAVY DUTY -AKKUPORAKONE 58NM VÄÄNNÖLLÄ.

KYNNYSMATTO
Harmaa, ruskea antrasiitti.

990

MAKITA KAIRAPAKETTI 
AKKUPORAKONE 18 V+KAIRA 155 mm tai 100 mm

Tarjoukset voimassa 22.12.2018 asti.
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JOULUN TOIVELAHJAT

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

KAHVI-
TARJOILU 
PERJANTAINA 

21.12.

HINNAT ALKAEN
TRAPPER 500 T3B 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Rekisteröity kahdelle
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
•   Verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
•   Edulliset vakuutukset
•   Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona

5590€
JOULUTARJOUKSENA KAUPAN 

PÄÄLLE PUSKULEVYPAKETTI JA 
TUULILASI! Edun arvo 579€!

•   Levyjarrut edessä ja takana
•   Erillisjousitus myös takana
•   Tukevat tavaratelineet edessä 

ja takana
•   2WD / 4WD sähköisesti valitta-

vissa
•   Kytkettävä etutasauspyörästön 

lukko
• Vinssi

ALKAEN
TRAPPER CHASER 550 BASIC T3B 

•   Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•   Rekisteröity kahdelle
•   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
•   Verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
•   Edulliset vakuutukset
•   Karkeat 26” maastorenkaat
•  Levyjarrut edessä ja takana

5990€

•   Erillisjousitus myös takana
•   Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•   2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
• Vinssi
• Pidempi maastorunko

AVOINNA MA-PE 9-17.
JOULUN POIKKEAVAT  

AUKIOLOAJAT:  
OLEMME AVOINNA  

LAUANTASIN 15.12. ja 22.12. 
klo 9.00-13.00 sekä  

JOULUAATTONA  
24.12. klo 9.00–12.00

+ toimitus-
   kulut

+ toimitus-
   kulut

TRAPPER PREDATOR 110 
LASTEN JA NUORTEN 
MÖNKIJÄ 

•  107cc
• -4 tahti
• täysautomaattivaihteisto 

pakilla
• sähkökäynnistys
• paino 94,5 kg

1190€
+ toimituskulut

JOULUTARJOUKSENA KAUPAN 
PÄÄLLE PUSKULEVYPAKETTI JA 

TUULILASI! Edun arvo 579€!

• levyjarrut
• 10” maastorenkaat
• turvakatkaisin
• kätevä tehonsäätö!

ST 4262 P
•  moottori STIGA  

SM 70
•  212 cm3

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

845€

SNOW POWER

ST 5266 PB

1535€

SINISALO PORO 
LÄMPÖHAALARI
•   integroidut henkselit
• lumilukot nilkoissa
•  Pitkät kaksisuuntaiset vetoketjut 

lahkeissa helpottaa pukeutumista

149€

SINISALO SNOW-X 
MONOSUIT
•   ohut kuorihaalari 

kelkkailuun
•  Vedenpitävä 

ja hengittävä  
päällyskangas

•  Puvun sisäpuo-
lella säädettävät 
henkselit ja 
ulkopuolella 
vyölenkit

339€

ARMYTEK WIZARD 
PRO VALAISIN
•   kestää upotuksen 

10 metrin syvyy-
teen

• kestää pudotuksen 
10 metrin korkeu-
desta

•  valokeilan pituus 
130 metriä

• magneetti kiinnitys 
metalliseen pintaan

KYNTTELIKKÖ IDA-7
•   väreinä punainen 

ja valkoinen

990

KYNTTELIKKÖ 
PAINT STONE
•   puinen 

39€

STAR 457-52
•   ”kastehelmi ” valosarja 

sisäkäyttöön
•  125 led valoa

3990

STAR 497-96
•   160 ledin valosarja sisä 

ja ulkokäyttöön
•   8 x 2 metriä valonauhat

STAR 404-95
•   25-osainen Led kuusenkynttiläsar-

ja sisäkäyttöön
•  lamppujen väli 70cm
•  kokonaispituus 18 metriä
•  tuplajohdotus

STAR 2006-74
•   Tähti-valoverho  
•   5 x 6 tähtinauhaa

3490

STAR-231-19
•   paperitähti 54 cm

2990

•   messinkinen  
metallisydän

STAR-215-74
•   kynttelikkö
•   puinen
•   värit punainen ja valkoinen

ESPERANZA 
EBG002K 
PARTAKONE
•   ladattava
•   rajaaja

ESPERANZA 
EBH004K 
HIUSTENKUIVAIN
•   teho 2200W
•   2 nopeutta
•   3 puhallus lämpötilaa
•   kylmäpuhallus

TALVIKÄSINE
•   tuulen ja vedenpitävä
•  lämmin kuituturkisvuori

ESPERANZA EKT007 
VOHVELIRAUTA
•   teho 850W
•   termostaatti

ESPERANZA EKG007  
KONTAKTI GRILLI
•   teho 2000W
•   termostaatti

BABYLISS MS21E 
HIUSMUOTOILUSETTI

BABYLISS FOR MEN  
E707CE HIUSTEN-
LEIKKUUKONE
•   ladattava

BRAUN VITALITY 
SÄHKÖHAMMAS-
HARJA

KENWOOD KM240 
YLEISKONE
•  teräskulho 4,3 litraa
• teho 900W
• tehosekoitin
• vihannesleikkuri
• sitruspuserrin

199€

BOSCH BBH21633 
JOHDOTON 
VARSI IMURI
•   vaihdettava akku
•   toiminta-aika jopa 36 minuuttia
•   irroitettava rikkaimuriosa

159€

WILFA WHBD-1 LÄMPÖHUOPA
•  koko 150cm x 

150cm
• pestävä päällinen 

1995€

MAKSUAIKAA JOPA 
150 KUUKAUTTA!  

KOROTONTA 
MAKSUAIKAA

 JOPA 30 KUUKAUTTA!
KYSY LISÄÄ 

MONIPUOLISISTA 
RAHOITUSVAIHTO-

EHDOISTA!

•  takuu 2 vuotta
•  moottoritakuu 
   3 vuotta

•   moottori B&S 1150 Snow series
•  250 cm3
•  5 kW / 6,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 66 cm
•  LED työvalot
•  lämpökahvat
•  Easy Turn mekanismi 
   helpottaakääntymistä
•  takuu 2 vuotta

•   B&S 1650 Pro 
series

•   342 cm3

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

•   halogeenivalo
•   liipasinohjaus
•   takuu 2 vuotta

35€59€

STAR-690-90

39€

29€

39€

29€

39€

49€

39€

39€

29€

39€

89€

MIETITKÖ MITÄ LAHJAKSI? 

