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Joululehti

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019! 

OLEMME AVOINNA:
24.-26.12. suljettu, 
to 28.- pe 29.12. klo 7-17, 
1.1. suljettu.

Normaalisti olemme 
avoinna ma-pe klo 7-17 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kurssit alkavat maantaisin. 
Ilmoittaudu ennakkoon.

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019

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 2019!

P. (08) 823 023. Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi

Hyvää joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta! 

Hyvää joulua ja kiitos 
kuluneesta vuodesta! 

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

Puh.  020 752 8260

AKKUPORAKONE BOSCH 
GSR 18V-21 2X4,0AH 

L-BOXX Kestävä työmaaradio 
jykevällä soundilla 
työmaalle tai vaikkapa 
mökkilaiturille. Radio 
toimii 7,2–18 V:n 
Li-ion-akuilla tai mu-
kana tulevalla verk-
kovirta-adapterilla. 
AUX-liitäntämahdol-
lisuus ja LCD-näyttö. 
Runkoversio ilman 
akkua ja laturia.

Luotettava ja kestävä ammattilaisen 
akkuporakone. Kompakti ja ergonominen. 
Vaihdettavat hiiliharjat helpottavat huoltoa 

19900

RADIO MAKITA DMR107W

11900

Tarjoukset voimassa 24.12.18 asti.

ja lisäävät 
käyttöikää. 
LED-valo. 13 
mm:n pikais-
tukka. Vääntö 
55/21 Nm. 
2 x 4,0 Ah:n 
akku ja laturi 
L-BOXXissa.

Hyvää joulua!

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotammeRauhallista Joulujuhlaa ja 

Hyvää Uutta Vuotta!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELEMME JOULUN AIKANA:
Perjantaina 21.12. klo 9-18
Lauantaina 22.12. klo 9-14
Sunnuntaina 23.12. suljettu
Jouluaattona 24.12. klo 9-14

Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu
Torstaina ja perjantaina 27.-28.12. klo 9-18

Lauantaina 29.12. klo 9-14
Sunnuntaina 30.12. suljettu

Uudenvuoden aattona 31.12. klo 9-18
Uudenvuoden päivänä 1.1. suljettu 

PALVELUPISTEEMME PALVELEVAT  
JOULUPYHINÄ:

PUHOSKYLÄN LÄHIKAUPPA ma 24.12 8.30-12, 
Joulupyhinä 25.-26.12. klo 10-12 

RYTINGIN KAUPPA ma 24.12. klo 8-13,  
Joulupyhinä 25.-26.12. klo 12-17

SYÖTEKYLÄN KAUPPA su 23.12. klo 10-18,  
ma 24.12. klo 9-13,  

Tapaninpäivänä 26.12. klo 10-18

TEHTAANMYYMÄLÄ

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

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja

toivotamme 
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uuuta 

Vuotta 2019!
JOULUN AUKIOLOAJAT:

To 20.12.    8-20
Pe 21.12.    8-21
La 22.12.     8-20

Su 23.12.     8-19
Ma 24.12.    8-14
Ti 25.12. suljettu

Ke 26.12.     9-18
Ma 31.12.   9-17
Ti 1.1.2019   11-19

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

Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14
su 23.12. 12-15
ma 24.12. 9-12

PUDASJÄRVI

URHEILULLISET
LAHJAVINKIT!

CCM
TACKS 9044

5490

JR

5990

6490
SR

Tukevakenkäiset luistimet, 
valmiiksi teroitetulla terällä
YTH

Tecnopro
SUSANNE JR

”KARVASUKSET”  SAAPUNEET!

995

Icebug
KAIKKI ICEBUG 
NASTAKENGÄT

-30%

Klassisen malliset tyttöjen 
kaunoluistimet. joiden 
materiaali on kestävää 
keinonahkaa

3990

Rapalan
PILKKIKENGÄT

55,-
nastat, irroitettava lämpövuori

Master
TERMOSPULLO 
0,35 l

Uutuus Peltonen 
Skin Track
PITOKARVA-
SUKSET

199,-
Alkaen

Pituudet 174-207 cm

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

2990
(49,90)

Kestää -30C pakkasta

TERVETULOA!

PALVELEMME JOULUN ALLA:
 Ma 24.12.  klo    7 - 14
 Ti  25.12.  klo  12 - 19
 Ke  26.12.  klo    8 - 21

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

 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY VUOTTA
56

1962
2018

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 

Toivotamme Hyvää Joulua!
Palvelemme:
22.12. klo 10-14
23.12. suljettu
24.12. suljettu
27.12. klo 9-17
28.12. klo 9-17
29.12. klo 10-14
30.12. suljettu
31.12. suljettu

20.12.2018 arvonnassa
Valentino lepotuolin voitti: 

Elvi Timonen
Onnettarena: Irja Alatalo
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Betlehemin paimenten ihmeiden yö

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kauneimmat joululaulut –messu seurakuntakodissa su 
23.12. kello 10, Timo Liikanen, Valtteri Laitila, Keijo Pii-
rainen. Messun yhteislaulut ovat Kauneimmat joululaulut –
vihkosta. Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.

Vox Margarita –kuoron joulukonsertti ”Taivas maata 
koskettaa” kirkossa pe 21.12. kello 19, hartaus Ari Kokko-
nen, tilaisuudessa kerätään kolehti Matongon teologisen se-
minaarin toiminnan tukemiseen.

Jouluaaton hartaus kirkossa ma 24.12. kello 13 ja 15, Valt-
teri Laitila, Jukka Jaakkola.

Jouluaaton hartaus Sarakylän kappelissa ma 24.12. kello 
13, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Jouluyön messu kirkossa ma 24.12. kello 22, Timo Liika-
nen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.

Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa su 25.12. kello 
8.00, Ari Kokkonen, Keijo Piirainen. Taksi seurakuntakodil-
ta kirkkoon lähtee kello 7.30, ei omavastuuta.

Sanajumalanpalvelus Hotelli Pikku-Syötteellä ti 25.12. 
kello 10, Ari Kokkonen, Keijo Piirainen.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa Tapaninpäivä-
nä 26.12. kello 10, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Juma-
lanpalvelus on katsottavissa suorana videolähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta.

Messu seurakuntakodissa su 30.12. kello 10, Ari Kokkonen, 
Jukka Jaakkola. Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana 
videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa ti 1.1.2019 kello 
12, Ari Kokkonen, Jukka Jaakkola. Jumalanpalvelus on kat-
sottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä ke 26.12. kel-
lo 16 (Arvo Niskasaari, Simo Kinnunen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 30.12. kello 16 (Urpo Illikainen, Iivari Jurmu). Seu-
rat Hirvaskosken koululla ti 1.1.2019 kello 17 (Leo Paaso, 
Veli Tuomivaara).

Haudattu: Iivari Olavi Kokko 84 v, Nanni Uhlbäck 82 v, Paa-
vo Kalevi Valikainen 75 v, Kauno Kullervo Juttula  60 v.

