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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi rinne avattiin
iloisissa merkeissä s. 3

Kirkkovaltuusto 
hyväksyi alijäämäisen 

talousarvion s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 18.12.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"

Tervetuloa!

TORIN 
GRILLI & KAHVILA 

TARJOUS 
6,50

Hampurilaisateria
sis. hampurilainen, ranskalaiset, 

Cola tai keltainen juoma 0.33 l muki

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Meiltä maukkaat:
Puistotie 4

Avoinna:  
ma-to 11.00-21.00

pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00 
su 16.00-21.00 

Joulun aukioloajat:
to 24.12. Suljettu
pe 25.12. Suljettu
la 26.12. Suljettu

Avaamme su 27.12.
to 31.12. 11.00-24.00

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta 2016!

Pudasjärven Optiikan 
Hurja loppuvuoden tarjous!

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!

 Joulu lähestyy, muista läheisiäsi lahjakortilla!
Nyt meiltä myös Oakleyn 
ja Smithin laskettelulasit!

P. 040 821 
1819

Varaa aika
Lääkäriajat: ke 13.1., 20.1. ja 27.1.

Liike suljettu to 24.12.-su 3.1.2016.

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

puh. (08) 821 122
Esa Pihlaja 0400 330 058

Toivotamme kaikille Joulun Iloa ja 
Rauhaa sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Meiltä joulun tunnelmaan 
kauniit istutukset, kimput, 

kyntttilät ynnä muut.

Palvelemme: 
Viikonloppuna pe-su klo 9-18, 

jouluviikolla klo 9-21, aattona klo 8-12, 
joulupäivänä suljettu. 

La 26.12. klo 11-13, su 27.12. klo 10-14

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta tarjoamme  
asiakkaillemme ja 
yhteistyö-
kumppaneillemme

Joulukahvit 
ma 21.12. klo 12-15. 

Tervetuloa! 

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833.

Jukolan Pirtin joulun aukioloajat

Avoinna: ma-to 10.00-16.00, pe 10.00-18.00, la-su 12.00-18.00

La 19.12. ja Su 20.12. Suljettu (Henkilökunnan virkistäytymispäivät)

Ti 22.12. alkaen avoinna: 
Ma-To 10.00-16.00 ja Pe 10.00-18.00, La-Su 12.00-18.00

To 24.12 Suljettu. Pe 25.12 Suljettu
Pe 1.1.2016 Suljettu

Otamme pöytä- ja kabinettivarauksia ryhmille myös 
iltaisin. P. 044 337 7833, jukolanpirtti@gmail.com

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta! 99,00

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

- materiaali ruostumatonta terästä
- sähköteho 1100 W 
- maadoitettu pistoke 230v 50Hz 
- liitäntäjohto 2 m

Lasten POTKURIT

värit sininen ja 
punainen 45,00

Aikuisten POTKURIT

värit sininen, 
punainen ja violetti 65,00

ULKO-
TULI  

10,00
/30 kpl

PUKINKONTTIIN!

SÄHKÖSAVUSTIN 
MUURIKKA  

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 
3,90 €. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä 
tiedonsiirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutetta-
vissa rajoitetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). Tarjous voimassa 16.12.2015 
asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA Veppi 4G Teho 17,90 €/kk/12 kk ajan (norm. 19,90 
€/kk), tämän jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. 
Avausmaksu 3,90 €. 24 kk määräaikaisen sopimuksen 
kokonaishinta on 457,50 €. Edellyttää markkinointilu-
van antamista. Enimmäisnopeus 50 Mbit/s on saavu-
tettavissa rajoitetusti 4G LTE-verkossa (normaali vaih-
teluväli 5-40 Mbit/s). Maksiminopeus 3G-verkossa 42 
Mbit/s, vaihteluväli 0,4-25 Mbit/s. Tarjous voimassa 
16.12.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

HANKI
TEHOKAS NETTI 
JOULUKSI
TABLETTIIN

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

 Max.

50
 Mbit/s

17,90
€/kk/12 kk
norm. 19,90 €/kk. Liittymän
avausmaksu 3,90 €. 24 kk
määräaikaisen sopimuksen
kokonaishinta 457,50 €.

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

Sony Xperia Z5 Compact

-  32GB sisäinen 
 muisti
-  4,6” näyttö
-  LTE (4G)

519,-
Puhelin 

kertamaksulla

 tai
36kk maksuajalla 

15,25€/kk
24kk maksuajalla 

22,88€/kk
12kk maksuajalla 

45,75€/kk

-  23MP kamera
-  2 x neliydin prosessori  
 (1,5GHz ja 2GHz)
-  Vesi- ja pölytiivis (IP68)

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

DNA Rajaton 4G Teho 24,90 €/kk/12 kk (norm. 
29,90 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 3,90 
€. Kuukausimaksu sis. normaalihintaiset kotimaan 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedon-
siirron. Edellyttää markkinointiluvan antamista. 
Enimmäisnopeus 50 Mbit/s saavutettavissa rajoite-
tusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5–40 Mbit/s). 
Tarjous voimassa 16.12.2015 asti. Lisätiedot www.
dna.fi

HANKI TEHOA
LIITTYMÄÄN 
JOULUNA

DNA RAJATON
4G TEHO
■ Rajaton huippunopea netti
■ Tiedonsiirron maksiminopeus 
 4G-verkossa 50 Mbit/s
■ Rajaton määrä puheluita
■ Rajaton määrä viestejä

24,90
€/kk/12 kk

norm. 29,90 €/kk.
Liittymän avausmaksu 3,90 €.
Ei määräaikaista sopimusta.

 Max.

50
 Mbit/s

(kokonaisinta 549 €)

Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä vuotta 2016!
Joulun aukioloajat:

To 24.12. klo 9-12. Pe-su 25.-27.12. suljettu
To-pe 31.12.-1.1.2015 suljettu. La 2.1. klo 9-13
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 20.12. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Pekka Asikainen, Keijo Piirainen.

Kauneimmat joululaulut: Kuren kylätalossa pe 18.12. 
kello 19, kirkossa ti 22.12. kello 19.

Pudasjärven kirkkokuoron joulukonsertti kirkossa su 
20.12. kello 19, johtaa Jukka Jaakkola, urut Risto Ainali, 
kannel Sari Hukari, sello Mikael Säily, laulu Matti Törmä-
nen, hartaus Pekka Asikainen. Tilaisuudessa kerätään 
kolehti Kirkkopalvelujen Kotimaanavulle.

Jouluaaton sanajumalanpalvelus Sarakylän kappelis-
sa to 24.12. kello 13, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
Sarakylän kappelikuoro. Muistakaa mahdollisuus käyt-
tää kirkkotaksia, omavastuu 5 € edestakainen matka. 

Jouluaaton hartaudet  kirkossa  to  24.12. kello 13 ja 
15, Pekka Asikainen, Jukka Jaakkola.

Jouluyön kirkko kirkossa to 24.12. kello 23.00, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, Jari Kumpula, laulu.

Joulukirkko kirkossa joulupäivänä 25.12. kello 8.00 
ja Syöttekeskuksessa kello 10, Pekka Asikainen, Jukka 
Jaakkola. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee kello 
7.30, omavastuu 5 € edestakainen matka.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa Tapaninpäi-
vänä la 26.12. kello 10, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirai-
nen.

Lapsityön joulukirkko seurakuntakodissa su 20.12. 
kello 13. Lapset, jotka haluavat olla enkeleinä tai paime-
nina, tulkaa pukeutumaan jo kello 12.40.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto avoinna pe 
18.12. kello 9-11.45.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 18.12. kello 19 ja joulujuhla Sarakylän 
koululla su 20.12. kello 12 (Eero Illikainen). Joululauluilta 
Kurenalan ry:llä su 20.12. kello 16 (huom! aika)

Kastettu: Jiri Eemeli Vesteri, Livia Juuli Johanna Leppä-
nen, Anni Adeliina Väärälä. 

Avioliittoon vihitty: Mirva Elina Särkelä ja Ari Pentti Ju-
hani Väärälä.

Haudattu: Irja Maria Vuorma 90 v, Erkki Viuhkola  85 v, 
Heino Kalevi Honkanen 65 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Kulje vierelläni hyvän-
tekeväisyyskonsertti to-
teutettiin torstaina 10.8. 
seurakuntakodissa. Kon-
sertin järjestäjinä olivat 
Kajastus, Osviitta, Rim-
mintien tukiasunnot ja 
Pudasjärven seurakun-
ta. Istahdettiin hetkek-
si nauttimaan joulunajan 
lauluista ja runoista. 

Alkuun kuultiin kau-
niit kiitokset yhteistyöstä 
palveluohjaaja Raija Sara-
järveltä. Hyvällä yhteis-
työllä saimme juhlan ai-
kaan! Kiitokset kuuluvat 
sinne Osviitanpuolelle 
Tanjalle, pullat olivat hy-
viä ja niitä oli riittävästi. 
Arille Kajastukseen raha-
liikenne toimi loistavas-
ti. Harrille ja Seijalle tu-

Jouluyö, juhlayö 
sanomaa konsertti

Tilaisuuden avasi Raija 
Sarajärvi.

Konsertin juonsivat Martti Hyttinen ja Harri Inkeröinen.

Esiintyjät yhteiskuvassa. Edessä Eeva Tuohimaa runojen lausunta, takana Martti Hytti-
nen juonto, Päivi Koivukangas laulu, Esteri Sutinen laulu, Heikki Höyhtyä laulu, Ari Veh-
viläinen laulu, Pirjo Riihiaho runoja, Pirjo Pekkala laulu ja Tuomo Ronkainen säestys. 

Ahdistus kestävyyden kasvattajana
Välillä elämä ja eläminen saattaa tuntua 
liian tasapaksulta, ilottomalta ja ahdista-
valtakin. Tuntuu kuin vaeltaisi henkises-
sä erämaassa vain tuskastuttavaa autiut-
ta ympärillä. Yksinäisyys, omat ja läheisten 
vaikeudet, maailmanlaajuiset murheet ja 
hädät, näköalattomuus ja kaipaus jota-
kin kohti, jota ei itsekkään osaa määritel-
lä, synnyttävät puristavaa ahdistusta. Miten 
tämän tummasävyisen henkisen taulun vä-
rit voisi vaalentaa ja kirkastaa?

 Vanha sanonta: ”mikä ei tapa, se vah-
vistaa” pitää paikkansa sielun maalauspuu-
hia aloitettaessa. Viisasta on rauhallisesti 
myöntää tosiasia, että jokaisen elämäs-
sä on ja pitää olla sopivasti haasteita. Epä-
mukavia ja kivuliaitakin. Ahdistuksen kään-
tämisen kestävyyden kasvattamiseksi voi 

käynnistää tutustumalla erilaiseen kirjal-
lisuuteen lukemalla kaikenlaisia tekstejä. 
Raamattu on yksi aarreaitta, josta löytyy 
suuntaviivoja elon aavikolla matkaamiseen 
ja voimasanoja vaikeuksien lievittämiseen 
ja ahdistuksen näkemiseen voimavara-
na. Paavalikin viittaa tähän kirjoittaessaan: 
”Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on 
kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä 
kestävyyttä, lohtua ja toivoa.” (Room.15:4).