ANNA LAHJANSAAJAN VALITA 

PUOLESTASI. HANKI MEILTÄ LAHJAKORTTI

 ESIM. AUTONHOITO PALVELUIHIN.

Aito 

alkuperäinen!

• magneetti 
USB-laturi

•  mukana 
otsapanta, 
rannehihna 
ja klipsi

•  takuu 10 
vuotta

•  Lumilukko ja 
nepparilenk-
kikiinnitys 
saappaisiin

•  Vetoketjulliset 
tuuletusaukot 
sivuilla

P.ORIGINAL 
LÄMPÖSAAPAS
•   alkuperäinen ruotsalainen
•  erittäin lämmin
•  vedenpitävä

8450

39€
•  3 tehoa
•  automaattinen 

virrankatkaisu

KAIKILLA JOULUVALOILLAMME TAKUU 2 VUOTTA!

kuva viitteellinen
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

 VUOKRAAMO
Puh. 045 200 0212 ● vuokraamo@rautioky.fi

Romekievarintie 4, Iso-Syöte, Pudasjärvi

Toimipiste: Safaritalo Iso-Syöte

FAT BIKE MOOTTORIKELKAT LUMIKENGÄT AHKIOT, PULKAT JA
RATTIKELKAT

Rent

Rautio

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja Menestystä tulevalle vuodelle 2019!

VAPAA-AJAN VUOKRAAMOSTA

www.vuokraamorautio.fi
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Pudasjärven Urheilijoiden palkitsemisia

Yleisurheilujaosto vuoden jaostona 

Pudasjärven Urheilijoiden 
syyskokous pidettiin sun-
nuntaina 9.11. Puheenjoh-
tajana jatkaa kaksivuotis-
kauden toisen vuoden Kirsi 
Hanhela. Hallitukseen valit-
tiin uutena Tomi Illikainen. 
Erovuoroisina olleet Heino 
Ruuskanen, Jaana Valkola ja 
Sauli Harju jatkavat. Varalle 
tuli uutena Kauko Tervonen 
ja entisinä jatkavat Mervi 
Nieminen ja Jenni Ylilehto. 

Muina jäseninä hallituk-
sessa ovat Jaana Valkola 
(Mervi Matero), Riitta Jaako-
la (Tarja Tolonen) ja Paavo 
Ervasti (Vesa Pesälä). Koko-
uksiin osallistuvat myös ja-
ostojen puheenjohtajat. 

Jaostojen puheenjohta-
jiksi tulivat: Voimistelu-
jaosto Jaana Valkola, Ui-
majaosto Aini Seppänen, 
Lentopallojaosto Kauko Ter-
vonen, Hiihtojaosto Jan-
ne Majava, Suunnistusjaos-
to Riitta Jaakola, Mäkijaosto 
Paavo Ervasti, Yleisurheilu-
jaosto Heino Ruuskanen ja 
Kuntourheilujaosto Heimo 
Turunen. 

Jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 15 euroa sekä perheel-
tä 30 euroa, alle 16 v viisi 
euroa. Kannatusjäsenmak-
su on 50 euroa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Pert-
ti Purola ja sihteerinä Marko 
Koivula. 

Rajavaara kukitettiin
Kokouksen alussa kukitet-
tiin Juhani Rajavaara SM-
suunnistuskisojen hopeasta, 
jonka hän saavutti H85 sar-
jassa elokuun lopulla Mik-
kelin Anttolassa. Aikaisem-
milta vuosilta hänellä on 
useampia SM-kisojen neljän-
siä sijoja. 

Rajavaara kertoi harras-
taneensa suunnistusta ar-
meijaiästä lähtien eli har-
rastusta on kertynyt yli 60 
vuotta. Rajavaara pitää päi-
vittäin huolta kunnostaan ja 
suunnitelmissa on osallistua 
myös ensi vuonna SM-kisoi-
hin, jopa parantaa sijoitus-
ta. Kisoihin onkin sitten ly-
hyt matka, sillä keskimatkat 
ovat Mustavaarassa Taival-
koskella.

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 
sekä vaikuttaa liikuntapaik-
kojen kehitystyöhön todet-
tiin seuran ensi vuoden toi-
mintasuunnitelmassa. 

Ensin vuonna toiminnas-
sa avainalueina ovat Suun-
nistuksen SM-kisat, Some- ja 
Internettiedotus, Jyrkkäkos-
ken kesätoimintaa jatke-
taan aikaisemmalta pohjalta, 
kiinnitetään huomiota val-
mentajien ja ohjaajien kou-
lutukseen sekä seurojen vä-
liseen yhteistyöhön. ”Sen 
mitä teemme, teemme kun-
nolla”, mainitaan johtoaja-
tuksena. 

Palkitsemiset
Kokouksen alussa jaettiin an-
siomerkkejä sekä palkittiin 
Vuoden urheilijat/kuntoilija 
sekä Vuoden urheiluteot. 

Pronssinen ansiomerkki 
Inka Kipinä, Jaakko Lukkari, 
Laura Savela, Essi Isomursu, 
Antti Alarämi ja Veera Man-
tere. 

Vuoden 2018 urheili-
jat ja -kuntoilija:
Vuoden yleisurheilija Sini 
Paukkeri, hiihtäjä Jaakko 
Parkkila, lentopalloilija Alii-
na Ojala, voimistelija Anne-
Mari Korva, mäkikoululainen 
Topi Kettunen, suunnista-
ja Juhani Rajavaara, uimari 

Pudasjärven Urheilijoiden syyskokouksen alussa muistettiin kukkakimpulla Juhani Raja-
vaaraa saavutuksesta suunnistuksen SM-kisojen 85-v hopeasta. Kukittajina suunnistusja-
oston puheenjohtaja Riitta Jaakola ja seuran puheenjohtaja Kirsi Hanhela. 

Vuoden jaostojen ja seuratoimijoiden palkitut Heino Ruuskanen, vuoden huoltaja Juha 
Parkkila nuori ohjaaja Pinja Purola, vuoden talkoomies Sauli Harju ja esimerkillinen urhei-
lija Essi Pätsi. 

Palkittuja urheilijoita ja kuntoilija yhteiskuvassa vasemmalta: kuntoilija Sisko Kälkäjä, 
yleisurheilija Sini Paukkeri, suunnistaja Juhani Rajavaara, hiihtäjä Jaakko Parkkila, lento-
palloilija Aliina Ojala, voimistelija Anne-Mari Korva ja uimari Venla Leino. 

Pronssisen ansiomerkin saajista paikalla olivat Inka Kipi-
nä ja Laura Savela.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Pertti Purola ja sihteeri-
nä Marko Koivula. Oikealla kokouksen avannut seuran pu-
heenjohtaja Kirsi Hanhela. 

Venla Leino ja vuoden kun-
toilija Sisko Kälkäjä.  