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Ensimmäinen joulu

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy ensi vuona torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Lammaspaimenia istui nuotion äärellä läm-
mittelemässä myöhäisillan pimeydessä ja 
viileydessä aivan Betlehemin kaupungin ku-
peessa. Lähistöllä käyskenteli lammaslauma 
rauhallisesti suojaisessa solassa. Kaksi pai-
menta käveleskeli pysyäkseen hereillä ja sa-
malla tarkkaillakseen olisiko sakaaleja liik-
kumassa. Missään ei kuulunut mitään, ei 
edes yölintujen ääniä. ”Tähtitaivas on tänä 
yönä upean kirkas.”, totesi toinen paimenis-
ta. Molemmat katselivat hiljaa tähtitaivaalle.

Tovin jatkuneen hiljaisuuden jälkeen toi-
nen heistä totesi: ”Siitä on jo 400 vuotta, kun 
viimeisin profeetta on ollut keskuudessamme. 
Kukaan ei ole enää puhunut Messiaan tulos-
ta. Tuleekohan Messias koskaan?” Pienen hil-
jaisuuden jälkeen toinen paimenista sanoi 
pieni hymy kasvoillaan: ”Tuskin hän tänne 
meidän lammaspaimenten sekaan tulee. Tai 
ainakaan keskellä yötä. Kylmä täällä on.” Mo-
lemmat naurahtivat.

Samalla hetkellä toinen heistä huudahti: 
”Onpas tuolla kirkas tähti!” ja osoitti sor-
mella taivaalle. Molemmat katsoivat samaa 
tähteä ihmetellen. Pian paikalla oli muitakin. 
”En ole koskaan nähnyt tuollaista tähteä. Mi-
tähän tämä tarkoittaa?”, eräs paimenista sa-
noi hiljaa.

Yhtäkkiä koko taivas kirkastui kuin sala-
man iskusta. Paimenet siristivät ja osa suo-
jasi silmiään kirkkaalta valolta. Muutama 
polvistui säikähdyksestä maahan. Samassa 
kaikki näkivät edessään loistavan hahmon. 
Se muistutti ihmistä, mutta oli jotakin ai-
van muuta. ”Se on enkeli.”, sanoi yksi pai-
menista lähes kuiskaten. Paimenet pelkäsi-
vät. Enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupun-

gissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Her-
ra. Tämä on merkkinä teille: Te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä.”

Paimenet haukkoivat hämmästyksissään 
henkeä. Siinä samassa he näkivät taivaasta 
laskeutuvan lisää kirkkaita hahmoja. Koko 
taivas näytti olevan täynnä enkeleitä. Silloin 
he kuulivat sydämeen käyvää kaunista lau-
lua: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Kun 
enkelikuoron laulu päättyi, kaikki paimenet 
olisivat toivoneet laulun jatkuvan ikuisesti. 
Laulu oli ollut jotain aivan uskomattoman 
upeaa kuunneltavaa. Yhtäkkiä taivas oli taas 
pimeä. Mitään ei näkynyt, eikä kuulunut. 
Lampaat käyskentelivät tai makoilivat rau-
hallisina, aivan kuin ne eivät olisi huoman-
neet koko tapahtumaa. Paimenet katsoivat 
toisiaan. He ajattelivat samaa asiaa: ”En kai 
minä nähnyt vain unta?” 

”Vapahtaja makaa kapaloituna seimes-
sä? Siis hevosen juottoastiassa? Onko Vapahta-
ja voinut syntyä hevostalliin?”, ihmetteli eräs 
paimenista pienen hämmennyksen keskel-
lä. Kukaan ei osannut sanoa mitään. Paime-
net katselivat toisiaan, kunnes yksi paimen 
sanoi: ”Lähdetään kaikki katsomaan Messias-
ta!” ”Entäs lampaat? Voidaanko me jättää ne 
tänne?”, kysyi eräs paimenista huolissaan. 
”Nyt on niin ainutlaatuinen yö, että Jumala pi-
tää varmasti huolen lampaista.”, vastasi van-
hin paimenista ja muut olivat samaa mieltä. 
Niin kaikki paimenet lähtivät kohti Betle-
hemiä. He kävivät kysymässä majataloista 
olisiko lähistöllä ketään yöpymässä tallis-
sa. Eräästä majatalosta kerrottiin, että joku 
mies ja raskaana ollut nuori nainen oli ma-
joittautunut lähistöllä olevaan eläinten suo-
jaan. Paimenet eivät malttaneet enää, vaan 

juoksivat tallin luo.
Tallissa paloi pieni lamppu ja sisällä oli 

mies hereillä. Nuori nainen nukkui ja sei-
messä näytti makaavan pieni vastasyntynyt 
lapsi. Mies säikähti paimenten tuloa ja oli 
ajamassa heitä ulos, mutta paimenet rau-
hoittelivat: ”Me kuulimme enkeleiltä, että 
täällä on syntynyt Vapahtaja. Tulimme katso-
maan häntä.” Nuori nainen heräsi hälyyn 
ja näki lammaspaimenten katsovan ihmeis-
sään seimessä nukkuvaa pientä lasta. Paime-
net kertoivat Joosefille ja Marialle, mitä he 
olivat kokeneet kedolla hetki sitten. 

Maria hämmästeli paimenten sanoja. 
Joosef katsoi Mariaa ja Maria Joosefia. Mo-
lemmat ajattelivat samaa asiaa: Tämä lapsi 
on todellakin Jumalan Poika. ”Mikä hänen ni-
mensä on”, kysyi eräs paimenista. ”Jeesus”, 
vastasi Maria hymyillen. Nähdessään pai-
menten ilon ja riemun vastasyntyneen ym-
pärillä, Marian silmäkulmasta laskeutui pie-
ni kyynel.

Paimenet palasivat lampaittensa luo ja 
kedolla oli kaikki hyvin. Pian Betlehemin lai-
tamilla olevan kedon täytti paimenten kii-
toslaulut ja lammaslauman määintä. ”Maltan 
tuskin odottaa, että pääsen kotikylään kerto-
maan tämän yön tapahtumista!”, sanoi eräs 
paimenista innoissaan. Muut nyökkäilivät ja 
hymyilivät leveästi. He olivat kokeneet jo-
tain ihmeellistä, maailman ensimmäisen jou-
lun.

Marko Väyrynen
diakoni, Pudasjär-
ven seurakunta

Ensimmäinen joulu on ollut viime viikkoi-
na ajatuksissani monessa eri merkityksessä. 
Jouluun valmistautuessani olen kulkenut aja-
tuksissani aikamatkan 2000 vuoden taakse 
ensimmäiseen jouluun.

Ensimmäisenä jouluna taivaalle syttyi 
poikkeuksellisen suuri ja loistava tähti. Se oli 
merkki itämaan tietäjille.  Jotain tärkeää on 
tapahtumassa – uusi kuningas on syntynyt 
maailmaan. Tietäjät lähtivät liikkeelle.  Kun 
tähti pysähtyi tallin ylle, hämmästys pysäyt-
ti tietäjien liikkeen. Jeesus-lapsi nukkui eläin-
ten syöttökaukalossa.  Seimelle pysähtyneet 
itämaan viisaat valtasi suuri ilo. Näky kos-
ketti ja liikutti.

