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Joululehti

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Palvelemme joulun aikana:
perjantaina 22.12. klo 9-18
lauantaina 23.12. klo 9-14

jouluaattona 24.12. suljettu
Joulupäivänä 25.12. klo 12-14

Tapaninpäivänä suljettu

Palvelupisteemme palvelevat joulupyhinä
PUHOSKYLÄN LÄHIKAUPPA su 24.12. klo 8.30-12, 

ma 25.12. klo 10-14, ti 26.12. klo 10-14
RYTINGIN KAUPPA su 24.12. klo 8-13, 

ma 25.12. klo 12-17, ti 26.12. klo 12-17
TUNTURI MARKET Iso-Syöte su 24.12. klo 9-14, 

ma 25.12. klo 12-20, ti 26.12. klo 10-20

Rauhallista Joulujuhlaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Autokoulukurssi alkaa ma 8.1.2018 klo 17

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018

Tervetuloa!

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2018!

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018! 

OLEMME AVOINNA:
25.-26.12. suljettu, 
27.-29.12. klo 7-17, 
1.1. suljettu.

Normaalisti olemme 
avoinna ma-pe klo 7-17 

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2018.

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja

toivotamme 
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta 

Vuotta 2018!
JOULUN AUKIOLOAJAT:

Pe 22.12.  8-21
La 23.12.  8-20

Su 24.12.  8-13
Ma 25.12. suljettu

Ti 26.12. 11-18
SU 31.12. 11-16

PALVELEMME JOULUNALLA:
 su 24.12.  klo 7-14
 ma 25.12.  klo 12-19
 ti 26.12.  klo 8-21

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! Pe 22.12. suljettu. Ke 27.12. ja to 28.12. liike auki klo 9-17. Pe 29.12. suljettu. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2018! 

Lääkäriajat: ke 10.1.2018, ke 17.1. ja ke 24.1. 

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

Puh.  020 752 8260

LOPUT JOULU- JA 
KORISTEVALOSARJAT 

KONSTMIDE

-40% JOULUNAJAN 
AUKIOLOAJAT

La 23.12.  9-14
Su 24.12.  Suljettu
Ma 25.12.  Suljettu
Ti 26.12.   Suljettu

Hyvää 
joulua 

kaikille!

PALVELEMME JOULUN AIKAAN:
La 23.12.  11-04.30.
Su 24.12.  suljettu
Ma 25.12.  15-04.30

Ti 26.12.  11-21
Su 31.12.  12-04.30
Ma 1.1.  12-21

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

KLO 10-14 KEBAB 9,50
sis. juoma, runsas salaattipöytä, kahvi tai tee.

KLO 10-17 PIZZA 8,50
sis. juoma, runsas salaattipöytä, kahvi tai tee.

LOUNAS 27.12.-4.1.

Pe 5.1.2018 Pizzapuffet ja kotiruokalounas normaaliin tapaan.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

HERKULLISTA JOULUA & 
UUTTA VUOTTA 2018.

Olemme lomalla 
pe 22.- ke 27.12. 

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

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

Niemitalo

1 % CB
1 SP

Palvelemme:
La 23.12. klo 9-18
Su 24.12. suljettu
Ma 25.12. klo 12-16
Ti 26.12. klo 9-18

Ke-la 27.-30.12. klo 9-18
Su 31.12. klo 9-18
Ma 1.1. klo 12-18

Tervetuloa!

Hyvää ja Maukasta 

Joulua sekä Onnellista 

Uutta Vuotta 2018!



2 3nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 512 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2017

Petkelmäen joulu

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Jouluaaton sanajumalanpalvelus Sarakylän kappelissa 
su 24.12. kello 13, Valtteri Laitila, Jaakko Jurmu. Jumalan-
palvelus on katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.

Jouluaaton hartaus kirkossa su 24.12. kello 13 ja 15, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Jouluyön messu kirkossa su 24.12 kello 22, Valtteri Lai-
tila, Keijo Piirainen.

Joulupäivän sanajumalanpalvelus kirkossa 25.12. kel-
lo 8.00, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Jumalanpalvelus on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan ko-
tisivujen kautta. Kirkkotaksi lähtee seurakuntakodilta kirk-
koon 7.30, ei omavastuuta.

Joulupäivän sanajumalanpalvelus Hotelli Pikku-Syöt-
teellä 25.12. klo 10, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus seurakuntakodis-
sa  26.12. kello 10, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Jumalan-
palvelus on katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.

Kirkkokuoron ja Vox Margaritan  joulukonsertti ” Kat-
sele kasvoja lapsosen” kirkossa ke 20.12. kello 19, Keijo 
Piirainen, Jukka Jaakkola, iltahartaus Timo Liikanen.

Kauneimmat joululaulut pe 22.12. kello 19 kirkossa.

Diakoniavastaanottoa ei  to 21.12. 

Kirkkoherranvirastossa myytävänä: Suur-Iin historiate-
osta v.1700-1870 ja  v.1870-1925, hinta: nahkakantinen 15 
€ ja kloottikantinen 10 €.  Koillismaan rovastikunnan har-
tauskirjaa ”On vain äärettömän armollinen Jumala”, toim. 
Tuomo  Törmänen, hinta 15 €

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä ti 26.12. kel-
lo 16 (Risto Lauhikari, Iivari Jurmu).

Kastettu: Otto Eemeli Riepula, Heikki Samuel Laitila

Haudattu: Kalle Matti Kokko 85 v, Sirkka Liisa Nyman 66 v.

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Valo pimeyden keskellä 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Sirkka Liisa 
NYMAN
o.s. Väisänen
s. 22.6.1951 
k. 3.12.2017

Puolisoa, äitiä ja mummua kaivaten
Yrjö
Suvi ja Panu perh.
Juha ja Tanja perh.
Tauno ja Paula perh.
Tuija, Joonas
Sami ja Raija perh.
Pasi ja Elisa perh. 
Helena ja Marko perh. 
Heidi ja Janne perh. 
Lastenlapset ja lastenlastenlapset
Hannu
muut sukulaiset ja ystävät

Hetkenä varhaisen aamun, lensi enkeli 
vierelle rakkaan. Yllättäen, kuiskasi 
korvaan hiljaa; on aika lähteä, vaikka 
kaikki kesken jää. 
 
Lähtösi vaikea kestää on, nyt suuri suru 
sanaton. Muistosi kalliit kantavat yli 
hennon ja tumman jään, kannattelevat 
elämään.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa, 
lämmin kiitos myötäelämisestä. 

Kuluneen vuoden aikana olen seurannut mielenkiinnolla kuvien pe-
rusteella tapahtuvaa ihmisten välistä viestintää sosiaalisessa medi-
assa. Miten paljon kuvat kertovatkaan ilman sanoja. Eräs silmiinpis-
tävä piirre kuva-aineistossa on ollut maisemakuvien paljous, mutta 
myös niiden keskeltä erottuva auringon nousun tai sen laskun mai-
sema.

Tyynen veden pinnalle piirtyvä auringon kajo tai meren syliin 
vaipuva päivä on välittänyt tunteita ja kokemuksia uskomattoman 
määrän. Olen kysynyt itseltäni, mitä kaikkea tämä viestintä merkit-
seekään.  Olen itse niitä ihmisiä, jotka eivät väsy katselemasta tällai-
sia maisemia. Minulle aurinko, meri ja vesi ovat yhdessä kuva ikui-
suudesta, joka tarjoaa välähdyksen toisesta todellisuudesta. Kuvissa 
on läsnä odotusta ja myönteistä kaipausta. Rukoustakin.

Eletty vuosi Suomi-kodissamme on ollut täynnä juhlaa, kiitosta 
ja kunnianosoitusta heille, jotka rakensivat tämän maan työllään ja 
ajatuksillaan.  Tahdomme myös erityisesti kiittää heitä, jotka omal-
la hengelläänkin ja sitä uhaten voittivat osaksemme vapaan isän-
maan.  Suomi 100 on arvo, joka luo auringon nousun kaltaista ka-
jastusta.  Kaikesta myönteisyydestä huolimatta eletyt juhlavuoden 
kuukaudet ovat samalla sisältäneet varjoja, jotka ovat synnyttäneet 
tulevaisuuden suhteen huolta ja turvattomuuttakin. Ilon ja kiitolli-
suuden kintereillä ovat risteilleet maailmanlaajuiset uhkatekijät ja 
kotikutoiset ongelmat, jotka ovat heikentäneet kiitollisuuden tun-
teita.  Ikään kuin elämän takaovesta olisi astunut sisään myös uusi 
todellisuus, johon emme ole tottuneet. Kuvat kulkevatkin rukouk-
sen virtaa pitkin.  Siellä, missä aurinko kultaa sanattomasti paljon, 
on läsnä pyyntö, että huominen olisi hyvän Jumalan siunaama ja sai-
simme vaeltaa toivon ja rohkeuden omaavina ihmisinä.

Joulun aika tuo lähellemme myös uusia ja samalla tuttuja ku-
via. Kynttilät syttyvät ja muistuttavat juhlan läheisyydestä. Tutuksi 

on tullut myös virsi, jota on kuluneen vuoden aikana paljon lau-
lettu: ”Suo, Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi, lämpimäksi 
liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot poistaa. Jää keskellemme Kris-
tus, rauha suo!”

Maailmankirjallisuudesta on mieleeni jäänyt kertomus kahdesta 
ihmisestä, jotka istuivat äänettöminä rannalla katsellen auringonsil-
taa hiipivää aurinkoa.  Heistä sanottiin jokseenkin näin: he istuivat 
ja odottivat, tietämättä itsekään, mitä odottivat.  Siinä oli kuvan se-
litys, kuin pähkinänkuoressa.

Joulun kynttilät virittävät odotuksen ja kaipauksen liekin, heh-
kuksikin sitä joku voisi luonnehtia. Olemme onnekkaita, sillä meille 
kerrotaan, ketä saamme odottaa ja mitä kaikkea odotuksemme si-
sältää Katseet saadaan suunnata sydämen silmin kohti Betlehemin 
tallia, jonne Jumala ilmestyy keskellemme.  Pieni lapsi kylmän maa-
ilman keskellä on kuva toivosta ja tulevaisuuden rohkeasta kohtaa-
misesta.  Kristuksessa Jumala itse otti askeleen pimeyden ja tuho-
voimien voittamiseksi.  Seimessä uinuva lapsi on vastakohta kaikelle 
sille, joka vie katseemme vain kohti laskevaa aurinkoa.  Kristukses-
sa loistaa armon aurinko, joka nousee kaikkea pimeyttä ja turvatto-
muutta vastaan.  Hän on rauhan ruhtinas, joka lupauksensa mukaan 
on kanssamme joka päivä.  Hänen valos-
saan me näemme valon.

Siunattua joulun  
aikaa toivottaen,
adventin alla a.D.  2017

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Kiitos!
Haluan kiittää Honkavaa-
ran hirvimiehiä saamas-
tani ystävällisestä ja pyy-
teettömästä avusta heidän 
vetäessään

autoni pois ravista, jon-
ne se ajautui myöhään lau-
antai-iltana 16.12. huonon 

ja pöpperöisen ajokelin-
vuoksi myöhään lauantai-
iltana 16.12. Vielä kerran 
sydämelliset kiitokset ja oi-
kein Hyvää Joulua!

Terveisin 
Reijo Palovaarasta 

Joulun aikaan Joonakselle tuli työkomennus Petkelmäelle. Joonas oli 
timpurina Viriniuksen rakennusfirmassa, joka oli saanut Petkelmäel-
tä isohkon rakennusurakan. Tämä oli Joonaksen kirvesmiesuran en-
simmäinen työkomennus hieman kauemmas kotoa. Petkelmäki oli 
Joonakselle tuttu, sillä hänen sukunsa juuret olivat siellä. Joonaksen 
kihlattu Merja epäröi lähtöä työkomennukselle, koska hän odotti 
esikoistaan ja laskettu aika oli jo lähellä. ”Asutaan pari päivää hotellis-
sa ja siirrytään sitten firman vuokraamaan rivitalokaksioon. Siinä lähel-
lä on synnytyssairaala. Kyllä me selviämme”, sanoi Joonas kihlatulleen. 

Nuoripari lastasi tavaransa vanhaan Audiinsa ja ajelivat Petkel-
mäelle. Oli jo myöhäinen ilta, kun he saapuivat perille. ”Valitettavasti 
meillä on jokainen huone varattuna.”, sanottiin ensimmäisessä hotel-
lissa. Joonaksen ja Merjan hämmästykseksi pikkukaupungin jokai-
nen majapaikka oli tupaten täynnä. Syynä oli suuren suosion saa-
nut Petkelmäen puuropäivä, minkä vuoksi kaupunkiin tuli ihmisiä 
kauempaankin syömään erittäin maukkaaksi todettua riisipuuroa.

Kuin ihmeen kaupalla Joonas ja Merja saivat lopulta majapai-
kan eräältä kirpputorilta. Väsyneinä ja uupuneina he levittivät vuo-
desohvan käydäkseen levolle. Siinä vuodesohvalla makoillessa tuli 
yllättäen Merjan synnytyksen aika. Joonas soitti hätänumeroon. 
Lähistöllä olleet ensihoitajat olivat nopeasti paikalla. ”Meidän en-
kelimme!”, huudahtivat Merja ja Joonas, kun hoitajat saapuivat kirp-
putorille. Synnytys meni hyvin. Joonakselle ja Merjalle syntyi terve 
poikavauva. He kapaloivat pojan ja laittoivat esikoisensa maton-
kudelaatikkoon makaamaan. Toinen ensihoitajista sanoi: ”Teillä on 
nyt kaikki hyvin. Käykää huomenna tuossa sairaalassa vauvan kans-
sa. Onko teillä jotain mielen päällä?” Joonas sanoi vähän epäröiden: 
”Tuota, haaveilimme saavamme poron kylmäsavupaistia esikoisen syn-
nyttyä. Se on meidän herkkuamme.” ”Näin aamusella on kyllä lihakau-
pat vielä kiinni, mutta katsotaan mitä voimme tehdä asian eteen”, vas-
tasivat ensihoitajat.

Ensihoitajat kävivät huoltoasemalla kahvilla aamun jo sarasta-

essa. Viereisessä pöydässä oli poromiehiä, jotka olivat olleet kerää-
mässä kyytiin kaupungin keskustassa jolkottelevia porojaan. ”Mulla 
ois muuten yks ylimääränen poron kylymäsavupaisti pakettiautossa. Mi-
tähän minä sille tekisin?” mietti eräs poromies isoon ääneen. Ensi-
hoitajat katsoivat toisiaan silmiin ja molemmilla levisi hymy kasvoil-
le. Ensihoitajat kääntyivät poromiesten puoleen ja sanoivat: ”Älkää 
ihmetelkö, mutta meillä on teille ilosanoma. Löydätte vastasyntyneen 
poikalapsen kapaloituna makaamassa kirpputorilla lähetysmummojen 
matonkudelaatikossa. Heidän vanhempansa kaipasivat poron kylmäsa-
vupaistia.” 

Pian kirpputorin oveen koputettiin. Joonaksen ja Merjan yllä-
tykseksi sieltä tuli poromiehiä poronpaisti mukanaan. Poromiehet 
kertoivat, mitä heille oli tapahtunut ja mitä he olivat kuulleet. ”Perin 
vaatimattomissa oloissa on terve poika syntynyt. Tämähän on kuin jou-
luevankeliumista.”, totesi yksi poromiehistä. ”Nyt on kotisohvalla rau-
ha ja jouluruuhkassa hyvä tahto.”, totesi toinen poromies hymy huu-
lillaan. Kirpputorilla päästeltiin leppoisia naurun hörähdyksiä. 

Kirpputorilta lähdettyään poromiehet päättivät käydä syömässä 
aamupalan Petkelmäen puuropäivässä. He kertoivat samassa pöy-
dässä istuville puuronsyöjille, mitä he olivat nähneet ja kokeneet 
aamulla. Eipä siinä montaa päivää mennyt, kun koko Petkelmäellä 
tiedettiin mitä kirpputorilla oli tapahtunut eräänä joulukuun yönä. 

Tähti syttyy pimeään.
Nukkuu lapsi seimessään.
Pyhä lapsi Isän Jumalan
valon antaa maailmaan.

Ote laulusta ”Joulun lahja”, 
sanat Minna Salmela ja 
Anna-Mari Kaskinen.

Marko Väyrynen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!
Kysy talvitarjousta 

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

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

Yhtä lahjaa en paketoinut,
ei sitä kääreessä antaa voinut,
lahjan tämän tärkeimmän sydämestäni lähetän.
Iloa, riemua, rauhaa syvää,
toivon sinulle Joulua hyvää.
♥

Joululahjakeräys tuotti tänä 
vuonna yhteensä 192 paket-
tia. Kiitos tästä kuuluu kai-
kille Teille, jotka siihen osal-
listuitte. Yhdessä olemme 
aina enemmän. Kiitos Hal-
la Cateringin tytöille lahjoi-
tusten vastaanotosta.  Kii-
tos muillekin paikallisille 
yrityksille: S-market Pudas-

järvi, K-supermarket Pu-
dasjärvi, Aarrearkku sekä 
seurakunnan nuttupiiriläi-
set. 

Siunattua Joulun  
aikaa kaikille!

Päivi Pohjanvesi

Kiitos

 

OttoPlus-automaattiin 
myös setelien talletus

Pudasjärven K-supermarke-
tin seinässä oleva Ottoauto-
maatti vaihdettiin torstaina 
14.12. OttoPlus-automaat-
tiin, jossa toimivat kaik-
ki Otto-automaateilta tu-
tut palvelut, mutta lisäksi 
myös setelien talletus. OP 
Pudasjärven seinässä palve-
lee edelleen Otto-automaat-
ti. Siihen ei ole suunnitelmaa 
seteleitä tallentavan auto-
maatin vaihtamiseen. 

-Päätökset automaatien 
sijoittelusta tekee Automa-
tia, joten pankilla ei ole sinäl-
lään asiaan päätäntävaltaa, 
kerrotaan OP Pudasjärvestä. 