Vuoden Urheiluteot 
Vuoden 2018 jaostona pal-
kittiin yleisurheilujaosto. 
Taistelijan malja yleisurheili-
ja Veera Mantere, urheilute-
ko Eetu Rantala SE-viesti 100 
m, valmentaja Maarit Kurki, 
huoltaja Juha Parkkila, oh-
jaaja Suvi Lehtonen, esimer-
killinen urheilija Essi Pätsi, 
talkoonainen Marjo Tervo-
nen, talkoomies Sauli Harju 
ja Vuoden sidosryhmä Syöt-
teen Luontokeskus.  

Heimo Turunen

Pudasjärven Urheilijoiden syyskokoukseen osallistui väkeä tuvan täydeltä Puikkarin tiloissa. 
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Itsenäisyysjuhla Hirsikampuksella

Vapaus, turvallisuus, kulttuuri ja  
onnellisuus arvopohjana

Pudasjärven kaupungin ja 
seurakunnan järjestämää itse-
näisyysjuhlaa vietettiin Suo-
men 101-vuotisitsenäisyys-
päivänä keskiviikkona 6.12. 
Juhlallisuudet alkoivat juh-
lajumalanpalveluksella seu-
rakuntakeskuksessa, jonka 
lopuksi lähetettiin kaupun-
gin ja seurakunnan seppeleet 
sankarimuistomerkille. 

Juhlapuhuja maakun-
tajohtaja Pauli Harju tote-
si EU:n tuovan Suomelle va-
kautta ja vaurautta, mutta se 
tuo mukanaan myös ongel-
mia suhteiden hoidossa Ve-
näjän kansaan. 

-Kansainvälisten sää-
dösten räikeät rikko-
mukset Venäjän valtion 
taholta ovat tuomittavia to-
siasioita. Niiden vastatoimet 
voivat kuitenkin saattaa mei-
dät vieraiden ja asiaan kuu-
lumattomien tavoitteiden 
kannattajiksi vastoin omia ar-
vojamme ja tavoitteitamme. 
Euroopan arvoyhteisö ei ole 
täysin immuuni suurvaltapo-
litiikan paineilta eikä sisäises-
ti riittävän yhtenäinen torju-
akseen ulkopuolisen paineen. 
Demokratia ja yhteiset eu-
rooppalaiset arvot ovat vie-
lä kovin nuoria monille jäsen-
valtioille.

Sukupolvien kuluessa 
osoitettu tahto puolustaa ar-
vojaan sekä nykyaikainen 
kyky torjua loukkaukset ovat 
edelleen perusasioita turva-
tessamme isänmaan vapaut-
ta ja liikkumatilaa. Laaja ym-
märrys toisten ja naapurien 

tavasta ajatella sekä toimia 
mahdollistaa uhkaavien ti-
lanteiden väistelyn. Sitou-
tuminen vain sellaiseen yh-
teistyöhön, joka perustuu 
yhteiseksi koettuihin ja tes-
tattuihin arvoihin, estää mei-
tä joutumasta höynäytetyk-
si vieraiden tarkoitusperien 
vangeiksi. 

Näiden itsekkäistä ajatuk-
sista huolimatta uskon moni-
keskeisen sopimuksellisuu-
teen perustuvan maailman 
luovan Suomen kaltaisel-
le kansalle enemmän turval-
lisuutta ja vakautta kuin ny-
kyinen voimapolitiikkaan 
johtava virta. Tämän vuok-
si meidän on omalla esi-
merkillämme ja sitkeydellä 
edistettävä keskinäisriippu-
vuuden kasvuun ja monikes-
keisiin sopimuksiin perustu-
vaa maailmaa. 

Esi-isämme näkivät itse-
näisyyden välineeksi unel-
mien toteuttamiseen. Ny-
kykielellä Ståhlbergllä ja 
kumppaneilla oli visio Suo-
mesta. Tätä tavoitetta voi-
daan jälkikäteen arvioiden 
sanoa viedyn voimallises-
ti eteenpäin. Aina arjessa se 
ei varmaan tältä tuntunut. 
Mutta tulos ratkaisee. Ja se 
on upea. Monilla mittareil-
la maailman paras ja ainakin 
paras paikka suomalaisille.   

Mikä on meidän aikam-
me visio Suomelle 100 vuo-
den päähän? Iloitaan nyt yh-
teisistä saavutuksistamme, 
kannusti juhlapuhuja Pauli 
Harju. 

Kaupungin tervehdyk-
sessään kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja An-
ni-Inkeri Törmänen sanoi 
yhteisöllisyyden olevan mei-
dän vahvuutemme ja voima-
varamme. 

-Siitä saamme nauttia ja 
hyödyntää myös julkisten 
palveluiden rinnalla. Järjestöt 
tekevät arvokasta työtä yksi-
näisyyden vähentämisessä ja 
toisistamme huolehtimisessa. 
On todella tärkeää, että halu-
amme toisillemme hyvää. Jo-
kainen meistä on joskus avun 
tarpeessa.

Tuloerot ovat Suomessa 
Euroopan vertailussa alhai-
set, mutta osallisuuden ko-
kemus ei kaikilla ole riittävän 
vahva. Erityisesti työelämän 
ulkopuolella olevien psyyk-
kinen kuormittuneisuus sekä 
kokemukset huonosta tervey-
destä, yksinäisyydestä ja hei-
kosta elämänlaadusta ovat yl-
lättävän yleisiä.

Työn nykyistä tasaisem-
paan jakautumiseen tulee 
kiinnittää huomio. Työttö-
myys on alentunut Pudasjär-
vellä jo 10 prosenttiin ja ta-
voite on saada nyt kasvun 
aikana työttömyyttä edelleen 
vähennettyä. Monilla aloil-
la on jo työntekijäpulaakin. 
Koulutuksen, rekrytoinnin ja 
työympäristöjen kehittämi-
sellä saadaan Pudasjärvelle 
lisää osaamista ja työtä.

Tänä vuonna julkistetussa 
YK:n onnellisuusraportissa 
Suomi on tutkitusti onnelli-
sin maa maailmassa. Emme-
hän kätke tätä onnea? Moni 
asia on meillä niin hyvin, 
että saamme reilusti riemui-
ta omasta vapaasta isänmaas-

tamme, totesi Törmänen. 
Nuorten puheenvuoros-

saan lukion oppilaskunnan 
puheenjohtaja Ilmari Kok-
ko sanoi itsenäisyyspäivän 
muistuttavan meitä ajasta, 
jolloin monet nuoret miehet 
uhrasivat henkensä Suomen 
vapauden puolesta. Kokko 
kertoi kunnioittavansa vete-
raanien työtä ja totesi nuoril-
la nyt olevan mahdollisuus 
jatkaa veteraaniperinnettä ra-
kentamalla Suomea ja teke-
mällä työtä. 