Lectio tarkoittaa lukemista, Jumalan 
sanan tutkimista, mutta sen voi laajentaa 
käsittämään muutakin kirjoitettua tekstiä. 
Lukemisen avulla tapahtuva omien ongel-
mien ja yleensäkin asioiden pohdiskelu ja 
sanoittaminen synnyttävät helpotusta, le-
vollisuutta ja joskus kestävyyttä vahvista-
via hoksaamisia. Kun ajatusmaailma pyr-

kii täyttymään ahdistuksella, epätoivolla 
ja luovuttamisen halulla tarvitsemme it-
sessämme olevaa ja Jumalan antamaa sin-
nikkyyden, toivon ja uskon lahjaa sekä 
ymmärrystä siihen, että kaikella on tarkoi-
tuksensa.

”Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sil-
lä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kes-
tävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koe-
tuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa 
toivoa.” (Room. 5:3-4).

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

kiasunnoille atk-yhteistyö 
toimi ja saimme ohjelma-
lehtiset ja tiedotuksen. Aina 
kannattaa harjoitella –ter-
veiset säestäjä Tuomolle. 

Kaikille esiintyjille su-
perkiitokset annoitte meil-
le lahjoista parhaan. Ar-
vontaan lahjoittaneille 
annamme syvät kiitokset. 
Teitte arjestamme rikkaan. 

Kiitokset yleisölle, kun 
saavuitte paikalle. Ilman 
teitä juhlaa ei olisi tullut.

Onerva Ronkainen, 
kuvat Päivi Koivukangas. 

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherra Juha Rauhala on 
ilmoittanut irtisanoutuvan-
sa virastaan 1.2.2016 alka-
en. Hän on siirtynyt Ruotsiin 
Haaparannan kirkkoherrak-
si. Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli totesi eron 16.12. 
kokouksessaan ja käynnis-
ti virantäyttöprosessin. Vt. 
kirkkoherrana on toiminut 
Pekka Asikainen ja hänen 
toimikauttaan jatkettiin ensi 
vuoden helmikuusta syys-
kuun loppuun. 

Seurakunnalla on siis lain 
mukaan mahdollisuus har-
kita vaalin järjestämistä vä-
lillisenä.  Harkinnassa on 
syytä ottaa huomioon muun 
muassa seurakunnan jäsen-
ten kiinnostus seurakun-
nan ja kirkkoherran tehtäviä 
kohtaan, seurakuntalaisten 
aktiivisuus vaikuttaa seura-
kunnan toimintaan sekä pai-
kallinen äänestysaktiivisuus 

Rauhala irtisanoutui 
kirkkoherran virasta 

– uuden kirkkoherran 
valintaprosessi 

käynnistetty
edellisissä seurakuntavaa-
leissa tai kirkkoherran vaa-
leissa.  Lopullisen päätöksen 
vaalitavasta tekee tuomio-
kapituli.  Mikäli seurakunta 
pyytää välillisen vaalitavan 
käyttämistä, pyynnön pe-
rustelut on syytä kirjata asi-
an käsittelyn yhteydessä.   

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuustolle asia 
saatettiin tiedoksi 14.12. ko-
kouksessa. Kirkkoneuvos-
to tulee käsittelemään asi-
aa tammikuussa 2016 ja 
9.2.2016 kokoontuva kirk-
kovaltuusto tekee ehdotuk-
sen tuomiokapitulille kirk-
koherran avoimen viran 
hakuprosessin käynnistämi-
sestä. Vaihtoehtoja on kaksi: 
Joko kirkkovaltuusto valit-
see kirkkoherran välillisessä 
vaalissa tai järjestetään niin 
sanottu välitön vaali eli seu-
rakuntalaiset valitsevat kirk-
koherran.HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Uusi rinne avattiin 
iloisissa merkeissä

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
uusi, tänä syksynä valmis-
tunut rinne avattiin iloisissa 
merkeissä lauantaina 12.12. 
Rinteen hiihtohissin käyn-
nistänyt toimitusjohtaja Jor-
ma Terentjeff kertoi, että nyt 
avattava - parhaimmillaan 
lähes 100 metriä leveä rinne - 
on ollut niin suuri investoin-
ti, että sitä halutaan juhlistaa 
näyttävästi. Tästä syystä esi-
merkiksi laskettelu oli lau-
antaina ilmaista.

Avajaispäivän juhlalli-
suuksissa Terentjeff käynnis-
ti henkilökohtaisesti hissin ja 
sitä seurasi näyttävä ilotuli-
tus. Tämän jälkeen Iso-Syöt-
teen maskottiporot Musti ja 
Lysti suorittivat avajaisnau-
han leikkaamisen ja päästi-
vät satapäisen laskettelija-
joukon rinteeseen. Yleisölle 
oli myös tarjolla mehua ja 
makkaroita Jenni Jaakkolan 
esittäessä joululauluja. 

Aluejohtaja Jussi Kiiskilä 
kertoi, että uusien rinteiden 
avaaminen on nykyään mel-
ko harvinaista.

– Ensimmäistä kertaa 
vuosiin voimme tarjota asi-
akkaillemme kokonaan uu-
den rinteen laskettavaksi. 
Tämän rinteen myötä py-
rimme tietenkin kasvatta-
maan asiakaskuntaamme 
ja vakiinnutamme Syötteen 

Toimitusjohtaja Jorma Terenjeff käynnisti itse uuden hiih-
tohissin.

Aluejohtaja Jussi Kiiski-
lä uskoi, että uusi rinne tuo 
mukanaan uusia asiakkaita.

Musti ja Lysti suorittivat avajaisnauhan leikkauksen ja päästivät ensimmäiset lapset rin-
teeseen.

Oulunsalolaiset Virva ja Pasi Niemelä sekä Ville-poika oli-
vat iloisia uudesta rinteestä ja etenkin siitä, että lunta sa-
taa vihdoinkin.

Lapset jonottivat innolla uuteen rinteeseen Mustin ja Lystin kanssa. 

asemaa Suomen kahdeksan-
neksi suurimpana hiihtokes-
kuksena, Kiiskilä kertoi.

Myöhäisestä syksystä 
johtuen Syötteellä päästiin 
ensimmäisen kerran lasket-
telemaan lauantaina 28.11. 
Tuolloin 9-rinne oli avoin-
na. Itsenäisyyspäivä viikon-
lopun aikana oli jo kolme 
alueen 17 rinteistä käytös-

sä. Uuden rinteen avajaisvii-
konlopun jälkeen oli luvas-
sa pakkasia ja näin rinteiden 
avaamiselle ja lumettamisil-
le on tulossa vauhtia.

Ville rinteessä  
2-vuotiaasta lähtien
Avajaisjuhlallisuuksissa oli-
vat mukana muun muas-
sa oulunsalolaiset Virva ja 
Pasi Niemelä poikansa Vil-
len kanssa. Niemelän paris-

kunta kertoi, että he kävivät 
Syötteellä jo kaksi viikkoa 
aiemmin, kun oli vasta yksi 
rinne avoinna.

– Meillä on täällä asun-
tovaunupaikka ja pyrim-
me käymään täällä joka toi-
nen viikonloppu. kertoi Pasi 
ja Virva jatkoi – Villellekin 
tämä on jo neljäs laskettelu-
vuosi, vaikka ikää on vasta 
kuusi vuotta. 

Asko Kurki

Pudasjärvi, Puistotie 2. Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

LOPUT 
JOULUKANKAAT 

-20 % -50 %

23.12.2015-3.1.2016 liike suljettu

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

AarreArkussa 
JouluALE alkoi!

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

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
www.AarreKauppa.net

Lelut,
Lautapelit,
Palapelit
-10%

Jouluiset
Askartelu-
tarvikkeet
-20%

Pöytäkynttilät ja
Kynttilälautaset

OTA 3, 
MAKSA 2

Perjantaista-
Sunnuntaihin
Kun ostoksesi 

ylittää 35€
saat PELIN (ovh. 10,90€)

KAUPAN PÄÄLLE!
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ras

ras

ras

159
Pulla Pirtti
JOULULIMPPU
500 g

pss

199
Eldorado red
JOULU-
OMENAT

kg

159
Eden
KLEMENTIINI

kg

279
Hyvä
PORON-
KÄRISTYS
paistia

100 g

299
HK ohuen ohuet
HÄRÄN
KYLMÄSAVU-
PAISTI
100 g

pkt

739
Kylmäsavu
PORON-
PAISTIRULLA

100 g

199
Savu
NAUTA
SISÄPAISTI

100 g

1595
Irto
JOULU-
KINKKU
viipale

kg

279
Atria
ROSOLLI
550 g

129
Atria
PUNAJUURI-, 
ITALIAN- tai 
PERUNA-
SALAATTI 400 g

299
Sarioinen 
LANTTU-, PERUNA-, 
PORKKANA tai 
MAKSA-
LAATIKKO 700 g

199
Huhtahyvät 
gourmet
HERKKUSIENI-
SALAATTI
250 g

ras

995
Norjalainen
tuore
LOHIFILEE
2 filetta/tal.

kg

895
Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

kg

499
Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

rss

169
Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

pkt

199
HK rypsiporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

rss

699
kg

699
Norjalainen
tuore
LOHI 2-3 kg, 
2 kala/tal.

kg

695
kg

100
Valio
OLTERMANNI 
JUUSTO
250 g

kpl

299
Hartwall
JAFFA 2x1,5 l tai
JAFFA LIGHT 2x1,5 l

pack

299
Stockmos
JOULUJUOMA 
1,5 l

plo

795
Stockmos
SEKAMEHU-
TIIVISTE 5 l

kannu

199
Taffel mega
SIPSIT tai SNACKS 
325-235 g

pss

Sis. pantit 
0,80

Sis. pantin 
0,40

norm. hinta
12,99 kpl

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

249
Koff
PERINNEKALJA 
1,25 l

plo

Sis. pantin 
0,40

Pe-ti 18.-22.12. Rautaosastolta

57-OS.
TYÖKALU-
SARJA

49,-

144-OS.
TYÖKALU-
SARJA

69,-

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

Metabo
12V AKKU-
PORAKONE
sis. 2 kpl akkuja

99,-

Sievi
TALVI TURVA-
KENGÄT Solid s2

89,-45,-

1990

Tekninen
MICRO-
FLEECE 

VÄLIASU

Airam Loop XL 3D
SUURENNUSLASI-
VALAISIN

NEO
KÄRKISARJA 
99-osaa

34,-

Sievi 
ARKTIS 
NAHKA-
SAAPPAAT  

9990

Avoinna:

ma-pe
9-20

la 9-18
su 12-18

aattona
8-12

Runsas valikoima kotimaisia

JOULUKINKKUJA
- JUHLAKINKKU
- Luuton JUHLAKINKKU
- Perinteinen JOULUKINKKU
- TUORESUOLAKINKKU
- Kypsä JUHLAKINKKU
- Aito palvattu JOULUKINKKU 399

kg
Atria
JUHLA-
KINKKU
7 kg, pakaste

KALAHERKKUJA 
- IRTOTYNNYRISILLIÄ
- SILLIFILEPALOJA
- SAVUKALOJA
- TUORETTA KIRJOLOHTA raj. erä
- TUORETTA NORJANLOHIFILETTÄ raj. erä
- TUORETTA ISOA SIIKAA
- yms. HYVÄÄ

Tuore naudan
MAKSA
palana tai 
jauhettuna

Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-18
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Leluosastolta

Tekstiiliosastolta Taloustavaraosastolta

HELMITAULUNikko Transformers
OPTIMUS PRIME 
RADIO-OHJATTAVA 
REKKA
joka muuntuu robotiksi 
nappia painamalla. Rekassa
äänitehosteet, led-valot sekä 
törmäyksen kestävä kori.

