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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kuljetus Luokkanen Oy 
Pudasjärven 

Vuoden Yritys 2019s. 3

Uudistunut S-market s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 12.12.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Tarjoukset voimassa 12.-18.12.2019

Kylmäsavustettu ohuenohut poronpaistisiivu 80 g 
3 pkt 15,00 62,50 kg

300 g  poronkäristyslihaa
80 g  viherpippurisulate-

juustoa
1 kpl  hienonnettu sipuli
3 dl  ruokakermaa
1 rkl  voita
tarvittaessa suolaa
1 ml  mustapippuri-

rouhetta
200 g  pastaa

Kuullota sipuli padassa, lisää ja rus-
kista liha. Lisää pippurirouhe ja tarvit-
taessa hiukan vettä ja hauduta pak-
kaus ohjeen mukaan lähes kypsäksi 
ja pehmeäksi. Lisää kerma ja sulate-
juusto paloina. Kuumenna ja sekoittele 
kevyesti niin, että juusto sulaa ja kä-
ristys liha on sopivan kypsää. Tarkis-
ta suola. Keitä pasta ohjeen mukaan. 
Tarjoa sopivien lisukkeiden kanssa

Poropasta

Sompio poronkäristys 450 g 3 pss 29,90 22,15 kg

Taikina:
1,5 dl  kylmää vettä
2 dl  ruisjauhoja
1 dl  vehnäjauhoja
0,5 tl  suolaa
Varaa jauhoja kaulimista 
varten
25 g  voisulaa

Rukiiset joulutortut savuporotäytteellä
Vaivaa kaikki aineet tasaiseksi tai-
kinaksi. Kauli taikina jauhotetulla 
pöydällä ohueksi levyksi ja leikkaa 
siitä n. 18 kpl neliöitä. Taittele joulu-
tortuiksi. Paista 225 asteessa uunin 
keskitasolla 10-12 min, kunnes tortut 
ovat saaneet väriä pintaan. Voitele 
tortut voisulalla ja anna jäähtyä. Täy-
tä jäähtyneet tortut porotäytteellä.Täyte:

50 g  Kylmäsen kylmäsavus-
tettua poronpaistia

100 g  ruohosipulituorejuustoa
¼ tl  mustapippurirouhetta

Pilko kylmäsavuporo ja sekoita tuo-
rejuuston kanssa. Mausta mustapip-
purilla.

Hänelle, jolla on jo kaikkea, joululahjaksi
Kylmäsen ladattava lahjakortti 

haluammallesi summalle. 

Kermainen savuporokeitto 
400 g 3,90 9,75 kg

Pororyynäri 400 g 2,49 6,23 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 9-19  Su 11-19

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

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! Ma 23.12. klo 10-18 ja 
ti 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 €)!

silmälasien
ostajalle

–70 %k aikki
kehykset jopa –150 €

huippu-
linssit+

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä pakettihinnoiteltuihin 
tuotteisiin. Silmälasien ostajalle räätälöidyistä moniteholinsseistä –150 €, aktiivisista moniteholinsseistä 
–100 € tai räätälöidyistä ja aktiivisista yksiteholinsseistä –50 €. Tarjous voimassa 19.1.2020 asti.

VaRaa aika silmälääkäRille tai optikolle  osoitteesta 
www.silmäasema.Fi tai soita 08-822 416. toRitie1, puDasjäRVi            

ilmainen optikon näÖntutkimus 0€

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

KAIRAPAKETTI LIGHT 
UUTUUS!

Kevyt Light-kaira 155 mm 
ja voimakas hiiliharjaton 
kone, jossa mukana pitkä 
apukahva.

AKKUPoRAKonE 18V 
+ LIGHT-KAIRA

KAIKKI joULUVALoT
+joULUVALoSARjAT

-30%

329-.
Optikon näöntarkastus 0€!

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

Lääkäriajat: Ke 8.1. (10v. synttärijuhlat!), 
Ke 22.1., Ke 29.1.

Pudasjärven OPtiikan 
aLkutaLven tarjOukset!

Moniteholasien ostajalle mitkä 
tahansa kehykset ILMAISEKSI! 

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 

linssit kaikilla pinnoitteilla kehyksen hinnalla!

Moiteholasitarjous voimassa kun ostat linssit normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

LIIKE täYnnä 

uutuuS-

KEhYKSIä! 

Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.

JOuLun AuKIOLOt: liike suljettuna vk 52 eli 23.12.- 29.12. ,  
vk 1 ma 30.12. liike auki klo 10-17. ti 31.12.- ke 1.1. liike suljettuna. 

to 2.1.- Pe 3.1. liike auki normaalisti.

Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta vuotta 

2020!

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta tarjoamme  
asiakkaillemme ja 
yhteistyö-
kumppaneillemme

Joulukahvit 
ke 18.12. klo 12-15. 

Tervetuloa! 

Puh: 050 347 0261 / 0500 558 368

Myynnissä 20.12. asti

KIITÄMME KAIKKIA
ROKKAIMMAT JOULULAULUT 
RASKAAMMALLA TYYLILLÄ 
konserttiin ja talkoisiin osallistuneita

SEKÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA:                            
PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA                  
ZENITH REUNION                                                        
HEIDI MIKKOlA                                                           
WOYZECK OY                                                                 
HARRI NYYSSÖNEN                                                       
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI                                           
S-MARKET PUDASJÄRVI                   
ABC-KOIllISPORTTTI                                                     
MOTOREC PAlTAMO
MEDIA- JA VIDEOTUOTANTO AIRMOIlANEN
NEVAKIVI OY

ILMAN TEIDÄN MYÖTÄVAIKUTUSTA KONSERTTI EI 
OLISI ONNISTUNUT!

toivottaa 
Rauhallista Joulua!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 15.12. kello 10, Eva-Maria Mus-
tonen, saarnaa Veikko Kettunen Suomen ev.lut. kansanlähe-
tyksestä, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.  Kirkkokahvit ja lä-
hetystilaisuus rippikoulusalissa. Messua voi seurata suorana 
videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Kuorot: kirkkokuoro to 12.12  ja to 19.12. kello 18, Sarakylän 
kappelikuoro to 19.12. kello 18. 

Kuljen vierellä -konsertti seurakuntakodissa ti 17.12. kello 
13.

Enemmän kuin mitään -joulukonsertti Pudasjärven kirkos-
sa ti 17.12. kello 18, Tiina Pitkänen ja Tommi Kostekivi, laulu, 
Pekka Virtanen, piano, Heikki Kalliopuska, kitara, Vox Marga-
rita -kuoro, vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Betlehemin seimellä -joulukonsertti  Pudasjärven kirkossa su 
22.12. kello 19, kirkkokuoro, nuorisokuoro, Jukka Jaakkola, 
Harri Österman, sello.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 18.12. kello 10-13. 

Jouluinen askarteluilta ja joulumyyjäiset seurakuntakodissa 
ma 16.12. kello 17-20. 

Lapsiparkki seurakuntakodissa vielä pe 13.12. kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, pie-
ni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille, 
Rauni Juntti 040 586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730. 

Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet:
pe 13.12. klo 18 Kuren kylätalo
pe 13.12. klo 19  Paukkerinharjun kylätalo
pe 13.12. klo 18 Pärjänsuon hirvihalli
su 15.12. klo 13  Korpisen kylätalo
su 15.12. klo 14 Syötteen kylätalo
su 15.12. klo 19  kirkko
su 15.12. klo 19 Sarakylän kappeli
ti 17.12. klo 18 Kipinän koulu 
su 22.12. klo 10 seurakuntakoti, Kauneimmat joululaulut 
-messu

Kirkkoherranvirasto ja toimistot kiinni ke 18.12. 
Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan As Oy Ahjori-
vin kolmio  63 m2. Olohuone + keittiö + makuuhuone + sauna 
+ pesuhuone + autopaikka. Vuokra 580 € + käyttösähkö ja vesi 
kulutuksen mukaan + autopaikka talvikuukausilta 5 €.  Asunto 
heti vapaa. Lisätietoja talouspäällikkö Timo Niskaselta p. 040 
687 2144 tai timo.niskanen@evl.fi.

Rauhanyhdistykset: Joulujuhlaseurat Jongulla Paukkerin ky-
lätalossa la 14.12. kello 19 (Urpo Illikainen). Raamattuluokka 
Sarakylässä Antti Kummalalla pe 13.12. kello 19 ja joulujuhla 
Sarakylän koululla su 15.12. kello 12 (Samuli Leppänen). Jou-
lujuhla Kurenalan ry:llä su 15.12. kello 16. 

Kastettu: Viljami Artturi Kummala, Venny Kaarina Ylikoski, 
Mauno Oskari Lauhikari, Milena Elisabet Seppänen ja Edvin 
Alvari Pesälä.

Haudattu: Jaana Tuulikki Lasanen  51 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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Paljon 
kiitoksia!

Raution Lassi

Jouluaatto lähestyy päivä päivältä. On jou-
lukuun puolenvälin aika. Monien meidän 
mieliimme valtaa ajatus, kuinka nopeas-
ti vuosi on kulunut ja alamme valmistau-
tumaan joulunpyhiä ja jouluaattoa varten. 
Tulemme ottamaan vastaan Kuninkaan 
koteihimme sekä seurakuntaamme sydä-
miemme ja tekojemme kautta. Jouluun 
kuuluvat perinteet. Näitä perinteitä on 
koko perheen avuin koristelu joulukuusi. 
Joulukuusen tuoksu valtaa jokaisen asuin-
neliön. Joulutähtien ripustaminen ikku-
noihin tuo valoa ja kauneutta. Seurakun-
ta valmistelee Kristuksen syntymäjuhlaa 
pitkin joulukuuta. Tapahtumat ja yhdessä 
vietettävät kirkkojuhlat tuovat kansalai-
set kirkkoon julistamaan ilosanomaa. Jou-
lumielikin alkaa hiljalleen saapumaan aja-
tuksiimme.