Tämä joulu on myös minulle henkilö-
kohtaisesti ensimmäinen joulu. Nimittäin 
ensimmäinen joulu Oulun hiippakunnan 
piispana. Tätä ajatellessani tuntuu hyvältä, 
kuinka lämpimän vastaanoton olen perhee-
ni kanssa saanut laajan Oulun hiippakunnan 
ihmisiltä.  On ollut hienoa aloittaa piispana 

sellaisessa ”jouluhiippakunnassa”, jonka alu-
eelta ovat kotoisin niin Tiernapojat kuin 
joulupukkikin. Pitääpä makustella tuota aja-
tusta ”Oulun hiippakunta – jouluhiippakunta”.

Missä mietteissä sinä vietät tätä joulua? 
Täyttääkö sydämesi ilo vai kenties suru ja 
kaipaus? Jouluna monet meistä tai joku per-
heenjäsenistämme ovat liikkeellä. Matkus-
tetaan joulua viettämään mummoloihin tai 
lasten perheiden luokse. Joulukuusen kat-
veessa tapahtuu tänäkin jouluna paljon iha-
nia kohtaamisia.

Jonkun toisen joulua leimaa yksinäisyys 
tai vaikeat suhteet läheisiin ihmisiin. Jolle-
kin tämä voi olla ensimmäinen joulu syöpä-
diagnoosin kanssa. Jollekin tämä on ensim-
mäinen joulu avioeron jälkeen. Vastaavasti 
jollekin perheelle tämä on ilontäyteinen en-
simmäinen joulu pienen vauvan kanssa.

Olosuhteet, elämän käänteet ja kohtalot 
ovat moninaiset tänäkin jouluna. Joulun lapsi 
Jeesus Kristus on sama, joka ylösnousemuk-

sena jälkeen lupasi olla kanssamme jokaise-
na päivänä. Tähän lupaukseen saamme luot-
taa olosuhteista riippumatta.

Itämaan tietäjän lähtivät siis kohtaamaan 
äsken syntynyttä maailman Vapahtajaa, py-
sähtyivät ja tulivat kosketetuiksi. Toivon, 
että joulun aikaan heidän näkynsä liikuttaa 
myös sinua. Toivon, että löydät itämaan tie-
täjien lailla tien Jeesuksen seimen luo. Ru-
koilen, että sama ilo, joka valtasi tietäjät Jee-
suksen, koskettaa myös sinun sydäntäsi tänä 
jouluna.

 
Siunattua  

Vapahtajan  
syntymäjuhlaa, 

joulua,  
toivottaen

 
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan 
piispa

Joululahjakeräys on tälle vuo-
delle loppunut. Ihmisten halu 
osallistua ja antaa omastaan 
yllättää minut joka vuosi, tääl-
lä Pudasjärvellä on vielä aut-
tamisen halua ja toisen ihmi-
sen huomioimista. Jokaiseen 
pakettiin sisältyy paljon lämpi-
miä ajatuksia ja Hyvän Joulun 
toivotukset saajalle.

Tänä vuonna paketteja 
kertyi yhteensä 179 kappa-
letta.  Suuri kiitos lahjoittajil-
le. Lahjoittajina olivat kaupun-
kilaiset ja paikallisia yrityksiä, 
kukin omalla panoksellaan.

Kiitos: S-market Pudasjär-
vi, K-Supermarket Pudasjärvi, 

Seurakunta, Aarrearkku, Pu-
dasjärven Työkeskus, Pudas-
järven Kirjakauppa, Painopal-
velu Puurunen ja Halla Cafe 
& Catering, Wattivanu Oy/
Nietos sekä Pudasjärvi- lehti 
ja Iijokiseutu.

Erikoiskiitokset Halla Cafe 
& Cateringin tytöille ja Pudas-
järven Kirjakaupalla keräys-
pisteinä olemisesta 

Hyvää Joulua ja  
Rauhallista  

Uutta Vuotta 2019!

Päivi Pohjanvesi

Joululahjakeräyksessä 
auttamista ja toisten 

huomioimista
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kurenalan kohdalla 
Valtatie 20 liittymäjärjestelyjen  

suunnitelmat edistyvät 
Valtatien 20 sekä maan-
teiden 18775 Ramppitie ja 
18777 Varsitie tie- ja liit-
tymäjärjestelyt Kurenalan 
kohdalla -hanketta ja alus-
tavia suunnitelmaluonnok-
sia esiteltiin torstaina 13.12. 
kaupungintalossa. 

Pudasjärven kaupungin 
yhteistyössä ELY-keskuksen 
kanssa tilaamaa suunnitel-
maluonnosta esitteli moni-
puolisesti Plaana Oy:n pro-
jektipäällikkö Keijo Körkkö 
ja havainnollisti esitystä 
karttakuvalla sekä videol-
la, jossa liikuttiin niin Oulun 
suunnasta kuin Kuusamon 
suunnasta Kurenalle. 

Suunnitelmassa esitetään 
rakennettavaksi uusi kierto-
liittymä valtatielle 20 nykyi-
sen Ramppitien liittymään, 
johon myös Varsitien uusi 
linjaus kohdistetaan. Varsi-
tien linjaus muuttuu Kaup-
patien ja valtatien välisellä 
osuudella kulkemaan Rim-
mintien eteläpuolitse valta-
tielle tulevaan uuteen kier-
toliittymään. Nykyisen 
Varsitien liittymän kautta on 
jatkossa mahdollista liittyä 
valtatielle ainoastaan pohjoi-
sen suuntaan. Katuverkolle 
Rimmintien ja Varsitien uu-
den linjauksen risteykseen 
suunnitelmassa esitetään ra-
kennettavaksi kiertoliittymä. 

Valtatien kiertoliittymän 
yhteyteen suunnitelmas-
sa esitetään rakennettavaksi 
kaksi kevyen liikenteen ali-
kulkukäytävää, joista toinen 
valtatien ja toinen Ramppi-
tien alitse. Lisäksi suunnitel-
maan sisältyy uusien katujen 
ja kevyen liikenteen yhteyk-
sien rakentamista sekä ny-
kyisten katujen ja kevyen lii-
kenteen väylien muutoksia. 
Samanaikaisesti tiesuunni-

Plaana Oy:n projektipäällikkö Keijo Körkkö esitteli Valtatien 20 sekä Ramppitie ja Varsitie tie- ja liittymäjärjeste-
lyjä Kurenalan kohdalla. 

Paikalla olleet yrittäjät ja paikalliset asukkaat olivat pääosin tyytyväisiä tuleviin tie-
liittymäjärjestelyihin. Jukolantien kohdalla tarvitaan yrittäjien mielestä vielä korja-
usta.