4990

Nikko Rangerevo pro-line
RADIO-OHJATTAVA AUTO
täysin roiskevesisuojattu auto, jolla voi ajaa 
matalien vesilammikoiden läpi. 
Huippunopeus 20 km/h. 
Ammattimainen 
24 GHz ohjaussignaali.

6490

R/C
TRAKTORI 
PERÄKÄRRYLLÄ

4350

RITARILINNA

5900

RITARISETTI

2490

1790

PALLOHYRRÄ
valot & musiikki

1190

KOSKETINSOITIN
valoilla & musiikilla

1590

TYÖKALUSETTI
äänellä & valoilla

990
SIIVOUSSETTI

SILITYSRAUTA
valoilla

795

OMPELUKONE

2390

Tove 100 juhla
MUUMIPEHMOT

1995

PRINSESSA 
PUKEUTUMISSETTI
magneettinen

1850

KUDONTASETTI
puinen

2690

JOULUISIA 
LAHJAKASSEJA

Alkaen

350

JOULUPUKKISÄKKI
juutti

1250

JOULUPUKKISÄKKI
muovinen

100
Paljon erilaisia aikuisten
VÄRITYSKIRJOJA

299

Alkaen

1495

099

LAHJANAUHA
5 mm x 500 m

Airam
TERÄS-
TERMOSPULLOT
0,35 l

1590

Alkaen

Airam TERÄS-
TERMOSKANNUT
mokka tai 
latte, 1 l

1990

Kökskungen
KASARI 
+ PAISTINPANNU
halk. 26 cm

1490 setti

Kökskungen
PASTAKATTILA
4 l

1490

Kökskungen
ATERINSARJA
24-osaa

1890

Sencor
LÄMPÖHUOPA

3290

Sencor
JALKAKYLPY

4350

3550

PYÖREÄ 
JOULULIINA
punainen

2390

Muotoonommeltu
ALUSLAKANA
160x200 cm 2490
KASVO/KÄSIPYYHE
50x70 cm
erivärejä

590 kpl

Triumph naisten
PAITULEITA
erilaisia

1995

Alkaen

Miesten
AAMUTAKKI/
SAUNATAKKI 
fleece

Tyttöjen
heppa-aiheinen
COLLEGETAKKI
90-130 cm

2490

Poikien
COLLEGETAKKI
90-130 cm
erilaisia

2390

Alkaen

Tyttöjen
PIKKUHOUSUJA
90-130 cm
Alkaen

890 pkt

Miesten
TALVILENKKARIT
tarralla

5250

390

Alkaen

KAITALIINA
32x120 cm

1250

NOVITA
SUKKIA
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Kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämäisen talousarvion
Pudasjärven kirkkovaltuus-
to kokoontui maanantai-
na 14.12. talousarviokoko-
ukseen. Valtuusto hyväksyi 
seurakunnan ja hautainhoi-
torahaston vuoden 2016 toi-
mintasuunnitelman ja ta-
lousarvion sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelmat vuosille 
2017–2018.

Vuoden 2016 talousar-
vion tulos on 50 790 euroa 
negatiivinen ja poistoerä-
kirjausten jälkeen talous-ar-
viovuosi näyttää noin 31 000 
euron alijäämää. Alijäämä 
pystytään kuitenkin katta-
maan edellisten vuosien yli-
jäämistä.

Alijäämää selittävät 
muun muassa poikkeuksel-
liset menoerät kuten mah-
dolliset kirkkoherranvaalit 
ja seurakuntakeskuksen ur-
kujen huolto sekä vuokra-
tuottojen ja palkkatuen vä-
hentyminen. 

Kuluvan vuoden loka-
kuun loppuun mennessä 

Pudasjärven kirkollisveroti-
litykset ovat laskeneet 4,18 
prosenttia ja yhteisöveroti-
litykset kasvaneet 9,41 pro-
senttia verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajankoh-
taan, yhteisvaikutuksen ol-
lessa 2,59 prosenttia miinus-
merkkisenä.

Talousarviovuoden 2016 
kirkollisveroja arvioidaan 
saatavan noin 1,18 miljoo-
naa euroa, joka on kuluvan 
vuoden talousarvioon näh-
den noin kaksi prosenttia 
pienempi. 

Talouspäällikkö Mai-
re Puhakka kertoi, että seu-
rakunnan väestön määrä 
oli marraskuun alussa 7469 
henkilöä. Seurakuntaan oli 
muuttanut 195 ja seurakun-
nasta oli poismuuttanut 220 
henkilöä. Seura-kuntaan oli 
liittynyt 10 henkilöä ja jäse-
nyydestä eronnut 11 henki-
löä. Pudasjärveläisten kirk-
koon kuulumisprosentti on 
siis hyvä, lähes 90 prosent-

tia, verrattuna moniin mui-
hin seurakuntiin.

Toisaalta Pudasjärvellä 
tulotaso on alhainen, jonka 
vuoksi seurakunta saa vero-
tulojen täydennystä. Nykyi-
sissä laskentaperusteissa 
huomioidaan myös se, että 
Pudasjärvi on hyvin harvaan 
asuttu kunta.

Talouden  
tasapainottamis- 
ryhmä tarpeen
Toiminta ja talousarvio-
suunnitelman mukaan ta-
lousarviovuosi 2016 ja suun-
nitelmavuodet osoittavat 
alijäämää. Koska näkyvissä 
ei ole tulokehityksessä suun-
nan muutosta parempaan, 
on paikallaan suunnitella ta-
louden tasapainottamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Tätä 
varten viimeistään ensi vuo-
den aikana on tarkoituksen-
mukaista perustaa talouden 
tasapainottamisryhmä, jon-

ka tehtävänä on lähteä etsi-
mään ratkaisuehdotuksia ta-
louden tasapainottamiseksi 
esimerkiksi seuraavin askel-
merkein: ”pienistä purois-
ta syntyy virta”, kiinteistöt, 
henkilöstö ja veroprosentti.

Seurakunnan tilinpäätök-
set ovat viimeisten 10 vuo-
den aikana kylläkin pää-
sääntöisesti osoittaneet 
ylijäämää, lukuun ottamat-
ta vuosia 2012 ja 2014. Näi-
den vuosien alijäämiä selit-
tävät investointihankkeiden 
yhteydessä käyttötalouteen 
kirjatut kustannukset, jot-
ka ovat olleet vuosikorjaus-
luonteisia.

Kotimaa – lehden 
tilauksia jatketaan
Kokouksessa käytiin vilkas 
keskustelu tiedotuskohtaan 
liittyen, voisiko valtuusto 
aloittaa yhden pienen sääs-

töpuron päättämällä, että 
seurakunnan luottamushen-
kilöt ja työntekijät luopui-
sivat etuudestaan Kotimaa 
-lehteen. Nyt kyseinen lehti 
on tilattu heille seurakunnan 
puolesta ja sen kustannus-
vaikutus on noin 7 800 eu-
roa. Vaihtoehtona olisi, että 
lehti tilattaisiin kirjastoon 
ja joitakin kappaleita seura-
kuntaan. Pitkän keskuste-
lun jälkeen valtuuston pu-
heenjohtaja Arvo Niskasaari 
teki yhteenvetona kompro-
missiehdotuksen, jonka mu-
kaan vielä ensi vuosi mentäi-
siin kuten ennenkin ja vasta 
sen jälkeen katsottaisiin, voi-
taisiinko lehtitilauksista luo-
pua. Tästä tulikin kirkko-
valtuuston päätös. Toisaalta 
valtuutetuille annettiin mah-
dollisuus vapaaehtoisesti 
luopua tilauksista ilmoitta-
malla siitä talouspäällikölle.

Kokouksen aluksi muistettiin 70-vuotismerkkipäiväänsä viettänyttä Tuulikki Tihistä. Vs. 
kirkkoherra Pekka Asikainen kiitteli Tihistä hyvästä sitoutumisesta luottamustoimiin ja sa-
malla yhteisen kirkon rakentamiseen.

Kirkkovaltuuston kokouksen aluksi nautittiin perinteinen joulupuuro. Joulumanteli sattui 
kirkkovaltuutettu Marja Lanton lautaselle.

Hautapaikkamaksut 
ennallaan
Hyväksyttiin kirkkoneu-
voston ehdotus ensi vuo-
den hautapaikkamaksuik-
si, jotka säilyvät ennallaan. 
Arkkuhautapaikka, hallinta-
aika 30 vuotta, maksaa paik-
kakuntalaisille 100 euroa ja 
ulkopaikkakuntalaisille 350 
euroa. Hallinta-ajan jatka-
minen maksaa paikkakunta-
laisilta neljä euroa per vuo-
si ja ulkopaikkakuntalaisilta 
14 euroa vuodessa. Hallin-
ta-aikaa voi jatkaa enintään 
25 vuotta kerrallaan. Yhdel-
lä hautapaikalla tarkoitetaan 
enintään kahta päällekkäistä 
hautasijaa. Sotaveteraaneille 
ja heidän puolisoilleen sekä 
sotaleskille hautapaikka on 
ilmainen.

Asko Kurki

Itsenäisyyttä juhlittiin kouluilla

Lukiolaiset veivät kynttilät Lakarille Pudasjärven kylältä kaatuneiden kunniatauluille. Tilai-
suudessa puhui Paavo Pikkuaho Pudasjärven Sotaveteraanit ry:stä. Kuvat Markku Rajala.

Lukion oppilaat kokoon-
tuivat perjantaina 5.12. It-
senäisyyspäivän merkeissä 
Pudasjärven kylän sodis-
samme kaatuneiden kun-
niataululle Lakarin kou-
lun vanhan puolen pihalla. 
Nuoret asettelivat ja sytyt-
tivät hautakynttilät muis-
tomerkin eteen ristin muo-
toon.