Ensimmäiset uudenlai-
set automaatit on asennettu 
vuonna 2016 ja nyt OttoPlus-
automaatteja ollaan levittä-
mässä Pudasjärven ohella 
kymmenille paikkakunnille 
ympäri Suomen. Tällä het-
kellä Suomessa on käytös-

K-Supermarketille asennettiin viime viikolla automaat-
ti, jolla voi tallettaa myös rahaa. Automaatin palvelua 
mielenkiinnolla kokeilemassa Mikko Kähkönen.

sä 160 OttoPlus-automaat-
tia. Uudenlainen automaatti 
muistuttaa myös ulkoises-
ti tavallisia Otto-automaat-
teja, paitsi että sen valomai-
noksissa näkyy uusi tunnus 
OttoPlus. 

OttoPlus-automaateis-
sa ei ole laitteistoa kolik-
kojen käsittelyyn. OttoP-
lus-verkostoa on tarkoitus 
kasvattaa vuosien 2017–2018 
aikana yhteensä noin 200 au-
tomaattiin ympäri Suomen, 
myös pienemmille paikka-
kunnille ja alueille, joilla ei 
ole TalletusOtto-automaat-
tia. 

Talletuspalvelu näkyy li-
sävalintana niiden pankki-
en korteilla, jotka ovat mu-
kana kyseisessä palvelussa. 
Talletuspalvelu toimii näi-
den pankkien kaikilla si-
rullisilla korteilla, joissa on 
debit-ominaisuus, myös esi-

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Anne ja Mervi

La 23.12. klo 8.30-14.00
Su 24.12. jouluaatto klo 8.30-12.00

Ma 25.12. joulupäivä klo 10.00-14.00
Ti 26.12. tapaninpäivä klo 10.00-14.00

Palvelemme Joulunaikana:

Puhoskylän lähikauppa

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. (08) 837 308.
Palvelemme: ma-pe 8.30-17.00, la 8.30-14.00, su 10-12

Tervetuloa!

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

PUDASJÄRVEN TORILLA
 lauantaina 23.12. 

klo 9-12. 

NÄYTTÄVÄT
ILOTULITTEET

KESPORTISTA  

HETI JOULUN JÄLKEEN  

KE-LA 27.-30.12.!
Runsas valikoima PATOJA, 
RAKETTIPAKETTEJA ym., ym. 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista Uutta Vuotta!

Aattona su 24.12. suljettu.

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

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

Metsänhoitoyhdistys tarjosi torttukahvit
Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi tarjosi asiakkailleen pe-
rinteiset torttukahvit joulun 
alla perjantaina 15.12 sekä Pu-
dasjärven että Kuivaniemen 
toimistolla.

Kävijöiden kesken vaih-
dettiin niin metsäisiä kuin 
muitakin kuulumisia. Toki 
metsäiset asiat olivat pääl-
limmäisenä puheenaihee-
na ja vierailijoiden mielessä 
oli positiivisen hengen nou-
su metsän ympärillä. Vuo-
sikausia metsänomistajien 
keskusteluissa on ollut Poh-

jois-Suomen kolmen uuden 
kuitupuuta jalostavan tehtaan 
tuleminen päätöksentekoas-
teelle jo alkuvuonna 2018.

Kyllä joku niistä toteutuu, 
vakuuteltiin kävijöiden kes-
kuudessa. Jospa kuitupuun 
hinta lähtisi sen jälkeen pik-
kuhiljaa paranemaan ja en-
nen kaikkea myös ensihar-
vennuspuulla olisi kysyntää, 
toivottiin useassa mielipi-
teessä. Paras joululahja Poh-
jois-Suomen metsänomistajal-
le olisi pikainen tehdaspäätös 
niin Paltamon, Kemijärven 
kuin Keminkin osalta. Kaik-
ki laitokset auttavat omal-
ta osaltaan kuitupuun mene-
kin nousua, todettiin useassa 
mielipiteessä.

Pudasjärven joulukahvi-
tuksessa kävi päivän aika-
na reilut 150 vierailijaa. Kä-
vijöiden kesken oli arvonta, 
jossa onnettaren suosimat 
saivat kokeiltavakseen pai-
kallisen yrittäjän BIOKLAPIN 
tekemiä kiertotalousraaka-
aineesta tuotettuja puubriket-
tejä kantolaatikollisen. Brike-
tit tehdään Kontion pääosin 
Kontion kutterilastuista, jo-
ten briketit ovat todella kui-
vaa polttopuuta. Arvonnassa 

Bioklapin brikettilaatikot sat-
tuivat Seppo Ahoselle ja Pirjo 
Hepolalle sekä Suomi 100-te-
räslyhty Paavo Niskalalle.

Lauantaiaamuna 16.12 au-
kesi myös valtakunnallinen 
joulukuusigeokätköily, jossa 
voi koordinaattien avulla löy-
tää itselleen joulukuusen. Pai-
kalle ensimmäisenä ehtinyt 
on saanut pitää kuusen löy-
töpalkkiona. Kuusen lisäksi 
kätköpaikassa on ollut kätkö-
purkki, jossa olevaan vihkoon 
toivottiin kaikkien paikan löy-
täneiden kirjaavan käyntinsä.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Härkö-
nen ja muu henkilökunta jututtivat kävijöitä.

Tällä tempauksella met-
sänhoitoyhdistykset haluavat 
toivottaa kaikille hyvää joulua 
ja kiinnittää huomiota siihen, 
että joulukuusen hakeminen 
metsästä ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin. Poikkeuksen teke-
vät nämä joulukuusikätköi-
lyssä löytyvät kuuset, jotka on 
merkiksi koristeltu punaisella 
metsänhoitoyhdistys-kuitu-
nauhalla. Kätköjen etsijöiden 
tulee noudattaa jokamiehe-
noikeuksia ja -velvollisuuksia 
ja toimia häiriötä tai vahinkoa 
aiheuttamatta. A-RH

Tyyne ja Väinö Lybeck 
nauttivat kahvista ja joulu-
tortusta, mutta ennen kaik-
kea juttutuokiosta toisten 
metsänomistajien kanssa.

merkiksi Visa Electron -kor-
teilla. Talletus ei ole mah-
dollista luottokortilla eikä 

yhdistelmäkortin credit-va-
linnalla. HT

HURJASTI
UUTUUKSIA!

HUOM!

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

*) ei käsitöistä, 
eikä paikallisista 

tuotteista.

Kanta-
asiakkaana 
saat aina  *) 

norm.
hintaisista 

ALENNUKSEN!

Joulu 

lähenee...

www.aarrekauppa.net

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

Kauppatie 8, 
S-Marketin talossa,

 p. 050 386 8660

JOULUN AUKIOLOAJAT
  Tänään Pe   9-18
  La 23.12.      9-18
  Su 24.12.      9-13
  Ma-ti 25.- 26.12. 

Suljettu
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Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2018

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2018

Toivotan asiakkailleni
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
Heli terveysaseman kanttiinista

Olen lomalla 21.12.2017 - 1.1.2018

TERVEYSKESKUKSEN 
KANTTIINI

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2018!

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2018!

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä muille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneille

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

Tiestön hoito yhteisalueurakkana 
Taivalkosken kanssa
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 12.12. Kokouksen alussa 
kuultiin kaupunginjohtajan 
ja eri valiokuntien ajankoh-
taiskatsaukset. 

Tiestön hoidon yhteisalu-
eurakkaan Pudasjärvi-Tai-
valkoski 2018-2023 päätet-
tiin osallistua ja hyväksyttiin 
hankintamenettely Lapin 
ELY-keskuksen ja Taival-
kosken kunnan kanssa li-
säyksellä, että poistetuksi 
merkityt matkaa lyhentävät 
oikotiet ml. Haukiojantie li-
sätään tarjouspyyntöön.

Kaupunki on yhdessä La-
pin ELY-keskuksen ja Tai-
valkosken kunnan kanssa 
aloittanut kilpailuttamisen 
1.10.2018 alkavan viiden 
vuoden sopimuskauden 
tiestön hoidon ja ylläpidon 
yhteisalueurakkana. Kilpai-
lussa sitoudutaan halvim-
man urakoitsijan valintaan. 

Rakennustarkastajan 
ja ympäristöjohtajan 
virat hakuun
Teknisenä johtajan virassa 
vuoden alussa aloittava Eero 
Talala on pyytänyt eroa hoi-

tamastaan johtavan raken-
nustarkastajan virasta, joka 
päätettiin julistaa haettavak-
si vakinaisesti täytettäväksi.

Ympäristöjohtaja Mika 
Kemppainen irtisanoutui vi-
rastaan 31.12. alkaen, koska 
hän siirtyy toisiin tehtäviin. 
Kemppaiselle myönnettiin 
ero ja päätettiin julistaa ym-
päristöjohtajan virka haetta-
vaksi vakinaisesti täytettä-
väksi.

Päätettiin jatkaa vuodelle 
2018 Pudasjärven kaupun-
gin ja Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy:n pienurakka-
sopimuksia Rakennusliike 

Asuntoinsinöörit Oy:n, Re-
montti-Center Oulu Oy:n ja 
Puiterakennus Oy:n kanssa.

Kaupunginhallituksen 
kokoukset päätettiin pitää 
tulevana vuonna kuluneen 
vuoden tapaan yleensä kau-
pungintalolla kuukauden 2. 
ja 4. tiistaina alkaen kello 16 
sekä ylimääräisiä kokouksia 
tarpeen mukaan. Poikkeuk-
sellisesti tammikuussa ko-
koukset pidetään Hirsikam-
puksen neuvottelutilassa ja 
OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä.

Keskustan kansanedustaja 
Marisanna Jarva on jättänyt 
kirjallisen kysymyksen hal-
litukselle koskien teiden tal-
vikunnossapitoa. Säät vaih-
televat suuresti eri puolilla 
maata, samoin myös teiden 
kunnossapidon taso. Teiden 
tulee olla ajettavassa kun-
nossa myös talvella eikä liik-
kuminen saa olla hengen-
vaarallista.   

-Palautetta tulee pal-
jon niin tien käyttäjiltä kuin 
urakoitsijoiltakin talvikun-
nossapidon nykytason ja 
järjestämisen ongelmis-
ta. Käymieni keskustelujen 
pohjalta riittäviä määräraho-
jakin tärkeämpää on tienhoi-
don uudelleen organisointi.

Teiden talvikunnossapito järkeistettävä
Erityinen ongelma ovat 

alueurakat, jotka ovat niin 
suuria, etteivät pienem-
mät urakointiyritykset voi 
edes jättää tarjouspyyntöä 
kilpailutuksessa, vaan nii-
hin voivat osallistua vain 
kansallisen tason yritykset. 
Pienyrittäjät tekevät kuiten-
kin käytännön työn pienem-
pinä aliurakointeina, mut-
ta saavat liian pienen siivun 
väliportaan napatessa osan 
tulosta. Tulolla ei pysty kat-
tamaan koneiden huoltoa ja 
uusimista.

-Pienten yritysten toimin-
ta on suurkilpailutuksilla 
muotoutumassa mahdotto-
maksi. Kustannukset voivat 
tienhoidossa vaihdella myös 

paljon eri vuosina, mutta pit-
kissä sopimuksissa kiinteäk-
si sovittu hinta voi käytän-
nössä tuoda tappiota useana 
vuonna peräkkäin. Tähän 
ei ole yrittäjillä varaa. Yksi 
toisensa jälkeen lopettaakin 
kannattamattoman aliura-
koinnin, Jarva harmittelee.

Kansanedustaja Marisan-
na Jarva ehdottaa, että sote 
–ja maakuntauudistuksen 
yhteydessä myös tiestön hoi-
toa koskeva tehtävä siirtyisi 
maakunnille. 

- Päätöksenteko olisi lä-
hempänä ja paikalliset olo-
suhteet tulisi paremmin 
huomioitua. Alueurakoiden 
pilkkomisella ja tienhoidon 
käskytysketjun lyhentämi-

sellä olisi mahdollista saada 
teiden talvikunnossapito ny-
kyistä järkevämmäksi.

A-K Uusitalo 

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Valo pimeyden keskellä 

Yönä, jolloin maailmankaikkeuden suurin mysteeri toteutui, Betle-
hemin reunamilla Juudean kumpuilevassa erämaassa oli paimenia 
vartioimassa laumaansa. He olivat köyhää väkeä eikä heitä ja heidän 
työtään pidetty suuressa arvossa. He valvoivat vuorotellen voidak-
seen pitää laumaansa silmällä läpi yön. Yhtäkkiä heille ilmestyi en-
keli ja Jumalan kirkkauden säteily peitti heidät.

Paimenet olivat kauhun vallassa, mutta enkeli ilmoitti heille, että 
he saisivat nähdä seimessä Messiaan, hyvän paimenen, joka oli tul-
lut kokoamaan hajaantuneen laumansa. Kirkkauden Herra oli tullut 
maan päälle etsimään kadonneita lampaitaan. 

Kun enkeli kertoi, miten he tunnistaisivat lapsen, häneen liittyi 
suuri joukko taivaallisia joukkoja, jotka lauloivat Jumalan ylistystä: 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa.” (Luuk. 2:14)

Enkelien poistuttua paimenet lähtivät heti rientämään kohti 
karjasuojaa. He ottivat mukaansa vaatimattomia lahjoja, jotka an-
toivat koko sydämestään Herralle. Pyhä Efraim Syyrialainen (306-
373) kertoo heidän lahjojensa olleen makeaa maitoa, tuoretta lihaa 

ja suun ylistystä. Maidon he antoivat Marialle, lihan Joosefille ja ylis-
tyksen Pojalle.  Lisäksi he toivat imettävän lampaan: sen antaessaan 
he antoivat karitsan pääsiäiskaritsalle, esikoisen esikoiselle, uhratta-
van uhrattavalle, ajallisen karitsan Jumalan Karitsalle.

Paimenet kertoivat kaiken, mitä olivat nähneet ja kuulleet en-
kelien sanovan. Maria ihmetteli suuresti heidän sanojaan ja tutkis-
teli niitä sydämessään.

Lähdettyään paimenet kertoivat näkemästään vielä monille 
muille. Herran ihmeiden julistajina he saivat olla pyhien apostoli-
en edelläkävijöitä.  

Kristus syntyy, kiittäkää!

Valoisaa joulujuhlaa toivottaen,

kirkkoherra 
Marko Patronen
Oulun ortodoksinen 
seurakunta

Seuraavassa on ortodoksisen perinteen 
piirissä säilynyt jouluevankeliumiin pohjautuva 

lyhyt kuvaus Betlehemin paimenista, jotka 
saivat kunnian olla Jumalan Pojan syntymän 

ensimmäisiä todistajia. Kuvaus on lyhennelmä 
munkki Serafimin toimittamasta ja osittain 

suomentamasta teoksesta Synaksarion, pyhien 
elämänkertoja – joulukuu, Ortodoksisen 

kirjallisuuden julkaisuneuvosto 2005. 
Lyhennelmän on laatinut kirkkoherra 

Marko Patronen.
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-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

MA-PE 9-20
LA 9-18
SU 8-13

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

KE-TO 20.-21.12.2017

”Herkkutiskiltä”
• IRTOTYNNYRISILLIÄ
• NORJAN LOHI KOKONAISENA
• NORJAN LOHI FILETTÄ
• SUUTARINLOHTA
• SAVUKALOJA
• IRTOPUNAJUURTA JA SUOLAKURKKUA

129

695

1295

299550 690

1995595 299

749289

159

289499 299

269

129 169

229179 995

kg

kpl

kg

pktpkt kg

kgrss pll

100 g100 g

pkt

rsspkt pkt

pkt

rss pkt

pktprk pkt

Atria
ROSOLLI
550 g
(5,25 kg)

Valio
AURA PALA
170 g
(17,59 kg)

Kotivara
JOULU
MEETVURSTI
200 g
(13,45 kg)

Korpela
JOULU KINKKU
VIIPALE
500 g (9,98 kg)

Kylmäsavu
PORO RULLA

Hyvä
PORON
KÄRISTYS

SAVU
NAUTA

Stockmos
JOULU
JUOMA
1,5 L (1,73 l)
sis. pantin

Atria
KARJALAN
PAISTI
700 g
(8,50 kg)

Saarioinen
LANTTU, PORK
KANA, MAKSA tai 
PERUNA LAATIKKO
700 g (4,27 kg)

Aito Irto
TYNNYRI SILLI

Atria Perhetilan
FILEE LEIKE
450 g (12,22 kg)
Merisuola-chili tai 
Grillimaustettu

KLEMENTIINI
Marokko

Tuore 
norjalainen 
LOHI FILEE
ruodoton

Antell
JOULU LEIPÄ
400 g
(3,98 kg)

Tuore Niemitalon
 LEIPÄ  JUUSTO

Atria
PUNA JUURI, 
PERUNA, tai 
ITALIAN SALAATTI
400 g (3,23 kg)

Risella
PUURO RIISI
1 kg

Valio
KUOHU KERMA
3,3 dl

Ingman
MAUSTETUT 
KERMA JÄÄTELÖT
1 L
laktoosittomat 2,99 pkt

JUHLA
PÖYDÄN 
KONVEHTI
3 x 300 g
(11,06 kg)

Eldorado
PERSIKAN
PUOLIKKAAT
840/470 g (3,81 kg) 
sokeri liemessä

RautaosastoltaTalousosastolta Talousosastolta

LOHIMARKKINAT
Keskiviikkona ja torstaina

Norjalaista sekä kotimaista 
KOKONAISTA LOHTA ja 
LOHI FILETTÄ

Avoinna:

mape 
920

la 918
aatto  

su 813

590

3900

9900

4990

8990

4750895

4900
Paikallisen tekijän
SAUNA-
VASTA 

Hyvä valikoima 
JOULU KUKKIA Atom Snow

LUMI-
POTKULAUTA 

Trevi CMP574 
BOOMBOX 
SOITIN

Cloud AMW-810GR
LANGATON 
BT STEREO-
KUULOKE

Esla 
POTKU-
KELKAT 
                      alk.

Stiga 
RATTI KELKAT 
                      alk.Stiga Pacer

PULKKA

Kokoontaittuva 
PUU-
KELKKA

TYÖKALU-
VAUNU 
• reikälevyseinämillä 
• monipuolisesti työkaluja

Viking 

OTSA-
LAMPPU 
• ladattava
• 800lm 

30-os.