PALVELEMME JOULUNALLA:
Su 23.12.  12-21
Ma 24.12.  suljettu
Ti 25.12.  16-04.30

Ke 26.12.  11-21
Ma 31.12.  10.30-04.30
Ti 1.1.  11-21

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 12-21

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

KLO 10-14 PIZZA 8,50
sis. juoma, runsas salaattipöytä, kahvi tai tee.

LOUNAS 24.12.-1.1.

Ke 2.1.2019 lähtien kotiruokalounas normaaliin tapaan.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitos kuluneesta vuodesta ja toivotamme

telman kanssa Pudasjärven 
kaupunki laatii alueen ase-
makaavan muutoksen. 

Tiesuunnitemassa esite-
tään myös seuraavat maan-
teiden hallinnolliset muu-
tokset: 

-Varsitie) lakkaa yleise-
nä tienä ja muuttuu kaduksi 
välillä valtatie 20 – Laidun-
tie Ramppitie ja Tuotanto-
tie lakkaavat yleisenä tienä 
ja muuttuvat kaduksi välillä 
valtatie 20 – Petäjäkankaan-
tie. Muutoksien jälkeen edel-
lä mainituilla kaduilla tien 
hoito ja mahdolliset korjaus-
toimenpiteet ovat Pudasjär-
ven kaupungin vastuulla.  

Suunnitelman tavoittee-
na on parantaa suunnitte-
lualueen teiden ja liittymi-
en liikenneturvallisuutta ja 
toimivuutta sekä kevyen lii-
kenteen olosuhteita ja tur-
vallisuutta. 

Puheenvuoroja käyttivät 
tilaisuudessa mm. kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen, 

tekninen johtaja Eero Tala-
la ja maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen sekä pai-
kalla olleet yrittäjät. 

Keskustelua käytiin var-
sin vilkkaasti ja hyvässä 
hengessä. Eniten keskus-
telutti pysäköintijärjestelyt 
Jukolantien päässä. Ne ky-
symykset Körkkö kertoi voi-
tavan ratkaista kaupungin 
asemakaavan muutoksen 
yhteydessä. 

Rakentaminen  
alkaisi vuonna 2020
Tiesuunnitelma valmistuu 
helmikuun 2019 loppuun 
mennessä. Sen jälkeen ELY-
keskus laittaa suunnitelman 
hallinnolliseen käsittelyyn, 
joka kokonaisuudessaan vie 
aikaa 8-10 kuukautta. Kä-
sittelyn aikana suunnitel-
ma käy lausuntokierrok-
sella eri viranomaistahoilla 
mm. Pudasjärven kaupunki, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, 

ELY-keskuksen ympäristö-
vastuualue ja museovirasto. 

Suunnitelma asetetaan 
kaupungin toimesta vie-
lä julkisesti nähtäville, jona 
aikana voi tehdä muistu-
tuksia. ELY-keskus laa-
tii vastineet suunnitelmas-
ta tehtyihin muistutuksiin 
ja lähettää tiesuunnitelman 
hyväksyttäväksi Viestintä- 
ja liikennevirastoon. Alusta-
van aikataulun mukaan tie-
suunnitelma on hyväksytty 
ja lainvoimainen vuoden ku-
luttua. Tiesuunnitelman hy-
väksyminen myös edellyt-
tää, että kaupungin laatima 
alueen asemakaava on hy-
väksytty ja ei ole ristiriidassa 
tiesuunnitelman kanssa. 

Mikäli kaikki suunnitel-
mat toteutuvat aikataulun 
mukaan, rakentamaan pääs-
tään vuonna 2020. 

Heimo Turunen

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

Tervetuloa!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019

Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille

JOULUN AIKANA PALVELEMME:
 ma  24.12.  klo  8.00 -  13.00
 ti    25.12.  klo 12.00 - 17.00
 ke   26.12.  klo 12.00 - 17.00
 ti 1.1.2019  klo 12.00 - 17.00

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kir jakaupan muis t i l is ta :

Kirjailijavierailu perjantaina  
21. joulukuuta kello 16 - 18 

Erä "Kun Pudasjärvi Ruotsiin lähti" -kirjoja vain 25 € kappale 
(normaalihinta 40,-) 
Hyllyssä uusia paikalliskirjoja
Kaikki jouluaskartelutarvikkeet -25%
Paljon innostavia pelejä pukinkonttiin

Pudasjärven Kirjakauppa 
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi 

Avoinna 22.-24.12 päivittäin 10-14! 

Aikaa on varattu myös
omistuskirjoitusten kirjoittamiseen.
Helenan kirjat ovat erikoistarjouksessa
kirjakaupalla koko viikon.  
Hae omasi, ennen kuin loppuvat!
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Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-18

ARK. 9-19
LA  9-18
SU  12-18

VK 51 
AVOINNA
MA-PE 

9-20

RAUTAOSASTOLTA

Voimassa 23.12.2018

PERJANTAI-MAANANTAI 21.- 24.12.

PullaPirtti
JOULULIMPPU 
500 g, viipaloitu

Valio
MARJAKEITOT 
1 l

Atria
ROSOLLI 
550 g

Tähtitorttu
LUUMU-
MARMELADI 300 g

Eldorado
KIVETTÖMÄT 
KUIVATUT LUUMUT 
200 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Ingman Creamy
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 0,85 l

Italia
RED DELISIUS 
JOULUOMENA

Saarioinen LANTTU-, 
PORKKANA- tai 
MAKSALAATIKKO 
700 g

KYLMÄSAVU
PORORULLA

KYLMÄSAVU
NAUDAN
SISÄPAISTI

KYLMÄSAVU
LOHISIIVU

Atria
PIKKUKINKKU 
1 kg

Valio
KUOHU KERMA 
3,3 dl, eila

Atria
KARJALAN-
PAISTI 700 g

Atria PUNAJUURI-, 
PERUNA- tai 
ITALIANSALAATTI 
400 g

Panda
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTI 
300 g

Stocmos
JOULUJUOMA 
1,5 l
sis. pantin 0,40

Vip
GLÖGI 
1 l

Koff
PERINNEKALJA 
1,25 l
sis. pantin 0,40

Hartwall
PEPSI MAXI 1,5 l
sis. pantin 0,40

3 pkt

PE 9-20
LA 9-18

SU 12-18

AATTO 
MA 8-13

TI SULJETTU

KE SULJETTU

TO 9-19

- IRTOTYNNYRISILLIÄ
- SILLIFILETTÄ JA  

SILLIPALOJA
- MAJONEESISILLIÄ
- SUUTARINLOHTA
- SAVUSIIKA

- SAVULOHIFILETTÄ
- SILAKKAFILETTÄ
- JA PALJON MUITA 

HERKKUJA...