Lukiolaisten vierail-
lessa muistomerkillä Pu-
dasjärven sotaveteraanien 
puheenjohtaja Paavo Pik-
kuaho muistutti nuoria sii-
tä, että Suojalinnalta läh-
ti sotiin 2700 nuorta, joista 
421 jäi sille matkalle. Täl-
lä hetkellä Pudasjärvellä 
on vielä elossa 38 sotavete-
raania ja 58 veteraanipuo-
lisoa. Hän toivoi, että sota-
veteraaneja muistettaisiin 
käynneillä sekä tervehdyk-
sillä. 

Lakarin koulun oppilaat 

olivat kokoontuneet myös 
koulun pihalle itsenäisyys-
päivän kunniaksi lipun nos-
toon ja lauloivat ”Siniristi-
lippumme”, jonka jälkeen 
veivät kynttilät koulun pi-
halla olevalle sodissamme 
kaatuneiden muistotaulun 
eteen. HT

MONIPUOLISTA JA VAATIVAA KUNTOUTUSTA 
MYÖS KELAN VAIKEAVAMMAISILLE ja 

VETERAANEILLE. 

FYSIOTERAPEUTTIEN, ERIKOISLÄÄKÄRIN, 
JALKATERAPEUTIN ja 

KYNSITEKNIKON VASTAANOTOT.
Kotikäynnit. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150   ·   0400 681 433
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Fazer  
Konvehtirasiat
320-350 g 
(10,98-11,98/kg)  

11,504,39 kpl

  
Kermajuusto
900 g-1 kg (4,39-4,88/kg)  

Red 
Omena
Italia

HK 
Viljaporsaan pikkukinkku
1 kg (5,99/kg) 

kg

HK
 kotimainen
juhlakinkku

potkalla, pakaste n. 7 kg

375599
kpl KG

Ilman korttia tai yksittäin 
4,69 rs (13,40-14,66/kg) -18  %

Palvelemme Joulunalla:
Torstai 24.12. Jouluaatto klo 8.00-12.00

Perjantai 25.12. Joulupäivä Suljettu
Lauantai 26.12. Tapaninpäivä klo 12-18

Nämä tarjoukset 
voimassa jouluun saakka

Herkkutorilta

Kiantajärven 
muikunmäti

ERÄ

6990
kg

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

La 19.12. 

Arlan konsulentti 

klo 10-17

Tänään 
perjantaina 

joulupukki paikalla 

tasatunnein 

klo 10-18

ERÄ

Saarioinen
Rosolli  
700 g (5,70/kg) 
 

399
ras

  
Hyasinttiasetelma 
3 kpl
Suomi 

5,99 kpl

Turun 
Sinapit
275 g (5,78/kg)
iso tuubi 

1,59 kpl

Osallistu 
kahden 

juhlakinkun 

arvontaan!
(arvontapäivä 20.12.)

Meillä myynnissä 
paikallisia Joulukuusia!

  
Joulutähti
monilatvainen
M-koko
Suomi 

4,99 kpl



8 9nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2015 18.12.2015nro 51

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

Pasi Ojala 0400 778 078

Mönkijät, agrigaatit, 
PeräMOOttOrit yms.

jälleenmyynti

nunna uunit, 
Plannja PeltikatOt, 

rännit, luMiesteet yms.

aimo salmela 0500 588 275

kodinkoneet
Pakasteet, PyykkikOneet, 

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

maalit
jani kärkkäinen 040 524 6145

PienkoneHUolto
HuOllOn nuMerO: 040 742 8345

/antti nivakoski 

PUUtavaran 
myynti

040 189 7399

aUton 
varaosat ja tarvikkeet

040 189 7399

jOululiMPPu 500 g

1,79
pss

OHrarieska 450 g tai
Perunarieska 350 g

1,79
pss

kalkkunan 
savustettu filee n. 900 g

13,95
kg

karjalanPaisti
900 g

5,99
pkt

sika-nauta 
jauHeliHa 400 g

1,69
pkt

Härän kylMä-
savuPaisti 100 g

2,99
pkt

kalaasi 
MaksaPasteija 200 g

1,99
pkt

jOuluPöydän 
juHlaviiPale 440 g

5,95
pkt

kylMäsavu-
kinkku 100 g

5,00
juHlakinkku

kypsä n. 7 kg

6,99
kg

eskiMOPuikOt 15  kpl

4,99
ltk

neMitalOn 
leiPäjuustO pakaste 

500 g

10,00
1,00

pss

la-su 19.-20.12.

2 pkt

2 kpl

1,95
pkt

karkki-
kePit 12 kpl

juHla MOkka
500 g

3 pkt
10,00

HerkkuMaa viiPale-
kurkku 360/670 g

2,60
prk

jOulu-
Pussi 80 g

tintti
MaaPäHkinää 
linnuille 2,5 kg 9,95

pss

koirille Best friend
Pururulla 
kanafileellä

6,90
pkt

ami
Purukenkä 
10 kpl 7,50

pss

real Cat
kissanruOka 
450 g, 3 makua

0,99
prk

PukinkOnttiin:

leluja ja Pelejä 
MOnen MOista!

PukinkOnttiin!
Hunt amor
kelkkakengät
koot 41-46

49,50
axxon
kelkkasOr-
Mikkaat

15,90

atric
luMikengät

49,50
anar
luMikengät

99,-
avantO-
PuMPPu

17,90

Ozoom
Metsäsukset
250 cm

149,-

aeg w5 2200 
kulMa-
HiOMakOne

79,90

89,90

Milwaukee
Haevy 
duty set

79,-

Muista
laHja-

kOrtilla!

timco
PetrOOli-
läMMitin 2,5 kw

99,-
työkalusetti
207 osaa

129,-

denver 7” 
quad COre
taBlet

85,-
(99,-)

Metsäsauvat
150 cm

24,50

aeg OMni 300
MOnitOiMi-
työkalu

270 cm

159,-

säHkö-
savustin
1100 w

59,50

verkkOMieHet HOX!
narunuittO-
laite

129,-

lentäjänlakki
nahkaa

29,50

kaunis koti
Pussilakanasetti 
tyyny 50x60 cm
pussilakana 150x210 cm 19,95
kaunis koti ParivuOteen 
Pussilakanasetti 
2 kpl tyyny 50x60 cm
pussilakana 240x210 cm

sergio tacchini
Miesten
BOkserit 7,90

uutta!

naisten
alusHOusut
5 kpl/pkt

11,90
kpl

royal Miesten
flanelliPaita

17,90

Cargobay lämpimät miesten 
MiCrOfleeCe-
PyjaMaHOusut

14,90

19,95

aeg Bs12C2
POrakOne

129,-
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Nuorten työllistymisen pa-
rantamiseen työelämän val-
miuksia lisäämällä tähtää-
vä kansainvälinen kolmen 
maan yhteinen nuorisopro-
jekti #SNOWY (Start Now, 
Own Your World) kokoaa 
yhteen suomalaisia, ruotsa-
laisia ja ranskalaisia nuoria 
Pikku-Syötteen tunturimai-
semiin kevät-talvella 2016. 
Projektin tarkoituksena on 
kansainvälisten uusien ko-
kemusten ohella lisätä nuor-
ten tietoisuutta työelämästä, 
keskustella nuorten työlli-
syysasioista, saada valmiuk-
sia työnhakuun ja yleensä 
työelämää varten. Projek-
tin aikana tutustutaan palk-
katyön lisäksi myös muihin 
työelämään osallistumisen 
tapoihin, kuten yrittäjyy-

Kolmen maan yhteinen nuorisovaihto toteutuu Pikku-Syötteellä
teen, vapaaehtoistyöhön ja 
yhteiskunnalliseen yrittäjyy-
teen. 

Suomesta leirille tulee 
osallistujia Setlementtilii-
ton Oulun alueella toimivan 
Vuolle Setlementin ja Hä-
meenlinnan seudun Setle-
mentin kautta.

Hankkeen kohderyh-
mänä ovat 18-29 –vuotiaat 
työelämän ulkopuolella tai 
työttömyysuhan alla ole-
vat nuoret. Nämä pienryh-
mät aloittavat yhteisen työs-
kentelyn hankkeen teemojen 
parissa jo ennen varsinaista 
nuorisovaihtoa muutamal-
la yhteisellä tapaamiskerral-
la, joissa hankkeen teemoja 
käydään läpi yhdessä. Tee-
mat jatkuvat kansainvälises-
sä ryhmässä 3-10. 4.2016, jol-

loin kaikki osallistujatahot 
Suomesta, Ruotsista ja Rans-
kasta saapuvat Pikku-Syöt-
teen maisemiin oppimaan 
englannin kieltä ja saamaan 
uusia kokemuksia Suomen 
talvessa Syötteen alueella. 
Hankkeen teemoina on hyö-
dyllisen työelämässä tarvit-
tavan tiedon lisääminen ja 
opettaminen nuorille neu-
voilla, vinkeillä ja harjoituk-
sia käyttäen, samalla uusia 
hienoja kokemuksia saaden 
ja englantia oppien.

Oulun seudun pienryh-
män kokoaminen on parasta 
aikaa käynnissä. Hankkees-
ta kiinnostuneet kohderyh-
mään kuuluvat nuoret voi-
vat ottaa yhteyttä suoraan 
tai yhteistyötahot Oulun ja 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-

la Pikku-Syötteelle nuoriso-
pedagogi Päivi Vilhuseen, 
jolloin saat takaisin hake-
muskysymykset joihin vas-
tata. Hakuaikaa on joulu-
kuun loppuun 2015 saakka.

Hakemusta tehdessään 
nuoret pääsevät harjoittele-
maan leirin teemaa varten 
kertoessaan perusasioita it-
sestään ja perustellessaan, 
miksi juuri heidät pitäisi va-
lita mukaan nuorisovaih-
toon. Aktiivisemmille nuo-
rille tarjotaan myös loistavaa 
harjoittelumahdollisuutta al-
kamalla #Snowyn aktiiviksi. 
Projektin puitteissa on val-
mistauduttu ottamaan mu-
kaan yksi nuori aktiivi jokai-
selta osallistujataholta, joka 
pääsee ohjaajien mukana 
tekemään nuorisovaihdon 

suunnittelu- ja valmistelu-
töitä. Tähän tehtävään nuori 
voi ilmaista kiinnostuksen-
sa samalla hakulomakkeella. 
Aktiivi pääsee osallistumaan 
myös valmisteluleirille Pik-

ku-Syötteelle yhdessä ohjaa-
jien kanssa jo tammikuussa 
2016.