Elämme kirkkovuodessamme jou-

lunjaksoa. Tämän viikon sunnuntaina 
on kolmannen adventtisunnuntain aika. 
Raamatun tekstien mukaan kolmas ad-
venttisunnuntai kertoo tien tekemises-
tä Kuninkaalle. Voimme valmistella omaa 
tietämme Kuninkaalle, jokainen omal-
la tavallamme. Ihmisten tunteet ja lä-
himmäisenrakkaus korostuvat joulun ai-
kana. Olemme jokainen Herran edessä 
yhtä rakkaita ja tärkeitä. Voimme näyttää 
tiemme sydämin, sieluin ja tekojen kaut-
ta. Ajatukseni nousee rakkauden kaksois-
käskystä ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi” on mielestäni ohjenuora, jonka 
avulla saamme asettua muiden ihmisten 
asemaan ja antaa Herran johdattaa mei-
tä hyvien tekojen eteen. Ihmisten lämmin-
henkisyys ja toisista välittäminen on Her-
ran tahto. Tätä sanomaa voimme viedä 
eteenpäin vain, jos tunnemme aitoa välit-

tämistä sydämissämme toisia ihmisiä koh-
taan. 

Päivän raamatullinen henkilö on Jo-
hannes Kastaja, joka oli Jeesuksen edellä-
kävijä. Hänen tehtävänään oli valmistella 
Jeesukselle tietä. Johannes julisti syntie-
nanteeksiantamista ja Jumalan armollista 
hyvyyttä sekä pelastusta. Hänen kehotuk-
sensa katumuksesta ja parannuksesta on 
meitä jokaista ihmistä koskeva. Johannes 
viittaa Jumalan Karitsaan. Hän kantaa maa-
ilman synnit. Näin saamme luottaa Kris-
tuksessa annettuun pelastukseen. Pelastus 
on meidän kaikkien elävien turvasatama. 

Adventtiterveisin, 
Heidi Virtanen
Sairaanhoitaja- 
diakonissaopiskelija

Tehkää tie Kuninkaalle

Talvisodan 80v alkamispäivänä kynttilät 
sankarihautamuistomerkille

Talvisodan syttymisen 
80-vuotispäivän aamuna 
kello 6.50 noin 25 henkeä ko-
koontui Riekinkankaan hau-
tausmaan portille, josta läh-
dettiin kynttiläkulkueena 
sankarivainajien muistomer-
kille. Kirpeä pakkanen ja pi-
meys muistuttivat osallistu-
jia sodan ajan kylmyydestä 
ja yön kauhuista. 

Pudasjärven Sotavete-
raanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström johti kulkuet-
ta. Sankarivainajien muis-
tomerkillä hän sanoi suo-
malaisten nuorten miesten 
maksaneen valtavan hinnan 
talvi-, jatko- ja Lapinsodan 
aikana, josta on muistona 
monien meidänkin läheinen 
haudattuna sankarihautaus-
maalle. 

-Suomalaisilla oli ali-
voima vihollisen ylivoi-
maa vastaan. Etuna oli talvi, 
pakkanen, metsä ja hyvä so-
dankäyntitaktiikka. 

Lopuksi laulettiin ”talvi-
sotavirsi” 170: Jumala ompi 
linnamme ja vahva turva ai-
van, on miekkamme ja kil-
pemme ajalla vaaran, vai-
van.…  HT

Sankarimuistomerkille 
käveltiin kynttiläkulkueena 

ja kynttilät jätettiin
 palamaan muistomerkin 

juurelle. 

Varhain aamulla kokoontui vakavahenkinen joukko sankarihautamuistomerkille, jossa oli-
vat kunniavartiossa suomi konepistoolein varustettuna Taisto Luukkonen ja Esko Törmä-
nen. 

JUKOLANTIE 18, 93100 PUDASJÄRVI

kosmetologisenja@gmail.com
PUH. 044 700 2577

LAHJAKORTIT PUKINKONTTIIN!

RIPSIEN JAKULMIEN KESTOVÄRJÄYS

TIMANTTIKASVOHOITO

KUUMAKIVIHIERONTA

JALKAHOITO JA
INTIALAINEN PÄÄNHIERONTA

sis. kulmien muotoilun

TERVETULOAJOULUOSTOKSILLE

17. 20.12. KLO 9  17

MUULLOIN SOP. MUKAAN

20€

70€
50€

60€

21.12. JA 23.12 KLO 9  1
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

NaapuriN maalaiskaNaN  
kanatuotteet
300-320 g (9,38-10,00/kg)  
pakaste

899
kg5.-

TarJOuksET VOimassa to-su 12.-15.12. EllEi TOisiN maiNiTa

6.-
Ilman korttia 3,29-3,95 pkt (10,97-12,34/kg)

Joulua kohti

-8-24%
Plussa-kortilla2

pkt

3
rs

ilman korttia 1,99 rs (4,98-6,63/kg)

-16%
Plussa-kortilla

Voimassa  

ma-su 9.-15.12.

SUOMI

saariOiNEN 
keitot 300 g ja

maksa-, makaroni- ja  
perunasoselaatikot 
350-400 g (4,17-5,56/kg) 
rajoitus 2 erää/talous

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

249
pkt

Voimassa to-la 12.-14.12.

 
jääsalaatti
100 g (9,90/kg) suomi

099
pss

Voimassa to-la 12.-14.12.

695
kg

Voimassa to-la 12.-14.12.
599

kg

099
ps

k-mENu  
juurekset
porkkana, lanttu tai  
punajuuri 
2 kg (0,50/kg) suomi

rEd  
omena
italia

129
kg

myllyNparas 
torttu- 
taikina
1 kg

198
pkt

hyVä apaJa 
tuore 
kirjolohifilee
Vakuumipakattu, a-leikattu
kasVatettu suomi tai ruotsi
rajoitus 2 fileetä/talous

erä maiTOkOlmiO 
meijeriVoi
normaalisuolainen ja 
laktoositon
500 g (4,98/kg)
rajoitus 2 pkt/talous

kEiTTiömEsTariN 
naudan maksa
palana, pihVinä tai jauhettuna

tuore
silakkafilee
suomi tai ruotsi, sääVaraus

irtomakeiset
rajoitus 2 kg/talous

499
kg

erädaNONiNO  
go jogurtti
70 g, mansikka-banaani 
rajoitus 5 kpl/talous

tarjous voimassa la 14.12.2019 saakka.
005

kpl

aiTO 
sydän- 
piparkakut
250 g, rajoitus 1 erä/talous

1.- 3
rAs

erä

aTria suOmalaiNEN 
VilJapOrsaaN  
juhlakinkku 
n.7 kg pakaste

495
kg

Hinta voimassa jouluun saakka! 

Pienimuotoiset LUMITYÖT 
Pihojen ja liittymien aukaisut mönkiällä tai 

käsilingolla sopuhintaan.
Puh. 044 284 2651

Kuljetus Luokkanen Oy Pudasjärven Vuoden Yritys 2019
Kuljetus Luokkanen Oy pal-
kittiin Pudasjärven Vuoden 
yrittäjänä lauantaina 30.11. 
yrittäjien syyskokouksessa. 
Palkittu yritys on toiminut 
Pudasjärvellä vuosikymme-
niä. Viimeiset 27 vuotta yri-
tystä ovat pyörittäneet vel-
jekset Paavo, Juha-Pekka ja 
Jouni Luokkanen. Nyt Paa-
vo on jäänyt eläkkeelle ja 
myynyt osuutensa pojalleen 
Matille. Osakekaupan myötä 
yritys jatkaa edelleen perhe-
yrityksenä. 

Kuljetus Luokkanen Oy 
työllistää kuusitoista henki-
löä ja ajossa on kymmenen 
yhdistelmärekkaa. Yrittäjät 
kiittelevätkin työntekijöitä, 
jotka ovat aina valmiita läh-
töihin. Kuljetustilaukset tu-
levat joskus lyhyelläkin va-

sa oman kalustonsa huoltoti-
loina. Hallin toisessa päässä 
jatkaa vuokralaisena Ajovar-
ma ja vuokratilat ovat löy-
tyneet myös Liikennekoulu 
Kyytipojat -yritykselle. 

-Tulevaisuus näyttää yri-
tyksen kannalta valoisalta ja 
katsomme luottavaisina tu-
levaisuuteen, toteavat palki-
tut yrittäjät.  HT

Pudasjärven Vuoden Yrityksenä 2019 palkittiin Kuljetus 
Luokkanen Oy, yrittäjinä Jouni, Matti ja Juha-Pekka Luok-
kanen.

roitusajalla.
Yrityksen kiireisintä ai-

kaa on kevät ja alkukesä, jol-
loin on erityisesti rakentaji-
en kuljetuksia muun muassa 
Kontiotuotteelta omakotita-
loja kuin hirsihuviloita. Toi-
nen merkittävä työllistäjä 
autoille on Turveruukki. Li-
säksi kaksi autoista ajaa Tor-
nion kuljetus ja huolinnan 
ajoja. Maatalouden ja teolli-
suuden tarvitsemia tuotteita 
sekä sahatavaraa kuljetetaan 
myös säännöllisesti. 