PERJANTAINA 
LOHIMARKKINAT JATKUU.
KOKONAISTA 
NORJANLOHTA SEKÄ 
KOTIMAISTA 
KIRJOLOHTA JA 
LOHIFILETTÄ raj. erä

Nitecore HC30 
OTSALAMPPU
1000 lumens

69,-
Prego 
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

Lämmin tekninen
MICROFLEECE VÄLIASU

1990

1000 lumen 
OTSALAMPPU
Promaster, ladattava akku,
portaaton zoomaus

3890
MAX 18-os 
MEISSELISARJA

10,-
Carman AUTON PUOLIPEITE

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

9990

TYÖKALU-
VAUNU 
REIKÄLEVY.
SEINÄMILLÄ 
monipuolisesti 
työkaluja

595,-

TYÖKALUSETTI   
187-osaa, alumiinisalkussa

89,-

159
pss

199
prk

279
ras

100
prk

229
pss

695
kg

399
pkt

595
ras

129
ras

995

279
plo

099
prk

279
plo

149
plo

149
kg

299
pkt

695
kg

765
100 g

495
100 g

369
100 g

249
prk

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

2019 
Yliopiston
ALMANAKKA

695

SEINÄKALENTERI
TASKULLA

395
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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 12-18

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN

klo 12-18

Pukinkonttiin M-marketista
LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

My Little Pony
RETRO VERSIOINA
3 v+.

1990

Stiga pacer
PULKKA

895

Plasto
RATTIKELKKA

4950

Stiga Mama
LIUKURI 
KAHDELLE

650

Stiga
SNOWSKATE
85x23,5 cm

4590

Stiga
RATTIKELKAT

4995
Esla
POTKUKELKAT

8990

Alkaen

Alkaen

Swap Sequin
PIKKULAUKKU
Pikkulaukkulajitelma ja väri-
tystussit. Saatavilla 2 erilaista 
olkalaukkua. 6 v+.

Trixx 360 TRICK RAMP
Kiinnitä tasapainottava rengas 
autoon ja muunna muovipak-
kaus käteväksi stunttirampiksi. 

MIO THE ROBOT
Rakenna oma robotti ja 
ohjelmoi se liikkumaan ja 
tekemään temppuja. Sisältää 
robotin osat sekä moni-
puolisen ohjekirjan, jonka 
avulla sinusta tulee taitava 
robottiekspertti. Paristokäyt-
töinen.

BALANCE BEANS
Balance Beans koittelee 
yhtä aikaa sekä pelaajien 
ongelmanratkaisu- että 
laskutaitoa. Tämä pul-
mapeli on hauska keino 
tutustuttaa nuoret pelaa-
jat atematiikan perustus-
teisiin. Yli 5-vuotiaille.

Hertan
PUINEN KELLO
Opettele kellonaikaa, laske-
maan ja tunnistamaan muo-
toja. Hauska ja opettavainen 
kello. 3 v+.

Club Petz LUCY
Tottelevainen Lucy-koira tans-
sii ja laulaa ja reagoi 20 suo-
men kieliseen äänikomentoon. 
Tanssilajeja on useita ja vanho-
jen temppujen lisäksi Lucy on 
oppinut myös uusia tempuja. 
paristokäyttöinen. 3 v+.

Magableu 
DANSPIL TRUMBALL
Tumball - hermoja raastavaa 
helmien kasaamista. Kuka 
pääsee ensimmäisenä helmis-
tään eroon? 2 eri vaikeustasoa. 
Toiminnallinen lastenpeli. 5v+

Alga
GUINNESS WORLD 
RECORDS PELI
Hengitä syvään, keskity ja 
haasta itsesi, perheesi ja 
ystäväsi pelaamaan tätä 
lyömätöntä ennätyspeliä. 20 
jännittävää haastetta ja 600 
kysymystä erilaisista maail-
manennätyksistä vievät teitä 
eteenpäin pelilaudalla piste-
jahdissa. 8+

RUSS HOUR
40 erilaista tieruuhkaa, 
tuntikaupalla iloa! Val-
mistele liikennehaaste ja 
löydä tie ulos ruuhkasta 
siirtämällä tiellä olevia kul-
kuneuvoja, jotta punainen 
autosi pääsee ruuhkasta! 
Yli 8-vuotiaille.

1495 795 3695
2250

2190 5990 2290
2250

Päästä pullback-au-
tosi vauhtiin ja se 
tekee upeita il-
malentoja ja huimia 
temppuja. Pakkaus 
sisältää auton ja 
rampin. Useita 
erilaisia. 3+.

Pienten lasten
YÖASUJA

1490

Miesten
PYJAMAHOUSUT
100% puuvillaa

1350

Ringella
NAISTEM PYJAMA
edestä aukeava

4995

PÖRRÖSUKKIA

990

Casa
ISO KYLPYPYYHE
80x160 cm

2150

FLEECEHUOPA
120x160 cm

595

TORKKUPEITTO

2150
Naisten tai miesten
PISTOKAS TOSSU
fuksia ja harmaa

1990

Alkaen

Alkaen
pari

Erilaisia miesten
SLOGGEJA
2 kpl paketeissa

2499

Alkaen

Miesten
NAHKAKINTAS

990
pari

Kynttilä-tuote
HAUTAKYNTTILÄ
5 kpl, paloaika 20h

379
Kynttilä-tuote1KG 
PÖYTÄKYNTTILÄ
8 kpl, paloaika 16h

369
Havi TUIKKU 
LÄMPÖKYNTTILÄT
50 kpl, paloaika 4h

295

Kynttilä-tuote
ÖLJYKYNTTILÄ
paloaika 96h

149
Kynttilä-tuote
ULKOLYHTYKYNTTI-
LÄT 5 kpl, paloaika 12-15h

099
FOLIO ULKOTULI
6 kpl, paloaika 4h

200

Kynttilä-tuote
MINIKUU ULKOTULI
2 kpl, paloaika 4-5h

115
Kynttilä-tuote
JUHLATULI
paloaika 10h

385
Havi 
KRUUNUKYNTTILÄ
5 kpl

199

3450

ARK. 9-19
LA  9-18
SU  12-18

VK 51 
AVOINNA
MA-PE 

9-20

ERILAISIA 
NAISTEN 
YÖASUJA
Ringela, 
Nanso, 
Novita



6 7nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 516 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 21.12.2018

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!

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Jyrkkäkoski Oy

Kiittäen kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2019.
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 2019.

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

Pudasjärven kaupun-
gin nuorisotoimi on kulu-
neen syksyn aikana järjes-
tänyt aktiivisesti neljänä 
päivänä viikossa kerhoja. 
Maanantaisin on ollut kai-
kille nuorille avoin liikun-
tavuoro Tuomas Sammel-
vuo –salissa, jossa on ollut 
aina nuorisotoimen ohjaa-
ja paikalla. Tiistaisin on 
järjestetty läksykerho yh-
teistyössä kirjaston kanssa. 
Läksyjen teon jälkeen lap-
set ovat saaneet pientä vä-
lipalaa ja sitten ollaan yh-
dessä pelailtu lautapelejä. 
Keskiviikkoisin monitoi-
mikerholaiset kokoontui-

Nuorisotoimessa aktiivinen kerhosyksy
vat kerhotila Hövelissä. Tässä 
kerhossa askarreltiin, liikut-
tiin, pelattiin erilaisia pelejä ja 
totta kai kokkailtiin. Torstai-
sin pidetyssä, suuren suosion 
saaneessa kokkikerhossa lap-
set pääsivät opettelemaan eri-
laisten ruokien ja leivonnais-
ten tekoa. 