Päivi Vilhunen

Pohjosen Pojan 
ravintola avattiin Syötteellä

Arcticson Pohjosen Poi-
ka Manne Aslak Teerinie-
mi ja hänen avopuolisonsa 
Sini Luoto ovat saanet ra-
vintoloitsijan heidän pyö-
rittämäänsä Safaritalon yri-
tykseen Syötteellä. Uudesta 
ravintolasta yleisö pääsee 
nauttimaan ensimmäisen 
kerran tänään perjantaina 
18.12. Jatkossa paikka tulee 
palvelemaan rinteiden alla 
yömyöhään auki olevana 
paikkana.

– Kaikki lähempää ja kau-
kaa ovat tervetulleita, Manne 
Aslak toivottaa.

Toistaiseksi Safaritalolla 
on järjestetty pääasiassa vain 

Ennen safaritalon täydellistä avaamista yrittäjillä on ollut aikaa pohtia talon tulevaa toi-
mintaa. Sini Luodolla on ollut täysi työ jopa toppuutella koko ajan uusia ideoita esittävää 
Manne Aslakia.

yksityistilaisuuksia ryhmille. 
Nyt kuitenkin talo avautuu 
kaikille ja herää eloon.

– Täällä tulee jatkossa ole-
maan esiintyjiä ja muuta-
kin ohjelmaa iltaisin painot-
tuen viikonloppuihin. Myös 
nuorille tullaan järjestämään 
muun muassa räppi-iltoja, 
yrittäjät kertovat.

Safaritalolle on suunnit-
teilla myös edullista majoi-
tusta alakerran tiloissa bed 
and breakfast tyyliin kolmi-
kerroksisissa kerrossängyis-
sä. Pääasiassa ryhmiä ajatel-
len tiloihin järjestetään myös 
ryhmäruokailu- ja oleskelu-
tilat.

Talon yksi vetonaula on 
tietenkin juuri valmistuva 
valaistu 350 metrin mittainen 
jääkarting-rata, missä pääsee 
huristelemaan 260 kuutioi-
silla Honda-kartingautoilla. 
Ajokit soveltuvat myös en-
sikertalaisille, kunhan ajajal-
la on pituutta vähintään 140 
cm. Moottorikelkkavuokra-
us sekä safaripalvelut löytyy 
myös samasta talosta Pohjo-
sen Pojan toimesta. Hiihtäjil-
le taas on tarjolla saunomis-
mahdollisuus.

Yhtenä erikoisuutena on 
kaasukäyttöinen peräkärry-
palju, jota vuokrataan myös 
mökkiläisille. AK

Kälkäjä jatkaa Keskustan 
puheenjohtajana

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön puheenjohta-
jana jatkaa Mari Kälkäjä ja 
varapuheenjohtajana Jouni 
Piri. Syyskokouksessa maa-
nantaina 14.12. muiksi joh-
tokunnan jäseniksi valittiin 
Jukka Kuha, Timo Vähäkuo-
pus, Mirja Luusua, Eero Hyt-
tinen, Urpo Puolakanaho, 
Paavo Kortetjärvi, Marjuk-
ka Määttä, Martti Räisänen, 
Reijo Talala ja Kerttu Simu. 

Kokousväen enemmistö 
yhtyi Pohjois-Pohjanmaan 
piirin kannanottoon vesi-
voiman rakentamisen tar-
peellisuudesta. Hanke olisi 
erittäin tärkeä työllisyyden 
sekä Pudasjärven tulvasuo-
jelun vuoksi. Myös Pudasjär-
vellä nähdään tärkeänä, että 
hanketta viedään eteenpäin 
hyvässä yhteistyössä eri ta-
hojen kanssa. Luontoarvot, 
porotalous, kalakantojen tur-
vaaminen sekä vaelluskalo-
jen reittien rakentaminen tu-

lee ottaa huomioon.
Tilaisuuden aluksi syn-

tymäpäiväkukin muistet-
tu sihteeri Mirja Luusua oli 
laittanut tarjolle runsaan jou-
luisen kauniine kattauksi-
neen. 

Kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä 
kertoi normien purkamistal-
koiden etenevän Eduskun-
nassa ja byrokratia vähenee 
yhteiskunnassamme. 

-Valtion kotouttamisoh-
jelma etenee myös, maahan-
muuttaja tarvitsee kielitai-
toa, koulutusta ja työtä. 

Kälkäjä sanoi seuraavan-
sa luottavaisin mielin Suo-
men hallituksen työskente-
lyä. 

Alustuksen SOTE -ratkai-
susta piti maakuntajohtaja 
Pauli Harju. Ajankohtainen 
aihe kirvoitti rakentavaa kes-
kustelua ja tuli runsaasti uut-
ta tietoa tulevista kuvioista. 

-SOTE:sta on nyt väännet-

ty jo lähes kymmenen vuot-
ta.  Nyt vihdoin saatiin ai-
kaan toteuttamiskelpoinen 
ratkaisu, jolla voidaan aidos-
ti mennä eteenpäin. SOTE 
päätöksenteossa otetaan vie-
lä monta askelta, ensimmäi-
senä päätettiin tulevien itse-
hallintoalueiden määrästä. 
Suomeen tulee 18 itsehallin-
toaluetta ja SOTE-ratkaisun 
on tarkoitus astua voimaan 
2019 tammikuussa. Tulevai-
suudessa Suomessa on 12 
sairaalaa, jotka tarjoavat laa-
jan erikoissairaanhoidon. 
Kuitenkin niin että jokaisel-
la itsehallintoalueella on jat-
kossakin suppeamman päi-
vystyksen sairaala. 

Harju painotti, että mi-
tään karttaa itsehallintoalu-
eista ei ole vielä päätetty. 
Seuraava askel SOTE-ratkai-
sussa onkin kuulemiskier-
ros maakunnissa, jossa Poh-
jois-Pohjanmaallakin otetaan 
kantaa asiaan. HT  

Maakuntajohtaja Pauli Harju selosti tulevan 
Sote uudistuksen kuvioita.

Joulukuussa olevan merkkipäivän johdosta Mirja Luusuaa onnittelivat kokousväen puo-
lesta Kerttu Simu ja Mari Kälkäjä. 
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Joulukuun kesselikirje
Aluksi haluaisin sanoa kaikille lukijoille, tukijoille ja jäsenillemme 
oikein hyvää Joulua ja suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. On 
ollut paljon työtä. Avustusmatkoja Vienan Karjalaan tullaan teke-
mään vuoden loppuun mennessä yhteensä 52. Antamamme apu 
menee suoraan perheisiin, kouluihin, vanhustenkoteihin jne. Jo-
kainen matkalla ollut jäsenemme on itse maksanut matkansa. Jä-
senmaksuista saatu tulo käytetään aina 100-prosenttisesti:sti 
avustamiseen. 

Järjestämme 16.12. yhdessä Työpetarin, K-supermarketin ja 
seurakunnan kanssa jo kahdeksannen kerran Joulupuuro tapah-
tuman työttömille ja vähävaraisille K-supermarketin pihalla. Mo-
net yritykset ovat myös avustaneet tapahtumaa. 

Kävimme laulamassa 8.12. tuttuja joululauluja pudasjärvisil-
le vanhuksille Kurenkartanossa, Koivukodilla ja Kielokodilla. An-
noimme hoitohenkilökunnalle joululahjan. Halusimme kiittää hei-
tä heidän tekemästään arvokkaasta työstään vanhuksien hyväksi. 
Oman paikkakunnan lapsi- tai yksinhuoltajaperheitä, sairaseläk-
keellä tai muuten apua tarvitsevia henkilöitä ilahdutimme jou-
luisella ruokapaketilla. Apua annettiin viiteentoista perheeseen. 
Lisäksi jaoimme 25 kg kuivamuonaa, jotka saimme Ilkka Laton 

avustuksella espanjalaiselta lasten syöpäjärjestön edustajilta.
Anni Laineen kanssa aloitimme 5.12. joululaulukiertueemme 

Vuokkiniemeltä, jossa lauloimme ensin vanhustenkodilla. Tämä oli 
jo 11. kerta. Vanhustenkodin johtaja Katja Semenova antoi Kesse-
lille kiitoskirjan. Venäjällä on tapana, että ihmisiä tai organisaatioita 
muistetaan kiitoksella, kun nämä ovat tehneet jotain arvokasta tai 
aikaansaapaa. Me saimme tämän tunnustuksen siitä hyvästä työs-
tä, mitä olemme tehneet vuosien aikana vanhuksien auttamisek-
si. Materiaalisesta ja henkisestä avusta ja joululauluperinteen syn-
nyttämisestä ja ylläpitämisestä. Kaikille vanhuksille annoimme Eeva 
Lehtolan lampaanvillasta kutomat sukat. Materiaalin sukkiin oli lah-
joittanut Eija Pokka. 

Sitten jatkoimme laulamista lasten kanssa. Paikalle oli keräänty-
nyt 50 laulajaa! Lapset sytyttivät toistakymmentä kynttilää ennen ti-
laisuuden alkua ja sijoittelivat niitä eripuolille salia. Vuoron perään 
syttyivät neljä viimeistä kynttilää, kun lauloimme ”Nyt sytytämme 
kynttilän” -laulun. Laulusession jälkeen ystävämme Tanja luki jou-
luevankeliumin venäjäksi. Kaikille lapsille oli antaa lahjaksi villasukat, 
joita Kesselinaiset ovat kutoneet niin Tervolassa, Keuruulla, Hollo-
lassa, Kemissä, Kempeleessä, Pudasjärvellä kuin Hankasalmellakin. 

Suuri kiitos teille hyvästä työstä.
Ennen lähtöä kylästä kävimme ottamassa vielä osaa suruun. 

Meille tuttu karjalaisnainen Tonja, oli mennyt tuon ilmaisiin. An-
noimme hautajaisavustusta pojan perheelle. Yöllä oli satanut lun-
ta lähes 20 cm!  

– Soittakaa Kalevalasta oletteko päässeet perille, pyysi Roosa. 
-Ei ongelmia. Ajelimme puhdistettua tietä lähes 270 kilomet-

riä. 
Sohjanankoskella nostelimme avustussäkit autosta. Viikkoa ai-

emmin olimme saaneet avunpyynnön kulttuurijohtajalta 13:sta 
talvikengästä ja 11:sta talvitakista. Ihmeellistä kyllä, että kaikki 
kengät ja takit löytyivät yhdessä päivässä! Kyllä täällä pidetään hy-
vää huolta! 

Nina tarjosi matkalaisille maukkaan aterian ennen paluuta Ka-
levalaan.

Oli jo myöhä. Kolmelle lapselle vietiin vielä talvikengät. Anni 
oli puhunut jo matkan alussa, että hänellä on sininen vauva-asu. 
Kenelle sen voisi antaa? 

– No, kuulostellaan. Eiköhän sille käyttöä löydy. 
Lastenkodin kasvattajan kanssa tuli sitten puhetta vauvoista. 

Niinpä itsenäisyyspäivän aamuna Anni saattoi antaa vauvapake-
tin eteenpäin. 