Reilu vuosi sitten yrityk-
sen käyttöön palautui ai-
emmin A-Katsastuksella 
vuokralla ollut halli Teolli-
suustiellä. Kuljetus Luok-
kanen Oy on omistanut ky-
seisen hallin reilut kolme 
vuotta ja käyttää sitä jatkos-

Mielemme pahoititte…
Te kaksi tunnettua poikaa, jotka kävitte itsenäisyyspäivän alku-
illassa sammuttamassa lumella sotkien Veteraanitalon ulkotulet, 
aiheutitte monelle pahaa mieltä.

Kun joulu saapuu ja jouluaaton kynttilät syttyvät, antakaam-
me valon loistaa tässä pimeydessä.

Näin tulee hyvä joulumieli kaikille.

Rauhallista Joulua toivottaa 
Veteraanitalon hallitus

Rautakirjan R-kioskin lopetettua toimintansa Pudasjärvellä on 
ollut huoli, mistä saadaan hakea passit ja henkilökortit. Kaup-
piasyrittäjä Tommi Niskanen kertoi, että viranomaislähetykse-
nä tulevat passit ja viralliset henkilötodistukset saadaan hakea 
perjantaista 13.12. lähtien Pudasjärven K-Supermarketista. Ensi 
viikon lehdessä asiasta tarkemmin.

Passit luovutetaan 
K-Supermarketista
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Torstaina 5.12. Pudasjärvel-
lä juhlittiin uudistuneen S-
marketin avajaisia jouluisis-
sa merkeissä ja monipuolisilla 
tarjouksilla. 

-Kävijöitä oli odotettu 
määrä, eli noin 4000. Täyte-
kakkukahvituksesta huoleh-
tivat koko päivän ajan Pudas-
järven Urheilijat ja S-ryhmän 
kestokasseja oli jaossa 1000:lle 
ensimmäiselle asiakkaalle. Li-
säksi meillä oli kinkku- ja ison 
sipsipussin arpajaiset, ker-
toi marketpäällikkö Markku 
Päkkilä.

Uudistuneen S-marketin 
valikoima nousi uusien kyl-
mäkalusteiden ja asiakastoi-
veitten myötä noin 14 000:n 
tuotteeseen. Kassalinjastot 
uusiutuivat ja neljän palvelu-
kassan lisäksi myymälässä on 
yksi itsepalvelukassa joka tuo 
joustavuutta asiointiin.

Pudasjärven S-market on 
muuttunut sisätiloiltansa uu-
den konseptin mukaisek-
si. Uudistuksen yhteydessä 
kiinteistö muutettiin ympä-

Uudistunut S-market

ristöystävälliseen, luontoa 
säästävään tekniikkaan jossa 
energiakulut pienenevät huo-
mattavasti aikaisempaan ver-
rattuna.

Päivän aikana oli myös 
mahdollisuus liittyä S-ryh-
män asiakasomistajaksi. Pal-
veluneuvojat opastivat asiak-
kaita ja avustivat hakemuksen 
täyttämisessä. 15-vuotiaasta 
asti S-ryhmän jäsenenä ollut 
Kerttu Simu kertoi tämän lii-

ton kestäneen yhtäjaksoisesti 
jo 52 vuotta. Eväät säästämi-
seen ja eri ryhmien jäsenyy-
teen on saatu kotoa, joka kan-
taa edelleen.

- Jäsenyys on tärkeä asia 
ja kaikkia kauppoja tarvi-
taan Pudasjärvellä. Tarjouk-
sia ja valinnanvaraa meillä 
on ja henkilökohtainen pal-
velu myös kassoilla on hyvä 
tapa kohdata ihmisiä. Toki 
ajan hengen mukaisesti täy-

tyy olla itsepalvelukassoja-
kin, iloitsi Kerttu Simu uudis-
tetun S-marketin avajaisissa.

Joulupukki pysähtyi myös 
keventämään karkkilastiaan 
ennen kuin jatkoi matkaansa 
eteläiseen Suomeen. 

Terttu Salmi

Palvelumyyjät Anna Laurinaho ja Mirja Nisula opastivat 
asiakkaita jäsenyyteen sekä tilinavaukseen liittyvissä asi-
oissa.

Joulupukki jakoi karkkia ja 
toivotti asiakkaille hyvää 
joulua!

Pudasjärven Urheilijat talkoilivat kahvituksessa koko avajais-
päivän. Aloitusvuorossa Yrjö Hemmilä ja Kauko Tervonen.

Muun muassa uusien kylmäkalusteiden myötä Pudasjär-
ven S-market lisäsi tuotevalikoimaansa.

Hannu Simu, Ilmo Niinistö ja Kerttu Simu olivat tyytyväisiä 
Pudasjärven kauppojen ja palveluitten tarjontaan.

Kahvitarjoilupaikaksi oli näppärästi muodostunut Alkon 
remontin yhteydessä vapaaksi jäänyt tila, jota voi myös 
vuokrata eri tarkoituksiin.

Avajaispäivänä kassapalvelut olivat joustavia.

Siuruan Kylä ry. järjestää koko perheen Uudenvuoden tapah-
tuman 31.12. Siuruan Osakaskunnan laavulla Siuruantie 2600. 
Tällaista tapahtumaa ei ole aikaisemmin Siurualla järjestetty. Yh-
teistyössä mukana ovat Siuruan Osakaskunta, Pudasjärven Ur-
heilijat sekä Suomen Ilotulitus oy. 

Tapahtuma alkaa jo kello 17, koska järjestelyissä on halut-
tu huomioida erityisesti lapsiperheiden mahdollisuus osallistua. 
Sään salliessa, tehdään iso lumiukko porukalla tienvarteen ter-
vehtimään ohikulkijaa ja pulkkamäkeenkin on mahdollista pääs-
tä. Mukaan on syytä ottaa omat mäenlaskuvälineet. Koko per-
heen ulkoilmajumppaa on lupautunut ohjaamaan Pudasjärven 
Urheilijoiden puheenjohtaja Kirsi Hanhela. Loppuhuipennuksen 
ilotulituksen järjestää ja vakuuttaa yhteistyökumppani Suomen 
Ilotulitus Oy ja näytöksen ampuu heidän koulutettu näytösam-
puja Marko Koivula. Tapahtumassa myytävänä on mm. makkaraa, 
lämmintä kaakaota, kahvia, pillimehuja ja munkkeja. Laavualueel-
la saa halutessaan viipyä kauemminkin. Otetaan isolla joukolla 
uusi vuosi vastaan Siurualla. Tapahtumalle on säävaraus.

Siuruan Kylä ry.

Uuden vuoden 
tapahtuma Siurualla

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Yhdistyksille opastusta avustuksien hakuun
Joulukuun 4. päivänä oli 
yhdistysten ja rekisteröi-
mättömien ryhmien aktii-
vit kutsuttu kaupungintalol-
le kuulemaan vuoden 2020 
kehittämis- ja toimintatuki-
en hakumenettelystä. Paino-
tuksena ensi vuoden tuki-
hakemuksissa kiinnitetään 
huomiota hyvinvointiin, 
asumisviihtyisyyteen, luon-
toarvoihin, turvallisuuteen 
sekä yhdessä tekemiseen. 
Viimeisimmässä kohdassa 
odotetaan voimavarojen yh-
distämistä sekä paikallisen 
tarjonnan hyödyntämistä, 
jolloin kuluja saadaan laske-
maan ja tukia voidaan käyt-
tää laajemmalla sektorilla eri 
asioihin. Näissä yhteishauis-
sa kaupunki suosittelee te-
kemään kirjallisen kump-
panuussopimuksen, johon 
kirjataan toimintatavat ja 
vastuuhenkilöt.

Näillä tukirahoilla teh-
dyistä tapahtumista kau-
punki vaatii yhdistysten tie-
dottavan eri tavoin, johon 
toimintatapaan tullaan an-
tamaan erillistä koulutusta 
myöhäisemmässä vaiheessa. 

Valtuustosalissa oli nelisenkymmentä yhdistysaktiivia kuuntelemassa uusia ohjeita ensi 
vuoden kehittämis- ja toimintatukien hakumenettelyyn.

Yhdistysten ja rekisteröimät-
tömien ryhmien tulee nimetä 
tiedotusvastaava. Tiedotta-
misella on paitsi rahoittajan 
kannalta merkitystä, myös 
tällä tavoin yhdistykset saa-
vat näkyvyyttä ja mahdol-
lisesti uusia toimijoita sekä 
osallistujia tapahtumiinsa. 
Näin toiminta on myös ulko-
puolisille näkyvää. Kevääl-
lä 2020 tulee tiedottamiseen 
liittyviä koulutuksia.

Pudasjärven kaupunki 
on budjetoinut ensi vuodelle 
kehittämis- ja toimintatukia 

varten noin 150 000 euroa. 
Hakuaikaa on vuoden alusta 
5.2. klo 16 saakka. Hakemuk-
set tulee toimittaa www.tur-
vaposti.fi kautta ja hakemuk-
sen voi laittaa ainoastaan 
henkilö, jolla on yhdistykses-
sä nimenkirjoitusoikeus. Pa-
perisen hakemuksen voi toi-
mittaa postitse tai viemällä 
kaupungintalon infoon, jos-
ta saa hakea myös lomakkei-
ta täytettäväksi. Koulutusil-
ta hakemusten täyttämiseen 
on keskiviikkona 8.1. alka-
en klo 18, jonka jälkeen saa 

myös turvasähköpostin lä-
hettämisestä koulutusta. 
Tarvittavat lomakkeet löyty-
vät kaupungin verkkosivuil-
ta osoitteesta https://www.
pudasjarvi.fi/asukkaille/yh-
distystoiminta.