MEISSELI-
SARJA 
• salkussa 

595003790

990

Prego

TUHKA IMURI
• 1200W  

Tekninen 

MICRO-
FLEECE 
VÄLI ASU

3995

1990

(kuva 
viitteellinen)

Hyvää ja Rauhallista Joulua
Toivottaa M-kaupan väki

Tikkivuori 
TYÖ-
TAKKI

Vuorelliset  
TYÖ-
HOUSUT  

4995

4500

Sievi Arktis

NAHKA-
SAAPPAAT  

109004995

Stiga 
LUMI LAUTA 
 

4995

Stiga Play off 
JÄÄ-
KIEKKO-
PELI 

• kannettava stereo-radionauhuri  
AM/FM • CD-soitin / MP3  
• USB-liitäntä   verkkovirta/patterit 
• kuulokeliitäntä • maximiteho 20W • takuu 1v

• langaton stereo bluetooth • hands-free puhelut • toiminnot 
musiikin kuunteluun • ääniohjaus • toiminta-aika: 3-4 h
• hienkestävä • toimintaetäisyys 10m • voidaan parittaa 2 
laitteeseen

(99,-)

3 prk 
kahden 

hinnalla!

Edullinen, palveleva joulukauppa Pudasjärvellä

Viking 
OTSALAMPPU
ladattava 800 lm

3790

Kuva 
viitteellinen

4995

45,-

Prego TUHKAIMURI 
1200 W

3995

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

30-OS MEISSELISARJA 
SALKUSSA

990

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

Airam
JATKOJOHDOT
Esim. 3-osainen 1 m 
kytkimellä

399

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

TYÖKALU-
VAUNU
reikälevyseinämil-
lä. Monipuolisesti 
työkaluja

595,-

FOLIO
ULKOTULI 
7 kpl

200

LYHTYKYNTTILÄ
12 kpl, 
paloaika 20-24 h

395
Havi KRUUNU-
KYNTTILÄ
5 kpl, paloaika 6-7 h

199
Havi Tuikku
LÄMPÖ-
KYNTTILÄT
50 kpl, paloaika n. 4 h

295

JUHLA-
TULI
paloaika 10 h

385
099

Kynttilä-tuote
KILOKYNTTILÄ
8 kpl, paloaika 16 h

369

Kynttilä-tuote
LYHTYKYNTTILÄ
5 kpl, 
paloaika 12-15 h

Kynttilä-tuote
HAUTAKYNTTILÄ
5 kpl kannella
paloaika 20 h

329
pkt

Perjantai - lauantai 22.-23.12.

HERKKUMAJONEESI SILLIÄ
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Kiittäen kuluneesta vuodesta!
Toivotamme hyvää Joulua ja
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi

Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2018!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Jyrkkäkoski Oy

Kiittäen kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2018.
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         
www.kle.fi p. 0400 384 407

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Korpisen kyläseura ry 
Kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2018.

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Kauniisti kajahti Pärjänsuolla

Pärjänsuon Kauneimmmat 
Joululaulut laulettiin hir-
vihallilla perjantaina 8.12. 
kanttori Keijo Piiraisen säes-
tyksellä. Järjestelyistä vasta-
si kylän aktiiveista koostuva 
Hupitoimikunta. Hirvihallin 
piha ja sisätilat oli somistettu 
kauniisti luomaan jouluista 
tunnelmaa. Entiseen tapaan 
tapahtuma veti osallistujia 
reilusti, kahdeksankymmen-
tä joulutunnelmaan virittäy-
tyjää saapui paikalle. 

Ennen lauluja syötiin her-
kullinen riisipuuro hillaso-
palla. Lopuksi juotiin tort-
tu- ja piparikahvit sekä 
nautittiin lasten riemusta, 
kun Joulupukki vieraili tuo-
misten kera. Kiltteinä olivat 
lapset tuomisten perusteel-
la olleetkin! On ilahduttavaa 

kerta toisensa jälkeen huo-
mata, kuinka paljon Pärjän-
suolla lapsia tosiasiassa on 
ja kuinka kaikki tulevat tois-
tensa kanssa toimeen. Nämä 
tapahtumat luovat kyläläis-
ten keskuuteen arvokasta 
yhteishenkeä sekä tarjoavat 
lapsille mahdollisuuksia yh-
teiseen puuhasteluun. Kyläl-
lä järjestettävät yhteiset ta-
pahtumat ovat vaalimisen 
arvoisia asioita, ihan jokai-
sella kylällä. 

Laulujen ohessa ohjel-
massa oli arvanmyyntiä ja 
runsaasti arpajaispalkinto-
ja olikin. Tapahtumassa ke-
rättiin kolehti Suomen Lähe-
tysseuralle, joka ohjaa varat 
edelleen nuorten syrjäytymi-
sen torjumiseen. 

Kauniit kattaussomisteet toivat mukavaa tunnelmaa ja 
vatsat täyttyivät herkullisista tarjottavista.

Pärjänsuolla ei tunneta 
pukinpelkoa! Paljon siinä 
ajatuksia vaihdettiin pit-
kästä aikaa!

Kanttori Keijo Piirainen sai laulattaa tuvan täydeltä osallistujia.

Kiitos kaikille osallistu-
jille sekä lämpimät kiitokset 
myös kylän ahkerille aktii-
veille, jotka hyvässä yhteis-

hengessä järjestitte jälleen tä-
män tapahtuman!

Mirka Pääkkö

Talviaikana Kurenalla 
– kesäajat vietetään Pelttarissa

Irja Jussila täytti maanantai-
na 85 vuotta ja vietti synty-
mäpäiväjuhlaansa lauantai-
na 16.12. Pelttarissa Itälän 
talossa, sukunsa ja ystävien-
sä kanssa. Hän halusi viettää 
juhlansa Pelttarin kodissaan, 
vaikka asuukin talvet Kure-
nalla.  

Irja on syntynyt Jongun-
järven rannalla Rantalas-
sa, jossa hän kasvoi yhdek-
sän sisaruksensa kanssa. Hän 
muistaa sota-ajan, joka verotti 
kaksi isänsä veljeä. Irja muis-
telee, että perhe valmistau-
tui lähtemään evakkoon kul-
jettamalla tavaroita veneellä 
Jongunjärven toiselle puo-
len. Väki odotti lähtökäskyä 
ja nukkui valmiiksi vaatteet 
päällään, koska lähtökäskyn 
odotettiin tulevan minä het-
kenä hyvänsä.  

- Jostakin syystä meidän 
ei tarvinnut lähteä evakkoon 
ollenkaan, vaikka saksalai-
set kulkivat Jonguntietä ja rä-
jäyttivät mennessään lossin ja 
Parkkilan sillankin, Irja muis-
teli.  

Avioliiton myötä, 1950-lu-
vun alkupuolella, hän siirtyi 
miniäksi Itälän taloon Pent-

ti Jussilan puolisoksi. Nais-
väen elämä oli siihen aikaan 
työntäyteistä, sillä kodeissa 
ei ollut työtä helpottavia ko-
neita. Irjakin hoiti omien las-
tensa lisäksi miehen vanhem-
mat, teki naisten työt ja hoiti 
lehmäkarjan. Reilut kolme-
kymmentä vuotta sitten tilal-
le rakennettiin uusi talo ja sen 
mukana saatiin kodinkonei-
ta ja muita asumisen muka-
vuuksia. 

Irjan ja Pentin perheeseen 
syntyi neljä lasta ja nyt su-
kua on jo neljännessä suku-
polvessa. Osa lapsista asuu 
Haukiputaalla, jossa Irja on 
viettänyt usean joulunsa las-
tensa perheissä. Niin hän te-
kee tänäkin jouluna. Pie-
nimpien lastenlastenlasten 
jouluriemun näkeminen on 
mieltä lämmittävää ja herät-
tää muistoja menneisyydestä. 

Irja Jussila on virkeä, toi-
melias ja ikäisekseen hyvä-
kuntoinen. Hän on asunut 
talvet jo useiden vuosien ajan 
vuokralla Kurenalla Naa-
mangantiellä, jonne hän 
muutti edesmenneen mie-
hensä kanssa. Talvet kulu-
vat hänellä hyvin kaupungin 

keskustassa, jossa hän pääsee 
osallistumaan moniin tapah-
tumiin muun muassa Eläke-
liiton järjestämiin kerhoihin. 

- Talvet kuluvat paremmin 
Kurenalla kuin Pelttarissa, 
jossa ei ole enää montakaan 

asuttua taloa. Kesäisin Pelt-
tariin tulee lomalaisia ja taloi-
hin väkeä, joten sinne tekee 
mieli mennä heti, kun kesä al-
kaa tehdä tuloaan, Irja mai-
nitsi asumisensa järjestelyis-
tä.

Irja Jussila lastenlasten lapsien Ainon ja Elsan kans-
sa kuvassa.
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Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

KYSY TARJOUS!

Myös rahoitusmahdollisuus. 
Tänä vuonna tilatuille remonteille 200 € 

lahjakortti valittuun pudasjärveläiseen yritykseen!

Kaikkien kävijöiden 
kesken arvottu 

Suomi 100 - tuotekorin 
voitti Jenni Lauhikari 

Kiitos kaikille kävijöille!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Suuntana Rovaniemi 
– neljä naista ihmemaassa

Aamukahdeksalta eräänä 
päivänä joulukuun puolivä-
lissä lähdimme ajelemaan 
kohti Napapiiriä. Päivätoi-
mintakeskus Osviitassa oli 
ensitreffit, ja Ranualta kou-
kittiin kyytiin se neljäs mat-
kalainen. 

Ajellessa aamu vaaleni 
harmaaksi päiväksi. Iltapäi-
väksi oli luvattu tuiskua. Mat-
kan aikana tarinat suorastaan 
lensivät. Elämän legendoja on 
mukava jakaa naisporukassa. 
Sen tietää jokainen nainen.

Rovaniemi näkyi komeas-
ti jo lähestyttäessä, mutta me-
nomatkalla ajoimme vain läpi 
kaupungin suuntana Napa-
piiri. Siellä auto parkkiin ja 
ihmettelemään! Ensimmäise-
nä pisti silmään alueen run-
sas, mutta kaunis jouluvalais-
tus. Joulupukin luo kuljimme 
mukavasti rakennetun polun 
kautta, mutta perille meno 
tyssäsi jonoon. Emme siis 
päässeet pukin kanssa ku-
viin, mutta tonttuja oli vilise-
mällä.

Ulkomaisten kielten sori-
naa kuului kaikkialta. Poro-
ajeluille näytti olevan tunkua. 
Tuli mieleen, että olimmeko 
ainoat suomalaiset siellä!

Joulumaa oli täynnä kai-
kenlaista jouluista tila toi-
sensa jälkeen. Tuntui että kä-
velimme kilometritolkulla 
kauppojen läpi. Ostopakkoa 
ei ollut, ellei tullut sisäsyn-
tyistä tarvetta hankkia lahjo-
ja.

Puolenpäivän jälkeen 
aloimme haeskella ruoka-
paikkaa. Kotahovi löytyi, tu-
lisijan ympärille rakennettu 
kota. Ruoka oli todella hyvää, 
eikä kovin kallistakaan. Pal-
velukin oli moitteetonta. Täy-
dellinen reissu siis tähän asti.

Sitten alkoi kutsua kau-
punki. Etsimme Vintikin, 
laajan kirpputorin. Aina jo-
tain sieltä matkaan tarttuikin. 
Vaikka sanottava on, että toi-
sinaan hinta tuntui kovalta 

Napapiirin portissa oli ihmettelemistä.

kirpputorihinnaksi.
Kävelimme tovin jouluka-

dulla, vilkaisimme putiikki-
en tarjontaa ja joimme hyvät 
kahvit kadun reunan kahvi-
lassa. Tässä vaiheessa oli jo 
alkanut sataa lunta. Tuisku 
muuttui sakeammaksi koko 
ajan paluumatkalla.

Yhdessä poikkesimme 
vielä Ranuan eläinpuiston 
myymälässä. Karkit ja suk-
laat eräältä söi koira. Itselle 

Rovaniemen joulukadulle 
oli tuotu komea kuusi. 

Kotahovin todella hyvä metsäsienikeitto kauniisti ka-
tettuna.

säästyy mustikkaviini joulu-
juomaksi.

Sitten kotiin. Auton umpi-
naisessa tilassa syntyy hyvä 
tunnelma, henkilöautonkin. 
Ja tutussa porukassa tarinoi-
den, joissa on ripaus totta, 
kertominen ja kuunteleminen 
on turvallista. Suosittelen!

Pirjo Riihiaho,  
kuvat Eija Filppa

Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Taksi 
Sami Konttila

Joulumuistamisiin tarkoitetut varat suuntaamme tänä 
vuonna SPR Pudasjärven osaston toiminnan tukemiseksi.

Toivotamme kaikille 
rauhallista joulua ja 

onnellista uutta vuotta.

Joulutähti on helppohoitoinen 
kukka jouluksi

Hautaus- ja kukkapalve-
lu Räisäsellä on aloitet-
tu jouluvalmistelut jo hy-

vissä ajoin kertovat Hilkka 
Räisänen ja Mirja Tolkki-
nen. Esimerkiksi syksyllä 
on jo kerätty käpyjä ja ok-
sia jouluasetelmiin ja py-
häinpäivän aikana myytä-
viin kransseihin. Joulutähti 
ja Amaryllis ovat tänäkin 
jouluna suositummat ja 
myydyimmät joulukukat. 

Myynnissä on amarylliksia ja hyasintteja, joiden sipuli 
on vahattu ja koristeltu.

Leikkokukkakimppuja asi-
akkaat ostavat vasta lähem-
pänä joulua. Uutuutena on 
tullut myyntiin amaryllik-
sia ja hyasintteja, joiden si-
puli on vahattu ja koristel-
tu. Ne eivät ole mullassa 
eivätkä tarvitse vettä. Va-
hatuille sipuleille odotetaan 
myös hyvää joulumyyntiä. 
Räisäset ovat tyytyväisiä, 
että kukkien kuljetus sujuu 
nykyään ongelmitta Pudas-
järvelle, koska kukkatukul-
la on oma kuorma-auto, jol-
la kukkia kuljetetaan. 

Joulun aikaan työpäi-
vät venyvät välillä pitkiksi-
kin, joten lisätyövoimaakin 
tarvitaan. Kempeleen puu-
tarhaoppilaitoksen floristi-
opiskelija Mervi Juurikka 
on ollut liikkeessä työhar-
joittelussa. Mervin työnku-
vaan kuuluvat kaikki kuk-
kakaupan työt. Tulilatva, 
Atsalea, Orkidea ja Timant-

tiananas soveltuvat aller-
gikoillekin sekä pienten 
lasten ja lemmikkien omis-
tajille. Jouluruusu on ollut 
viime vuosien uusi kukka-
suosikki, mutta on syytä 
muistaa sen myrkyllisyys. 
Hyasintti on kasvavista al-
lergioista huolimatta edel-
leen monille kukka, joka 
tuo joulumielen tuoksul-
laan. Vastoin monien kä-
sitystä, joulutähti on var-
sin helppohoitoinen kukka. 
Maltillisella kastelulla pär-
jää. Annamme mielelläm-
me hoito-ohjeita ja neuvoja 
joulukukkien hoitoon tuu-
mivat Hilkka, Mirja ja Mer-
vi.

Anna-Riikka Huhta

Hyvää Joulua!
Palvelemme Joulun aikaan joka päivä

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 

17,17 snt/min,  
pudasjarvi@k-supermarket.fi 

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

la 23.12. klo 8-21, 
su 24.12. klo 8-16 Jouluaatto, 

ma 25.12. klo 12-18 Joulupäivä, 
ti 26.12. klo 10-21 Tapaninpäivä

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018

Aittojärven 
kyläseura ry

Jouni Vikström

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Kipinän 
kyläseura

Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

Koreten 
Vesiosuuskunta

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Puhoskylän Kyläseura ry

Kurentie 24

JARI JA PÄIVI JUNNA

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

KARILASSI OY

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

www.koskitraktori.com

Jukolantie 35, Pudasjärvi. P. 0400 251 671

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi
Marko Koivukangas
p. 040 5541 689

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

-

Metsäpalvelu 
Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella 
kokemuksella ja 
ammattitaidolla

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Ojala TK Ky

Koneurakointi
Teuvo ja Kari Ojala

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Teuvo Ojala, p. 0400 388 557, 
Kivikontie 2 C, Pudasjärvi

Puuliiton 
Pudasjärven 

ammattiosasto 
272

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi 
puh. 020 8346 310 
turvapalvelu@netti.fi

Pudasjärven
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi
puh. 020 8346 310

www.polkky.fi

Sarakylän 
Kivi Oy

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Taipaleenharjun 
kyläseura

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

Sarajärvi
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Kehitys- ja resurssijohtaja Anu 
Vourinen kertoi ajankohtai-
sista asioista sotemuutokses-
sa sekä valinnanvapaudessa. 
Maakunta- ja sotemuutoksen 
tiekartta on valmistunut ja se 
on nähtävissä netissä. Pohjois-
Pohjanmaan sotevalmistelua 
voi myös seurata nettisivuil-
ta. Maakunta- ja sote-uudistuk-
sen tiimoilta on vielä suuria ko-
konaisuuksia valmisteilla, joita 
ovat konsernirakenne, liikelai-
tokset sekä maakunnan yhtei-
nen budjetti. Budjetin ennakoi-
daan olevan peräti 1,7 miljardia 
euroa. 

Sotemuutoksen eli sosiaa-
li- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen tavoitteena on kaventaa 
ihmisten hyvinvointi- ja tervey-
seroja, parantaa palvelujen yh-
denvertaisuutta, saatavuutta ja 
vaikuttavuutta sekä hillitä kus-
tannusten kasvua. Maakunta-
uudistuksen tavoitteena puo-
lestaan on sovittaa yhteen 
valtion aluehallinto ja maakun-
tahallinto sekä luoda tarkoituk-
senmukainen työnjako valtion, 
maakuntien ja kuntien välille. 
Perustuslakivaliokunnan näke-
myksen mukaan uudistus on 
välttämätön, kiireellinen ja tär-
keä. Muutokseen liittyvien la-
kien odotetaan valmistuvan ai-
kataulussaan eli kesään 2018 
mennessä.