Nuorisotoimen syksy ker-
hojen osalta on ollut aktii-
vinen ja olemme pyrkineet 
kuuntelemaan lasten ja nuor-
ten toiveita. Viikolla 50 vie-
timme monitoimikerhon ja 
kokkikerhon kanssa pikku-
jouluja. Pukki ei päässyt pai-
kalle, mutta onneksi lahja-
paketit löytyivät kuitenkin 

jokaiselle. Pikkujouluissa her-
kuteltiin, kuunneltiin joulu-
lauluja, koristeltiin pipareita, 
väritettiin jouluisia väritys-
kuvia sekä leikittiin erilaisia 
leikkejä. 

Nähdään taas  
tammikuussa kerhojen  

merkeissä!

Auri Haataja 

Joulupuu-keräys toteutui tä-
näkin vuonna upealla taval-
la. Tämä oli jo 10. kerta, kun 
keräys järjestettiin Pudasjär-
vellä. 

Joulupuu-keräyksen avul-
la autetaan lapsiperheitä, 
joissa on taloudellisia huo-
lia tai muuten vaikea elä-
mäntilanne. Joulupuu-kerä-
ys mahdollistui ja toteutui 
tänäkin vuonna moniamma-
tillisena yhteistyönä Man-
nerheimin lastensuojelulii-
ton Pudasjärven yhdistyksen 
ja LähiTapiolan yhdessä or-
ganisoimana. Koulutervey-
denhoitajat, koulukuraattorit, 
neuvolan terveydenhoitajat, 
perhetyöntekijät sekä seura-
kunnan diakoniatyöntekijä 
kartoittivat perheiden tarvet-
ta ja halukkuutta osallistua 
Joulupuu-keräykseen lahjan-
saajina. Näin mukaan vali-
koitui 38 perhettä ja 146 lasta, 
joille vapaaehtoiset yksityis-
henkilöt ovat hankkineet lah-
jan tuomaan jouluiloa ja toi-
mittaneet ne LähiTapiolaan 
tai seurakuntatalolle.

Kuusia, joista sai käydä 
noutamassa pakettikortin, oli 
K-Supermarketissa, S-mar-
ketissa/Aarrearkussa, M-Ta-
varatalossa, kirjakaupassa ja 
seurakuntatalolla. Pudasjär-
ven kaupunki on lahjoittanut 
useana vuonna joulukorttei-
hin varatun rahan Joulupuu-
keräykseen, jolla on ollut 
mukana lahjojen hankinnas-

sa. Eräs pakettien tuoja ker-
toi saaneensa itse joku vuosi 
sitten paketin ja oli nyt laitta-
massa hyvää eteenpäin. Nuo-
ria on tullut myös mukaan 
pakettien lahjoittajina. Mone-
na vuonna eräs naishenkilö 
on tuonut ison kasan kutomi-
aan villasukkia, jotta on lisät-
ty paketteihin.

MLL:n hallitusväki sekä 

Joulupuukeräykseen tuli tänä vuonna 146 pakettia, joita lajittelemassa Maria Pesiö, 
Sari Pähtilä, Annika Mattinen, Hely Forsberg-Moilanen ja Veera Ivola.

Joulupuukeräyksellä jälleen  
lahjapaketteja lapsiperheille

LähiTapiolasta Sari Pähtilä 
lajittelivat paketit. Lahjat toi-
mitetaan perheille jouluvii-
kon aikana yhteistyötahojen 
kautta. MLL haluaa kiittää 
lämpimästi kaikkia Joulu-
puu-keräykseen osallistunei-
ta yhteistyökumppaneita ja 
lahjoittajia; teidän avullanne 
saadaan lisää jouluiloa mo-
neen lapsiperheeseen!

Pakkanen paukkuu. Lumihiutaleet leijailevat hiljalleen. 
Joulukuusi on haettu valmiiksi pihalle.

Pirtti tuoksuu puhtaalle. Pirtin pöydällä on punainen joululiina.
Musti kissa pukkii jalkojani, kun leivon joulupipareita.

Jouluhimmeli tuo jouluista tunnelmaa pirtin nurkassa. 
Ajokoirat nauttivat herkkuluita räsymaton päällä pirtissä.

Isäntä palaa vaatturilta ja ruokaostoksilta suomenhevosella pihaan.

Joulun aikana nautitaan hyvästä ruuasta ja yhdessä olosta.
Kynttilät ja lyhdyt luovat lämpöä ja joulun tunnelmaa.

Anna-Riikka HuhtaJo
ul
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Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Taksi 
Sami Konttila

PVO-VESIVOIMA OY

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Pohjolan Voima
Voiman lähde vuodesta
1943

Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

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

Olen lomalla 23.12.2018-6.1.2019.

TERVEYSKESKUKSEN 
KANTTIINI

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

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2019!

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2019

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2019
Suljettuna viikko 52.

Hyvinvointivaliokunta vas-
tasi kuntalaisen pyyntöön 
järjestää yleisötilaisuus van-
huspalvelujen tulevaisuu-
den näkymien tiimoilta. Val-
tuustosali täyttyi torstaina 
13.12. ääriään myöten kiin-
nostuneista ja kyselevis-
tä kuntalaisista. Oulunkaa-
ren vs. vanhuspalvelujohtaja 
Hannele Pöykiö ja vs. ter-
veyspalvelujohtaja Matti 
Vähäkuopus olivat saaneet 
ennakkoon tiukkoja kysy-
myksiä vastattavakseen ja li-
sää sateli illan tilaisuudessa.

Vähäkuopus avasi Ou-
lunkaaren strategiaa Miele-
käs elämä kotona - vision nä-
kökulmasta. Tavoitteiksi on 
asetettu laaja-alainen hyvin-
vointi, alueellinen vaikutta-
vuus ja osallisuus. Näihin 
tavoitteisiin keinoina ovat 
hyvinvointityön yhdyspin-
tojen ja yhdessä tekemisen 
vahvistaminen, omasta ja 
lähipiirin hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta huolehtimi-
nen, lähipalvelujen saannin 
varmistaminen sekä digipal-
velujen mahdollistaminen. 
Arvot ovat yhdessä tekemi-
nen, vastuullinen omatoimi-
juus ja rohkea kehittäminen, 
joka kuuluu kaikille.