Lisätietoja saa työryhmän 
jäseniltä puh. 040 826 6417. 
Infotilaisuus on taltioitu ja 
sitä voi katsoa os. www.you-
tube.com/c/Pudasjärven-
kaupunki 

Terttu Salmi
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-suNNuNTAI 
13.-15.12.

MAANANTAI-ToRsTAI
16.-19.12.

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

129

695

695 895

599

199 199179

1295

429

195

149

100

259

795

299

raj. erä

995
kg

Naudan 
PALAPAIsTI

Naudan
PAIsTI-
JAuhELIhA

795
kg

595
kg

1195
kg 695

099

250

2 kalaa/talous

1195
kg

2 pkt/talous

199
kpl

pss

295
raspkt

1000

kg

299

pkt

pkt

100
kpl

3 pkt
kg

kg

pkt

prk

pkt

kg

795
kg

995
kg

kpl prk

pkt

kg

2 pkt/talous

pAlVelemme 

jouluun Asti mYÖs 

sunnuntAisin 

klo 12-16!

kpl

pkt

kg

2 kg/
talous

kg

pkt

raj. erä

Kaikki kinkut kotimaisia!

Monipuolinen valikoima
JouLuKINKKuJA

pakastetut ja tuoresuolatut

3150 1290

4450

950

4650

1990

1990

2990

2390

osAllistu 
mYYmälässämme 200€ 

ostolAhjAkortin 
ArVontAAn!

Arvonta päättyy 22.12.2019.

MA-TI 16.-17.12.     KE-To 18.-19.12.

RAuTAosAsToLTA

Atria perhetilan
KANAN 

fILEELEIKE
450 g, merisuolachili tai 

grillimaustettu

PE-To 13.-19.12.

Valio
MAusTETuT

RAhKAT
200 g

Myllyn Paras
ToRTTuTAIKINA
1 kg

Kariniemen
KALKKuNA
fILEERuLLA
1 kg

Atria
PoRKKANA- tai 

LANTTu-
LAATIKKo 

400 g

Tuore 
NoRJAN 
LohI
2-3 kg, kokonainen

Hyvä NAuTA 
JAuhELIhA
rasvaa max 10%

Kotimainen 
JouLuKINKKu 
n. -10 kg/kpl, pakaste

Tuore
sILAKKA-
fILEE
sää varaus

695

Atria
KEvyT 9.5%
JAuhELIhA

400 g

Porsaan
PAAhToKyLKI
maustettu

Sunnuntai 80
MARgA-

RIINIT
500 g

Red Deli
JouLu-
oMENA

Italia

TuRuN
sINAPPI

275 g

Black&Decker 
AKKuPoRAKoNE- 
sARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Sievi Arktis
NAhKA-
sAAPPAAT

115,-

kg

Atria 
goTLER-
MAKKARA-
TANKo 1 kg

TEKsTIILIosAsToLTA

Kivetön
RyPäLE

500 g:n
rasia

tumma

Arla
JoguRTIT
1 kg

Oululainen
PuLLAvA

450 g
viipaloitu

Kotimainen tuore
KIRJoLohI
Lylyjoki

Vaasan
LAPIN 
RIEsKAsET
8 kpl/260 g

JAuhELIhA
sIKA-NAuTA

1000 lumen
oTsALAMPPu
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TuhKAIMuRI  
1200 W

3995

KAAsu-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

Valio
oLTERMANNI
JuusTo
250 g

Saarioinen
PIzzAT
200 g

KANAN-
MuNAT 
10 kpl

PE 13.12.      LA 14.12.

Irto
KARJALAN-
PAIsTI

Porsaan 
KyLJyKsET

Lämmin 
tekninen
MIcRofLEEcE 
väLIAsu

1990

Atria
vAAsAN-
KINKKu 
palana ja siivuina

LELuosAsToLTA

erä! Lee Cooper
TALvITAKKI

3990

ProMaster
RuuvIMEIssELI-
KäRKIsARJA
28-osaa

10,-

Tuore 
NAudAN 
MAKsA palana tai 
jauhet-
tuna

Kulta Katriina
KAhvI
500 g

Arla
voI 500 g
normaalisuolainen

•  jOULUkinkkU n. 10.5 kg/kpl 
myös paloina.

•  jUhLakinkkU n. 7.5 kg/kpl.

•  Luuton JuhLAKINKu  
n. 5 kg/kpl.

•  mestarinkinkkU  
n. 3 kg/kpl.

•  Kypsä JuhLAKINKKu  
n. 6.5 kg/kpl.

• paLvattU jOULUkinkkU 
n. 9 kg/kpl, myös paloina.

2 kalaa/talous

INTER-
AKTIIvINEN
PuPu
puhuu, laulaa, 
loruilee

Mensan
PuLMAPELI
Erilaisia 
aivopähkinöitä! Paljon 

erilaisia 

PALPELEJä 

lapsille ja 

aikuisille!

Luhta Home
ToRKKu-
PEITTo
120x150 cm

Naisille ja 

miehille 

KIRIsTäMäTTÖMIä 

suKKIA 

eri värejä!

Casa
KyLPyPyyhE
80x160
eri värejä

Miesten
NAhKA-
KINTAs
teddyvuorella

Naisten
PyJAMA
95% viscose
5% elastaani

Muumi lasten
PyJAMA
86-128 cm

Muumi lasten
yÖPAITA

B.H. miesten
PyJAMA
pitkähihainen 
95% puuvilla 
5% elastaani

Pierre Robert Sport
KERRAsTo-
housuT
naisten

2150
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Kirkkovaltuusto hyväksyi 
toimintasuunnitelman ja talousarvion
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
kokouksessaan maanantai-
na 9.12. talousarvion vuo-
delle 2020 ja toimintasuun-
nitelman vuosille 2021-2022. 
Toimintasuunnitelma on laa-
dittu seurakunnan strategi-
an suuntaviivoja noudatta-
en. Vuoden 2020 talousarvio 
on laadittu 1,50 kirkollisvero-
prosenttiin pohjautuen kirk-
kovaltuuston lokakuun koko-
uksen päätöksen mukaisesti. 
Vuosikate on alijäämäinen 12 
000 euroa. Poistojen jälkeen 
talousarvion loppusumma 
on alijäämäinen 192 000 eu-
roa. Käyttötalouteen sisälty-
vät kertaluontoisinä kuluina 
Riekinkankaan hautausmaan 
muistokumpu (uurna-alue, 
uurna-alueen muistomerk-
ki ja tyhjänsylin muistopaik-
ka) noin 30 000 euroa, seura-
kuntakeskuksen ilmastoinnin 
puhdistus 15 000 euroa, seu-
rakuntakeskuksen kellotor-
nin ja Riekinkankaan valai-
sintolppien maalaus 10 000 
euroa sekä metsäsuunnitel-
man teko 11 000 euroa. 

Talousarvion investointi-
osaan on kirjattu kirkon, kel-
lotapulin ja asehuoneen paa-
nukattojen huoltotervaus, 
joiden kokonaiskustannuk-
seksi on arvioitu noin 70 000 
euroa. Huoltotervaus on tark-
kaan ohjattu museoviraston 
osalta ja se tulee tehdä neljän 
vuoden välein. Kustannuk-
sia pyritään laskemaan laa-
jalla tarjouskilpailulla sekä 
hyödyntäen edellistä, vuoden 
2016 huoltotervauksen suun-
nitelmia.

Liepeen pappila ja 
kanttorila myynnissä
Kirkkovaltuuston lokakuun 
päätöksen mukaisesti seura-
kunta on laittanut myyntiin 
Liepeen pappilan, väentu-
van ja kanttorilan kiertonet.
fi huutokauppapalveluun. 
Myyntiaika kestää kanttori-
lassa 13.1.2020 ja pappilassa 
15.1.2020 saakka.

Kertaluotoiset erät pois 
huomioiden seurakunnan ta-

louden tasapainottamistarve 
on noin 130 000 euroa. Kirk-
koneuvosto jatkaa suunni-
telmavuosien 2021-2022 ta-
louden tasapainotustyötä 
joulukuussa. Tasapainotus-
työn tavoitteena on kirkko-
valtuuston asettama tavoite, 
että vuoden 2021 talousarvio 
on tasapainossa osoittaen nol-
latulosta.

Hautapaikkojen hinnat 
säilytettiin entisinä. Niissä 
on tavoitteena se, että maksut 
peittävät hautaustoimesta ai-
heutuvat kustannukset. 

Kirkkoherra Timo Liika-
sen esittelemässä toiminta-
suunnitelmassa seurakun-
nan suuntaviivoina ja visioina 
ovat seurakunnan hengellisen 
elämän vahvistaminen, seura-
kuntalaisia laajasti osallistava 
yhteistyön kulttuurin raken-
taminen, viestinnällä yhtey-
den ja luottamuksen luomi-
nen ja toimintaedellytysten 
turvaaminen. Pudasjärven 
seurakunta on armon ja osal-
lisuuden yhteisö, jossa iloi-
taan yhteydestä Jumalaan ja 
lähimmäisiin. Toimintaedel-
lytysten turvaamisen kohdal-
la suunniteltiin pientä oma-
vastuuta kirkkokyydityksiin, 
rippikoulujen ruokamaksui-
hin sekä retkien ja leirien osal-
listumisiin. Seurakunnan läs-
näoleva väestö oli joulukuun 
alussa 6908 henkeä. 