Perustuslakivaliokunnan 
lausunnon perusteella valin-
nanvapauden toteuttamis-
suunnitelmaan tuli joitakin 
muutoksia. Maakunnan sote-
keskusten yhtiöittämispakko 
poistui, valinnanvapausjärjes-
telmä tulee voimaan vaiheit-

tain vuodesta 2020 alkaen, sote-
keskusten palveluvalikoimaa 
muutettiin sekä asiakassetelin 
sääntelyä ja myöntämistä tar-
kennettiin. Valinnan vapaus 
asiakkaalle tarkoittaa, että hän 
voi valita käyttämänsä julki-
sen tai yksityisen sote-keskuk-
sen ja hammashoitolan. Valin-
nan voi tehdä 1.10.2020 alkaen. 
Jos asiakas ei itse valitse sote-
keskusta, listataan hänet liike-
laitoksen sote-keskuksen (eli 
julkinen sote-keskus) asiak-
kaaksi. Jos asiakas ei ole valin-
nut sote-keskusta 1.1.2023 men-
nessä, tulee hänestä parhaiten 
saavutettavissa olevan sote-
keskuksen asiakas (julkinen tai 
yksityinen). Asiakas voi vaih-
taa keskusta puolen vuoden 
välein näin halutessaan. Eri-
tyissairaanhoidon palvelut, so-
siaalipalvelut, neuvolapalvelut 
sekä koulu- ja opiskelutervey-
denhuoltopalvelut tuotetaan 
ainoastaan julkisessa eli maa-
kunnan liikelaitoksessa. Hy-
vinvointivaliokunta piti tärkeä-
nä pyrkiä edistämään hyvää 
ymmärrystä maakunta- ja sote-
muutoksesta, sillä valiokunnan 
rooli painottuu jatkossa ennalta 
ehkäisevien palvelujen kehittä-
miseen ja toteuttamiseen.

Hyvinvointikoordinaattori 
Ulla-Maija Paukkeri kertoi hy-
vinvointisetelin suunnitellun 
sellaiseksi, että se luovutettai-
siin vuosittain kaikille kunta-
laisille ilman tarveharkintaa. 
Jokainen voi itse päättää, mi-
hin palveluun tai hankintaan 
sen käyttää. Hyvinvointistelis-
sä voisi olla esimerkiksi vas-
tikkeeton osa ja vastikkeellinen 

osa. Vastikkeettomalla osal-
la tarkoitetaan sellaista seteliä, 
jossa ei ole omavastuuosuut-
ta laisinkaan Vastikkeellisel-
la osalla, jossa on ennalta mää-
rätty omavastuu osuus, voisi 
puolestaan ostaa palveluja tai 
tavaroita paikallisilta yrityk-
siltä. Kyselyjen perusteella hy-
vinvointiseteliä käytettäisiin 
esimerkiksi lastenhoitopalve-
luihin, hierontaan tai virkistys-
retkeen . Toivottu arvo on vaih-
dellut keskimäärin 20 euron 
ja 200 euronvälillä. Karhupa-
jan nuoret puolestaan ideoivat, 
että voisi olla kolmen tyyppis-
tä seteliä, joissa on eri suuruiset 
omavastuuosuudet.

Hyvinvointisetelin kustan-
nukset on katettava, ainakin 
aluksi, verovaroin. Jatkossa on 
mahdollista, että hyvinvoin-
tiseteli nostaa kuntakohtaista 
hyte-kerrointa, jonka perusteel-
la kunnille jaetaan valtion avus-
tuksia. Hyvinvointivaliokun-
ta totesi, että hyvinvointiseteli 
ja kuntalaisten aktiivisuu pal-
velujen kysynnälle voisi edis-
tää sivukylien palveluntarjon-
taa. Hyvinvointisetelin tuomat 
kustannukset kunnallle olisivat 
huomattavat, joskin osa varois-
ta tulee takaisin verotuloina, jos 
seteliä käytetään paikallisiin 
palveluihin. 

Hyvinvointivaliokun-
ta ohjeisti hyvinvointisete-
lin kehittämistä omana ko-
konaisuutenaan yhtä aikaa 
sotemuutokseen valmistautu-
misen kanssa. Kaikki kunta-
laiset eivät käytä nettiä, joten 
on tarpeellista mahdollistaa 
muunlainenkin käyttö ja yh-

teistyökumppaniksi ja/tai aloi-
tuskustannusten jakajaksi voisi 
kysellä jotain isompaa yhteisöä, 
esimerkiksi yliopistoa tai naa-
purikuntaa. 

Talous- ja hallintopäällik-
kö Mervi Niemen mukaan var-
haiskasvatuksen palvelusete-
lijärjestelmän tavoitteena on 
lisätä asiakkaiden valintamah-
dollisuuksia, parantaa palve-
lujen saatavuutta, saada uu-
sia yrityksiä paikkakunnalle 
sekä varautua strategian mu-
kaiseen asukasluvun kasvuun 
joustavasti. Varautumisen li-
säksi varhaiskasvatuksen paik-
kojen lisääminen on tarpeen 
lähiaikoina, sillä tällä hetkel-
lä paikkojen tarve on 250, kun 
normaalivuonna tarve on ollut 
keskimäärin noin 200. 

Tällä hetkellä varhaiskasva-
tusaste on Suomessa noin 70 
prosenttia ja Pudasjärvellä hie-
man yli 50 prosenttia. Toisin sa-
noen, vaikka Pudasjärven asu-
kasluku ei kasvaisikaan, tulisi 
entistä suurempi osa nykyisis-
tä lapsista saada varhaiskas-
vatuksen piiriin ja tämä lisää 
hoitopaikkojen tarvetta. Hy-
vinvointivaliokunta totesi oh-
jausesityksenään, että varhais-
kasvatuksen palveluseteli on 
eri asia kuin hyvinvointiseteli. 
Tästä syystä nämä kaksi palve-
lua on syytä valmistella erillisi-
nä kokonaisuuksina. Varhais-
kasvatuksen palveluseteli tulee 
viedä valmisteluun ja päätök-
sentekoon vuoden 2018 aikana.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Valiokunnassa maku-sote-, 
valinnanvapaus- ja seteliasioita

Joulu kiireistä aikaa kukkakaupassa
Pudasjärven Hautaustoi-
misto ja Kukka Ky on tar-
jonnut hautaus- ja kukka-
palveluita jo vuodesta 1959. 
Kukkakauppa palvelee kat-
tavasti leikkokukista ruuk-
kukukkiin, hääkimppuihin, 
surusidontaan ja esimerkiksi 
juhlapaikkojen koristeluun. 
Palveluihin kuuluvat hauta-
jaisten järjestäminen, kukka-
laitteet, kirkon ja muistoti-
laisuuspaikan koristelu sekä 
hautakivet.

Esa Pihlaja on työsken-
nellyt liikkeessä vuodesta 
1987 lähtien, josta itsenäise-
nä yrittäjänä reilut 20 vuotta. 
Alalta oli tullut kokemusta 
jo nuorena, sillä hän autte-
li Esan tädin Lainan ja hä-
nen miehensä Vilho Kärjen 
vuonna 1959 perustamassa 
liikkeessä.

Vuonna 1995 yritys siirtyi 
Esa Pihlajalle ja hänen sisa-
relleen Saara Mikkolaiselle, 
joka sittemmin on jättäyty-
nyt pois yrityksestä.

– Meillä on yksi työnte-
kijä ja sen lisäksi jonkin ver-
ran osa-aikaista työvoimaa 
muun muassa omat lapset ja 
vaimo Senja auttelevat tar-
vittaessa, Esa Pihlaja kertoo.

Yrittäjä Esa Pihlaja ker-

too olevansa alkuperäisel-
tä ammatiltaan metsuri, jon-
ka koulutuksen hän suoritti 
1979-1980. Ennen nykyiselle 
alalle lähtemistään hän suo-
ritti hautaustoimiston har-
joittajan diplomin sekä mui-
ta alan kursseja.

Joulu on kukkakaupassa 
yksi vuoden kiireisimpiä ai-
koja, onhan joulunaika pe-
rinteisesti kukkien aikaa. 
Syksyn aikana on aloitet-
tu valmistautuminen jou-
luun keräämällä erilaisia 
materiaaleja metsästä. Jou-
lutavaroiden ja kukkien en-
nakkotilaukset on tehty lo-
ka-marraskuussa.

- Suosituin kukka on jou-
lutähti. Suosittuja ovat myös 
jouluiset kukkakorit ja -ase-
telmat. Jouluruusuakin me-
nee jonkin verran, kertoo 
Pihlaja.

Tulilatva soveltuu hy-
vin lapsiperheille ja allergi-
koille. Herkimmät asiakkaat 
reagoivat ruukkukasvien 
mullalle. Tuoksuiltaan voi-
makkaimpia joulukukkia 
ovat hyasintti ja sypressi.

-Jouluviikon aikaan 
olemme lisänneet monin-
kertaisesti myyjiä. Teemme 
myös yhteistyötä Interflo-

ran kanssa. Kun asiakas ha-
luaa ilahduttaa kaukana asu-
vaa sukulaista hän voi tilata 
netin kautta kukat tai käy-
dä liikkeessä tekemässä ti-
lauksen. Verkkokauppa on 
nykyaikainen paikka tehdä 
myös kukkaostoksia. Kukat 
ja asetelmat löytyvät sivuil-
ta eKukka.fi.

- Toivoisin, että asiak-
kaat ostaisivat kukat hyvissä 

ajoin ennen joulua. Näin jäi-
si myös hyvää aikaa nauttia 
rauhassa jouluisista väreistä 
ja tuoksuista, sanoo Pihlaja.

Kukkakaupasta saa tar-
vittaessa neuvoja ja hoito-
ohjeita kukkien kasvattami-
seen!

Anna-Riikka Huhta

Joulukukkien valikoima on runsas ja lisäksi myydään 
kukkakoreja ja -asetelmia.

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Tervetuloa!

Rytingin kaupan väki toivottaa kaikille

JOULUVIIKON AUKIOLOAJAT:
su 24.12. klo 8-13.00, ma 25.12. klo 12-17.00, 

ti 26.12. klo 12-17.00

Oikein Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

KIITOS
kuluneesta vuodesta 
asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneillemme. 
Rauhallista joulua ja 
onnellista uutta 
vuotta 2018!

Jukolantie 1, Pudasjärvi
Puh. 010 525 8801

FYSIOTERAPIA 
TOIMINTATERAPIA 
ALLASTERAPIA 
PUHETERAPIA 
HIERONTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme
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Me palvelemme - We serve

Lions Club Pudasjärvi on palvellut 
paikkakunnalla jo yli 50 vuoden ajan. 

Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Timo Kerälä klubin presidentti 2017-2018

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2018!

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2018!

Toimistomme:
Pudasjärvi Toritie 1 (OP:n talo, 2.kerros) p. 020 413 520

Kuivaniemi Kuivajoentie 13 B 2 (OP:n talo) p. 0400 318 607
www.mhy.fi

Toivotamme Rauhallista Joulua 
sekä Menestyksellistä 
Uutta vuotta 2018!

MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2018.
Juhani Jurmu puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Yksi varhaisimpia muistiku-
via lapsuudestani liittyy tal-
viseen sunnuntaipäivään. 
Oli kirkas pakkaspäivä, ra-
diosta kuului kirkonmenot. 
Pihakoivuissa istui kymme-
niä teeriä urpuja syömässä. 
Ihmettelin, miksei niitä isä 
käy ampumassa. Winshester 
kivääri riippui seinänaulassa 
toimettomana. Muistan kun 
sanottiin olevan pyhäpäivä, 
jolloin on täydellinen lepo-
päivä. Ei silloin sovi pauku-
tella pyssyllä.

Yksi muistikuvista on 
myös kun vanhaisä, isäni 
täysi kaima, Juho Aukusti 
Ervasti käveli maantietä pit-
kin meille talvisena pyhä-
päivänä pystykorva koiran-
nahkaiset kintaat kädessä. 
Minäkin sain niitä käsissäni 
pidellä. Vanhaisä oli kaup-
pias ja maanviljelijä, myös 
seppä ja veneen tekijä ku-
ten isänikin, vielä taitava lo-
henuistelija silloin vapaana 
virtaavassa Iijoessa. 

Ervastin uutta koulua ra-
kennettiin siten, että se val-
mistui juuri kun menin en-
siluokalle kansakouluun 
syksyllä 1957. Rakennus-
miehet kävivät meillä ruo-
kailemassa. Yksi rakennus-
miehistä on jäänyt mieleeni. 
Hän opetti meitä poikia ta-
vaamaan seuraavasti; P  I  P-
PIP, PIPPI-I PI, JAAKOPPI. 

Jostakin syystä on minun 
muistiini helposti jääneet 
erikoiset ja humoristiset sa-
nat ja sanapaukaukset. Niis-
tä yksi on tämä mainittu. Yri-
tin opettaa samalla tavalla 
nykyajan koululaisia kun he 
kävivät vierailulla poliisiase-
malla vuosituhannen vaih-
teen tienoilla. Silloin pidim-
me heille Kemppaisen Sarin 
kanssa oppituntia poliisitoi-
mesta. Eiväthän he tienneet, 
mitä on tavaaminen. 

Koulaiseksi  
varttuneena
Uusi koulu valmistui to-
siaankin parahiksi juu-
ri kun aloitin koululaisen 
uran. Koulumatka oli meil-
tä vain 300 metriä. Vanhem-
mat sisareni olivat joutu-
neet aloittamaan opintiensä 
Kurenkylän kansakoulussa, 
”Siitosmuorin” opissa. Kint-
tupolkuja pitkin olivat jou-
tuneet kävelemään seitse-
män kilometrin matkan, sen 
päälle vielä Kariniemen Jus-
sin venekyydillä Iijoen ylit-
se. Rospuuttokelin aikana 
kortteerasivat Mäntylässä 
tai Eskossa.

Kun menin kouluun en-
simmäiselle luokalle, alakou-
lun opettajana toimi Kyllikki 
Knuut, miehensä Heino oli 
yläkoulun opettaja. He oli-
vat kyläläisten keskuudes-
sa hyvin tykätty opettajapa-
riskunta. Heino järjesti kylän 
kansakoulun oppimäärää 
vaille jääneille miehille il-
takouluna mahdollisuuden 
suorittaa tämä yleissivistä-
vä oppijakso. Monet kylän 
miehet osallistuivat kuule-
mani mukaan innolla opis-
keluun.  Knuuttien Kimmo 
pojalle oli isä Heino rakenta-
nut koulun käsityöluokassa 
vanerista polkuauton. Se oli 
avomallia, oli siinä valot ja 
polkimet, joilla auto saatiin 
etenemään. Kateeksi kävi. 
Heino opettaja oli innokas 
urheilu- ja partiomies. Hä-
nen johdollaan yläkoululai-
set rakensivat Jaaskamovaa-
ran rinteeseen Iijokivarteen 
Koloksi nimetyn partiokäm-
pän. Sen lähipuussa pesi 50-
60 lukujen vaihteessa sii-
piorava. Ei taida enää siellä 
asua. Lähietäisyydelle Ko-
losta Heinon johdolla sama 
joukko aloitti hyppyrimäen 

rakentamisen. Se kuitenkin 
jäi keskeneräiseksi Knuut-
tien muutettua takaisin koti-
seudulleen opettajiksi. Olipa 
harmin paikka. 

Muistiini on jäänyt jou-
lujuhla ollessani ensimmäi-
sellä vuosiluokalla. Itseäni 
muutaman vuoden vanhem-
pi Veikko serkku esitti yh-
dessä ohjelmanumerossa ru-
noilevaa tonttua. Esiripun 
takaa pyyhälsi Veikko tont-
tupuvussa vauhdikkaas-
ti areenalle. Teki tyylikkään 
kuperkeikan, pysähtyi sii-
hen ja runoili: Olen tont-
tu Tippeli ja osaan monta 
seikkaa. Näin mä juosta vii-
letän ja heitän kuperkeik-
kaa.

Katselin ihailun vallassa 
esitystä takapenkiltä. Se jat-
kui Veikon vetäessä takatas-
kustaan jonkin kynän tapai-
sen esineen jatkaen esitystä 
runon muodossa 

Tässä kynä kummalli-
nen, punainen ja musta. 
Napsutteli peukalolla kynän 
päätappia ja jatkoi.

Lukea ei kaikki taida 
tontun kirjoitusta.

Runo jatkui vielä, mutta 
enemmät sanat on aika hä-
vittänyt muistista.

Koululle perustettiin 
myös kirjasto, sivistystä syr-
jäkylälle. Alakoulun Kyllikki 
-opettaja toimi kirjastonhoi-
tajana. Ensimmäistä lainaa-
mani kirjaa pyysin opet-
tajalta, että sen on oltava 
seikkailukirja, ei mikään sa-
tusepustus. Opettaja ehdotti 
Pekka Töpöhännän Seikkai-
lut -nimistä kirjaa. No sehän 
kuulosti miehekkäältä ja sen 
lainasin. Mukavasti meni 
joulunaika sitä lukiessa. 

Knuuttien jälkeen valit-
tiin Ervastin koululle opet-
tajapariskunta Kainuusta, 
Eeva ja Kauko Komulainen. 

Muistan kun uusi mies-
opettaja ajoi 3- vaihteisella 
tankopyörällä meidän pihal-
le aurinkoisena kesäpäivänä. 
Sehän oli suorastaan sensaa-
tio siihen maailman aikaan. 

Oikein vaihdepyörä ja ko-
mean sinivärinen. Opetta-
ja laittoi sen seisomaan kar-
tanolle kaksihaaraiselle 
jalustalle. Voi mahoton mikä 
näky. 