Viulunsoittoa esitti Olli 
Heikkilä Jukka Jaakkolan pia-
nosäestyksellä, jonka säestä-
mänä myös Iida Pihlaja esit-
ti laulua. Kansalaisopiston 
Mieskuoro lauloi Keijo Piirai-
sen johtamana. Kuoroon oli 
liittynyt myös uusia laulajia. 
Yksi lauluista oli kuoron jä-
senen Aimo Pietilän säveltä-
mä ja sanoittama ”Suomellein 
laulan”. Maanpuolustusjär-
jestöt toivat liput juhlaan lip-
pukulkueena. Kaupungin ja 
seurakunnan tarjoamien kah-
vi- ja voileipätarjoilusta huo-
lehtivat LC Hilimat.

Kulttuuristipendi  
Hirvaskosken  
kartanolle
Pudasjärven kaupunki luo-
vutti 1000 euron kulttuu-

ristipendin Hirvaskosken 
kartanolle kiitokseksi esi-
merkillisestä rakennusperin-
nön hoitamisesta. Peruste-
luina stipendin luovuttajat 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja hallituksen puheen-
johtaja Anni-Inkeri Törmä-
nen mainitsivat, että Vuoden 
2018 aikana on Hirvaskosken 
ruukinkartanon saneeraus ja 
kunnostaminen tuleville su-
kupolville korostunut erityi-
senä kulttuuritekona Pudas-
järvellä. Kunnostukseen on 
osattu pyytää ja saatu asian-
tuntija-apua museovirastolta 
sekä muilta ammattiosaajilta. 
Vanhan rakennuksen perus-
pilariksi ovat asettuneet hen-
kilöt, joiden toimesta taloa on 
saatu entisöityä oikealla ta-
valla. Kunnostus on vaatinut 
valtavasti talkootyötä ja jat-
kuu edelleen. Yksittäisen ra-
kennushistoriallisesti tärkeän 

rakennuksen säilyttäminen 
on esimerkillinen teko. 

Palkintoa olivat otta-
massa vastaan perheyhti-
ön omistajista rovasti Oskari 
Holmström ja arkkitehti Ulla 
Mitiku. Heidän lisäkseen juh-
lassa olivat mukana omista-
jista Anna-Riitta Holmström, 
Elisa Laakso sekä Taina ja 
Matti Holmström. Stipen-
din vastaanottajat korostivat 
kiitospuheessaan, että kun 
olemme alkaneet taloa restau-
roida ja kunnostaa olemme 
halunneet säilyttää kartanon 
ja siihen liittyvät monenlaiset 
historian vaiheet. He kiittivät 
museovirastoa suuresta tues-
ta ja yhteistyöstä sekä toivot-
tivat tervetulleiksi sekä alu-
eella asuvat, että muut alueen 
historiasta ja nykypäivästä 
kiinnostuneet vierailemaan 
ja majoittumaan Hirvaskos-
kelle.

Ida Pihlaja lauloi Jukka Jaakkolan säestyksellä kosketta-
vasti muun muassa Evakon laulun. Kaupungin kulttuuristipendi luovutettiin Hirvaskosken kartanolle, jonka ottivat vastaan 

omistajista Ulla Mitiku ja Oskari Holmström. Heitä onnittelivat kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Törmänen. 

Juhlaan osallistui 230 henkeä. Eturivissä kirkkoherra Timo Liikanen, kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Sointu Veivo, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen ja puoliso Matti Törmänen, maakuntajohtaja Pauli Harju ja kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen. 

Mieskuoro esitti Jukka Kuoppamäen ja Aimo Pietilän säveltämiä sekä sanoittamia  lauluja 
sekä lopuksi Veteraanin iltahuudon. 

Nuorten puheenvuoron 
käytti lukion oppilaskunnan 
puheenjohtaja Ilmari Kokko. 

Juhlan tarjoilusta vastasivat LC Hilimat. 
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Hirvaskosken kartano ja 
tila ovat olleet saman suvun 
hallussa 1800-luvulta läh-
tien. Vuosi sitten, tila siir-
tyi yhdeltä suvun perheeltä 
takaisin laajemman suvun 
omistukseen. Kartanon toi-
minnasta vastaa kuusitois-
tahenkinen suvun jäsenistä 
koostuva yhtiö. Osakkaina 
on monipuolinen joukko eri 

Korjaustyöt vanhan kartanon tunnelmaa vaalien
alojen asiantuntijoita, jotka 
ovat antaneet osaamisensa 
työhön entisöinnin suunnit-
telussa ja sen toteuttamises-
sa. Kaikkia omistajia yhdis-
tää se, että he ovat Osmo ja 
Marjatta Holmströmin peri-
kuntaa tai heidän puolisoi-
ta. 

Kartanon kunnostus-
projekti tähtää siihen, että 

rakennuksessa on myös 
vierailla mahdollisuus ma-
joittua ja kokea vanhan kar-
tanon tunnelma. 

Pohjois-Pohjanmaan 
museoviraston korjaus-
arkkitehti Raimo Tikka on 
seurannut läheltä hanket-
ta ja toteaa, että tilaa osta-
essa otettiin haaste hienos-
ti vastaan ja tilannetta on 
viety eteenpäin erinomai-
sesti. Yhtiössä kartanon 
omistajina on mukana ai-
nutlaatuisen iso porukka ja 
näkee tärkeänä jatkuvuu-
den, pitkän historian, ja toi-
vottavasti myös tulevaisuu-
den, kun monet osallistuvat 
ja saavat myös tunnesiteen 
paikkaan. Kartanossa nä-
kyy näin oma kädenjälki, 
historian kädenjälki, ja jat-
kumo, joka elää ja kehittyy, 
toteaa Tikka. 

Oskari Holmström, yksi 
omistajista, kertoo kartanon 
historiasta. 

-Sodan loppuvaiheessa 

vuonna 1944 Hirvaskosken 
seutu oli vieraan armeijan 
miehittämä ja Hirvaskos-
ken kartanon päärakennus 
toimi saksalaisten sotilai-
den majoitustilana. He var-
tioivat ohi kulkevaa tietä 
valmiina torjumaan suoma-
laisjoukot. Saksalaiset pois-
tuivat kuitenkin rauhan-
omaisesti vain räjäyttäen 
läheisen sillan, ja ison ra-
kennuksen lähes kaikki ik-
kunat rikkoutuivat. Rauhan 
palattua isämme, sotavete-
raani, ja äitimme, lotta, al-
koivat perustaa kotia Hir-
vaskosken kartanoon ja 
joutuivat korjaamaan pal-
jon ikkunoita ja muita so-
dan aiheuttamia jälkiä.”