Paanukaton tervaus 
arvokasta
Talousarvion sisällön raken-
taminen ja ilme saivat kiitosta 
valtuutetuilta sen selkeydestä 
ja tiivistämisestä. 

Kirkon paanukaton ter-
vauksen suurta kustannus-
ta ihmeteltiin useiden val-
tuutettujen taholta. Toisaalta 
todettiin säännöllisen terva-
uksen takaavan katon kestä-
vyyden ja vähentävän sen uu-
simisen tarvetta. 

Metsäsuunnitelman kal-
leuttakin hieman ihmeteltiin, 
mutta metsäammattilaisten 
Jorma Alatalon ja Veli Niku-
lan antama käytännön työn 
selvitys tyydytti kyselijöitä. 

Toimintaedellytysten tur-

• 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

Pudasjärven toimisto, Toritie 1

Metsänhoitoyhdistys 
Koillismaa toivottaa 

Hyvää Joulua!
 Tarjoamme joulukahvit Pudasjärven 

toimistolla to 19.12. klo 9-15
Tervetuloa!

Metsänhoitoyhdistyksen henkilöstö rauhoittuu joulun 
viettoon 23.-27.12.2019, jolloin toimistot suljettuna.

Hyvän Olon Keskuksen 
projektikoordinaattoriksi 

Kaija Kuiri

Pudasjärven kaupungilla on aloittanut projektikoordinaattorina 
pudasjärveläislähtöinen Kaija Kuiri. Kuirin tehtävänä on yhteis-
työssä toimijoiden kanssa varmistaa palvelujen sujuva siirtymi-
nen uusiin tiloihin sekä yhteisen lisäarvoa tuovan toimintamallin 
kehittäminen. Lisäksi hän koordinoi Hyvän Olon Keskuksen tai-
dehankintaa. Aikaisemmin Kuiri on työskennellyt hallinnollisissa 
tehtävissä sijoitus-, rakennus- ja maanrakennusalalla. Hän on ollut 
mukana mm. rakennushankkeissa ja kiinteistön vuokraukseen liit-
tyvissä tehtävissä pääasiassa Oulun seudulla.

Kuiri on seurannut mielenkiinnolla syntymäkaupunkinsa Pu-
dasjärven kehitystä ja erityisesti hirsirakentamiseen liittyviä ra-
kennushankkeita. Hyvän Olon Keskus on ainutlaatuinen kohde 
Suomessa ja hän aloittaa innolla uudessa tehtävässä. -Erityisesti 
Kaija odottaa sitä, että pääsee tutustumaan ihmisiin, jotka tulevat 
työskentelemään Hyvän Olon Keskuksessa. Tavoitteena on kehit-
tää siitä yhdessä paikka, josta kaikki pudasjärveläiset voivat olla yl-
peitä. Myös tulevien asiakkaiden mietteet ja ajatukset ovat tärkei-
tä. Siksi Kuiri toivookin, että ihmiset ovat rohkeasti yhteydessä.

Kaija Kuirin tavoittaa puhelimitse numerosta 040 1208 975 tai 
sähköpostilla kaija.kuiri@pudasjarvi.fi

Kaupungin tiedote

Kaija Kuiri on aloittanut 
Hyvän Olon Keskuksen 
projektikoordinaattorina.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessa talousarvion ja toimintasuun-
nitelman. 

Kasvatuksen vastuuryh-
män jäsen Kirsi Ala-Häivälä 
perusteli pienien omavas-
tuiden perimisen aloittamis-
ta seurakunnan eri palve-
luista. 

Jorma Alatalo kertoi metsä-
suunnitelman teon käytän-
töjä, jonka jälkeen valtuu-
tetut eivät enää ihmetelleet 
sen tekokustannusta.

vaamisessa omavastuiden 
perimisen kyselyyn antoi tyy-
dyttävän selvityksen kasva-
tuksen vastuuryhmän jäsen 
Kirsi Ala-Häivälä. 

Vuoden viimeisessä koko-
uksessa valtuutetuille oli lah-
jana piispa Jukka Keskitalon 
Pyhästä ja Pohjoisesta kirja, 
joka sisältää puheita ja kirjoi-
tuksia piispan ensimmäisen 
toimintavuoden ajalta. 

Valtuuston puheenjohta-
ja Esko Ahonen kiitti koko-
uksen lopussa työntekijöitä, 
valtuutettuja ja eri vastuuryh-
mien jäseniä toivottaen rau-
hallista joulua ja Onnea Uu-
delle Vuodelle. HT

Työpetari yhdistys piti syys-
kokoustaan 27.11. yhdis-
tyksen toimitiloissa teolli-
suuskylässä. Tilat sijaitsevat 
samassa osoitteessa kuin kan-
salaisopiston Taidokkaan ti-
lat. Yhdistyksellä on tiloissa 
käytössään toimisto, keittiö, 
pukeutumis- ja puutyötilat. 
Lisäksi Suojalinnalla on yh-
distyksen toimistosihteerin 
toimisto. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2020 toiminta-
suunnitelma, jonka mukaan 
yhdistyksellä on tarkoituk-
sena työllistää yhteensä noin 
10 henkilöä. Vanhusväestölle 
suunnattavat palvelut työllis-
tävät 1-2 työntekijää. Livokas 
ry:n hallinnoiman Me-toi-
misto hankkeen kautta työl-

listetään henkilö huhtikuun 
loppuun asti, jolloin Livok-
kaan hanke päättyy. Jos kau-
pungin kanssa päästään so-
pimuksiin metsäryhmän ja 
kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämisestä, niin nii-
tä tehtäviä tullaan jatkamaan 
samalla tavalla kuin aikai-
sempinakin vuosina. Metsä-
ryhmä on koossa puolivuot-
ta toukokuusta - lokakuuhun 
ja se työllistää 5-6 henkilöä. 
Kuntouttavaa työtoimintaa 
järjestetään ympärivuotisesti 
ja toiminnassa voi olla muka-
na vuoden aikana 25-30 hen-
kilöä.  

Toiminnanjohtajana jatkaa 
Tuomo Jokikokko ja yhdis-
tyksen toimistosihteeri toimii 
osa-aikaisena.  

Eri hankkeiden, Karhu-
pajan/ Pudasjärven kaupun-
gin ja eri yhteistyökump-
paneiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä jatketaan. Jäse-
nistölle yhdistyksen toimin-
nasta tiedotetaan kevään ai-
kana erillisellä jäsenkirjeellä. 
Yhdistyksen toimintoja voi 
seurata myös omilta internet-
sivuilta. Yhdistys koordinoi 
vuoden 2020 valtakunnalli-
sen Eu -ruokajaon kaksi ker-
taa paikkakunnalla. Yhdis-
tyksen jäsenmaksu pidetään 
kuudessa eurossa ja kanna-
tusjäsenmaksu laskettiin 30 
euroon vuodessa. 

Pietarilan rannan avanto-
uintipaikasta pidetään huol-
ta ”virallisesti” tammikuusta 
huhtikuuhun ja muina aikoi-

na rannassa talkoillaan sa-
moilla töillä.

Joulukuussa järjestetään 
perinteinen puurotapah-
tuma, Kesselin, Illikaisen 
Alpon, seurakunnan, K-
supermarketin ja eri pudas-
järveläisten yrittäjien kanssa. 
Tilaisuudessa jaetaan soppa-
tykistä noin 300 annosta rii-
sipuuroa. 

Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin jatkamaan Veli 
Liehu ja hallituksen jäseni-
nä jatkavat: Heimo Turunen, 
Jouni Puhakka, Sointu Vei-
vo, Mikko Liehu ja Arvo Suo-
perä.

Tuomo Jokikokko, 
toiminnanjohtaja

Työpetari työllistää sekä on muutakin toimintaa
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

pEHMEÄT pAKETIT JOUlUUN!
Naisten pitkä
RAITA YÖPÄITA

Naisten
fleeceTAkkI
myös isoja kokoja

Tyttöjen
collegePuseRo

Pojat
collegePuseRo
pienet pojat

Miesten
veRkkAhousuT
isot koot

Naisten
kYlPYTAkkI

Tyttöjen
collegeTAkkI

Pojat
collegePuseRo
isot pojat

Miesten
flANellIPAITA

19,95

39,90

24,90

19,95 13,95

12,95 9,95

9,95

19,95

lOpUT
TAlVI- JA 

JOUlU-
VAlOT

Ariel
PYYkINPesujAuhe
1,6 kg, Xl pack

10,-

leD
MYRskYlYhTY
24,5 cm

6,90

4-living
lYhTY
musta

9,95

stiga
sNowRockeT
useita värejä

19,95

stiga Pro
RATTIkelkkA
värit pinkki ja sininen

79,-

PIlkIT jA
MoRMuskAT

10,-

SAIMME lISÄÄ
wildstep
lÄMPÖsAAPPAITA
naisten

19,90

kenkien
lIukuesTeeT

10,-

lOpUT
sÄIlYkePuRkIT
400 g, 48 kpl

29,95

Pienois
kAAsulIesI
uunilla

159,-

jÄTeAsTIAT
240 l, ruskea, 
harmaa ja vihreä

59,-

softlan
huuhTeluAINe
1 litraa

5,-

NesTesAIPPuA
3 litraa

5,00-30%

3 pKT

3 pKT

miesten

24,90

ltk

3 plO

2 pRK

2 pKT
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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 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/

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!