Mullakin oli tuolloin rän-
näriksi kutsuttu pyörä, jon-
ka olin suurin piirtein itse 
koonnut vanhoista pyörän-
raadoista pajan takaa. Se oli 
naisten mallia, mutta tangon 
virkaa teki laudan kappale 
molemmista päistään haa-
ralle sahattuna. Kun en yl-
tänyt istuimelta polkemaan, 
niin istuin sen lautatangon 
päällä. Jopa ylsi jalat polki-
mille. Pyörän takapään run-
ko-osaan laitoin usein räpä-
tin, kiinnitin pyykkipojalla 
pahvi- tai tuohikappaleen 
vastaamaan pinnoihin. Sii-
tä kuului mukavaa päri-
nää ajaessa. Tällä rännärillä 
ajoin kerran kotipihalla kan-
toa päin seurauksella, että 
ylähuuli osui ohjaustangon 
keskitappiin ja teki ison ver-
tavuotavan haavan. Sitä käy-
tiin Kurenalla hoitamassa 
vanhassa kunnansairaalas-
sa. Koululle oli muuttanut 
asumaan terveyssisar -paris-
kunta Irma Jämsä ja miehen-
sä Esa. Heidän Moskvist 407 
autollaan käytiin paikkaa-
massa huuli kolmella tikil-
lä akanhampaalle.  Tapahtu-
masta on jäänyt elinikäinen 
arpi. Enpä ole sitä enää par-
ralla peitellyt. Näkyköön.

Hyvää Joulua kaikille!
Paavo Ervasti

Tuli toivomus pakinasta Pudasjärvi-lehden 
joulunumeroon, vaikkapa vanhoilta ajoilta. 

Leikkasin ja liimasin omista 
muistelmistani joitakin pätkiä.

Paavo Ervasti muistelee 

– Ahman kokoisena

Siunattua Joulua 
teille kaikille pudasjärveläisille! 

Toivottaa paluumuuttaja 
Eila Vallin

Ei valtaa, kultaa, loistoa tuo joulu lahjanaan,
vaan Luojan olkoon kunnia ja rauha päällä maan
Oi Herrani, tee juhlani, nyt itsellesi iloksi!
Ei valtaa, kultaa, loistoa vaan luojan kunniaa.

Tuo kotiin lasten riemua, kun loistaa joulupuu
tuo joulun kirkas sanoma, kun ilta tummentuu
ja tuntooni tuo rauhasi, ilolla täytä uskoni,
tuo kotiin lasten riemua ja joulusanoma.

Jo, joulurauha,saavu, jää nyt joka sydämmeen,
luo toivon, ilon lämmin sää maailman kylmyyteen
Vieraaksi saan nyt Kuninkaan et muutu Herra milloinkaan!
Jo Joulurauha, saavu, jää, luo toivo lämmin sää. 

”Koski vain ihan hiljalleen, 
pauhaa matkojen päässä...” ja kaiteiden takana. 

Iijokisoutuväeltä joulun ja 
entistä paremman uuden vuoden toivotus!
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PARHA
AT EVÄ

ÄT

JA BIL
EET!

FONDUE & CACHO PETRELLO 22. 26. JA 27.12.
DUO ATOMI & ZORE 29. 30. JA 31.12.

KATSO VUODENVAIHTEEN AUKIOLOAJAT: ROMEKIEVARI.FI

ROMPAN
JOULU JA UUSIVUOSI

ROMEKIEVARINTIE 1
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

Rauhallista Joulun aikaa ja 
hyvää uutta vuotta!

Talviuintipaikka avattiin jouluksi
Kurenalan liikuntapuisto Ra-
jamaan rantaan avattiin tal-
viuintipaikka torstaina 21.12. 
Näin uinnin harrastajat pää-
sevät jouluna pulahtamaan 
virkistävään kylmään ve-
teen. Alkusyksystä paikka oli 
avoimena, kunnes jääongel-
mien vuoksi oli nyt kuukau-
den päivät suljettuna. Talvi-
uintipaikan aukipitämisestä 
vastaavan Työpetarin toimin-
nanjohtaja Tuomo Jokikokko 
kertoi, että piti odottaa jään 
vahvistumista. Nyt jäätä on 
riittävästi avannon saamisek-

si uintikuntoon. 
Työpetari toimittaa ran-

nalla olevaan uintikoppiin 
pankkisiirtolomakkeita, joilla 
avainten haltijat voivat mak-
saa 25 euron kausimaksun 
Työpetarin pankkitilille. Uu-
sia avaimia saa 25 euron hin-
taan Työpetarilta Unelma-
tehtaalta tai virkistysuimala 
Puikkarin kassalta. 

Avantouinnin harrastajia 
on ollut kolmisenkymmen-
tä ja satunnaisten uimareiden 
kanssa noin 50 henkeä. Pitkän 
uintikauden ja keskeisen pai-

kan ansiosta uskotaan harras-
tajien määrän ja uintikertojen 
lisääntyvän. Työpetarilta toi-
votaan, että kaikki laittavat 
uintikertansa vihkoon, että 
voidaan kävijämäärällä pe-
rustella avantouintipaikan 
tarpeellisuutta Pudasjärvellä. 

Ensi syksystä lähtien 
avantouintipaikka on luvas-
sa Pietarilassa ja siellä tulee 
olemaan ennakkotietojen pe-
rusteella myös saunomismah-
dollisuus. 

Heimo Turunen

Kari Kareketo ja Pekka Seliö olivat viimeistelemässä talviuintipaikkaa juuri joulun alla.

Aurinkoenergian 
esittelypäivä K-raudassa

Pudasjärven K-raudassa jär-
jestettiin perjantaina 15.12. 
aurinkoenergian teemapäi-
vä. Aurinkoenergiajärjestel-
mien esittelijänä toimi tek-
ninen myyjä Joni Heikkinen 
Lem-Kem Oy:n Oulun toimi-
pisteestä. 

-Suomessa monet luu-
levat, että aurinkoenergi-
an hyödyntäminen ei kan-
nata pitkän ja pimeän talven 
takia. Aurinkoenergiajärjes-
telmät tuottavat Etelä-Suo-
messa kuitenkin yhtä paljon 
energiaa kuin Keski-Euroo-
passa. Kesän pitkät, valoisat 
päivät kompensoivat pimeää 
talvea ja viileä ilma parantaa 
aurinkopaneelien ja -keräin-
ten tehoa. 

Kylmä ilma ei haittaa - 
aurinkopaneelien tuotto-

Aurinkopaneelien äärellä tekninen myyjä Joni Heikkinen, Matti Koivu sekä kauppi-
aat Jaana ja Jukka Valkola.

kyky on parempi alhaises-
sa lämpötilassa. Parhaat 
ilmansuunnat; etelä, lounas, 
kaakko, (länsi ja itä). Aurin-
koenergiajärjestelmien alene-
vat hinnat, jatkuva tuote-ke-
hitys sekä omaan käyttöön 
tuotetun aurinkoenergian 
siirtomaksuttomuus ja verot-
tomuus ovat johtaneet siihen, 
että aurinkoenergia Suomes-
sa on myös taloudellisesti 
kannattavaa, totesi Heikki-
nen. 

Aurinkopaneeleita suun-
niteltaessa arvioidaan tietoa 
auringon säteiden määrästä, 
joka auttaa mitoittamaan oi-
kean kokoisen järjestelmän 
kohteeseen. Yleisin paneelien 
paikka on katto. 

Pitkällä aikavälillä tulevat 
suuret säästöt. Kesän pitkät 

ja valoisat päivät kompen-
soivat pimeää talvea. Aurin-
kopaneelijärjestelmän huol-
to tapahtuu keväällä, jolloin 
vedellä huuhdellaan havut ja 
lehdet pois. 

Omakotitalossa järjestel-
män hankintakustannuk-
set on säästetty yhdeksän 
vuoden kuluessa, maatiloil-
la kahta vuotta lyhyemmäs-
sä ajassa, jos sähkön hinta on 
normaali. 

K-raudan kauppiaat Jaana 
ja Jukka Valkola olivat tyyty-
väisiä esittelypäivän kävijä-
määrään.

-Asiakasmäärä yllätti po-
sitiivisesti. 

Kävijöille tarjottiin kahvit, 
tarjoilusta vastasivat kauppi-
aat ja henkilökunta. A-RH

Joulupuukeräyksellä jälleen 
lahjapaketteja lapsiperheille

Joulupuu-keräys toteutui 
tänäkin vuonna upealla ta-
valla. Tämä oli 9. kerta, kun 
keräys järjestettiin Pudasjär-
vellä. 

Joulupuu-keräyk-
sen avulla autetaan lapsi-
perheitä, joissa on talou-
dellisia huolia tai muuten 
vaikea elämäntilanne. Jou-
lupuu-keräys mahdol-
listui ja toteutui tänäkin 
vuonna moniammatillise-
na yhteistyönä Mannerhei-
min lastensuojeluliiton Pu-
dasjärven yhdistyksen ja 
LähiTapiolan yhdessä orga-
nisoimana. Kouluterveyden-
hoitajat, koulukuraattorit, 

neuvolan terveydenhoitajat, 
perhetyöntekijät sekä seu-
rakunnan diakoniatyön-
tekijä kartoittivat perhei-
den tarvetta ja halukkuutta 
osallistua Joulupuu-keräyk-
seen lahjansaajina. Näin mu-
kaan valikoitui 40 perhettä 
ja 153 lasta, joille vapaaeh-
toiset yksityishenkilöt ovat 
hankkineet lahjan tuomaan 
jouluiloa ja toimittaneet ne 
LähiTapiolaan tai seurakun-
tatalolle.

Kuusia, joista sai käy-
dä noutamassa pakettikor-
tin, oli K-Supermarketissa, 
S-marketissa/Aarrearkussa, 
kirjakaupassa ja seurakun-

tatalolla. Pudasjärven kau-
punki on lahjoittanut useana 
vuonna joulukortteihin va-
ratun rahan Joulupuu-kerä-
ykseen, millä on ollut muka-
na lahjojen hankinnassa. 

MLL:n hallitusväki sekä 
LähiTapiolasta Sari Pähti-
lä lajittelivat paketit. lah-
jat toimitetaan perheille 
jouluviikon aikana yhteis-
työtahojen kautta. MLL ha-
luaa kiittää lämpimästi kaik-
kia Joulupuu-keräykseen 
osallistuneita yhteistyö-
kumppaneita ja lahjoittajia; 
teidän avullanne saadaan li-
sää jouluiloa moneen lapsi-
perheeseen!

Joulupuukeräykseen tuli jälleen suuri määrä paketteja, joita lajittelemassa Sari Päh-
tilä LähiTapiolasta sekä MLL:n edustajina Annika Mattinen ja Hely Forsberg-Moila-
nen.
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Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille ja yhteistyökumppaneille

Pudasjärven syöpäkerho kiittää 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa jäsenille, 
kaikille toiminnassa mukana
olleille ja toimintaa tukeneille

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA 
Kiitämme asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2018!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2018!
Taksi Piia ja Sami Savela perheineen. 

Sami p. 0400 289 760, Piia p. 0400 386 188

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

2018!

Taksi Piipponen Oy ja Piipposen Pirtti

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Reumayhdistyksellä pikkujoulu
Pudasjärven Reumayhdis-
tyksen pikkujoulua vietet-
tiin sunnuntaina 10.12. suu-
ren joukon kera. 

Lunta, hyvä tunnelma, 
iloinen mieli ja erittäin hyvä 
ruoka. Aloitimme juhlan Pu-
dasjärven näyttämön esityk-
sellä; Kulkurinkuusi. Kiitos 
näyttelijöille upeasta esityk-
sestä. Maistuvan ja moni-
puolisen jouluruokailun oli 
kattanut ravintola Merita. 

Kiitos kaikille osallistujille! 
Oikein hyvää Joulun 

odotusta kaikille!

Joulupukki vierailee joka 
vuosi päiväkodissa

Joulupukki ja muori ilahdut-
tivat perjantaina 15.12. vierai-
lullaan Pikku-Paavalin lapsia. 
Päiväkoti järjestää joka vuosi 
pikkujoulutapahtuman lap-
sille eli kyseessä on jokavuo-
tinen perinne. Lapset lauloi-

vat pukille ja muorille lauluja. 
Mm. Joulupukki, joulupuu on 
rakennettu, pikkuinen tonttu 
hyppeli näin. Omille osastoil-
le palatessaan lapset löysivät 
”joulupukin tuomat” lahja-
pussit kuusen juuresta. Jokai-

nen sai pussissaan karkin, pil-
limehun, piparin ja tarroja. 
Lapset saivat avata pussinsa 
heti ja herkutella sisällön.  

Pikku Paavalin päiväkoti/ 
Harmaahukat

Joulun aikaa K-supermarketissa
Joulun alla on kaupan alal-
la tosi kiireistä. Joulun aika 
vaatii myös työntekijöiltä 
paljon. Viime vuodesta on 
hyviä kokemuksia työvuo-
rojen suhteen, kertoo kaup-
pias Tommi Niskanen K-su-
permarketista. Kauppa on 
avoinna joka päivä joulun ai-
kana. 

Kauppiaan ajatuksia siitä, 
kun Suomi täytti 100-vuotta. 

- Saa olla yksityinen yrit-
täjä. Jos oltaisiin vieraan hal-
linnon alla, niin vapaus olla 
yrittäjänä ei olisi itsestään 
selvyys. En osaa sanoin ku-
vata, kuinka kiitollinen olen 
edellisille sukupolville, myös 
omalle ukilleni kun taisteltu 
itsenäisyyden eteen.

-K-supermarketin tuo-
tevalikoimassa Suomi 
100-vuotta teemaan liittyen 
on lähes sata tuotetta myyn-
nissä, toteaa Niskanen.

Joulukauppa näkyy työn-
tekijöiden näkökulmasta, 
että kolme kuukautta ruo-
kakauppaa ladataan joulua 
varten ja viikossa se myy-
dään joulutavaroista tyh-
jäksi, joulu ja juhannus ovat 
vuoden kiireisimmät juhlat. 

Joulukinkku tilaukset 
kauppaan tehdään jo touko-
kuussa ja kaupassa asiakkaat 
aloittavat kyselemään joulu-
kinkkuja marraskuussa, tuo-
resuolattujen kinkkujen suo-
sio kasvaa joka vuosi ja niistä 
otetaan varauksia. 

Parhaillaan kauppakiin-
teistössä on menossa mittava 
remontti, mutta jonka aika-
na kauppa ei ole päivääkään 
kiinni. Remontti on rauhoi-
tettu jouluajan. Tammikuus-
sa juhlapyhien jälkeen jatke-
taan remonttia, jonka myötä 
K-supermarketista tulee ava-
rampi, tilavampi ja entistä 
viihtyisämpi.

-Asiakkaat ovat meille se 

tärkein asia ja asiakkaiden 
palautteiden perusteella tä-
hän remonttiin on lähdetty 
kehittämään kauppaa, ker-
too Niskanen.

Muina toimintoina Niska-
nen kertoo ylijäämäruoan ja-
kamisen jatkuvan maanan-
taisin Karhupajan kanssa. 
Joulupuukeräyksessä oltiin 
mukana ja perjantaina 15.12 
oli joulupuurotarjoilu vähä-
varaisille yhdessä Työpeta-
rin, Kesselin ja Alpo Illikai-
sen kanssa.

Kauppa on jouluna joka 
päivä auki, mutta kaupan 
väki rauhoittuu joulun viet-
toon, kun pääsee kotiin, 
vaikka lyhyemmäksikin ai-
kaa. 

Joulu on yksi tärkeimmis-
tä juhla pyhistä. Toivon, että 
ihmiset nauttisivat joulus-
ta yhdessä läheisten kanssa, 
toivottelee Tommi Niskanen.

Kakkukahvit Vuoden 
Yrittäjä ja 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi 
K-supermarket Pudasjärven 
yrittäjä Tommi Niskanen tar-
josi itsenäisyyspäivänä 6.12. 
100-vuotiaan Suomen ja Pu-

dasjärven Vuoden yrittäjäksi 
valitun kauppiaan kunniak-
si kakkukahvit yhteistyössä 
Pudasjärven Syöpäkerhon 
kanssa. Tarjoilijana toimi 
Anelma Outila. Kakkua oli ti-
lattu 600 palaa, joka riitti juu-
ri ja juuri. Itsenäisyyspäivänä 
työntekijät kertoivat olevan-
sa tyytyväisiä nykyisen Suo-
men tilanteeseen. 

Kahvi ja kakkutarjoilu oli 
suunniteltu ja toteutettu kah-
vi nurkkaukseen, jossa oli ti-
laa asiakkailla nauttia pöy-
dän antimista. Kakkukahvit 
oli laitettu kauniisti esille. Si-
nivalkoinen kukka-asetelma 
toi isänmaallista tunnelmaa.

Anna-Riikka Huhta

Anelma Outila tarjoili kah-
via ja kakkua.

Itsenäisyyspäivänä kauppaan saapuneet asiakkaat py-
sähtyivät ostosten välillä kakkukahville. 

Parhaillaan eletään vuoden vilkkainta aikaa kaupan alal-
la, totesi itsenäisyyspäivänä kauppias Tommi Niskanen

”Sydämet sykkivät 
rakkauden kieltä, 
koti on tulvillaan 
jouluista mieltä.

Lumi maan sulkee 
luoden taikaa, 

aatos jo kulkee kohti 
joulun aikaa.”

Pudasjärven Reumayhdistys
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Hyvää Taivaan 
Isän siunaamaa 

joulurauhaa 
kaikille!

Esteri Niemitalo

Aili Ojala 

Kiittävät Joulu- ja 
Uuden Vuoden 

toivotukset omaisille ja 
ystäville! 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta! 
Veera ja Aarno 

Tomperi, Katja ja 
Armi Vuorma

Hyvää 
Joulua ja Onnea 
Uudelle Vuodelle 

sukulaisille ja 
tutuille!

Eija Pohjanvesi

Sukulaiset, 
ystävät, naapurit. 
Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta 

Vuotta
Hilda ja Jorma 

Perttu

Tintin tiirailuja
Illan hämärtyessä talitiainen on siirtynyt kuusenoksalle istumaan 
suojaisaan paikkaan, josta kuitenkin itse näkee valomeren asuin-
seudultaan, jossa asuu. Jo paljon aikaisemmin joulun tuloa se oli 
syönyt hyvällä ruokahalulla ihmisten laittamia talviruokia. Oli pit-
kiä talipötkyjä, pyöreitä palleroita, auringonkukan siemeniä, olkil-
yhteen antimia ja hirvimiesten laittamia makupaloja. Kelpasi siinä 
sydäntalvi aloittaa nautiskellen. Päivä oli lyhyt, joten täytyi haka-
ta vinhaa vauhtia, jotta jaksaa istuskella kuusen oksalla pitkän pi-
meän kaamosajan. 