Hirvaskosken tilaan 
kuuluu päärakennuksen 
lisäksi piharakennuksia, 
metsää ja peltoa. Tilan his-
toriaa tunnetaan vuodesta 
1837, jolloin siihen perustet-
tiin Timosen saha ja samoi-
hin aikoihin rautaruukki. 

Maatalous oli omana aika-
naan edistyksellistä ja tek-
niikkaa käytettiin apuna. 
Tilalla on ollut meijeritoi-
mintaa ja karjanhoitokou-
lu, sekä vielä tänäkin päivä-
nä jatkuva sähköntuotanto.

Näkemyksellinen kehit-
täminen jatkuu edelleen, 
mistä kertoo esimerkiksi se, 
että talon lämmitysmuoto 
on ympäristöystävällinen 
maalämpö. Taloa kunnoste-
taan mahdollisimman alku-
peräisillä materiaaleilla ja 
Museoviraston asiantunte-
musta apuna käyttäen. Yksi 
erityinen ylpeyden aihe on 
salin vanha linoleumlat-
tia, jonka kunnostukses-
sa tulee opastamaan Ruot-
sista löydetty alan taitaja. 
Talon kymmenen tulisijaa 
ovat myös kunnostuslistal-
la. Kesän 2019 suunnitel-
miin kuuluu esimerkiksi ta-
lon maalaus keltamullalla. 

Kartanon vuokraustoi-
minta on myös alkamas-

sa. Kartanon voi vuokrata 
ja majoittua historiallisis-
sa, mutta nykyajan muka-
vuuksilla varustetuissa ti-
loissa. Kartanorakennus 
sopii erilaisten tilaisuuksi-
en järjestämiseen; perhejuh-
liin, yritysten ja yhdistysten 
kokouksiin ja koulutustilai-
suuksiin, sekä muihin ta-
pahtumiin. Palveluja kehi-
tetään siten, että saadaan 
niin paikallisia kuin kan-
sainvälisiä vieraita Hirvas-
koskelle. Periaatteena on, 
että kaikki tekeminen on ai-
toa, perinteistä, sekä luon-
toa arvostavaa ja alueen 
kulttuuriperinnettä edusta-
vaa ja vaalivaa.

Heimo Turunen

Hirvaskosken tilaan kuuluu päärakennuksen lisäksi piha-
rakennuksia, metsää ja peltoa. Tilan historiaa tunnetaan 
vuodesta 1837. Kunnostettua rakennusta on mahdollisuus 
vuokrata tilaisuuksiin ja siinä voi myös majoittua nykyajan 
mukavuuksilla varustetuissa tiloissa. 

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

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

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä 

pe 21.12.2018
Ilmoituksen 

koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Varaa ilmoitustilasi 

joululehteen hyVissä ajoin!

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää uutta vuotta 2019!

kukkavälitys

PALVELEMME JOULUNA: 
17.-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

                   

Monien yhdistysten haa-
veena on löytää toimin-
nalleen uudistusta. Me 
Keskustanaiset olemme to-
teuttaneet kokouksiamme 
paikallisen yrittäjän tilois-

Kokous muodin merkeissä

Elviä ihastutti joulunpunai-
nen jakku.

Erjalla oli pikkujoulu mie-
lessä.

Taina ja Aino ihastelivat 
laatua.

Anu löysi ”omannäköiset” 
helmet.

sa ja saaneet näin muutosta 
perinteikkäille kokouksille. 
Samalla voimme tutustua 
Vaatepuoti Hertan mallis-
toihin ja tehdä naisille niin 
tarpeellisia ostoksia koko-

uksen ohessa.  Iloinen pu-
heensorina täyttää puodin 
kokouksissa ja makutuoma-
reita riittää ostosten teossa. 
Tästä mahdollisuudesta pi-
tää antaa suuri kiitos yrit-
täjälle Katja Järvenpäälle. 
Hän ottaa jatkossakin mie-
lellään eri yhdistysten ko-
kouksia tiloihinsa, kun pyy-
detään.

Keskustanaiset Ku-
renalan paikallisyhdistys 
on perustettu vuonna 1973. 
Toiminnalla haluamme tuo-
da esille naisnäkökulmaa 
Keskustan poliittiselle ken-
tälle Pudasjärvellä. 

Yhdistyksen syyskokous 
pidettiin maanantaina 3.12. 
Puheenjohtaja Taina Nie-
melä toi esille ajankohtaisia 

asioita Keskustanaisten pii-
rin tasolta. Toimintasuun-
nitelmaa ja talousraviota 
vuodelle 2019 käsiteltäessä 
kävimme vilkasta keskus-
telua monista vaaleista, jot-
ka ovat näkyvissä tulevana 
vuonna.

Valintoja teimme seu-
raavasti. Puheenjohtajak-
si valitsimme edelleen Tai-
na Niemelän ja sihteerinä 
jatkaa Elvi Räisänen. Joh-
tokuntaan tulivat valituik-
si Anu Juusola, Aino Tolk-
kinen, Erja Komulainen ja 
Tuula Vikström. Kunnallis-
järjestön johtokuntaan ni-
mettiin Erja Komulainen.

Kokouksen jälkeen kä-
vimme innolla tutkimaan 
Vaatepuoti Hertan tarjon-

taa. Jokaisella pyöri mie-
lessä omia tapahtumia ja 
tuleva joulunaika, joihin 
tarvitsi tehdä valintoja. Kat-
jan opastuksella löysimme 
monta ihanaa ja niin tar-

peellista asustetta pukeu-
tumiseemme ja pukinkont-
tiinkin.             

Kirjoitti Elvi Räisänen
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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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

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

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!

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

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

METALLIROMUN KERÄYS

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

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA
EDULLISTA  
ILMOITUS-

TILAA! 

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

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 

LAKIPALVELUJA

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

VARAOSAT

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

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

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

OSTETAAN

PUDAS-
TORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN

Vuokralle tarjotaan 3h+k+s 
sekä 4h+k+s. p. 040 820 3241.

Halutaan ostaa vanhan ajan 
hevoskyytireki ym. hevosre-
kiä, p. 040 722 1033. 

Upea Monark miesten polku-
pyörä, vaikka joululahjaksi. P. 
040 504 2814.

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kaut-
ta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 
22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksulli-
nen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muis-
tathan laittaa yhteydenottoa varten puh. nu-
merosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista mak-
su on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen il-
moitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoit-
taa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Vesa Riekki aloitti marras-
kuussa vaalikiertueensa vaa-
lituvassa torin laidalla, jonka 
jälkeen on ollut useita tilai-
suuksia eripuolilla Pudasjär-
veä, kodeissa, kylätaloissa, 
matkailu- ja liiketiloissa.