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

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

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
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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 

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKennUS PUURUnen Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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)

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen
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TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

140 cm leveä koivuinen pari-
sänky. 50 €. P. 040 529 7035.

Tommi Niskanen jatkaa 
Yrittäjien puheenjohtajana

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa K-su-
permarket kauppiasyrittä-
jä Tommi Niskanen. Valinta 
tehtiin Pudasjärven yrittäji-
en syyskokouksessa 30.11. 
Ravintola Meritassa. Halli-
tukseen tulivat uutena Anne 
Pääaho Syötteen kyläkaup-
pa, Markku Knuuttila Mai-
nostoimisto Matareese ja Jari 
Keskiaho Pienkonehuolto 
Keskiaho. Erovuoroisista va-
littiin jatkamaan Marko Rau-
tio Kaappi- ja Levypalvelu 
Rautio Ky. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Pekka Kinnu-
nen Tmi Hanttihommat, Ta-
pio Poijula taksiyrittäjä sekä 
Aila Repola Tili- ja Veroasi-
aintoimisto A. Repola Oy.

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

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeimpiä 
tehtäviä. Suomen Yrittäjien 
edunvalvonnan painotuksia 
tuetaan omalla paikkakun-
nalla olemalla vaikuttaja- 
ja asiantuntijaorganisaatio 
yrittäjiin ja yritystoimin-
taan liittyvissä kysymyksis-
sä. Yrittäjien vaikutusmah-
dollisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuo-
daan keskusteluun mukaan 
pk–yritysnäkökulmaa. Osal-
listutaan kaupungin elin-
keinoyhtiön ja yhteistyö-
kumppaneiden järjestämiin 

yrittäjäiltoihin sekä huomi-
oidaan Yrittäjän päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysuima-
la Puikkarin kuntosaliin ja 
uimalaan sekä talviuintiin. 
Markkinat järjestetään pe-
rinteisesti heinäkuun alussa 
ja pidetään pikkujoulu mar-
raskuun lopulla.

Jäsenmäärä pyritään säi-
lyttämään entisenä noin 130 
jäsenyrityksen suuruisena. 

Kaupungin edustajina 
olivat paikalla Pudasjärven 
Kehitys Oy:n yritysneuvoja 
Auvo Turpeinen. 

Kokoukseen osallistui pa-
rikymmentä yrittäjää. Koko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Aune Ekdahl ja sihteerinä 
Tuija Wallgren. 

Vuoden Yrittäjä ja 
kultaisia  
yrittäjäristejä
Vuoden Yrittäjänä palkittiin 
Kuljetus Luokkanen Oy, jos-
ta palkintoa olivat ottamassa 
vastaan yrittäjät Jouni, Mat-
ti ja Juha-Pekka Luokkanen. 
Kaupungin omaa yrittäjä-
palkintoa oli luovuttamas-
sa yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen. 

Kultaisen yrittäjäristin yli 
20 vuoden yksityisyrittäjänä 
toimimisesta saivat Kari Kai-
vorinne ja Marko Kaivorinne 
Kaivorinne Oy:stä. 

Kokouksen jälkeen siir-
ryttiin pikkujoulun viet-
toon Syötteelle Pärjä Ski 
Bistro&Suites -ravintolaan. 
Siellä puheenjohtaja Tom-
mi Niskanen johdatteli noin 

Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Aune Ekdahl, joka 
toimii Pudasjärven Yrittäji-
en Senioriyrittäjissä. 

Vuoden Yrittäjinä palkittiin Kuljetus Luokkanen Oy, josta olivat palkintoa ottamassa vas-
taan Jouni, Matti ja Juha-Pekka Luokkanen. Palkintoa olivat luovuttamassa kaupungin 
edustajana yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja Pudasjärven yrittäjistä sihteeri Tuija Wallgren 
ja puheenjohtaja Tommi Niskanen. 

Kultaisella yrittäjäristillä huomioitiin Marko Kaivorinne ja 
Kari Kaivorinne. 

Pudasjärven yrittäjien syyskokoukseen osallistui parikymmentä yrittäjää.

50 paikalla ollutta yrittäjää 
pikkujoulutunnelmaan. Hän 
lausui tervetulleeksi erityi-
sesti uudet yrittäjät ja toi-
votti heidät mukaan yrittä-
jien yhteiseen toimintaan. 
Hän myös kiitti hallituksen 
jäseniä kuluneesta vuodes-
ta sekä huomioi uudet halli-

Yrittäjien pikkujoulussa il-
lan menusta kertoi ravin-
tolapäällikkö Janita Puola-
kanaho.

Pärjä Ski Bistro&Suites -ravintolassa tarjottiin yrittäjille 
monipuolinen pikkujoulumenu. 

tuksen jäsenet tervetulleeksi.  
Juuri remontoituna avat-

tua ravintolaa sekä illan 
ruokavalikoimaa esitteli ra-
vintolapäällikkö Janita Puo-
lakanaho. Illan musiikki-
annista vastasi Juke boxi 
trubatuuri Matti Virtasalo. 

Heimo Turunen
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!

Joululauluilta Asmuntissa Hilkka Parkkisenniemellä to 19.12. klo 
18.

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

Taksi Piipponen Oy

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.
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Koskenhovilla su 15.12.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille tarjotaan torttukahvit!     Tervetuloa! 

Joulun aukiolomuutoksia
Pudasjärvellä  

Pudasjärven terveysaseman lääkäripäivystys on kiin-
ni 24.12.2019, 1.1.2020 ja 4.1.2020. Lääkäripäivystys 
on auki 6.12., 25.12.-26.12. ja 5.-6.1. klo 11-17.

Mielenterveyspalveluiden päivätoiminta/Osviitta on 
kiinni 24.12.–29.12.2019, 1.1.2020 ja 6.1.2020.

Seudullinen perhepalveluiden palveluohjaus palve-
lee joulun ja uuden vuoden aikaan poikkeuksellisesti: 
ma 23.12. klo 9-13, pe 27.12. klo 9-12, ma 30.12. klo 
9-15 ja 31.12. klo 9-12, 08 5875 5010.

Oulunkaaren sosiaalipäivystyksen tavoittaa akuuteissa 
päivystyksellisissä asioissa vuorokauden ympäri hätä-
keskuksen kautta 112 tai numerosta 08 5875 6888.

Kotihoidon palveluohjaus on joululomalla 
23.12.2019 – 6.1.2020 välisen ajan.

oulunkaari.com

BIOJÄTTEEN KERÄYS PUDAS-
JÄRVEN JA SYÖTTEEN YRITYK-
SISTÄ 1.3.2020 ALKAEN
Pakollinen biojätteen lajittelu yrityksissä: Mikäli 
kiinteistöllä on ruoan valmistusta, ruokala, elin-
tarvikemyymälä tai vastaava, on biojäte lajiteltava 
erilliseen keräysvälineeseen ja toimitettava hyväk-
syttyyn vastaanottopaikkaan tai kompostoitava kiin-
teistöllä. Biojätteen keräys Syötteeltä alkaa 1.3.2020, 
jolloin palvelua on saatavilla ainakin Pudasjärven 
keskustassa, Syötteellä ja niiden välisellä ajoreitillä. 
Alueilla, joissa palvelua ei ole saatavilla, biojätteen 
käsittelytapa on kompostointi kiinteistöllä.

Vapaaehtoinen biojätteen lajittelu: Muut yritykset ja 
vakituiset tai vapaa-ajan asukkaat voivat tilata bio-
jätteen keräyksen siten, että yksi osakas vastaa so-
pimuksesta. Palvelua on saatavissa 1.3.2020 alkaen 
ainakin Pudasjärven keskustassa, Syötteellä ja nii-
den välisellä ajoreitillä.

Kyseessä ei ole kunnan järjestämään jätehuoltoon 
kuuluva jäte, vaan jätteen haltija tilaa biojäteastian 
tyhjennyksen suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. 
Biojätteen keräys on maksullista.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite perustuu jätelakiin 
646/2011 § 8,13,15, jäteasetukseen 179/2012 § 14 ja 
Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräyksiin 
1.1.2011 § 11.

Oulunkaaren   ympäristölautakunta 
Viranomaislautakunta

PUDASJARVI.FI

Hirviporukka

Maan vuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineen TERVETULOA!

Iinattijärven metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT 
la 14.12.2019 klo 12.00-14.00 
Koivukartanossa (ent. koulu).

 Arvonta konsertin lopuksi.
Vapaaehtoinen ohjelma- ja 

pullakahvi maksu.
Konsertin tuotto käytetään 

lyhentämättömänä 
mielenterveyskuntoutujien 

virkistystoimintaan.

Kulje Vierellä- 
Joulukonsertti

seurakuntatalolla
ti 17.12.2019 
klo 13–14.30.

Järj. Osviitta, Ruskapirtti, Kajastus ry ja Pudasjärven seurakunta

Tervetuloa!

SyySKOKOUS
la 14.12.2019 klo 17.00 

Puikkarissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Palkitsemiset. Tervetuloa!
Hallitus

Pudasjärven 
Urheilijat ry:n

SyySKOKOUS
ma 16.12.2019  klo 19.00

Sarakylän koululla.
Tervetuloa!

Keskustan sarakylän 
paikallisyhdistyksen 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Lauantaina 14.12.