Siinä päivien saatossa huomaa valojen lisääntyvän, joten koke-
neen tintin aivoitukset tietää joulun lähestymistä. Nuoret voivat 
vain kuunnella kokeneitten tirskahtelua, taitaa tulla jotain suurta.

Ihmisten kiireet lisääntyvät, värivaloja syttyy, kynttilöitä syty-
tetään ja luonto maalaa itsensä valkoiseksi; kerran vuodessa juh-
lava hetki. Linnulle se aina on sama luonnon kiertokulku. Vain 
ihmisten lähellä asuvat ovat eri asemassa. Silloin tällöin ruokinta-
paikalle saapuu uusi tulokas ja tuumailee ajatuksissaan, jopa sat-
tui sopivasti ja vielä pääsee toisten joukkoon aterioimaan. Osaa-
vatkohan arvioida jouluaattoa, ei ne meille kerro mitään. Jonkun 
äänen tirskauttavat, mutta otappa siitä selvää. Mukava kuulla pie-
nikin sävel linnun nokasta. Ihmisten vauhti kiihtyy illan hämärty-
essä ja kulkijoita riittää ja kaikilla näyttää matka suuntautuvan sa-
maan kohteeseen. Tämä on ensimmäinen havainto sieltä kuusen 
oksalta, minne oli laittautunut tähystelemään. Paikka oli sellainen, 
missä ei näkynyt metsän väkeä, jänis loikki jossain pellon laitamil-
la, ketun ääni kuului vaimeana parkaisuna, huuhkaja saattoi liidel-
lä yläpuolella, mutta kuusen oksa oli turvallinen paikka. Hieman 
saattoi pakokaasujen haju haiskahtaa pakkassäässä.

Kaiken kokenut tiainen tiesi nyt, että tulee pitkä iltapuhde, 
mutta tunsi touhun ja päätti jaksaa kerran vuodessa valvoa yksi 

ilta ja seurasi toisia syrjäsilmällä heidän reaktioitaan. Valoja syttyi 
taasen kivien vierelle paljon, tintin matematiikka ei pystynyt las-
kemaan niiden määrää. Tiiraili oksien läpi mitä sattui näkemään. 
Tässä vaiheessa tintti huomasi, että ihmisten kiire oli kaikonnut 
ja liikuttiin hyvin arvokkaasti, keskittyen joulun tunnelmaan. Vähi-
tellen illan tullen liikkujat vähenivät ja saattoi odottaa toista ta-
pahtumaa, miten nyt kulkee se punapukuinen ja parrakas kulkija. 

Pian vastaus tulikin, sieltä se sama ukko ajaa hurauttelee niin 
kuin ennenkin ja herättää kavereitaan katsomaan, kun osa nuok-
kui jo uhkaavasti oksallaan. Siinä sitä sakilla sitten seurataan näy-
telmää, se kesti vain hetken ja häipyi pois eikä kukaan lähtenyt 
pimeän lentoon, kun ei oltu yön kulkijoita. Joitakin ihmisen ään-
telyjä saattoi kuulua ja koira haukahteli pihapiirissä. Siinä muu-
tama ääni, kunnes taas se pitkäpartainen ukko ajelee takaisin ja 
tyhjä reki poron perässä. Tiaiset luulivat illan hiljenneen, mut-
ta hetken päästä kajahtaa isot kellot ja linnut olivat tipahtaa ok-
saltaan säikähdyksestä, vanha tintti oli varautunut tällaiseenkin.

Aikansa istuttuaan oksilla linnut alkoivat nuokkumaan yö-
puullaan, kun kuuntelivat Enkeli taivaan virren, uneen vaipues-
saan haaveilivat tulevan päivän ruokailua, rasvapötkyjä, talipallo-
ja. Eipä tienneet ravinnon korkeita kolestrolipitoisuuksia, ei ollut 
tarpeenkaan, kun vain ruoka maistuu ja on tehokasta.

  
Jouluna 2017 
Kauko Kuukasjärvi

Toivoo Jukka ja 
Lea Törrö

Sukulaisille ja 
ystäville Hyvää 

Joulua ja onnellista 
Uutta Vuotta.

Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta vuotta 

kaikille sukulaisille, 
ystäville ja tuttaville!

Eero Mikkola

 

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

Nyt esittelyvuorossa on Timo Liikanen. 

Onnistunut paluu kotimaisemiin 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherra Timo Liikanen 
muutti perheensä kanssa Pu-
dasjärvelle lokakuussa 2016 
Tyrnävältä. Liikanen on syn-
typeräinen pudasjärveläinen 
ja hän kertoo olleen mukava 
palata kotipaikkakunnalle. 

Timo Liikanen on tyy-
tyväinen monipuoliseen 
papin työhön. Suomi 100 
vuotta itsenäisyyden juhla-
vuosi monipuolisine toimin-
toineen alkaa olla ohitse. Ke-
sällä oli uutena toimintona 
muun muassa torilla pide-
tyt tilaisuudet. Joulun alla 
seurakuntalaiset ovat ko-
koontunet suurella joukolla 
Kauneimmat joululaulut -ti-
laisuuksiin, konsertteihin ja 

kaiken kansan joulupuurol-
lakin kävi lähes 1000 henkeä. 
Joulunajan jumalanpalveluk-
sia järjestetään Pudasjärven 
kirkossa ja seurakuntakes-
kuksessa, jonne kirkkoher-
ra toivoo edelleen runsasta 
osallistumista. 

Luottamushenkilöiden ja 
työtovereiden kanssa on ke-
hitelty seurakunnan strate-
giaa tuleville vuosille. Hen-
kilöstö ja luottamushenkilöt 
ovat sitoutuneita ja talout-
ta on hoidettu vastuullises-
ti. Seurakuntaelämä eri työ-
aloilla on monipuolista. Ensi 
vuoden yksi merkittävä ta-
pahtuma ovat syksyllä 2018 
pidettävät seurakuntavaalit.

Perheestä aviopuoliso 

Kirkkoherra Timo Liikanen toivottaa kaikki tervetul-
leeksi seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja toimin-
toihin. 

Kaisa Liikanen työskenteli jo 
ennen Pudasjärvelle muut-
tamista uskonnon lehtori-
na Hirsikampuksella. Se oli 
myös omalta osaltaan vai-
kuttamassa Tyrnävältä Pu-
dasjärvelle muuttamiseen. 
Perheeseen kuuluu neljä las-
ta.

Pudasjärvi on hieno ym-
päristö elää ja kasvaa lapsil-
le. Muun muassa päiväkoti-
toimintaan Liikaset kertovat 
olevansa tyytyväisiä. Samoin 
kotia lähellä olevat koulujär-
jestelyt on organisoitu hyvin. 

Palvelutkin toimivat paikka-
kunnalla loistavasti ja paik-
kakuntalaiset ovat ottaneet 
uuden kirkkoherran ja per-
heen lämmöllä vastaan. 

Timo Liikasen harrastuk-
siin kuuluvat kuntourheilu 
ja musiikki. Kesällä lajivali-
koimiin kuuluvat rullahiih-
to, maantiepyöräily ja juok-
su, talvella maastohiihto. 
Hyvä fyysinen kunto antaa 
osaltaan voimia henkiseen 
työhön ja johtamistehtävään.

Anna-Riikka Huhta
Timo Liikanen käyttämässä seurakunnan tervehdyspu-
heenvuoroa tämän vuoden joulunavauksessa torilla.

Hyvää ja 

Lämmintä 
Joulua!

Hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Mari ja Marko Kälkäjä

Kiittäen kuluneesta Vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

 Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta 
sukulaisille ja 

ystäville!
Seija Mäntykenttä

Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta 

vuotta sukulaisille, 
ystäville ja tuttaville

Päivi ja Juha Ylitalo
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Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

METALLIROMUN
KIERRÄTYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2018!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja

toivotamme Rauhallista 
Joulua ja hyvää 

Uutta Vuotta 2018
sukulaiset, 

Taipaleenharjulaiset, 
tuttavat ja asiakkaat 

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2018!

Taj Mahal 
- Ajattoman kauneuden lumoa

Olipa kerran kaunis kunin-
gatar, jota hänen puolisonsa 
rakasti syvästi. Kun kunin-
gatar tunsi loppunsa olevan 
lähellä, hän esitti kunin-
kaalle kolme toivomusta: 
”Pidä huolta lapsistamme. 
Älä koskaan enää mene nai-
misiin. Rakenna haudalle-
ni ihana muistomerkki, joka 
kestää ikuisesti.” Murtu-
neena kuningas lupasi. Ra-
kennuksesta tulisi niin lu-
moava, että aurinko ja kuu 
itkisivät.   

Intian Agrassa sijaitseva 
muistomerkki tunnetaan ni-
mellä Taj Mahal, rakennus-
ten kruunu. Jälkipolvet ovat 
ylistäneet sitä maailman 
kauneimmaksi rakennuk-
seksi ja yhdeksi nykyajan 
ihmeistä. Luonnollisesti se 
on myös Unescon maail-
manperintölistalla.

Rabindranath Tagore, 
intialainen nobelkirjailija, 
luonnehti Tajia kyynelpi-
saraksi ikuisuuden poskel-
la. Rudyard Kiplingille se 
edusti kaiken puhtaan ai-
neellistumaa. Meillä runoi-
lija Katri Vala uneksi rak-
kaudesta, joka rakentaisi 
sen kaltaisen haudan.

Mumtaz Mahal,  
kuninkaallinen  
puoliso
Mumtaz Mahal eli Arju-
mand Banu Begum (1593–
1631) syntyi Agrassa persia-
laiseen aatelisperheeseen. 
Lahjakas ja kaunis tyttö sai 
hyvän kasvatuksen. Hän 
puhui arabiaa ja persiaa ja 
kirjoitti runoja. Hän avioitui 
prinssi Khurramin (1592–
1666) kanssa, joka antoi hä-
nelle nimen Mumtaz Ma-
hal, palatsin ylhäisin. 

Vuonna 1628 Khurram 
nousi valtaistuimelle hal-
litsijanimellä Shah Jahan. 
Mumtaz sai arvonimet ku-
ninkaallinen puoliso ja 
maailman kuningatar. He 

asuivat Agran linnassa kuin 
keskellä tuhannen ja yhden 
yön loistoa. Huoneet oli ko-
risteltu kullalla ja jalokivil-
lä. Puutarhan suihkuläh-
teissä solisi ruusuvesi.  

Mumtaz auttoi köyhiä ja 
muita vähäväkisiä. Hän toi-
mi Shah Jahanin neuvonan-
tajana. Ollessaan miehen-
sä mukana sotaretkellä hän 
synnytti terveen tytön, joka 
oli heidän neljästoista lap-
sensa, mutta menehtyi itse. 
Shah Jahan taisteli tuol-
loin Burhanpurissa, jonne 
Mumtaz väliaikaisesti hau-
dattiinkin.

Vaimon menetys oli 
Shah Jahanille raskas isku. 
Hän vetäytyi omiin oloihin-
sa. Vuoden kuluttua kovas-
ti vanhentunut hallitsija, 
kumara ja valkotukkainen, 
alkoi toteuttaa Mumtazin 
toivomusta muistomerkis-
tä. Vaimon tomumaja tuo-
tiin kultaisessa arkussa Bur-
hanpurista Agraan.  

Maailman kaunein 
rakennus
Taj Mahal kohosi Jamuna-
joen rantaan kauniille pai-
kalle. Rakentaminen kes-
ti yli 20 vuotta (1632–1653). 
Työtä teki noin 20 000 ajan 
parasta koti- ja ulkomaista 
käsityöläistä. Materiaaleis-
sakaan ei säästelty. Valkois-
ta marmoria tuotiin Rajahs-
tanin kivilouhimoista ja 
jalokiviä Euroopasta asti. 
Seiniä koristeltiin upotuk-
sin, korkokuvin ja kaiver-
ruksin. 

Kokonaisuuteen kuulu-
vat muut rakennukset teh-
tiin vaatimattomammin 
punaisesta hiekkakivestä. 
Vaikuttavan pääportin läpi 
kulkeva kävijä näkee en-
simmäisen kerran valkoise-
na ja unenomaisena hohta-
van mausoleumin.  

Tajin edessä on puutarha 
kanavineen, jotka symbo-

Upean pääportin läpi häämöttää valkoinen mausoleu-
mi.

Mumtaz Mahal ja Shah Jahan. Tuntemattoman taiteili-
jan persialaistyylinen fantasiakuva. Tummat pilvet Taj 
Mahalin yllä viittaavat parin kohtaloon. Kuva Wikipe-
dia.

Taj Mahal – maailman kaunein rakennus.

loivat paratiisin neljää jokea 
ja joita reunustavat jalan-
kulkukäytävät istuinpenk-
keineen. Eniten tungos-
ta näkyy sen penkin luona, 
jolla prinsessa Diana aikoi-
naan istui yksin ja surullise-
na ilman prinssiään. Erityi-
sesti pariskunnat otattavat 

kuvia taustallaan Taj, ikui-
sen rakkauden ja aviouskol-
lisuuden symboli. 

Mausoleumissa toisiinsa 
pusertuvien turistien mas-
sa kiertää hämärässä Mum-
taz Mahalin ja Shah Jahanin 
koristeellisia sarkofageja. 
Valokuvauskiellosta huo-
limatta kännykkäkamerat 
napsahtelevat.

Shah Jahanin kerro-
taan suunnitelleen itsel-
leen mausoleumia mustas-
ta marmorista. Kun Taj ja 
muut suuret rakennuspro-
jektit rasittivat valtion ta-
loutta, hänen ja Mumtazin 
poika Aurangzeb kaappasi 
vallan vuonna 1658 ja sul-
ki isänsä kotiarestiin Agran 
linnaan. Siellä Shah Jahan 
vietti viimeiset vuotensa 
lohtunaan se, että hän näki 
ikkunasta etäällä Taj Maha-
lin.  

Teksti ja kuvat
Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on  
pudasjärveläislähtöinen 
tietokirjailija, joka asuu 
nykyisin Rovaniemellä.
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Suomi-neito syntyi syrjäiselle, karulle ja kyl-
mälle, mutta niin kauniille niemelle metsi-
en, järvien ja soiden keskelle. Synnytys oli 
vaikea, mutta keisarinleikkausta ei tarvittu. 
Monet kummit epäilivät neidon selviämis-
tä aikuisikään. Neito selvisi. Sillä oli hyvät 
ja terveet sukujuuret. Lapsuudessa ja nuo-
ruudessakin oli kyllä vaikeaa. Lapsuudes-
sa oman perheen sisällä syntyi verinen riita 
tulevaisuudesta. Kun päästiin perhepiiris-
sä sopuun, jouduttiin ulkoapäin tulleisiin, 
erittäin vaikeisiin sotiin, joissa uhattiin jopa 
Suomi-neidon olemassaoloa.

Sisulla ja taidolla ja uhrauksilla neito sel-
visi suurista koettelemuksistaan. 100-vuoti-
aan itsenäisen Suomi-neidon historia on san-
karitarina. Lähes routarajan tuntumaan on 
rakennettu monen nälkäkuurin jälkeen per-
heelle hyvät olosuhteet, Ei ole ollut ”kulta-
kaivoksia”, paljolti vaan Jussi ja kuokka. 

Kansainvälisten mittauksien mukaan 
Suomi-neito on kivunnut kärkisijoille useil-
la elämänaloilla. Tänne tullaan ihailemaan 
talon tapoja, metsiä ja järviä ja suurta luon-
toa, joka on monelle ihmeellinen kokemus 
revontulineen. Aikuisen ikään ehtinyt Suo-
mi-neito on ollut kainosti ylpeä niistä sadois-
ta onnitteluista, joita on tulvinut eri puolil-
ta maailmaa. Olenko minä näin huomattu?

Suomi-neidon talossa pitää olla myöskin 
isäntä. Tätä nimitetään tasavallan presiden-
tiksi. Seuraavassa lyhyet esittelyt tähänasti-
sista Suomi-neidon presidenteistä.

Muistan koulupäivän, jolloin opettaja toi 
luokan eteen kookkaan kuvan partaisesta 
miehestä ja kertoi, että tässä on Suomen pre-
sidentti ”Ukko-Pekka”. Siitä lähtien Suomen 
presidentit ovatkin olleet seurannassani.

Suomen valtionpäämiehen virkaa hoi-
ti aluksi P.E. Svinhufvud, vuonna 1918 vuo-
den lopulle saakka. Hänen jälkeensä valittiin 
valtionhoitajaksi Gustaf Mannerheim, jonka 
johdolla maahan alettiin valmistella tasaval-
taista valtiomuotoa.

Ensimmäinen presidenttimme oli 
K.J. Ståhlberg 1919-1925
Hän oli koulutukseltaan lakimies ja monis-
sa kysymyksissä lainkuulijainen. Suomen 
tasavallan ensimmäiset lait ja perustuslaki 
ovat suurelta osin hänen kynästään. Kaarlo 
Juho eli korkeaan ikään läpi sotavuosienkin. 
Pääministeri-presidentti J.K. Paasikivi ker-
too muistelmissaan käyneensä useinkin ky-
symässä neuvoa Ståhlbergiltä. Vieläpä sai 
tarkkoja ohjeita, miten Suomen valtuuskun-
nan tulisi toimia Pariisin rauhansopimuk-
sessa1947.

Lauri Kristian Relander 1925-1931 
Hän sai vähättelevän lisänimen” ReissuLas-
se”, koska teki valtiovierailun kaikkiin naa-
purivaltioihin. Nuori tasavalta kävi kylässä. 
Naapurivaltiomiehet julkaisivatkin kiittäviä 
lausuntoja Suomen kyvykkäästä ja toime-
liasta päämiehestä! Hän teki muistiinpanot 
jokaiselta työpäivältään, niistä vieraista, jot-
ka kävivät presidentin puheilla. Hän myös-
kin arvioi neuvottelujen sisältöjä ja neuvotte-
lijoita. Ne muistiinpanot julkaistiin aikanaan 
kahtena paksuna kirjana, mielenkiintoista 
luettavaa.