Pöykiö kertoi ennustei-
den mukaan Pudasjärvel-
lä olevan yli 65-vuotiaita 
vuonna 2020 2 441 henkilöä 
ja vuonna 2025 2 585 hen-
kilöä. 65- ja yli 65- vuotiai-
den omaishoitajia oli vuo-

Tulevaisuuden ja nykyhetkenkin 
vanhuspalvelut kiinnostivat kuntalaisia

den 2019 aikana yhteensä 
55 henkilöä. Kotihoidon toi-
mintoina hän kertoi olevan 
kotihoidon saatavuus 24/7, 
kotisairaalatoiminta, palve-
lunohjaaja, palvelutarpeen-
arviointi yhdessä asiakkaan 
ja omaisten kanssa, hoito- ja 
palvelusuunnitelman ja pal-
velusopimuksen tekeminen, 
toimintakyvyn arvioinnin 
mittarin Rai:n käyttö (Rava 
vielä rinnalla) sekä palve-
lusetelillä saatavat tukipal-
velut ja hoivapalvelut. Per-
hehoidossa on tällä hetkellä 
kaksi ikäihmistä. Perhehoito 
on yksi tulevaisuuden van-
hustenhoitomuodoista, jos 
se vain alkaa kiinnostaa ih-
misiä.

Tulevaisuuteen suun-
tautuvaa ennaltaehkäise-
vää työtä tehdään tuot-
tamalla Oulunkaaren 
jäsenkunnille lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut, 75- ja 80-vuotiai-
den terveystarkastukset, ge-
riatrin vastaanottopalvelut, 
senioripisteen käyttö, erilai-
sia päivätoimintoja, muisti-
kahvilatoiminta ja yhteistyö 
kunnan ja kolmannen sekto-
rin kanssa.

Vapaaehtoistyönteki-
jöiden pankki
Digikummipalvelua eten-
kin vanhuksille toivottiin li-
sättäväksi, samoin digiväli-
neiden käytön koulutusta. 

Kotihoidon työntekijöiden 
määrän riittävyys, resursso-
inti ja lisäämisen tarve tuli-
vat vahvasti esille. Huolta 
kannettiin kotihoidon työn-
tekijöiden työssä jaksami-
sesta sekä tänä päivänä että 
tulevaisuudessa, sillä koti-
palvelua tarvitsevien mää-
rä kasvaa tulevaisuudessa. 
Palkittua Anneli Ojalan esit-
tämä ”vapaaehtoistyönteki-
jöiden pankki”- toiminnan 
käynnistämistä Oulunkaa-
ren organisoimana kiireh-
dittiin sen huomattavan tar-
peellisuuden takia. Teiden 
kyseenalainen kunto ilmas-
ton muutoksen seurauksena 
ja muistakin syistä puhut-
ti kuntalaisia. Tieolosuhteet 

vaikuttavat vahvasti työn-
tekijöiden ehtimiseen asiak-
kaan luokse sekä palvelu-
ajan kestoon paikanpäällä. 
Kotipalvelutyöntekijöiden 
käytössä olevien Oulun-
kaaren autojen käyttökysy-
mys puhutti ihmisiä. Esitet-
tiin Oulunkaaren tehtäväksi 
kokonaisvaltaisen selvityk-
sen tekeminen kotihoidon 
palveluista, niiden toteutta-
misesta ja niihin liittyvistä 
autoilla ajamisista ja kulke-
misista.

Tulevaisuuden haasteik-
si vanhuspalveluissa nou-
sevat asianmukainen asun-
topolitiikka, palvelujen 
tuottaminen pitkien välimat-
kojen päähän, mielekkään 
kotona asumisen vahvis-
taminen, tasokas ja laadu-
kas palvelujen ja hoidon tur-
vaaminen kaikille, sähköiset 
palvelut, tekniset apuväli-
neet, valinnanvapaus, jul-
kisten ja yksityisten palve-
lutuottajien yhteistoiminta 
ja kansalaisten oma vastuun 
ottaminen itsestä ja lähim-
mäisestä.

Sointu Veivo,  
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja, 
kuvat Heimo Turunen

Oulunkaaren vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö 
ja vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus olivat 
saaneet ennakkoon tiukkoja kysymyksiä vastattavak-
seen ja lisää sateli illan tilaisuudessa. Illan vetovas-
tuussa oli Sointu Veivo (keskellä). 

Valtuustosali täyttyi tulevaisuuden vanhuspalveluista kiinnostuneesta yleisöstä.

Lukijan kynästä

SDP teki todella hyvän aloitteen Pudasjärven kaupunginvaltuus-
tolle ja siitä intouduin kirjoittamaan pienen jutun.

Alkuviikosta valtuutetut pitivät vuoden viimeisen valtuuston 
kokouksen tälle vuodelle. Kokouksesta jäi myös todella hyvä 
mieli, kun valtuustolle annettiin käsiteltäväksi aloite ilmaisesta 
toisen asteen koulutuksesta. 

Mielestäni Suomen valtiolla on velvollisuus huolehtia siitä, 
että nuoren toisen asteen koulutus ei saa vaarantua nuoren tai 
nuoren perheen taloudellisen tilanteen takia. Eli lain mukaan pi-
tää olla tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua. Tähän asiaan 
nojaten Suomen kansakunta on rakennettu, ja menestyksek-
käästi. No tilanne ei ole tämä nykyään, vaan koulussa joutuu os-
tamaan kirjoja ja muita mahdollisia oppimisvälineitä, jotta kou-
lun voi suorittaa loppuun. 

Liian monelle perheelle on liian kova paikka taloudellisesti, 
kun lapsi tai lapset pääsevät opiskelemaan tai kun opiskellessa 
hän miettii miten saa ostettua tarpeelliset oppimateriaalit seu-
raavaksi kolmeksi kuukaudeksi. 

Tämä ei ole oikein. Jos valtio ei sitä pysty takaamaan, näen 
että kunnan velvollisuus on huolehtia se, että nuoren saman-
vertaiset kouluttautumisen mahdollisuudet voidaan järjestää 
kuntamme alueella. Kansakuntamme ei saa mennä kohti aikaa, 
jolloin ”se piirtää, kenellä on kynä”, oli todella osu-
vasti sanottu. 

Lopuksi vielä, että kannattaa katsoa asiaan liitty-
en video, joka löytyy Pelastakaa lapset ry:n sivuilta.

Antti Tihinen 

Kannatan hyvää valtuustoaloitetta
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Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

Koreten 
Vesiosuuskunta

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

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 Taipaleenharjun 

kyläseura

Puhoskylän Kyläseura ry

Talkoolaisten ja johtokunnan 
PIKKUJOULU 

la 22.12 klo 20 Möykkälässä.

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

p.  0400 282 130

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

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!

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

Sarajärvi

Tuli-Tauko
Metsätyö Vikström Oy

Juha ja Kari Vikström Ay
040 540 0710, 0400 287 139

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

Iinattijärven 
Kyläseura ry

T:mi KO 
Talkkariapu

045 612 1255 p. 0400 867 674 

Kotikampaamo 
Ojala

Nortamontie 7, 93100 Pudasjärvi 

Kurentie 24

JARI JA PÄIVI JUNNA

AJANVARAUKSET 
3.1.2019 alkaen, 

puh. 050 347 0261 

Pudasjärven 
Reumayhdistys ryTurve-Jussit Oy

JONGUN 
KYLÄYHDISTYS
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Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Me palvelemme - We serve
Lions Club Pudasjärvi on palvellut 

paikkakunnalla jo yli 50 vuoden ajan. 
Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Pentti Kinnunen klubin presidentti 2018-2019

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2019!