KARAOKE  
& WINTTI
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ TERVETULOA!

La 21.12.  KOKO KANSAN 
pIKKUjOULUISSA ÄSSÄT

Perjantaina 13.12.

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

 Avoinna: Ma-Ti  klo 14.00-20.00 • Ke klo 14.00-01.00 •
 To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

KARAOKE & WINTTI
Lippu 5 € sis. ep.

YöN HETKI
pIKKUjOULUTANSSEISSA

Lippu 10 € sis. ep.

tarjoaa jäsenilleen 
10 €:n Joululahja -edun 

käydä ruokailemassa Ravintola Meritassa 
ajalla 13.-22.12.2019. 

Jyty 
Pudasjärvi ry: 

Etu on käytettävissä Jyty jäsenkorttia vastaan.

Tervetuloa
LähiTapiola Pohjoisen
elämänturvatapaamiseen  
Tapaamisessa käymme läpi sinun ja perheesi elämäntilanteen
turvallisuuden, terveyden ja talouden näkökulmista ja rakennamme
yhdessä perheellesi sopivan ratkaisun. Elämänturvatapaaminen
onnistuu LähiTapiola Pohjoisen toimistoilla tai vaikka näppärästi
verkkotapaamisena kotisohvalta käsin!

Varaa aika tapaamiseen lahitapiola.fi/ajanvaraus
tai numerosta 08 814 2500

Keskittämällä voit säästää vakuutusmaksuissa 17%
ja saada lisäksi S-ryhmän bonusta jopa 5%.

Tarkemmat tiedot Omaedusta  
ja S-ryhmän Bonuksesta löydät: 
lahitapiola.fi/edut

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito Oy. 
Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

TuuriTuvalTa (toritie 1)
• Veikkauksen palvelut
• Ullmaxin ulkoilualusasuja

Asioimalla tuurituvalla tuet
Pudasjärven Urheilijoiden toimintaa.

MuNKKiKaHviT 
1.50 €

Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja 
Pudasjärven kaupunki 

käsitöitä, leivonnaisia, 
joulukoristeita, 
luomutuotteita, 
joululaatikoita, 

pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne. 

  Joulu-
MYYJÄISET

Lauantaina 14.12. klo 9-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa

MyynnISSä eSIM. 

Soven 

PIKKU-
JOULUT
su 15.12. klo 16 
Hirvaskosken 

koululla.

Tervetuloa!

Kulmien  
laminointi

Hedelmähappo- 
hoidot

Kestopigmen- 
tointi

Ripsipidennykset
Kestotaivutus ja 

-värjäykset
Kasvo-, käsi- ja  

jalkahoidot
Geelilakkaukset

Meikkaukset
Sokerointi

Muista lahjakortit
pukinkonttiin!

KAUNISTAMO
kauneushoitola

040 726 6266
Puistotie 2 (katutaso/tori)
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vapauden säilyttäminen todellinen sankaritarina

Pudasjärven kaupungin ja 
seurakunnan järjestämää it-
senäisyysjuhlaa vietettiin 
Suomen 102-vuotisitsenäi-
syyspäivänä perjantaina 
6.12. Juhlallisuudet alkoivat 
juhlajumalanpalveluksel-
la seurakuntakodissa, jonka 
lopuksi lähetettiin kaupun-
gin ja seurakunnan seppeleet 
sankarimuistomerkille. Sara-
kylän kappelissa oli myös sa-
najumalanpalvelus ja seppe-
leen lasku sankarihaudalle. 
Seurakuntakeskuksen juma-
lanpalvelukseen ja itsenäi-
syysjuhlaan osallistui noin 
120 henkeä, Sarakylässä oli 
väkeä paikalla noin 60 hen-
keä. 

Juhlapuhuja emeritus 
maaherra Eino Siuruainen 
totesi, että tulevaisuutta on 
hankala rakentaa, ellei tunne 
kansan vaiheita, arvoja ja te-
koja, joilla alamaisuus, puute 
ja köyhyys on käännetty va-
paudeksi ja menestykseksi. 

-Suomen itsenäistymisen 
ja vapauden säilyttämisen 
historia idän ja lännen risti-
aallokossa on todellinen san-
karitarina. Sen pitää olla jo-
kaisella kansalaisella ja tänne 
tulevalla arvoina tulevaisuu-
den rakentamisessa. Mei-
tä haastaa pohjoinen sijain-
ti, pieni väestö, harva asutus, 
kummallinen kieli, koke-
musten luoma omaleimai-

suus ja vaikea geopolitiikka, 
totesi Siuruainen. 

-Yhteiskuntien ja Suo-
menkin suuret muutokset 
ovat siirtäneet katseet koke-
muksista tuleviin kehitys-
näkymiin. Itsenäisyys ja sen 
säilyttäminen ei enää tapah-
du vain rajoilla. Kansakun-
nan yleisen turvallisuuden ja 
varautumisen ylläpitoa edel-
lytetään yhtä lailla kotirinta-
malla, jonne yllättäen saattaa 
ilmestyä monen toteutuneen 
esimerkin mukaista vieras-
väkeä. Häirintä on ennakoi-
tava, tunnistettava ja estet-
tävä kaikissa kansakunnan 
elämää häiritsevissä tilan-
teissa. Tulevan vapauden 
ja itsenäisyyden vastuulli-
sia turvaajia ovat kaikki suo-
malaiset, maassa asuvat ja 
tänne tulevat. Suvereeni it-
senäisyys ja luotettava kan-
sainvälisyys ovat kaikkien 
yhteinen etu. Ilmastonmuu-
tokseen pitää suhtautua va-
kavasti ja maahanmuutto pi-
tää hallita, mutta molemmat 
onnistuvat parhaiten, kun 
pidämme koko yhteiskun-
nan osaavana, toimivana ja 
hyvinvoivana. Elinolot pitää 
kaikin puolin hoitaa tolkusti, 
Jotta meillä on osaamista ja 

varaa ratkaista esimerkilläm-
me myös vaikeita kansainvä-
lisiä ongelmia, tuumasi Siu-
ruainen. 

Suomi ykkösenä 
kansainvälisessä 
vertailussa
Kaupungin tervehdykses-
sään kaupunginjohtaja Tomi 
Timosella oli lukuisat esi-
merkit, kuinka Suomi pär-
jää huipulla kansainvälisessä 
vertailussa. 

-Suomi on noussut itse-
näisyyden aikana todelli-
seksi hyvinvointivaltioksi. 
Suomi on maailman kor-
keimmalla muun muassa 
koulutuksessa, lukutaidossa 
ja tasa-arvon toteutumises-
sa. Suomesta löytyy maail-
man tyytyväisimpiä ihmisiä, 
puhtainta ilmaa ja rikkaim-
mat vesivarat. Rikollisuus ja 
korruptio on vähäistä moni-
en maiden vertailussa. Suo-
mi on myös maailman va-
kaimpia ja vapaimpia maita, 
totesi Timonen. 

Nuorten puheenvuoros-
saan Hirsikampuksen luki-
on oppilaskunnan sihteeri 
Jesse Pyykkönen totesi, että 
voin kutsua itseäni suoma-

laiseksi, merkitsee minulle 
paljon. Koulunkäynti näyt-
telee tärkeää osaa minun-
laiseni suomalaisen nuoren 
elämässä. On loistavaa, että 
suomalaisilla nuorilla on 
mahdollisuus saada koulu-
tusta perheensä varallisuu-
desta riippumatta. Suomessa 
asiat ovat parantuneet pal-
jon vasta itsenäistyneen Suo-
men epävakaista ja rauhatto-
mista oloista. Tahdon itsekin 
osallistua maamme varjele-
miseen ja kehittämiseen niin 
kuin te vanhemmat sukupol-
vet teitte. Te annoitte meille 
Suomen, sanoi Pyykkönen.

Juhla alkoi Jukka Jaakko-
lan urkumusiikilla. Musiik-
kia esitti Pudasjärven seura-
kunnan nuorisokuoro Jukka 
Jaakkolan johdolla. Salome 
Ervasti soitti taidokkaasti 
pianoa. Keijo Piirainen lau-
loi Jukka Jaakkolan säestä-
mänä ja Pirkko Polvella oli 
lausuntaesitys. Juhla päättyi 
yhteisesti laulettuun Maam-
me lauluun. 

Koko juhlan ajan valko-
kankaalle heijastettiin Juha 
Nymanin ottamia valokuvia 
Pudasjärveltä. Maanpuolus-
tusjärjestöt toivat liput juh-
laan ja myös juhlan jälkeen 
kantoivat liput pois lippu-
kulkueena, jossa olivat Soin-
tu Veivo, Eero Talala ja Esa 
Toska. Kaupungin ja seura-
kunnan tarjoamien kahvi- ja 
voileipätarjoilusta huolehti-
vat LC Hilimat.

Kulttuuristipendi 
Marja-Leena  
Tykkyläiselle 
Pudasjärven kaupunki luo-
vutti 500 euron kulttuu-
ristipendin kuva- ja teks-

tiilitaiteilija Marja-Leena 
Tykkyläiselle kiitokseksi esi-
merkillisestä toiminnasta 
kulttuurin ja taiteen edistä-
misestä Pudasjärvellä. 