P.E. Svinhufvud 1931-1937 
Hän oli myöskin lakimies, joka ”ei voinut 
toimia laittomasti” Periaate vei hänet Siperi-
aan ” opintomatkalle” Hänen hallitusaikan-
sa oli levotonta kansalaissodan jälkipuintia. 
Hän hajotti lapuanliikkeen lietsoman Mänt-
sälän kapinan arvovallallaan.

Kyösti Kallio 1937-1940 
Kallion merkitys on saanut lisää arvostus-
ta. Hän oli ensimmäinen, joka kansalaisso-
dan riipaisevien tapahtumien jälkeen piti 
hyvän puheen Nivalan kirkossa. Toivoi ja 

vaati sovinnollista toimintaa vastakkaisille 
osapuolille. Oli laatimassa Lex Kalliota ja oli 
monissa muissa tärkeissä lakiuudistuksissa 
tärkeänä vaikuttajana. Hän joutui kokemaan 
vastuulliselta paikaltaan Suomen talviso-
dan, joka uuvuttikin voimat. Kallio kuoli 
marsalkka Mannerheimin syliin rautatiease-
malla, ollessaan lähdössä Nivalaan lomalle. 
Televisiossa menee dokumentti ”Kyösti Kal-
lio, Suomen suurin talonpoika”.

Risto Ryti 1940-1944 
Rytikin oli lakimies ja talvisodan pääminis-
teri, jonka tehtävään ”pakotti” silloinen pre-
sidenttimme Kyösti Kallio. Ei ollut päivää-
kään puolustusvoimien ylipäällikkönä ja 
muistelmissaan kertoo, että vastusti hallin-
toaikoinaan useinkin asehankintoja ja va-
rusteluja. Tuomittiin kuitenkin sotasyylli-
senä vankilaan. Rytin presidenttikaudelle 
ajoittui toinen maailmansota ja meidän jat-
kosotamme. Se oli Rytillekin erittäin raskas-
ta aikaa. Olimmeko ”ajopuu, koskivene, tai 
hyökkäyssotaan valmistautunut”. Nykytie-
tojen mukaan Suomi oli kaikkea tätä. Suomi 
oli vaarassa joutua miehitetyksi. Ryti ja Man-
nerheim kantoivat raskaan vastuun. Suurin 
motiivi toimintaan oli välttyä miehityksel-
tä ja saada takaisin Talvisodassa menetetty 
Karjala.

Kun Paasikiveltä kysyttiin jatkosodan ai-
kana ulkomailla, miksi Suomi meni asevel-
jeyteen natsi-Saksan kanssa? Paasikivi vasta-
si: ”Suomi olisi siinä tilanteessa turvautunut, 
vaikka itse Piruun!”

Rytistäkin tuli, niin kuin useista sen ai-
kaisista Suomen hallintomiehistä, sanka-
rivainajia. Risto Ryti valittiin 2004 Ylen 
kansanäänestyksessä suurimmasta suoma-
laisesta toiseksi, Mannerheimin jälkeen 

Carl Gustaf Mannerheim  
1944-1946 
Mannerheim oli koulutukseltaan sotilas. 
Niitä taitoja tarvittiin, jotta Suomi saavutti 
itsenäisyytensä ja kykeni sen säilyttämään. 
Mannerheimista tuli viisas valtiomies, joka 
toimi ansiokkaasti useissa rauhan toimissa. 
Ulkomaillakin laajasti arvostettiin Manner-
heimia. Jopa suuri Stalin ilmoitti sotasyylli-
syysoikeudenkäyntien aikana, että hänellä ei 
ole mitään hampaankolossa Mannerheimiä 
vastaan, tervetuloa Mustalle merelle hoita-
maan terveyttään.

J.K. Paasikivi 1946-1956 
Juho Kusti joutui pääministerinä ja presi-
denttinä hyvin vaikeaan tehtävään. Suomi 
oli sotien vuoksi ajautunut taloudelliseen 
ahdinkoon. Niskassa olivat lisäksi ylettö-
män suuret sotakorvaukset, 400 000 karja-
laisen asuttaminen ja maan jälleenrakennus. 
Suurin ongelma oli miten selvitä sodan voit-
tajista.

Paasikivi neuvotteli siedettävän YYA-
sopimuksen ja ansaitsi Neuvostoliiton kor-
keimman kunnianosoituksen, Leninin 
kunniamerkin vuonna 1954. Paasikivikin an-
saitsisi suuren muistopatsaan.

Urho Kaleva Kekkonen 1956-1982 
UKK oli pitkäaikainen valtionpäämiehem-
me, 25 vuotta. Hän jatkoi Paasikiven linjal-
la ja loi hyvät suhteet itäiseen naapuriimme. 
Hänestä on kirjoitettu jo tähän mennessä 
suuri määrä tutkimuksia ja historioita. Joka 
luulee ja väittää, että Kekkosta toimissaan 
ohjasi paljolti omahyväinen ”kepulointi”, on 
syytä lukea esimerkiksi Ilmari Turjan muis-
telmat. Turja oli Kekkosen ikätoveri, opis-
kelukaveri, molemmat lakimiehinä samois-
sa työpaikoissa ja samoissa isänmaallisissä 
harrastuksissa ja edelleenkin pitivät yhteyt-
tä elämänsä loppuun saakka. Kyllä Urho Ka-
leva Kekkonen oli suuri suomalainen isän-
maan mies.

Mauno Henrik Koivisto 1982-1994 
Amerikan Yhdysvalloissa on ollut tapana 
sanoa, että siellä on mahdollista toteutua 
”amerikkalainen unelma”. Presidentti Koi-
viston kohdalla toteutui suomalainen unel-
ma. Köyhästä kouluakäymättömästä pojasta 
kasvoi sodan kokeneena ja sen jälkeen tohto-
ri, talousmies, kielimies ja viisas valtiomies 
isämaan palvelukseen. Koiviston suuruus 
kirjattiin paljolti vasta hänen poismenonsa 
jälkeen. 

Luin äsken arvostetun tutkijan, profes-
sori Pekka Visurin teoksen, joka koski Suo-
men kohtalosta joutua toiseen maailmanso-
taan, meidän jatkosotaamme. Koivistohan 
tunsi venäjän kielen taitoisena monelta puo-
lelta venäläistä kulttuuria ja historiaa. Visuri 
kertoo keskustelleen paljon Koiviston kans-
sa mm venäläisistä. Hän halusi omistaa tut-
kimuksensa Mauno Koivistolle.

Martti Olavi Kalevi Ahtisaari  
1994-2000
Ahtisaari on suuri ansioitunut rauhan mies, 
joka elää edelleenkin rauhan toimissa. On 
ehkä tänään elävistä tunnetuin suomalainen 
maailmalla.

Tarja Kaarina Halonen 2000-2012 
Halonen toimi kaksi kautta presidenttinä. 
Suomalaiseen tasa-arvoon kuuluikin saa-
da korkeaan virkaan naispresidentti. Tar-
ja Halonen on myöskin koulutukseltaan ju-
risti. Hän piti virassaan tärkeänä, että Suomi 
säilyy hyvinvointivaltiona. Kautensa jälkeen 
Halonen on toiminut laajalti kansainvälisis-
sä luottamustehtävissä. Presidenttiaikanaan 
Halonen nautti suurta kansansuosiota. Erää-
seen aikaan jopa 88 prosenttia kansalaisis-
ta oli tyytyväisiä Halosen toimintaan. presi-
denttinä.

Sauli Väinämö Niinistö  
2012—edelleen 
Koulutukseltaan Sauli Niinistö on myös la-
kimies. Presidenttikautenaan Niinistö on 
kiinnittänyt huomiota esimerkiksi nuorten 
syrjäytymiseen. Presidentin tehtävään kuu-
luu hoitaa hallituksen kanssa Suomen ulko-
politiikkaa. Tällä sarallakin Niinistö on toi-
minut ansiokkaasti. Suomella on hyvät, jopa 
henkilökohtaiset suhteet niin itään kuin län-
teen. Niinistö on ansainnut laajan luotta-
muksen yli puoluerajojen.

Ollaan nyt tyytyväisiä suomalaisia
Suomella on ollut hyvä herraonni. Herra 
-sana tässä yhteydessä on liioittelua. Sanot-
takoon, että meillä on ollut hyvä president-
ti-onni. Kulttuurissammehan on perinteises-
ti vallinnut tasa-arvo. Oikeita maaorjiakaan 
ei meillä ole ollut. Elias Lönnrot kertoo ol-
leensa oppaana rikkaalla maailman matkaa-
jalla, joka halusi tutustua Suomen kansaan ja 
luontoon. Kuljettiin maaseudulla jalkaisin-
kin. Tämä ihmetteli ihmisiä, jotka katselivat 
heitä herroja tiensivusta, lähellä piti, että ei-
vät ottaneet lakkia päästään ja kumarrelleet.

Olen tässä kirjoitellut vanhemman suo-
malaisen huomioita satavuotiaasta. Tieten-
kin yli 90v korkeaan ikääni viitaten minulle 
jo pitäisi päivittää päässäni oleva kovalevy.

Ollaan nyt tyytyväisiä suomalaisia. Ar-
vostetaan mitä esi-isät ja esiäidit ovat saa-
neet aikaan. Ollaan luottavaisia tulevaisuu-
teenkin, koska nuorisomme näyttää olevan 
mallikelpoista. Todetaan niin kuin Pohjalais-
isäntä, että ”on häjy olo, kun vaikka mitä 
miettii, niin ei mitään puutu!”

Joulu on tulossa, ja se Joulupukki lastaa 
jo poroaan. Onko siinä risuja vai lahja? Sii-
nä kysymys?

Raahessa joulun alla 2017
Rainer Försti

100-vuotiaalla Suomi-neidolla sankaritarina

K.J. Ståhlberg 
1919-1925

Lauri Kristian 
Relander 
1925-1931

P.E. Svinhufvud 
1931-1937

Kyösti Kallio 
1937-1940

Risto Ryti 
1940-1944

Carl Gustaf 
Mannerheim  
1944-1946

J.K. Paasikivi 
1946-1956

Urho Kaleva 
Kekkonen 
1956-1982 

Mauno Henrik 
Koivisto 

1982-1994 

Martti Olavi Kalevi 
Ahtisaari  
1994-2000

Tarja Kaarina  
Halonen  

2000-2012

Sauli Väinämö 
Niinistö  

2012—edelleen

Kuvat: suomenpresidentit.fi



16 17nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5116 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2017

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

p.  0400 282 130

Timanttiporaus 
Paavo Hietala

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

Tuli-Tauko
Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Turve-Jussit Oy

Jaakko Riekki, p. 040-535 3247, Simeonintie 4, 
93100 Pudasjärvi konejr@dnainternet.net

Joulukuun kesselikirje

Intoa, jännitystä ja monenlaisia kysymyksiä on, kun tietää koulun 
kohta alkavan. Karjalassa koulut alkavat syyskuun ensimmäinen 
päivä. Silloin opettajat saavat kukkia ja pieniä lahjoja. Sveta-tyttö 
kuusihenkisestä perheestä lähti sisarusten kanssa ensimmäistä 
kertaa koulumatkalle. Iloa siitä, että oli tullut isoksi. Oli mukavaa. 
Kesällä veimme hänelle repunkin. Mutta. Syyskuu ei sittenkään 
ollut ihan paras mahdollinen. Sain tiedon kuun lopulla, että tuo 
iloinen tyttö oli jäänyt kuorma-auton alle. Oli innoissaan juok-
sennellut pihalla, eikä huomannut auton peruuttavan. Pahasti oli 
käynyt. Ambulanssilla sairaalaan ja kohta helikopterilla Petroskoi-
hin leikattavaksi. Äiti ja isä eivät voineet matkustaa katsomaan 
tyttöä, kun ei ollut rahaa ja äiti oli kohta synnyttämässä kah-
deksannen lapsensa. Tyttö kaukana yksin vieraassa ympäristössä. 
Kesselin toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Tanja kertoi me-
nevänsä itse käymään sairaalassa. Ehdotin hänelle, että maksam-
me sinun matkan Petroskoihin, koska käyt Sveta-tyttöä katso-
massa. 

– Vie meiltä paljon terveisiä. Kesselin facebookiin sinulle kir-
joitin pyynnön, että lukijat voisivat iltarukouksin muistaa tyttöä. 
Yli 1150 ihmistä näki kirjoituksen. 

– Voi pientä ressukkaa, mekin rukoilemme täällä, kirjoitti He-
lena. 

Monet muutkin lupasivat muistaa tyttöä. Lokakuun alussa tyt-
tö leikattiin. Tanja kävi katsomassa tyttöä kaksi eri kertaa ja vei 
hänelle ruokaa ja tarvikkeita. Jälkimmäiselllä kerralla Tanja vei 
Kesselin puolesta tytölle kauniin barbin. Välillä tuli rohkaisevia 
viestejä tytöstä, 

- Sveta hyvässä kunnossa, hyvin hoitavat häntä. Muutama viik-
ko ja alkavat harjoitella kävelyä. Myöhemmin vielä, 

- Moi, Sveta pääsi kotiin. Äiti synnytti melkein heti tytön. 
Svetalla on ystävänä Heli. Kaunis joulupaketti kortteineen 

saatiin viedä tytölle kotiin. Kesselin puolesta oli muutakin lahjaa 
ja ystävämme Jouni antoi suuren elintarvikelahjan koko perheel-
le. Suomen lapset saavat olla kiitollisia hyvästä kodista ja itse raken-
nuksesta, jossa asuvat. Svetan talossa ei suomalaislapsi asuisi. Ei ole 
suihkua, ei sisäwc:tä - aina ei edes ruokaakaan. Kerran tässä loppu-
vuodesta äiti pyysi Tanjalta apua: 

- Voitko auttaa. Kaapissa ei ole ryynin ryyniä. 
Svetan sisaruksille ostimme kouluruokailun marras-joulukuun 

päiville. Koulussa ruuasta pitää maksaa tai olet syömättä. Siinäkin 
suuri kiitoksen aihe, miten hyvin asiat meillä Suomessa ovat. On 
monia syitä, miksi yritämme auttaa lapsia Vienan Karjalassa.

Joulukuun 15 päivä Pudasjärven Työpetari ry, K-Supermarket ja 
Kesseli ry järjestivät joulupuuro-tapahtuman vähävaraisille. Halli-
tuksemme jäsen Ari Tapper piti jouluhartauden suuren puurotykin 
äärellä. 

– Kaikki ovat tervetulleita tähän puurohetkeen. Tämä on 10. 
kerta, kun saamme olla koolla näissä merkeissä K-supermarketin 
pihassa. Joulupuuro tuo lämpimiä muistoja lapsuuden jouluista ja 
yhteisistä juhlahetkistä. Vaikka elämme runsauden aikaa, kaikilla ei 
kuitenkaan mene hyvin. Kesseli haluaa auttaa Koillismaan ja Venäjän 
Karjalan alueella. Noin 2000 vuotta sitten Joosef Marian kanssa me-
nivät Betlehemiin verolle pantavaksi. Kaikki majatalot olivat täynnä 
ja he joutuivat yöpymään tallissa. Siellä ollessa heille syntyi poika-
lapsi, joka laitettiin eläinten syöttökaukaloon eli seimeen. Vaatima-
ton oli meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen maailmaan synty-
minen. Hän syntyi maailmaan köyhyyden, ristiriitojen ja ahdistuksen 
keskelle. Mutta Hänestä oli tukeva meidän Pelastajamme, Auttajam-
me ja tuleva Kuninkaamme, Elämän ruhtinas, Ihmeellinen neuvon-
antaja. Tänä päivänä voi hänet ottaa vastaan ja kääntyä Jumalan puo-
leen. Jumala pelastaa, Jumala auttaa. Siunaa Jeesus tämä ruoka ja 
tämä hetki. Ole meidän kanssamme aina, totesi Ari Tapper.

Puheenjohtaja Ape oli Joulupuuro-tapahtuman aikaan Vienan 
Karjalassa kertomassa Pääjärven koululaisille suomalaisesta jou-
lukulttuurista; joululauluperinteestä, joulurauhan julistamisesta, 
aattopäivän ohjelmasta ja jouluruuista. Oli eräs ihme luokka. Ky-
syin 8b luokan koululaisilta. 

- Kumpi on parempaa tai tärkeämpää; antaa vai saada? Koko 
luokka oli aidosti sitä mieltä, että on parempi antaa! Aivan huike-

Jäsenmaksu 
10 €/hlö/vuosi, 

perheeltä 20 € ja
 yrityksiltä 50 €/vuosi. 
Tili FI33 5360 0420 0467 01 
(johon myös avustussuori-
tukset). Tiliotteeseen: nimi, 

osoite, puh ja 
sähköpostiosoite.

Kutsu myös uusia 
jäseniä. 

Ihme, että tyttö niin no-
peasti pääsi kävele-
mään omilla jaloillaan!

Kiestingissä minulle opetettiin kaksi sanaa venäjäksi 
joulun tapahtumista: tähti ja ihme.

Pääjärven ”superluokka” lähetti jouluterveiset Suo-
meen. Parempi on antaa lahjoja kuin saada niitä, sa-
noivat nuoret.

Tähänkin kotiin tuli Kesselin joululahjat kaikille lapsil-
le ja vanhemmille. Ensimmäistä kertaa kaikuivat kau-
niit joululaulutkin. Samoilla tantereilla kaatui pudasjär-
visiä nuoria miehiä noin 70 v sitten.

aa. Ei edes monet aikuiset ajat-
tele näin. Aina pitäisi vain saada 
itse. Mutta antaessaan saa, ja tä-
män nämä nuoret olivat oival-
taneet.

Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Metsätyö Vikström Oy
Juha ja Kati Vikström Ay
040 540 0710, 0400 287 139

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Kesseli ry
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MYYDÄÄN IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSETKATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  
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)

JÄTEHUOLTO

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

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

Rottinkinen kaari kirjahylly, kor-
keus 148 cm, leveys. 64 cm. P. 
0400 671 937.