Vuonnisen kyläkaupalla ja Kostamuksen lastenkodilla jatkoim-
me laulamista. Molemmissa tilaisuuksissa paikalliset lukivat Jee-
suksen syntymäihmeestä kertovan jouluevankeliumin heidän 
omalla kielellään eli venäjäksi.

Ape Nieminen, puheenjohtaja

Kiitos ahkerille Kesselinaisille lämpimistä sukista Karja-
lan lapsille ja vanhuksille.

Kesselin tekemään työtä ar-
vostetaan Karjalassa laa-
jalti. Tänä vuonna olemme 
saaneet kahdeksan Kiitos-
kirjasta.

Lasten sytyttämät useat kynttilät ja hirsiseinät loivat lämpimän joulutunnelman Vuokki-
niemellä.

Olisiko mahdollisuus 
lahjoittaa kangaspuut 

Kesseli ry:lle lahjoitettavaksi 
edelleen tosi tarpeeseen

Vienan Karjalaan.
Myös osto tulee kysymykseen.

Soita niin keskustellaan asiasta:
Puh. 040 587 8818 tai 

050 533 8779.

Hirsikoulun pihalle ei patsasta kaupungin rahoituksella
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto hyväksyi ensi vuo-
den talousarvion yksimieli-
sesti 10.12. kokouksessaan. 
Toimintakulut ovat yhteen-

sä 70 323 000 euroa, jossa on 
vähennystä kuluvan vuoden 
talousarvioon 0,8 prosenttia. 
Toimintatuotot ovat yhteen-
sä 69 154 000 euroa, jossa vä-
hennystä tämän vuoden ta-
lousarvioon 0,7 prosenttia. 
Kulujen ja tuottojen muu-
tokset johtuvat pääosin toi-
minnallisista muutoksista, 
kuten uuden koulukampuk-
sen valmistumisesta ja sen 
vaikutuksista kustannuk-
siin sekä rahoituksen kulu-

jen pienenemisestä. 
Oulunkaaren kuntayh-

tymän järjestämissopimus 
vuodelle 2016 hyväksyttiin 
talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä. 

Oulun Jätehuolto Oy:n 
osakkaaksi ja täysjäseneksi 
liityttiin äänin 29-5. Lisäksi 
vuoden 2016 investointioh-
jelmaan varataan 126 120 eu-
ron määräraha liittymismak-
sun suorittamiseksi Oulun 
Jätehuolto Oy:lle. 

Marja-Leena Törrön sekä 
yhdeksän muun valtuutetun 
valtuustoaloitteen pohjalta 

hyväksyttiin äänin 28-6 val-
tuuston kokousten videoin-
nin aloittaminen. 

Pitkä ja perusteellisen 
keskustelun jälkeen päätet-
tiin äänin 15-16, 2 tyhjää, että 
kaupunki ei tilaa hirsikoulu-
kampuksen pihalle taiteilija 
Kari Tykkyläiseltä ”Metsäs-
tä salvokseksi” pronssiveis-
tosta. 

Kairan Kuitu Oy:n lainal-
le vuonna 2013 myönnet-
tyä omavelkaista takausta 
muutettiin siten, että Pu-
dasjärven kaupungin oma-
velkainen takaus kattaa 

koko lainapääoman eli 4 200 
000 euroa. Myös Pudasjär-
ven Kyläverkot Oy:n lainal-
le myönnettyä omavelkais-
ta takausta muutettiin siten, 
että Pudasjärven kaupungin 
omavelkainen takaus kattaa 
koko lainapääoman eli 3 000 
000 euroa. 

Annika Juurikalle myön-
nettiin hänen pyytämänsä 
ero hyvinvointivaliokunnan 
jäsenyydestä toisella paikka-
kunnalla tapahtuvan opiske-
lun vuoksi. Hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi kaudeksi va-
littiin Mika Pesonen. HT

Kari Tykkyläinen ilmoit-
ti olevansa esteellinen pat-
sashankkeen käsittelyn ai-
kana ja keskittyi taltioimaan 
keskustelun videolle. Niistä 
on näkynyt pätkiä You Tu-
bessa ja näkynee tulevai-
suudessa eri yhteyksissä 
julkisuudessa. 

Sanna Steniuksen varavaltuutettuna kokoukseen osallistunut Mauno Ruokangas ei kan-
nattanut valtuustokokousten videointia eikä syttynyt patsashankkeelle. 

Toimitusjohtaja Mikko Kälkäjä selosti Kairan Kuidun nykytilannetta yhtiön takauspäätök-
sen yhteydessä.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVIO

KUNTOSALI,  HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

VARAOSAT

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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

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

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

Pudasjärven kehittämisjoh-
taja -edustajaa joulukuun 
puolivälissä A-tolk-ohjel-
massa oli suuri ilo kuunnel-
la. Hänellä oli konkreettista 
tietoa kuntanne pakolaisten 
vastaanottamisen käytän-
nön toimista, aivan ihastut-
tavia esimerkkejä nuotanve-
dosta yms.

Myönteistä palautetta 
kehittämisjohtajalle

Erittäin terve vastakoh-
ta kotkalaiselle Ps.:n kansan-
edustaja Juho Eerolan “yksi-
silmäisille” ja asenteellisille 
ajatuksille. Mielenkiintoinen 
esimerkiksi oli mm. valtuus-
ton puheenjohtajan kutsu 

työhön hänen omalle ti-
lalleen keskelle -”ei mitään”. 
Rohkeasta toiminnasta kiitos 

teille, ilahtuneena ja menes-
tystä esimerkillisestä toimin-
nastanne!

Levollista Joulunaikaa teille 
siellä pakkasen keskellä!

Lämpimin ajatuksin 
Sisko Seppälä  
vesisateisesta Kotkasta 

Joululehti keskiviikkona 23.12.
Vuoden viimeinen lehti keskiviikona 30.12.2015.

Uuden vuoden ensimmäinen lehti 
perjantaina 8.1.2016.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulun ja vuoden vaihteessa

seuraavasti:
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. 
alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöil-
le ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen 
kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

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

KOTIELÄIMIÄ

SEKALAISTA

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

Rivitalokolmio Kurenalta, hyvä-
kuntoinen, kaukolämpö, putki-
remontit tehty. P. 040 543 9133.

Rivitalokaksio Sivakkatiellä, 2 
h+keittokomero+sauna+valoka
teterassi , 41 m2. Putki-, katto- 
ja piharemontti tehty. Edullinen 
ja rauhallinen asua. P. 0400 
763 089.

Roskakatoksia koirankoppeja 
ulkohuusseja ym. Omilla mi-
toilla myös kysy lisää tai mailia 
laita. pilkkikoppi@gmail.com p. 
040 717 1250.

Sotaveteraanin (Eino.J ER-
VASTI) sotaromaanit 2 kpl yht. 
10 €, joululahjaksi tai kotiin. P. 
040 462 2627.

Marimekon uusi klassikko ol-
kalaukku, väri tummanruskea 
(esim. joululahjaksi)! 50 € p. 
040 849 8233.

Ostetaan romuakkuja
haetaan paikan päältä

GF Stable Oy
P. 0400 318 959

gfstableoy1@gmail.com

SEKALAISTA

Jäikö liikkuva tai lamaantunut 
nelos Nuffield nurkkiin joutilaa-
na nukkumaan? Hierotaanko 
kauppoja? Soita p. 040 591 
0751.

Saunallinen kaksio, muuttoval-
mis, rauhallinen sijainti. P. 0400 
150 442.

Yksiö ja Kaksio Pudasjärven 
keskustassa. Heti vapaat. P. 
050 345 3680.

Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi ry:n valtuusto ko-
koontui keskiviikkona 9.12. 
päättämään vuoden 2016 
toimintaraameista. Yksi tär-
keimmistä päätöksistä oli, 
että Metsänhoitoyhdis-
tys Pudasjärvi ry ilmoittau-
tui mukaan Kestävän Met-
sätalouden Yhdistys ry:n 
(KMY) hakemaan alueelli-
seen PEFC-ryhmäsertifioin-
tiin.  KMY edistää kestävää 
metsänhoitoa ja metsätalo-
utta Suomessa sekä kehittää 
metsäsertifioinnin käyttöä. 
Alueellinen PEFC-ryhmä-
sertifiointi on metsänomis-

MHY Pudasjärvi mukana Kestävän Metsätalouden yhdistyksessä
tajien, yrittäjien ja yritysten 
yhteinen kustannustehokas 
tapa toteuttaa kestävää met-
sätaloutta. Sitoutuneiden 
PEFC-vaatimusten mukaisia 
toimia arvioidaan vuosittain 
alueellisessa PEFC-ryhmä-
sertifioinnissa. Metsätalo-
uden toimintaa arvioidaan 
jokaisella alueella niin maas-
tossa kuin toimistoissakin. 
Osallistumalla alueelliseen 
PEFC-ryhmäsertifiointiin on 
mukana toteuttamassa kes-
tävää metsien hoitoa ja käyt-
töä.

Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi sitoutui nou-

dattamaan ryhmäsertifi-
oinnin toteutustapaa ja 
sertifiointi¬kriteereitä 1.1.2016 
alkaen. Ilmoittautuminen 
koskee myös jäseninä olevia 
metsänomistajia. Metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenten met-
sät ovat sertifioinnissa mu-
kana yhdellä tai useammalla 
sertifiointialueella sen mu-
kaan, missä metsäkiinteistöt 
sijaitsevat. Asiasta ei koidu 
erillisiä kustannuksia yksit-
täiselle jäsenmetsänomista-
jalle.

Joulukuusikätköilyä 
Metsänhoitoyhdistys Pu-

dasjärvi on mukana val-
takunnallisessa joulu-
kuusigeokätköilyssä. 
Metsänhoitoyhdistykset 
järjestävät geokätköilyä 
mukaillen joulun alla tem-
pauksen, jossa voi epäviral-
lisesta geokätköstä löytää 
joulukuusen. Kuusikätköi-
ly järjestetään valtakunnal-
lisesti nyt toista kertaa. 

Joulukuusi tai -kuu-
set löytyvät koordinaattien 
osoittamasta paikasta lau-
antaiaamuna 19.12. Paikal-
le ensimmäisenä ehtinyt 
saa pitää kuusen löytöpalk-
kiona. Kuusen lisäksi kät-

köpaikassa on kätköpurk-
ki, jossa on lokivihko, johon 
toivomme kaikkien paikan 
löytäneiden kirjaavan käyn-
tinsä.

Tällä tempauksella met-
sänhoitoyhdistykset halua-
vat toivottaa kaikille hyvää 
joulua ja kiinnittää huomi-
ota siihen, että joulukuu-
sen hakeminen metsästä ei 
kuulu jokamiehen oikeuk-
siin. Poikkeuksen tekevät 
nämä joulukuusikätköi-
lyssä löytyvät kuuset, jot-
ka on merkiksi koristeltu 
punaisella metsänhoitoyh-
distys-kuitunauhalla. Kät-

köjen etsijöiden tulee 
noudattaa jokamiehenoi-
keuksia ja -velvollisuuksia 
ja toimia häiriötä tai vahin-
koa aiheuttamatta. 