Perusteluina stipendin 
luovuttajat kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen ja kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolonen 
mainitsivat, että Tykkyläi-
nen on jo kymmenien vuosi-
en ajan ollut taustatoimijana 
lavastus- ja puvustustyös-
sä monissa paikkakunnan 
kulttuuritapahtumissa- ja 
projekteissa (mm. Grease 
musikaali, 40-päivää; seura-
kunnan musiikkinäytelmät, 
Viivana Pisteeseen; Pudas-
järven kaupungin 370 –vuo-
tisjuhlan musiikkinäytelmä 
ja Korkokenkäkukkamekko-
hiihto), sekä toiminut lasten 
ja nuorten kuvataideopetta-
jana ja kansalaisopiston tun-
tiopettajana. Tällä hetkel-
lä Tykkyläinen työskentelee 
Karhupajalla työvalmenta-
jana. 

Marja-Leena Tykkyläi-
nen on ollut mukana useis-
sa paikkakunnan näyttelyis-
sä ja hänen tekstiiliteoksiaan 
on nähtävillä mm. Pudas-
järven kaupungin kiinteis-
töissä. Kirkkotekstiilejä Tyk-

kyläinen on suunnitellut ja 
valmistanut Kajaanin seura-
kuntakoteihin ja leirikeskuk-
seen sekä Ristijärven messu-
kasukat ovat hänen tekemät. 
Pudasjärven seurakunnan 
alttaritekstiilien suunnittelu- 
ja valmistamisen työryhmäs-
sä Tykkyläinen oli myös vah-
vasti mukana.

Stipendin vastaanotta-
ja Marja-Leena Tykkyläi-
nen kiitti puheessaan yhteis-
työtahoja, kuten kaupungin 
kulttuuripuolta, seurakun-
taa, Pudasjärven Urheilijoita, 
Suomi-Venäjä seuraa Komi 
kulttuuriyhteistyöstä, mah-
dollisuuksista tehdä erilai-
sia töitä taiteen parissa. Hän 
myös muisteli edesmenneitä 
vanhempiaan Suomen itse-
näisyyden puolustamisesta 
jatkosodassa. Isä haavoittui 
Kannaksella ja äiti toimi lot-
tana. Sodan melskeissä tu-
tustuivatkin. 

Kiitospuheenvuoronsa lo-
puksi Tykkyläinen totesi jon-
kun kerran sanoneen meil-
le, että ”vaikka te taiteilijat 
olette köyhiä, niin saatte siitä 
huolimatta näyttämään elä-
män rikkaalta”.

 
Heimo Turunen

Nuorten puheenvuoron 
käytti lukion oppilaskunnan 
sihteeri Jesse Pyykkönen. 

Itsenäisyysjuhlayleisöä.

Seurakunnan Nuorisokuoro lauloi Jukka Jaakkolan johtamana. 

Juhlaan osallistui 120 henkeä. Eturivissä oikealta juhlapuhuja Eino Siuruainen, sotave-
teraanien puheenjohtaja Vesa Holmström, ainoa juhlassa ollut sotaveteraani Aino Elma 
Jaurakkajärvi, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, lausuntataiteilija Pirkko Polvi, nuorten 
puheen esittänyt Jesse Pyykkönen, lipun kantaja Sointu Veivo, kulttuuristipendin saaja 
Marja-Leena Tykkyläinen ja puolisonsa Kari Tykkyläinen sekä kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.

Lionsklubi Hilimat vastasi itsenäisyysjuhlan tarjoilusta.

Pianon soittoa esitti Salome Ervasti. 

Kaupungin kulttuuristipendin sai kuva- ja tekstiilitaiteilija Marja-Leena Tykkyläinen. Sti-
pendiä luovuttamassa kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen. 
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49€

Pöytätähti
sis. LED-hehkun
●  värit valkea ja 
 ruskea petsi

LAHJAT PUKINKONTTIIN!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi
Liikkeemme avoinna: ma-pe 9-17,

la 21.12. ja su 22.12. klo 9-13,
jouluaattona liikkeemme on suljettu.

Olemme avoinna lauantaina 21.12. ja 
sunnuntaina 22.12. klo 9.00-13.00, jouluaattona liikkeemme on suljettu.

JOULU-
KAHVIT

Maanantaina 
16.12.

MIeTITKö 
MITä LAHJAKsI? 

ANNA LAHJANsAAJAN 
VALITA PUOLesTAsI. 

HANKI MeILTä 
LAHJAKOrTTI 

esim. Autonhoito palveluihin.

29€

PaPeritähdet

ALKAeN

rUNsAAsTI 

erILAIsIA 
MALLeJA 

VArAsTOssA!

KAIKILLA VALOsArJOILLAMMe 
TAKUU 2 VUOTTA!

KyntteliKKö
● puinen
● valkea-harmaa

39€

KyntteliKKö
● puinen
● punainen

29€

MeSSinKiSydän 

39€

KUUSenKynttiläSarJa
● sisäkäyttöön
●  25 LED kynttilää
●  lamppujen väli 70 cm
●  kokonaispituus 18 metriä
●  tuplajohdotus

59€

35€

ValOSarJa
● 160 ledin sisä ja ulkokäyttöön
● 8 x 2 metriä valonauhat

3990€

”KaStehelMi” ValOSarJa
● sisäkäyttöön
● 125 led valoa
● muotoiltava

39€

nediS radiO 
●  hyvä kuuluvuus
● AUX liitäntä

39€

adler ad 4076 tehOSeKOitin   
● teho 1000W
● kaksi tehoa ja pulse 

toiminto LIIKKeessäMMe 

rUNsAAsTI 

erILAIsIA 

TeHOseKOITIN-

MALLeJA!

159€

Wilfa XPlOde Vital 
tehOSeKOitin
● Teho 1800 W
● Kolme automaattiohjelmaa
● Jäänmurskaus, smoothie ja puhdistus
● Tilavuus 1,8 l
● Moottorin takuu 5 vuotta

99€

Wilfa actiVlife tehOSeKOitin
● Mukana lasikannu, 2GO-pullo ja teräyksikkö
● Lasikannu 800ml - kansi, jossa mittakuppi ja täyttöauk-

ko
● 2GO-pullo 500ml - BPA-vapaa ja 
 kevyt, varustettu juomakannella

29€

adler ad311 VOhVeliraUta
● 700W
● virran merkkivalo
● valmis merkkivalo

MUM48a1
● teho 600W
● teräskulho 3,9 litraa
● vispilä, vatkain ja taikina-

koukku
● vihannesleikkuri raastaa, 

viipaloi ja leikkaa

139€

● 6 terää ruostumatto-
masta teräksestä

● Teho 800W
● 25 000 Rpm (kierrosta 

minuutissa)
● 2 helppokäyttöistä 

ohjelmaa
● Liukumattomat tassut 

pohjassa

79€

MfQ4730 VatKain
●  teho 575W
●  erittäin hiljainen

●  5 nopeutta
●  metalliset vispilät

Bchf216B 

●  2 in 1 varsi-imuri
●  vaihdettava akku
●  toiminta-aika 40min

●  irroitettava suulakkeen 
harja

159€

49€

SilK ePil lady ShaVer
●  wet and dry
● 3 in 1

● 100% vesitiivis
● paristokäyttöinen

89€

S5110/06
●  tunnin latauksella 40 minuutin käyt-

töaika
●  kasvojen muotoja myötäilevä ajopää
●  tarkkuustrimmeri

85€

3010S Wet and dry
● voidaan käyttää geelin tai 

vaahdon kanssa
● 100% vesitiivis

● tunnin latauksella 45 min 
käyttöaika

79€

PrO2 2900 

●  kaksi runkoa
●  ajastin
●  paineentunnistin

haMMaSharJa

2150€

● ilmakiharrin ● 200 W ● johto 2 metriä
aS110  

49€

●  teho 2000W
● termostaatti

eSPeranza eKG007 
KOntaKti Grilli

25€

leiKKiSaha
●  paristokäyttöinen
● aidonkuuloiset äänet

● pyörivä kuminen teräketju
● työkalut + varaterä

●  nopeasti kuivaavat
● ei haurastuta tai koveta 

nahkaa/kumia

KenKien KUiVaaJa

147€

alhit 9Xl+S3 hrO
● alumiinikärki
● naulaanastumissuoja
● uusi todella pitävä kumikitkapohja
● lämmin vuori

115€

SOlid Xl+S3
● teräskärki
● naulaanastumissuoja
● Lämmin vuori
● vetoketju sivussa

rAJOITeTTU 
erä!

79€

helly hanSen KaStrUP ziP   
● tekninen alusasu 
● poolo+housut

rAJOITeTTU 
erä!

3690€

●  sisäänkelautuva nyöri
● kantama max 60metriä
● 200 lumenia
● kolme valotehoa

Petzl ziPKa OtSalaMPPU

89€

●  kestää upotuksen 10 
metrin syvyyteen

● kestää pudotuksen 10 
metrin korkeudesta

● valokeilan pituus 130 
metriä

● magneetti kiinnitys 

metalliseen pintaan
● magneetti USB-laturi
●  mukana otsapanta, 

rannehihna ja klipsi
● takuu 10 vuotta

aitO alKUPeräinen arMyteK 
Wizard PrO ValaiSin

●  integroidut henkselit
● lumilukot nilkoissa
● Pitkät kaksisuuntaiset vetoketjut 

lahkeissa helpottaa pukeutumista

SiniSalO POrO läMPöhaalari

149€

39€

●  tuulen ja vedenpitävä
● lämmin kuituturkisvuori

●  alkuperäinen ruotsalainen
● erittäin lämmin
● vedenpitävä

läMPöSaaPaS

8450€
eXtra läMMin talViKäSine

28€

JOhdOtOn VarSi-iMUri   