Vaalityön keskuksessa eli 
vaalituvalla oli maanantaina 
10.12. viralliset avajaiset. To-

Vesa Riekin vaalituvalla tungosta

rin laidalla entisissä Luon-
taistuotteen tiloissa väkeä oli 
tuvan täydeltä, jopa tungok-
seen saakka. Riekki kertoi 
vaalityöstään muun muassa 
sen, että hänellä on nyt työs-
tä vapaata ensi huhtikuun 
vaaleihin saakka, eli voi kes-
kittyä vaalityöhön. Tilai-
suuksia on suunnitelmissa 

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo kehui mukavan kuulois-
ta meininkiä Vesa Riekin vaalityössä. Puhetta kuuntelevat kiinnostuneena Vesa Riekki, 
Mirja Luusua ja Timo Vähäkuopus, joka samalla hämmenteli kaikille kävijöille tarjottua lo-
hikeittoa.

jopa 150 eli mies on ihan to-
sissaan liikkeellä.

Uskoa vaalityön onnistu-
miseen oli valamassa Kes-
kustan Pohjois-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Jus-
si Ylitalo Tyrnävältä, ehdo-
kas itsekin, ja piiritoimis-
tosta järjestösihteeri Mirja 
Kaartinen. Myös vaalipääl-

Vesa esitteli vaalityön lähimpänä ja tärkeimpänä tukijana 
aviovaimonsa Katriinan.

likkö Mari Kälkäjällä oli esit-
tää selvät sävelet ja suunni-
telmat, miten Pudasjärveltä 
saadaan kansanedustaja pit-
kästä aikaa. Kokemusta ja 
näkemystä hänellä oli vii-
me vaalien onnistumisesta 
naapurikuntalaisen taival-
koskisen Niilo Keräsen erit-
täin hyvästä äänimäärästä ja 
kansanedustajapaikasta. 

Timo Vähäkuopus oli 
keittänyt lohisopan suurel-

la kattilalla kaikille nautit-
tavaksi. Hän kannusti liit-
tymään tukirenkaaseen 
mukaan tukemaan vaalityö-
tä. Yleisön joukosta Pekka 
Lehto korosti perheen tuen 
merkitystä ja Vesan avio-
vaimo Katriina pyydettiin-
kin esille Vesan rinnalle keit-
tiönurkkauksen puolelta. 
Kerttu Simu kierrätti arpa-
listaa ja oli näin omalta osal-
taan vaalityön tukijana. HT
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna seuraavasti: 5.-31.12. ti-la klo 10-16, suljettu 23.-26.12. 1.1. Suljettu
2.1.-31.1. ti-la klo 10-16, 1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Joululauluilta Asmuntissa Hilkka Parkkisenniemellä to 20.12. klo 18.
Ylijäämäruoan jako ma 17. 12. klo 9-9.30 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 7.1.2019 Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1.  Ailo - pienen poron suuri seikkailu ja Juice.
Puikkari 20 vuotta -juhlaviikko to 10. 1.2019-su 20.1.2019 Virkistysuimala Puik-
kari, Tuulimyllyntie 4.
Sankarien maa ti 22.1.2019, klo 17.30-18.30 Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 8.2.-10.2.2019 Pikku-Syöte (kisakanslia), Syö-
tekeskuksentie,
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarintie.

to 20.12.18 klo 12.00-14.00
yhdessä Kajastuksen ja 
päivätoiminnan kanssa.

Osviitan joulujuhla

Ken lahjan tuo, se lahjan myös saa!

Koskenhovilla su 16.12.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille torttukahvit!     Tervetuloa! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

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

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

Su 30.12.
klo 16-19

PÄIVÄ-
TANSSIT

80 ensimmäistä henkilöä ilmainen sisäänpääsy. 
Tanssi 12 € sis. ep. Wintti ja Karaoke 5 €

La 15.12. tanssit alkaa klo 21.00
OSALA 
80-vuotta
JUHLATANSSIT 
NASEVA

Kynkään tiernapojasta laulunopettajaksi
Yksinlaulun opettaja Raimo 
Niemikorvella oppilaineen 
on joulukonsertti Pudas-
järven kirkossa ensi tiistai-
na klo 19. Ohjelma koostuu 
kaikkein rakkaimmista suo-
malaisista joulusävelmis-
tä, mutta mukana on myös 
muutama harvemmin esi-
tetty laulu. Säestäjinä toimi-
vat maineikas urkupedago-
gi ja pianisti Ismo Hintsala 
sekä jousikvartetti ja huilis-
ti. Konsertti johdattaa kuu-
lijansa aitoon joulun tunnel-
maan. 

Raimo Niemikorven tie 
laulunopettajaksi alkoi Ait-
tojärven kansakoulusta, mis-

sä opettaja Elsa Komulainen 
innosti oppilaita laulamaan. 
Hän harjoitutti luokkan-
sa pojista tiernajoukon, joka 
esiintyi ansiokkaasti koulun 
kuusijuhlassa ja muissa tilai-
suuksissa.

Innostus tiernapoikiin jat-
kui keskikoulun alaluokilla 
äänenmurrokseen asti. Ku-
renalan tiernapojissa esiin-
tyivät Talalan veljeksistä 
Kari ja Pentti sekä Viertolan 
Pentti Raimo Niemokorven 
lisäksi. Illasta toiseen tier-
napojat kiersivät joulun alla 
kodeissa laulamassa ja usein 
ovelta kuului kirkas pojan 
ääni: 

-Saako tulla laulamaan? 
Ja tokihan pojille lupa helti-
si. Esityksistään pojat saivat 
muutaman kolikon, mutta 
ennen muuta hyvän mielen 
itselleen ja kuulijoilleen. Yri-
tysten pikkujoulut olivat hy-
vää tienestiä. Tulipa kerran 
rahaa niin paljon että knih-
tiparan lakki repesi ja koli-
kot kierivät pitkin Suojalin-
nan lattiaa.

Niemikorven tiernahar-
rastus sai myöhemmin jat-
koa hänen toimiessa Ma-
detojan musiikkilukiossa 
yksinlaulun pienryhmäopet-
tajana lähes 20 vuotta. Tehtä-
vään kuului valmentaa mai-

neikas Leevin laulajat, joka 
usein voitti sarjansa Rotuaa-
rin tiernakilpailuissa. 

Arvo ja Lilja Niemikorpi 
perheineen muutti Kynkääl-
le 1950-luvun alussa, jolloin 
Arvo aloitti opettajan tehtä-
vän maamieskoululla. Kyn-
kään koulusta muodostui 
kylän henkinen keskus. Se 
toi monet uudistuneet käy-
tännöt maanviljelyyn ja koti-
talouteen. Koululla järjestet-
tiin monipuolisia kursseja, 
kerhoja, urheilukilpailuja 
sekä joulujuhlia, Kalevala-
juhlia ja päättäjäisiä.  Näis-
sä tilaisuuksissa oppilaat ja 
myös opettajien lapset sai-

vat esiintymiskokemusta tu-
levaisuutta varten. 