Kuusikätköjen koordi-
naatit julkaistaan maakun-
nittain/alueittain jaoteltuna 
lauantaina 19.12. noin kel-
lo 8 osoitteessa www.met-
sanomistajat.fi/joulukuuset 
sekä mukana olevien met-
sänhoitoyhdistysten sivuil-
la Ajankohtaista -valikossa. 

Antti Härkönen

Viime lehdessä Itsenäisyys-
päiväjutussa Syötteeltä oli-
vat hiihtäjinä Eila (ei Ella) ja 
Erkki Vesala Haukiputaalta.

Toimitus 

Oikaisu

Työttömien 
joulupuurotapahtuma jo 

yhdeksännen kerran

Joululaulut raikuivat reilusta 10 asteen pakkasesta huolimatta ja toivat joulutunnelmaa.

Työpetari ja Kesseli ry järjes-
tivät keskiviikkona 16.12. yh-
deksännen kerran työttömille 
ja vähävaraisille tarkoitetun 
Joulupuurotapahtuman K-
supermarketin piha-alueel-
la. Järjestelyihin osallistuivat 
aktiivisesti myös K-super-
market ja Pudasjärven seura-
kunta. 

Tapahtuman järjestäjät 
halusivat viestittää vaikeuk-
sissa oleville paikkakuntalai-
sille, että on tahoja ja ihmisiä, 
jotka välittävät heistä! 

Yhteisesti lauletun joulu-
laulun jälkeen Alpo Illikaisen 
Pitopalvelu järjesti puuron ja 
sopan jakelun, johon osallis-
tui kolmisensataa henkilöä. 
Joulupukki toi terveisiä Kor-
vatunturilta ja jututti ihmisiä. 
Kirkkoherra Pekka Asikai-
nen toivotti osallistujille hy-
vän joulun lisäksi ulkoista ja 
sisäistä rauhaa. Lisäksi K-su-
permarketin sisällä oli glögi- 
ja piparkakkutarjoilu. 

Tapahtumaa tuki lukuisa 
joukko pudasjärveläisiä yri-
tyksiä. AK

Joulupuuron nauttijoita 
riitti tasaisena virtana

 kello 11 jälkeen.

Joulupukilta meinasi puuron syönti unohtua, kun hän sai 
viereensä ”joulumuorin” Eva Kälkäjän. Työpetarin toimin-
nanjohtaja Tuomo Jokikokko seurasi vierestä.

VUOKRATTAVANA
VAPAA SIISTI VALOISA 

KOLMIO 74,5 m2, 
Pudasjärven keskustassa 

Toritie 3. 
Tosi rauhallinen talo.

Tiedustelut p. 0400 522 501

Siisti ja hyväkuntoinen Helka-
ma sähköliesi 50 cm, 50 €.  P. 
040 587 9250.

Keräätkö postikortteja, aapisia, 
koulukirjoja tms. P.  040 570 
8718.

JOULUKALAA!!!
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta, siian- ja muikunmätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA
keskiviikkona 23.12.

klo 10.00–16.00
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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

Tervetuloa! Sarakylän NS

Lippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661

Orkesterina
NASEVA

pe 25.12. klo 21-01

Sarapirtillä kinkun sulatus 
TANSSIT

Taidekäsityönäyttely 5.12.-3.1.2016. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juostaan, höl-
kätään yhdessä. 
Bingo Nuorittalla pe 18.12. klo 18.45, Nuoritantie 76 Ylikiiminki.
Tanssit Möykkälässä la 19.12. klo 20.30-01. Näljängäntie 1391.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 20.12. klo 18, Urheilutie 8.
Kinkkubingo su 20.12.  klo 14, Korpisen Kylätalolla.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 21.12. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Tanssit Sarapirtilla pe 25.12. klo 21-01, Sarakyläntie 4661.

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

Pe 18.12. klo 22.00
JARKKO HONKANEN & 
TAIGA 
lippu 12 € (sis. ep.)

Wintti ja Karaoke 5 €
La 26.12.  TAPANIN TANSSIT JA 
HAAVEKUVA-YHTYE

TU
LO

SS
A:

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

ma 21.12. suljettu • ti 22.12. suljettu • ke 23.12. 18-02 
to 24.12. suljettu • pe 25.12. 20- 04 • la 26.12. 13-04

(Nuorittantie 76)

pe 18.12. klo 18.45.

Bingo Nuorittalla
Päävoittona kinkku+ 50 €:n ostokortti. 

Torttukahvit. Tervetuloa!
Nuorittan Nuorisoseura toivottaa kaikille 
rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2016!

Syötteen luontokeskuksel-
la vietettiin perinteiseen 
tapaan lauantaina 5.12. 
Vaarametsien joulua. Kau-
neimpien joululaulujen 
ja joulupolun myötä vi-

Joulun tunnelmaa luontokeskuksessa
rittäydyttiin joulun tunnel-
miin. Tänä vuonna tunnel-
mallisella joulupolulla oli 
Syötteen kummikoululais-
ten maalauksia ja tarinoi-
ta metsän eläinten joulusta. 

Polulla pääsi tutustumaan 
mm. Jussi Jänön, Suden ja 
Käärmeen jouluun. Koulu-
laiset tekivät tarinat pari-
työnä ja jokainen maalasi 
oman kuvituksensa tarinal-
le. Kynttilöin valaistu puo-
lenkilometrin polku päättyi 
luontokeskuksen laavulle, 
jossa glögiä ja piparia tarjoili 
Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sen vapaaehtoiset. Iltapäi-
vällä sytytettiin jätkänkynt-
tilät ja laulettiin kauneimpia 
joululauluja Jukka Jaakkolan 
johdolla. Seurakuntapastori 
Jaakko Sääskilahti piti joulu-
hartauden ja lopuksi tarjot-
tiin kahvit. 

Kauneimpia joululauluja laulettiin Jukka Jaakkolan johdolla.

Koululaisten tarinoita.

Loppuvuonna Luonto-
keskus palvelee asiakkaita 
puhelimitse ja sähköpostitse 

arkisin 9-15. Olemme myös 
avoinna tilauksesta ryhmil-
le. Luontokeskus avautuu 

jälleen lauantaina 2.1.2016.

Irja Leppänen

Pudasjärven seurakun-
nan tarjoamaan konsertti-
tarjontaan kuului sunnun-
taina 20.11. Ukrainalaisen 
lauluyhtyeen Koljada kon-
sertti seurakuntakeskuk-

Joulunvieton tunnelmaa Koljadan konsertissa

Konsertin jälkeen kuulijat saivat ostaa äänitteitä sekä ugrainalaisia koruja, muisto- ja lah-
jaesineitä. Nuorten laulajien yhtye esiintyi pääsääntöisesti a capella eli ilman soittimia.

sessa. Nimi Koljada on uk-
rainaksi muinainen tapa 
esittää lauluja joulunpyhi-
nä. Seitsemän nuorta ja lah-
jakasta muusikkoa esitti 
lauluja rakkaudesta yhtye-

lauluun kertoen Ukrainan 
kansan vuosisatoja van-
hoista perinteistä. Riittilau-
lut ovat lauluja, joita Uk-
rainassa esitettiin erilaisina 
kansanpyhinä. Laulut ovat 

olleet mukana ukrainalais-
ten jokapäiväisessä elämäs-
sä koko kalenterivuoden 
ajan, alkaen joulusta ja jat-
kuen syksyisiin sadonkor-
juujuhliin ja talveen valmis-

tautumiseen.
Konsertissa oli mukana 

koko vuodenkierto, mut-
ta erityisesti laulettiin uk-
rainalaiseen joulunviettoon 
liittyviä lauluja. Yhtyeen 

tarkka moniäänisyys, voi-
ma ja äänten täyteläisyys 
lumosivat kuulijat ensim-
mäisistä soinnuista lähtien. 
HT

Möykkälässä Onnennaula tanssit

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 10€ JR 3

la 19.12. klo 20.30-01.00  

ANNE PÄÄAHO 
yhtyeineen

Puhoskylän Kyläseura ry

(kylän oma tyttö)

TERVETULOA!

Kirkkokuoron 
joulukonsertti

Pudasjärven kirkossa 
su 20.12.2015 klo 19.

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

Matti Törmänen, laulu
Hartauspuhe, vs. kirkkoherra Pekka Asikainen

Tervetuloa! Järjestäjä, Pudasjärven seurakunta

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 20.12.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pelaamme 6-sivuisen pelivihkon 5-sivuisen hinnalla. 
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.

Torttukahvit!   Tervetuloa!

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

Asiakaspalvelupiste

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Rakennusvalvontataksat  
1.1.2016 alkaen
Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.12.2015 
hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtä-
vistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 
Maksut otetaan käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Maksut ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-sivuilla 
ja kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä.
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia jätehuollon toiminta-ajois-
sa joulu-tammikuussa 2015-2016
vko 52 (21.-27.12.2015) 
su 20.12.  aloitetaan ajamaan ma 21.12. ajoja sekä  
 mahdollisesti jo ti 22.12. ajoja 
ma ti-ke ajoja 
ti ke-to ajoja  
ke pe ajot  
to ei ajeta (Jouluaatto) 
pe ei ajeta (Joulupäivä) 
la ei ajeta (Tapaninpäivä) 
su ei ajeta

vko 53 (28.12.2015-3.1.2016) 
ma-to ajot normaalisti 
pe ei ajeta (Uuden Vuoden päivä) 
la pe ajot

vko 1 (4.-10.1.2016) 
ma-ti ajot normaalisti 
ke ei ajeta (Loppiainen) 
to-la ajetaan loppuviikon ajot 1 päivän jälkikäteen

Viikosta 2 lähtien ajetaan normaalisti. Palveluntuottaja pidät-
tää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lisätiedot: HFT Network Oy:n asiakaspalvelu, puh. 020 747 
9090, asiakaspalvelu@hftnetwork.fi

Vuonna 2016 viikkojen määritykset muuttuvat siten, että 
vuoden 2015 parillisten viikkojen ajot tulevat olemaan vuon-
na 2016 parittomilla viikoilla ja vastaavasti 2015 parittomi-
en viikkojen ajot ajetaan v. 2016 parillisina viikkoina.

Siirtokuormausaseman aukioloajat
vko 52 pe-la suljettuna
vko 53 pe-la suljettuna
vkosta 1 lähtien avoinna normaalisti pe klo 14-18 ja la klo 
10-14
Lisätiedot: puh. 040 702 6691 (siirtokuormausasema)

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja kuntien yh-
dessä Liikenneturvan ja 
suomussalmelaisen teatte-
ri Retikan kanssa toteuttama 
liikenneturvallisuusaiheinen 
näytelmäkiertue eläkeläisille 
vieraili kansalaisopisto Sali-
kissa maanantaina 14.12. 