Koivuinen liinavaatekaappi 
v:lta-58, levys 134 cm, korkeus 
72 cm. 3 ovea, hp 40 €, P. 0400 
671 937.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Maalaistalo tai vanha hirsitalo 
Pudasjärveltä, myös korjausta 
vaativat kiinteistöt kiinnostavat.
P 044 366 7730/Jorma Pietiläi-
nen.



18 19nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5118 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2017

Aili Ojalan kirja
ELÄMÄÄ 

ROJOLAN 
SELKOSILLA

uusintapainos
myytävänä Topi Torilla

Hinta 29 €. 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKIMitä 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
Vaeltajat - Jorma Luhdan valokuvia tunturiylängöiltä 4.11. -27.12. näyttely 
on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Kulttuuri-
keskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Perinteinen joulukirkko Pikku-Syötteen Syötesalissa ma 25.12. klo 10-12.
Uudenvuoden vastaanotto 31.12. klo 21,00 Hirvikummulla Lehmisuontie 160.

Koskenhovilla ti 26.12.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

TAPANINPÄIVÄN BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJARVI.FI

KAAVOITUSKATSAUS  
VUONNA 2017 
Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Kat-
saus on selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa 
vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaa-
voista sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.  

Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungin-
talolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä inter-
netissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 18.12.2017 
Kaupunginhallitus

PUDASJARVI.FI

HYVÄKSYTTYJÄ KAAVOJA
Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt 
seuraavat kaavat:

1. Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava
2. Iso-Syötteen asemakaavan muutos kortteleissa 
55a ja 55b sekä niihin liittyvällä puistoalueella

Päätökset asiakirjoineen ovat nähtävänä 20.12.2017 
alkaen kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimessa 
sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 18.12.2017 
Kaupunginhallitus

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
ma 25.12. klo 21.00 – 01.00

KinKun sulaTus
TanssiT PinTamolla

sari TurPeisen & 
Hannu viiTalan

yHTyeen TaHdiTTamana
Tulossa la 30.12. KaraoKeTanssiT!

C-oikeudet. Lippu 12 €.

Lippu 10 €, käteismaksu. 

ma 25.12.2017 klo 21.00-01.00

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Soittaa tanssiyhtye

SELENA
Työväentalo tarjoaa asiakkaille 

ilmaiset torttu/pullakahvit. Tervetuloa!

TANSSIT  JOULUPÄIVÄNÄ
Siuruan Työväentalolla

Rauhallista joulua ja 
Menestyksekästä

 Uutta Vuotta 2018!

PUDASJÄRVI -lehti
Seuraava Pudasjärvi-lehti 

ilmestyy pe 29.12., 
aineistot viim. ke 27.12. mennessä.

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti 
ilmestyy pe 5.1., 

aineistot viim. ke 3.1. mennessä.

Pudasjärvi-lehden väki

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

www.facebook.com/Kurenkoski/
Tervetuloa!

LOPPUVUODEN AUKIOLOAJAT
Perjantai 22.12.  15-04
Lauantai 23.12.  15-04
Jouluaatto  kiinni
Joulupäivä  20-04
Tapaninpäivä  15-00 (-02)

Keskiviikko 27.12. 14-00 (-02)
Torstai 28.12.  14-20
Perjantai 29.12  15-04
Lauantai 30.12.  15-04
Uuden vuoden aatto 18-04

Hyvää Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018!

Olipa kerran eräät neuvottelut, jotka koskivat oletettua kilpailuky-
kyongelmaa. Samassa pöydässä istuivat ja keskustelivat Suomen ta-
savallan hallitus, sekä työmarkkinajärjestöjen vahvinta luottamusta 
nauttivat henkilöt, eli puheenjohtajat. 

Kuulumiset vaihdettuaan hallituksen edustajat esittivät ammat-
tiyhdistysliikkeelle yhteisiä talkoita, joiden tarkoitus on työvoima-
kustannusten alentaminen - joko sopimalla tai väkipakolla. Hieman 
aikaa järjestöt miettivät asiaa, hakivat tietoa ja soittelivat tutuille 
sekä liitoille - tiedustellakseen heidän kantaansa tähän vaatimuk-
seen, jonka maan korkein johto oli heille esittänyt. 

Päiviä kului ja lopulta alkoi tulemaan postia, liitot olivat vastan-
neet kutsuun. Kannaksi oli muodostunut se, että on parempi itse 
pystyä päättämään siitä, miten kustannussäästöt tehdään, kun vaih-
toehtona oli kuitenkin pakkolaki, joka ei ole kuin yksipuolisesti 
päätettävä asia. Näinpä liitot valtuuttivat keskusjärjestöt tekemään 
kiky:n ja samalla vaativat sopimisen kulttuurin mukaisesti jotain it-
selleenkin. Nämä asiat olivat, ettei työttömiltä leikata ansioturvaa 
ja toiseksi se että ammattiyhdistysväellä pitää istua niissä pöydissä, 
joissa tehdään työvoimapoliittisia ratkaisuja. 

Hallituksen edustajat lupasivat, että näin tulee tapahtumaan. 
Kului reilu vuosi, työntekijät vitsailivat kikyllä, työnantajat mietti-
vät miksi tämä sopimus on tehty ja loppujen lopuksi hallitus unoh-
ti mitä olikaan tullut sovittua. Epähuomiossa hallitus laati työvoi-
mapoliittisen aktiivimallin työttömille, eivätkä he olleet muistaneet 
omaa lupausta siitä, että se pitää tapahtua yhteistyöllä - eikä yk-
sin sopimalla. 

Tästä sopimusrikkomuksesta suuttui ensimmäisenä teollisuus-
liitto. Jäsenten edustajat vaativat välittömästi tarvittavan vahvoja 
toimia ja keskusteluissa tuli esille poliittinen lakko. Erityisesti se sa-
tutti juuri siksi, kun liitot ja keskusjärjestöt jotain sopivat, niin ne 
sopimukset pitävät. Nykyinen hallituksen toimintamalli on harvinai-
nen näissä pöydissä. 

Tämän tyylistä sopimista ei Suomessa tarvita eikä siihen haluta 
kannustaa. Siksi sopimuksen petetty kumppani ottaa voimakkaasti 
kantaa ja pyrkii huolehtimaan siitä, että hyvät sopimisen säännöt py-
syvät voimassa myös tulevaisuudessa. 

Lopuksi mieleeni tulee kysymyksiä kuten, haluttiinko työttö-
myyskorvausta leikata, mutta piti keksiä siihen tarpeeksi ovela kier-
totie? Miksi köyhiltä otetaan ja rikkaille annetaan? Onko ihmisel-
lä arvoa vain, jos hän tekee töitä? Mihin tämä maailma ja Suomi on 
menossa? 

Antti Tihinen 

Mihin tämä maailma ja 
Suomi on menossa? 

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

su 31.12. klo 21.00-
Lehmisuontie 160

Tilaisuuden järjestää: 
Sarakylän alueen kyläseura ry, Sarakylän metsästysseura ry, 

Sarakylän maa- ja kotitalousnaiset

UUDENVUODEN 
VASTAANOTTO 
Hirvikummulla

- arvontaa
- rakettien ammuntaa
- makkaran paistoa

- torttukahvit
- arpojen myyntiä

Pintamolla ja Siurualla 
joulutanssit

Pintamon kylätalos-
sa joulutansseissa tanssittaa 
joulupäivänä 25.12. Sari Tur-
peinen ja Hannu Viitalan yh-
tye. Yhtye soittaa tanssittavaa 
musiikkia ja on kotoisin Pih-
tiputaalta. Laulajana Sari Tur-
peinen sooloartistina ja mu-
kana yhtyeessä hanuria ja 
koskettimia soittaa itse Han-
nu Viitala, soolokitaristi ja lau-
laja Hannu Paananen, saxo-
foni ja laulu Eero Niemi ja 
rummut Erkki Paananen. Tar-

jolla on tanssimusiikkia kaikil-
le tanssin ystäville.

Siuruan työväenta-
lolla joulupäivän tansseis-
sa maanantaina 25.12. tanssi-
taan Tanssiorkesteri Selenan 
tahdeissa. Selena soittaa pe-
rinteistä tanssimusiikkia ja is-
kelmää. Krista Martikainen 
koskettimet-laulu, Kari Kin-
nunen rummut-laulu, Tero 
Kähkönen harmonikka-midi-
laitteet.
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Hevosharrastaja Veli Vähäkuopus

Kaikki aikani käytän hevosten parissa

Oulun raviradalla tänä syksynä Alma Into suomenhevonen valmistautumassa raveihin. Ohjastajana toimi Mauri 
Jaara ja hevosen huoltajina Veli Vähäkuopus ja Ritva Peltola. Kuva Jari Piirala. 

Jyrkkäkoskella OSAO:n 
vanhassa navetassa hevos-
tallia pitävällä Veli Vähä-
kuopuksella on takanaan 
menestyksekäs syksy ra-
viurheilussa. Oulun raveis-
sa marraskuussa tuli voit-
to kaksikin kertaa.  Porin 
raveissa syyskuussa hänen 
ravurit sijoittuivat neljän-
neksi ja kuudenneksi, Yli-
vieskassa lokakuulla tuli 
toinen sija ja marraskuulla 
samoin kakkosija. Palkin-
torahoja on tullut myös Ka-
jaanista ja Rovaniemeltä. 

Veli Vähäkuopuksen 
hevoset osallistuvat lähes 
joka viikko kerran tai use-
amminkin raveihin jossa-

kin päin Suomea. Tallissa 
on kuusi hevosta, joista par-
haiten tänä vuonna on pär-
jännyt neljä-vuotias suo-
menhevonen Alma Into. 
Alfa Finans tamma on myös 
juossut palkintorahoja. Lu-
paavia varsoja ja nuoria he-
vosia ovat mm. kaksi-vuoti-
as porukan hevonen Tuisku 
Taika, kolme-vuotias Festa-
ri sekä 3-vuotias lämminve-
rinen EmJoy Boost. Lisäksi 
Vähäkuopuksella on val-
mennettavana pari muuta 
hevosta.

-Olen ollut koko ikäni he-
vosten kanssa. Ensimmäi-
sen kilpahevosin hankin 
vuonna 1982 ja sen jälkeen 

Jyrkkäkosken talleilla on tapana tarjota täytekakkukahvit voittoisien ravien jälkeen. 
Marraskuussa Alma Inton voiton kunniaksi Veli Vähäkuopuksen tarjoamilla täyte-
kakkukahveilla naapuritallia pyörittävä Tauno Siliämaa.

joskus on ollut jopa 10 he-
vosta. Nykyisinkin kaikki 
aika menee hevosten paris-
sa, kertoo Vähäkuopus. 

Hän muutti Taivalkos-
kelta Pudasjärvelle vuonna 
2012. Hän on tyytyväinen 
tallitiloihin Jyrkkäkoskel-
la. Huolenaiheena on vain 
kaupungin suunnitelmat 
tallitiloina toimivan van-
han navetan purkamisesta. 
Vähäkuopus on pyrkinyt 
neuvottelemaan vähintään 
jatkoajasta tallitilojen säi-
lymiseksi tai mieluummin 
pysyvästä ratkaisusta. Hä-
nellä olisi suunnitelmia ti-
lojen kehittämiseksi muun 
muassa hevosten vuok-
rapaikkojen lisäämiseksi 
näyttäisi olevan tarvetta ja 
kysyntää. 

Vähäkuopuksen mieles-
tä kaupungin edun mukais-
ta olisi säilyttää tallitoimin-
nat Jyrkkäkoskella.

-Me käytämme paljon 
eri yritysten palveluja, os-
tamme vuosittain yli 50 000 
eurolla tarvikkeita ja pal-
veluja kaupoista ja työllis-

Alma Into on menestynyt hyvin tämän syksyn raveissa mm. 
voittanut oman lähtönsä kaksi kertaa. Kuva Jari Piirala.

tämisvaikutustakin hevos-
tallitoiminnoilla on ja voisi 
jopa lisääntyä, hän toteaa.

Vähäkuopus käyttää ny-
kyisin kilpailuissa ammatti-
ohjastajia, mutta on itse ak-
tiivisesti kuitenkin mukana 
hoitaen esimerkiksi hevos-
ten lämmittelyt ja kilpailun 
jälkeen jälkihuollon. Läm-
mittelyn aikana hän kertoo 
tarkkailevansa, onko kaik-
ki kunnossa ja jotain vielä 
tehtävissä ennen kisan al-
kamista. Kilpaohjastamises-
ta on muistoina muun mu-
assa kahden ravikuninkaan 
ohjastaminen. Hänellä itsel-
läänkin oli oma ravikunin-
gas seitsemän vuotta sitten 
A.T.Eko. Kuuluisa hevos-
mies Einari Vidgrén halusi 
sitten sen ostaa talliinsa. 

Joka päivä Vähäkuo-
pus käy lenkeillä useankin 
hevosen kanssa ja huoleh-
tii puolisonsa Ritvan kans-
sa hevosten päivittäisestä 
ruokkimisesta ja hyvinvoin-
nista. Ritva on myös lähes 
aina mukana kilpailumat-
koilla. 

Veli Vähäkuopus kertoo 
Jyrkkäkoskella olevan usei-
ta hevosharrastajien talleja 
ja lisäksi Pudasjärvellä ole-
van vilkas hevosharrastus. 
Hän osaa luetella ulkoa sa-
malta istuimelta 14 eri he-
vostallia Pudasjärveltä. Vä-
häkuopus toimii aktiivisesti 
myös Koillismaan Hevos-
ystävissä kuuluen myös sen 
hallitukseen. 

Heimo Turunen

Kilpailevia hevosia Pudasjärvellä
Tupun talli, kaksi kilpailevaa hevosta ja menestys-
täkin ollut.  Alman Into ja Alfas Finas sekä muutama lu-
paava varsa.

Reijo Kenttälä, yksi kilpuri sekä muutamia hyväsu-
kuisia varsoja.

Lauri Lantto, erittäin lupaava kaksi v lämminveri-
nen varsa. Aloittanut lupaavasti sekä muista nuoria he-
vosia.

Tapani Poijula, lupaava ja hyvin pärjännyt nuori 
hevonen.

Tuula Kuukasjärvi, hyvä starttihevonen, voittoja-
kin tänä vuonna. 

Antti Malinen, tällä hetkellä pudasjärveläis-
ten omistamista paras kilpahevonen Untero, voitto-
ja myös valtakunnallisella tasolla sekä muutama nuo-
ri hevonen.

Sanna Loukusa ja Raimo Hyvärinen, omis-
tavat muutamia hevosia, joista marraskuussa kilpaillut 
hevonen sai hyvän 4. sijan.

Matti Holmström, 3-4 kilpahevosta.

Kauko Uusi-Illikainen, nuori hevonen, aloitta-
nut myös hyvin, tosi lupaavasti, mutta on tällä hetkel-
lä sairastauolla. 

Anne Tauriainen, hyvin pärjännyt hevonen nyt 
talvitauolla.

Tauno Siliämaa, muutama hevonen, joista yksi 
aloittanut kilpauran.

Minna ja Mauri Liikanen, muutama hevonen, 
joista osalla kilpailtu ja saatu voittojakin. 
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AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PSS 5 TLK2 PSS

PALJU-
KÄRRYN 

VUOKRAUS

2 PSS 5 TLK

pss
1,79

RIESKAT
100 % ohra 2 kpl/310 g, 

ohra 3kpl/450 g ja peruna 2 kpl/350 g

pkt
8,99

ras

ROSOLLI 
550 g

2,49

LIMSAT
0,95 l lemon, cola, keltainen 

jaffa, ananas, sis. pantin 0,20

pss
1,99

JOULU-
VIIPALE

400 g

plo
0,99

KARJALAN-
PAISTI

700 g

kpl 5,99
ras

PIKKUKINKKU
1 kg

6,49

VUOKRATTAVANA
 PUDASJÄRVELLÄ

SAUNALLINEN YKSIÖ
Heti vapaa.

P. 0400 681 895/Pertti

CASTELLO
JUUSTOLAHJAPAKKAUS

sinihome, valkohome, marquis, 
mustapippuri 575 g

Casa
KYLPYPYYHE
70x140 cm

12,90
Casa
KYLPYPYYHE
80x160 cm

18,90

Casa
KÄSIPYYHE
50x70 cm

4,90
Novita miesten
100% PUUVILLA 
KERRASTO

21,90

Hyvää 
     Joulua!

T: Perhemarketin 
väki

AVOINNA JOULUNA:
 La 23.12.  9-18
 Su 24.12.  9-14
 Ma 25.12.  suljettu
 Ti 26.12.  11-18

Kaunis koti
PUSSILAKANA-
SETTI

24,90
Casa
NÄPPIPYYHE
30x50 cm

2,50

Arkena 70 €/vrk
Viikonloppu 150 €

Viikko 250 €

NYT 
YRITTÄMÄÄN!

VUOKRAAME 
PIENKONEHUOLLON 

LAITTEINEEN JA 
KONEINEEN. 
Yhteydenotot 

Pertti Heikkinen 
p. 0400 681 895

-30%

LOPUT
JOULU-

KORISTEET

9,90

Stiga
MINISUKSET

29,95

Stiga
SUKSISETTI
90 cm sukset, 
siteet ja sauvat

39,95

Stiga
SUKSISETTI
110 cm sukset, 
siteet ja sauvat

9,95

Stiga
PULKKA

15,90

Stiga
TUPLAPULKKA

34,90

Stiga
SNOW KICK

39,90

Stiga
SNOW KICK 
FREE

49,90

Stiga
JÄÄKIEKKOPELI

49,90

49,90

69,90

595

Lasten
MÖNKIJÄ
50 cc

695,-

Lasten
MÖKIJÄ
90 cc

795,-

Lasten
MÖNKIJÄ
110 cc

695,-

Samurai 
CROSSI
125 cc

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

Stiga
RATTIKELKKA
Classic Pro

Lasten
POTKURI

Aikuisten
POTKURI

HOX!
Edulliset

JOULUKUKAT
meiltä!

-30%

LOPUT
JOULUVALOT