Raimo Niemikorven klas-
sisen kitaran soittoharrastus 
johti lukioaikana opintoihin 
Oulun konservatoriossa. Ki-
tara jäi sivuinstrumentiksi 
ja laulu vaihtui pääaineek-
si. Musiikin ammattiopin-
not alkoivat konservatorion 
opettajalinjalla. Opettajana 
oli maineikas tenori director 
cantus Esko Jurvelin. Val-
mistuttuaan tuore laulupe-
dagogi täydensi opintojaan 
Sibelius-Akatemian pitkäai-
kaisen laulutaiteen professo-
rin Matti Lehtisen opissa. 

Vuosikymmenten aika-

na hankitut taidot ovat saa-
neet siirtyä oppilaille. Työn 
tulokset soivat nyt Pudasjär-
vellä ensimmäistä kertaa. KP

Pudasjärvi-lehti 14.12.2018 pe 
16:00 Teräsniska Taivalkoski
L83 x K90 mm

LIPUT ALK. 30,00 €

Ohjelma 3 €

Tervetuloa!

Lukion musiikkiryhmä esittää

ti 18.12. klo 18 
Hirsikampuksella

Joulumielellä
-konsertti

Vox Margarita –kuoron joulukonsertti 
   
   ”Taivas 
            maata 
        koskettaa”
     
    Pudasjärven kirkossa 
         pe 21.12.2018 klo 19.00

Vapaa pääsy, kolehti Matongon teologisen seminaarin toiminnan tukemiseen   

Iltahartaus Ari Kokkonen

Puuron ja 
sopan jakelu/ 

Pitopalvelu Illikainen

Joulupukki paikalla.

JJoulupuuro-
tarjoilu

Kesseli ry

Järjestää:

keskiviikkona 19.12. kello 11.30
K-supermarketin piha-alueella.

(300 annosta) 

PUDASJÄRVI

Pudasjärven
seurakunta
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

POIKKEUKSIA KIRJASTON  
AUKIOLOAJOISSA
Pääkirjasto: 
22.–26.12. omatoimiaika klo 10–15 
31.12. klo 10–15, omatoimiaika klo 8–10 ja 15–18 
1.1. omatoimiaika klo 10 – 15  
3.–4.1.  vain lehtilukusali avoinna klo 8–15 
5.–6.1.  kirjasto kokonaan suljettu

Kirjastoauto pois reitiltä 21.–30.12. ja 3.–4.1. Kipinän 
ja Hetekylän reitti ajetaan 31.12.

Normaalit palveluajat käytössä 7.1. lähtien.

Hyvää joulunaikaa ja vuotta 2019!

Pudasjärven kaupunginkirjasto

PUDASJARVI.FI

HULEVESITULVARISKIN ALUSTAVA 
ARVIOINTI
Laki tulvariskien hallinnasta edellyttää kuntia teke-
mään alustavan arvion hulevesitulvariskeistä.

Pudasjärven Kurenalle on laadittu hulevesitul-
variskien alustava arvio. Arvio pidetään nähtä-
vänä 12.12.- 28.12.2018 Pudasjärven kaupungin-
talolla teknisessä toimistossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on osal-
lisilla mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tek-
ninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, säh-
köpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

5.12.2018 
Tekninen ja ympräistötoiminta

PUDASJARVI.FI

JÄTETAKSAT JA RUOKAPALVELU-
JEN HINNASTO 1.1.2019 ALKAEN
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2018 vah-
vistanut jätetaksat ja ruokapalvelujen hinnaston 
1.1.2019 alkaen.
Taksat ja hinnasto ovat nähtävillä Pudasjärven kau-
pungin internet-sivuilla www.pudasjarvi.fi sekä kau-
pungin asiakaspalvelupisteessä.

Pudasjärvellä 11.12.2018 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

KAAVOITUSKATSAUS 2019
Kaavoituskatsaus vuodelle 2019 on valmistunut. 
Katsaus on selvitys kaupungissa ja maakunnan lii-
tossa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä 
kaavoista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näky-
mistä.    
Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungin-
talolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 11.12.2018 
Kaupunginhallitus

KUULUTUS
Pudasjärven kaupunki keskeyttää Sarakylän, 
Hetekylän ja Puhoksen lietteiden vastaanotto-
paikkojen toiminnan 12.12.2018 alkaen ympäris-
tötarkastajan vaatiman selvitystyön ajaksi.  Sijoi-
tuspaikoille asennetaan asianmukaiset kyltit ja 
pääsy estetään lukitsemalla portit.
Lietteiden viralliset vastaanottopaikat  
Pudasjärvellä ovat: 
- Pudasjärven Vesiosuuskunta Hollosuo,  
 puh. 08 821349. 
-  Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen  
 jätevedenpuhdistamo, puh. 040 544 7422.

Lietteiden viennistä em. laitoksiin on sovittava  
laitoksen kanssa etukäteen. 
Kaupunki ilmoittaa sijoituspaikkojen käytön jatkos-
ta selvitystyön valmistuttua.

Tekniset palvelut

PUDASJARVI.FI

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto suljetaan pe 21.12.2018 
klo 12 alkaen henkilöstötilaisuuden vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN RAKENNUSPAIKKA 
PUDASJÄRVEN KESKUSTASSA

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 14.12.2018-2.1.2019
Kohdenumero 1149345: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Kak-
kola I -niminen tila RN:o 18:90, kiinteistötunnus 615-409-18-90. 
Tilan pinta-ala on 0,1048 ha. Tila muodostaa asemakaavan mu-
kaisen rakennuspaikan ja tilalla on rakennusoikeutta 209,6 m2. 
Tilalle saa rakentaa omakotitalon talousrakennuksineen.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 56 28425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

PUDASJARVI.FI

POIKKEUKSIA KAUPUNGINTALON 
AUKIOLOAJOISSA
Ma 24.12.  suljettu, jouluaatto 
Ti 25.12.  suljettu, joulupäivä 
Ke 26.12.  suljettu, Tapaninpäivä 
Ma 31.12.  klo 8-15 
Ti 1.1.  suljettu, uudenvuodenpäivä

Asiakaspalvelupiste

Tieasioita esillä 
kaupungin-
hallituksessa
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 11.12. 