Tilaisuuden aluksi teat-
teri Retikka esitti puolitun-
tisen huumorilla höyste-
tyn näytelmän Rajoitusten 
mukaan, jonka aiheena oli 
ikääntyminen, ikääntynei-

Liikenneturvallisuutta ikäihmisille

den ajaminen ja ajoterveys.
Näytelmän jälkeen lii-

kenneturvan kouluttaja Eero 
Kalmakoski viritti paikalla 
olleet lähes 50 ikääntynyttä 
osallistujaa vilkkaaseen kes-
kusteluun aiheesta.

-Vanhenemisen myö-
tä ihmisen ajokyky heikke-
nee monella tavalla. Vuosien 
myötä ikäihmisen toiminta 

hidastuu, huomiokyky heik-
kenee ja pimeällä näkeminen 
vaikeutuu. Lisäksi sairaudet 
ja lääkitys tuovat omat on-
gelmansa. 

-Iäkkäillä yleisimpiä lii-
kenneturvallisuutta vaaran-
tavia sairauksia ovat muisti-
sairaudet, Parkinsonin tauti 
ja aivohalvaus sekä sydän- ja 
verisuonitaudit ja diabetes.

Yksi yleinen ongelma Kal-
makosken mukaan on myös 
se, että monesti miespuoli-
set henkilöt siirtyvät autu-
aammille metsästysmaille 
nuorempina ja näin heidän 
puolisonsa joutuvat perheen 
autonkuljettajiksi. Pitkään 
käyttämättöminä olleet ajo-
kortit vaativat päivittämi-
sen. Tähän hyvänä lääkkee-
nä on esimerkiksi ajotuntien 
ottaminen autokouluissa 
ajotaidon palauttamiseksi. 
Tärkeää onkin, että iäkkäät 
ihmiset ajaisivat säännölli-
sesti, jotta ajokyky säilyy.

Retikan näytelmän poh-
jalta käydyssä keskustelus-
sa tuli esille muun muassa 
vilkun käyttö, joka mones-
ti tapahtuu liian myöhään. 
Yleisö tiesi, että usein autoa 
jarrutetaan ja renkaita kään-
netään ennen kuin laitetaan 
vilkku päälle, vaikka järjes-
tys pitäisi olla päinvastai-
nen. Yleisön puheenvuo-
roissa korostettiin myös sitä, 
että naispuoliset kuljettajat 
ovat tilastojenkin mukaan 
vähemmän kolareissa kuin 
miehet. Tämä johtuu yleisön 
mukaan osittain myös sii-
tä, että naiset ajavat varovai-
semmin.  (AK)

Liikenneturvan koulutta-
ja Eero Kalmakoski selvitti 
ikäihmisten autoilemiseen 
vaikuttavia asioita.

Retikan hauska esitys kävi myös katsastusasemalla, missä juttua piisasi.

Rajoitusten mukaan kiertue kokosi kansalaisopisto Salikkiin lähes 50 eläkeläistä.

Iltatapahtumat ja huvit
PudasjärvelläJarkko Honkanen & Taiga Kurenkoskessa

Jarkko Honkanen Taiga-yhty-
eineen esiintyy perjantai-illan 
tansseissa 18.12. Kurenkos-
kessa. Honkanen on laulaja-
lauluntekijä Lapista. Hän on 
ilahduttanut tanssipaikoilla 
mukaansatempaavalla ja läs-
nä olevalla esiintymisellään jo 
vuodesta 2004, jolloin hänen 
ensimmäinen singlensä Rak-
kauden Kellot julkaistiin. 

Taiga- yhtyeen kanssa hän 
on keikkaillut vuodesta 2005. 
Pudasjärvellä hän on vierail-
lut säännöllisesti muun muas-
sa viime kesänä markkinoilla. 
Yhtyeen ohjelmistoon kuuluu 

Puhoskylän Möykkälässä esiin-
tyy ensi lauantaina 19.12. tans-
seissa Puhoskylällä toimiva ky-
läkauppias Anne Pääaho. Hän 
aloitti julkiset esiintymiset syys-
kuussa juuri Möykkälän tans-
seissa. Hän kertoo kokemuk-
sen olleen niin myönteisen, että 
päätti jatkaa esiintymisiä. Aikai-
semmin hän on saanut esiin-
tymiskokemusta karaokelau-
lamisesta. Laulaminen onkin 
hänelle rakas harrastus työn 
vastapainona. Puhoksen oman 

tanssittavimpia kappaleita kaut-
ta aikojen omintakeisilla ja uu-
silla sovituksilla. 

Yhtyeen kokoonpanossa 
Tero Ylisirkka laulaa ja soittaa 
bassoa, Matias Sassali laulaa ja 
soittaa rumpuja, Risto Mattanen 
laulaa ja soittaa kitaraa ja Heikki 
Ketola soittaa pianoa sekä kos-
ketinsoittimia. 

tytön laulua säestää puolan-
kalainen serkku Ismo Väi-
sänen, joka soittaa Kalevi & 
Salama tanssiyhtyeen vakio-
kokoonpanossa.

Lauantai-illan tansseissa 
löytyy hyvää, jalan alle mene-
vää tanssimusiikkia muun mu-
assa humppaa, tangoa, valssia, 
foxia ja jenkkaa.

Anne Pääaho Möykkälässä
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BUSSILIIKENNE 
PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

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

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

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

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää uutta vuotta 2016!

kukkavälitys

PALVELEMME JOULUNA: 
21.-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

                   

 
Pärjänkievarin joulun ajan menu: 

18.12. Kievarin KARAOKE klo 21  
19.12. KARKKIBINGO klo 18  
            Kievarin KARAOKE klo 21   
24.12. SULJETTU 
25.12. SULJETTU 
26.12. KARKKIBINGO klo 18 
            TAPANINTANSSIT klo 21:30- 
            Rainfoxin tahdittamana 
1.1.     Kievarin KARAOKE klo 21  
2.1.     AfterSki klo 15 
            KARKKIBINGO klo 18 
            Timo”Törrö” Tapaninen klo 21:30- 
            - kitaratrubaduuri 
 

AUKIOLOT: 
MA – TO ja SU 10 - 18 (keittiö 12 – 18) 
PE – LA    10 - 02 (keittiö 12 – 21) 
 
 

Toivotamme Kaikille 
Rauhaisaa Joulunaikaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2016 

 
 
 
 
 

www.syoteresort.fi 

Joulupuukeräyksestä
lahjoja 140 lapselle

Joulupuukeräyksen lahjojen äärellä Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Pudasjärven yhdistyksen hallituksen jä-
senistä takaa vasemmalta Soile Graber, Kati Huitsi, Jonna 
Puhakka, Veera Ivola, Annika Mattinen, Hely Forsberg-Moi-
lanen ja Sari Pähtilä LähiTapiolan edustajana.

Pudasjärvellä jo kahdeksan-
nen kerran, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja Lä-
hiTapiolan yhteistyönä jär-
jestetty Joulupuukeräyk-
sen suosio on noussut vuosi 
vuodelta. Tänä vuonna jou-
lulahja voidaan toimittaa 
140 lapselle. Joulupuukeräys 
on hyväntekeväisyyskeräys, 
jonka tavoitteena on antaa 
joululahja niille pudasjär-
visille lapsille, jotka muu-
ten jäisivät ilman joulupukin 
tuomisia. Tänä vuonna suu-
rin osa lahjoista saatiin yk-
sityisiltä ihmisiltä. Näiden 
lisäksi LähiTapiola teki ra-
halahjoituksen ja Pudasjär-
ven kaupunki antoi lahjojen 
hankintaan joulutervehdyk-
siin varatut rahat.

LähiTapiolan palvelu-
neuvoja Sari Pähtilä totesi, 
että Joulupuu-keräys on pai-
kallisuutta parhaimmillaan.

-Näin paikallisilla ihmi-
sillä on mahdollisuus ojen-
taa auttava kätensä oman 
paikkakuntansa apua tarvit-
seville lapsiperheille. Lah-
jaksi kävi joko itse tehty tai 
uusi ostettu lahja. LähiTapi-
ola toimi lahjojen vastaanot-
topaikkana ja kuuset, joista 
pakettikortin saattoi noutaa, 
oli sijoitettu seurakuntaan, 
K- ja S-Markettiin sekä Pu-
dasjärven kirjakauppaan.

LähiTapiola luovutti pa-

ketit keräyksen päättymis-
päivänä 15.12. Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton 
Pudasjärven yhdistykselle, 
joka toimittaa lahjat yhdessä 
seurakunnan diakoniatyön 

ja kaupungin sosiaalitoimen 
kanssa pudasjärveläisiin ko-
teihin ennen joulua. Perintei-
seksi noussut keräys järjeste-
tään jälleen vuoden päästä.
HT

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

JOULUN TOIVELAHJAT
2266 LEIVÄNPAAHDIN
●  Portaaton paahtoasteen säätö
● Paahdon keskeytyspainike 
● Sulatustoiminto 
● High-rise-paahdetut viipaleet 
 helppo nostaa pois
● Lämpöeristetty ulkopinta
● Irrotettava murutarjotin 
 helpottaa puhdistusta

RETRO CRÈME 28 cm
 Ovh. 59,90

NYT 29€

RETRO CRÈME  1,4 litraa
 Ovh. 39,90

NYT 20€

RETRO CRÈME  3 litraa
 Ovh. 49,90

NYT 29€

RETRO CRÈME  4,8 litraa
 Ovh. 59,90

NYT 35€
HUOM! KOKO SARJANA KAIKKI 

EDELLISET YHTEENSÄ  

99€
 Ovh. 209,60 OBH NORDICA 

LAATUKATTILAT 
JOULULAHJA HINTAAN. 

RAJOITETTU ERÄ!

URBAN STEEL

URBAN STEEL

URBAN STEEL

URBAN STEEL

LÄMPÖSAAPPAAT

79€

POLYVER BOOTS

PT723 PARRANAJOKONE
●  joustavat ajopäät
● vesipestävä
● ladattava 59€

ORAL B VITALITY
CROSSACTION 
SÄHKÖHAMMASHARJA

25€

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, la sulj.

la 19.12. 9-15, 
su 20.12. 12-16
to 24.12. 8-12

Hyvää Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2016!

19€

Ilahduta ystävää,
 yhteistyö-
kumppania, 
asiakkaita 

Joululehdessä 
ke 23.12.2015

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!

Toritie 2  Pudasjärvi. 
p. (08) 824 120
Ma-pe 9-17, la 9-13

AH-TELEPISTE

NYT 
PUOLEENHINTAAN!

JOULUTARJOUS!
Maxell selfie-stick

9,90
(norm. 19,80)
Rajoitettu erä!

Palvelemme:
Su 20.12. klo 12-16

Jouluaattona myymälä kiinni.

Hyvää 
Joulua!