Tulevan vuoden alussa 
voimaan tuleva yksityistiela-
ki antaa jatkossakin kunnil-
le mahdollisuuden myöntää 
tien kunnossapitoavustusta. 
Koska lakia ei sovelleta sel-
laisiin teihin, joita vain asi-
anomaisen kiinteistön omis-
tajalla tai haltijalla on oikeus 
käyttää, päätettiin hylätä 
Antti Paavolan tekemä oi-
kaisuvaatimus perusteetto-
mana. Haukiojan yksityis-
tien hoitokunnan anomus 
ylläpitokustannusten avus-
tamisesta jouduttiin myös 
hylkäämään, koska ylläpi-
toa avustetaan jo hoitoura-
kan muodossa.

Lentokenttää  
kehitetään
Pudasjärven kaupungilla on 
halukkuutta hyödyntää len-
tokentän kehittymismahdol-
lisuuksia tähänastista laa-
jemmin. Lisäksi kaupungin 
omassa toiminnassa, muun 
muassa koulutuspuolel-
la, on tarpeita olla muka-
na toimintojen suuntaami-
sessa nykyistä tiiviimmin 
koko kentän alueelle. Ken-
tällä on merkittäviä kor-
jausinvestointipaineita ja 
niiden toteuttamiseksi toi-
minnan laajentaminen sekä 
erilaisten rahoitusvaihtoeh-
tojen selvittäminen vaativat 
kaupungilta viime vuosia 
aktiivisempaa roolia. Kau-
punginhallitus päätti irtisa-
noa 27.6.2013 allekirjoitetun 
lentokenttäaluetta ja raken-
nuksia koskevan vuokra-
sopimuksen päättymään 
1.4.2019 alkaen.

Louhintaan lupa
Hallitus myönsi Koilliski-
vi/ Heikki Harjulle luvan 
koelouhintaan kaupungin 
omistamalta Uusi-Illikaisen 
tilalta Livon Pitkäselässä ja 
asettaa Koilliskivi/ Heik-
ki Harjun etusijalle, mikäli 
anomuksen kohteena olevaa 
aluetta vuokrataan kiven-
louhintaan. Vuokrauseh-
doista päätetään silloin erik-
seen. Lupa-aika on kolme 
vuotta.

Varhaiskasvatukseen 
palveluseteli
Kaupunki on päättänyt ot-
taa käyttöön varhaiskasva-
tuksen palvelusetelijärjes-
telmän ensi vuoden alussa 
hankittaessa palveluja yk-
sityiseltä tuottajalta. Hyvän 
Mielen Palvelut/Naperolin-
nan 12-paikkainen ryhmä-
perhepäiväkoti hyväksyttiin 
varhaiskasvatuksen palve-
lusetelituottajaksi 1.1.2019 
alkaen. 

Kokousajat  
nykyisellään
Kaupunginhallituksen var-
sinaiset kokoukset vuonna 
2019 pidetään yleensä kau-
pungintalolla kuukauden 2. 
ja 4. tiistaina alkaen kello 16 
sekä ylimääräisiä kokouk-
sia tarpeen mukaan yleen-
sä ottaen samassa paikassa 
ja lähinnä tiistaisin. Tammi-
kuussa kokoukset pidetään 
poikkeuksellisesti 15.1 ja 
29.1. Kutsu kokoukseen lä-
hetetään sähköisesti ja erik-
seen sopien kirjallisena viik-
koa ennen kokousta. RR

Syyskauden viimeiset uinti-
jaoston uintikisat ja palkitse-
mistilaisuus pidettiin Puik-
karissa sunnuntaina 4.12. 
Kilpailuun osallistui 20 lasta, 
mikä on ennätysmäärä tälle 
syksylle. Syksyn aikana vä-
hintään kahteen kilpailuun 
osallistuneet palkittiin po-
kaaleilla ja loput saivat mi-
talit. Uimalasit jaettiin lap-
sille, jotka ovat osallistuneet 
vähintään kahteen eri kilpai-
luun. Pokaaleja jaettiin kaik-
kiaan 19 ja mitaleja neljä. 

Seuraavat uintikisat pide-
tään sunnuntaina 27.1.

Tulokset
Pojat  5v Vapaa 10m 1. Iiro 
Piri 20.7, 2. Aappo Piri 21.1, 3. Luu-
kas Kumpula 27.6 . Tytöt  4v 
Vapaa 10m 1. Marianne Kaukko 
19.1.  Tytöt 5v. Vapaa 25m 1. 
Vilma Kettunen 44.2.  Pojat 5v 
Vapaa 10m 1. Eemeli Ylilehto 

30.8.  Pojat 7v Vapaa 25m 1. 
Severi Lauri 50.2.  Tytöt 8v Va-
paa 25m 1. Iiris Piri 30.3, 2. El-
len Kumula 32.3.  Pojat 8v. Va-
paa 25m 1. Topi Kettunen 22.7.  
Pojat 9v. Vapaa 25m 1. Jere 
Kaukko 20.6, 2. Antton Kumpula 
26.2, 3. Matias Harju 27.7.  Tytöt 
10v Vapaa 25m 1. Sara Leino 
21.5.  Pojat 10v Vapaa 25m 1. 
Ossi-Matias Kettunen 24.4, 2. Elias 
Ylilehto 25.8.  Tytöt 10v Selkä 
25m 1. Sara Leino 25.4. Pojat 
10v Selkä 25m 1. Ossi-Matias 
Kettunen 30.1. Tytöt 11v Va-
paa 25m 1. Ronja Ylilehto 20.7 2. 
Emma Tumelius 28.1. Tytöt 12v 
Vapaa 50m 1. Venla Leino 42.3. 
Tytöt 12v Selkä 50m 1. Ven-
la Leino 48.8. Tytöt 12v Rinta 
50m 1. Venla Leino 57.1. 1.  Ty-
töt 14v Vapaa 100m 1. Sofia 
Harju 1.35.6.  Tytöt 14v Selkä 
50m 1. Sofia Harju 55.2. Tytöt 
14v Rinta 50m 1. Sofia Harju 
56.5,

Uintikisoista palkintoja
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Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

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

Ranuan Kenkätalo

Joulu saapuu......

LOPUT AAMUTOSSUT  
KAIKKI NAISTEN SAAPPAAT

LOPUT REPUT

Toivotamme kaikille 

hyvää joulua ja 

onnellista 

uutta vuotta!

-50%
PIPOT JA LAKIT

 KAIKKI MUUT

-30%

-20%

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

-30%

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

Upo
LIESI 50 cm 
keraaminen

399,-

AURINGON-
KUKANSIEMEN
10 kg

9,95

349,-

14,90

PILKKIAHKIOT

29,90

AWD
KLAPISIRKKELI
2200 w, terä 405 mm

279,-

LOPUT
JOULU- JA 

TALVIVALOT

säkki

Upo
LIESI
50 cm

ALKAEN

AWD
PUUNHALKAISU-
KONE 5 tonnia + jalusta

269,-
Espina
LUMILINKO 
6.5 hp

649,-

Expert
LUMEN-
TYÖNNIN