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2019!

HIRVIARPOJEN VOITTONUMEROT:
 1. palkinto 1/2 aikuinen hirvi nro 661
 2. aikuisen hirven paistiosa nro 630
 3. aikuisen hirven lapaosa nro 444

Onnea voittajille!
Voittajille on ilmoitettu 

puhelimitse.

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2019!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Siinä pupu loikkaa harvakseltaan pel-
lon laitaan suuren heinäkäärön luokse ja 
odottaa, että joku sukulainen olisi jo val-
miiksi aukonut paalun nurkkaa auki, jot-
ta olisi helpompaa aloittaa iltaruokailu. 
Päästyään käärön viereen huomaa suku-
laisen repineen muovin rikki. Ensin kat-
selee ympärilleen näkymiä, mitä valo-
ja onkaan syttynyt lisää edelliseen iltaan 
verrattuna. Ennen kuin alkaa napostele-
maan hieman oudon makuista heinää, niin 
alkaa muistelemaan sukunsa kaukaisia ta-
rinoita sen ajan ruokapöydästä. Silloin oli 
heinät kaukana taloista, koottuna seini-
en sisään ja niistä seinän raoista oli saa-
nut syödä kuivaa heinää. Heti alkutalves-
ta oli ajettu isoilla kuormilla ja siinä ladon 
vierelle oli jäänyt runsaasti syötävää. Eräs-
tä asiaa oli sukulaiset ihmetelleet. Siinä jäl-
kien keskelle ilmaantui iso kasa papanoi-
ta ja ne oli olleet suuria verrattuna heidän 
omiinsa. Kai se oli suurempi otus ja se se-
litti kasan koon.

Reitin varrelle oli myös jäänyt heiniä 
puiden oksille ja monet sukulaiset saivat 
hyvää ruokaa syödäkseen. Jäljet päättyivät 
talon pihaan ja siinä oli vielä napostelta-
vaa ja ilmaantuihan niitä pieniä papanoi-
ta isojen vierelle. Siitä on kauan, ei jänik-
sen ajatukset lennä näin kauas, mutta tieto 
kulkee niissäkin piireissä. Sitten pupu pa-

lasi ajatuksineen siihen ison pyöreän hei-
näkasan viereen, mutta piti kuulostella ja 
haistella ympäristöä, oliko vaaraa josta-
kin suunnalta tulossa. Kettu jolkuttelee lä-
histöllä, taivaalla lentelee iso lintu ja koira 
haukkuu jossakin. Tilanne näyttää olevan 
vaarattoman tuntuinen.

Mutta uteliaisuus vaivaa ja täytyy loik-
kia lähemmäs taloja, jotta näkee tarkem-
min ihmisten touhuja ja valojen välkettä. 
Loikkaa paalun viereen ja siinä oli hyvä 
näköpaikka. Ensin täytyi napostella paa-
lun tarjoamaa ateriaa. Hieman outo maku 
niissä oli, mutta helpollahan siitä heinää 
sai ja tuoretta, mutta jäinen oli jouluate-
ria. Siinä syödessään katseli kylän touhu-
ja ja arvasi suuren juhlan olevan tulossa. 
Muisteli mennyttä-aikaa ja samaan tyyliin 
se taisi mennä. Oli kova halu nousta paa-
lun päälle, mutta pomppu ei riittänyt niin 
korkealle. Huomasi etempää katsottuaan 
jonkun päältäkin aukoneen. Illan pitenty-
essä liikkujia lisääntyä, tietenkin valoilla 
kulkevia ihmisiä, menivät tuonne metsään 
ja sytyttivät tulia kivien vierille, josta ke-
säisin oli syönyt makoisia kasveja, nyt ei 
sinne tarvinnut mennä, ne valolähteet ei 
ollut syötäviä. 

Illan jatkuessa liikkujat vähenivät ja 
pupu sai hetken ruokailla rauhassa. Sin-
ne oli tullut myös muita sukulaisia ja vielä 

joku sarvipääkin seisoskeli paalun vierel-
lä ja se ylsi päältäkin haukkaamaan ruokaa.

Ilta ehti kulua pitkälle, kunnes joku 
partasuu ukko ajaa hurauttelee porolla ja 
piipahtaa melkein joka talossa ja vie sisälle 
melkoista säkkiä. Mitähän varten, ihmette-
lee jänis. Ei kai niissäkin ole heiniä, tai jä-
kälää, sillä minulle on sitä kannettu. Niin, 
ne ovat niitä ihmisten kujeita, miettii jä-
nis ja odottaa seuraavaa tapahtumaa. Taas 
autoja ajaa huristaa kynttilävalojen vierel-
lä olevaan isoon taloon. Nyt jänö muistaa, 
mitä tuleman pitää. Kääntää pitkät korvat 
alaspäin ja kohta kumahtaa, kirkon kellot 
soittelee joulun kunniaksi. Mitä sisällä ta-
pahtuu, se on sitten täysi mysteeri. Siinä 
samassa letkassa meni partasuu-ukko po-
rollaan kohti pohjoista ja tyhjältä näyt-
ti pulkka. Hetken ruokailtuaan väki lähti 
takaisin ja vihdoin tienoo hiljeni. Vain tin-
tit tirskahteli, koirat tai kettu haukahteli, 
ja huuhkaja huhuili, ehkä tervehti parta-
suu-ukkoa ja saatteli sen kotikonnuilleen.

Jouluna 2018
Kauko Kuukasjärvi

Jäniksen joulu

LC Pudasjärvi toteutti loka-
marraskuussa hyväntekeväi-
syysarpajaiset. Päävoiton ai-
kuisen hirven puolikkaan, 
paistiosan ja lapaosan voitot 
on arvottu poliisilaitoksella 
ja voitot toimitettu voittajil-
le. Päävoiton hirven puolik-
kaan voittaja oululainen Ant-
ti-Jussi Saarela, ikä 16 v, kiitti 
runsaasta palkinnosta ja lä-
hetti terveisiä arvonnan jär-
jestäjille. Hän halusi toivottaa 
jatkossakin hyvää metsästys-
onnea ja kertoi arvostavan-
sa suuresti leijonien tekemää 
hyväntekeväisyystyötä! Ant-
ti-Jussi totesi vielä, että nyt 
hän voi kerrankin antaa iso-
vanhemmille sekä sukulaisil-
le kunnon joululahjat!

Arpoja myytiin kaikkiaan 
970 kpl. Tuotto, reilut 4000 
euroa, käytetään viime vuo-
den vastaavien arpajaisten ta-
paan sotaveteraanien, sotain-
validien sekä puolisoiden ja 
leskien kotona selviytymi-
sen tukemiseksi jalkahoitoi-
hin, hierontoihin, siivouksiin 

sekä perusavustuksiin; saira-
uskulujen omavastuuosuuk-
siin, sairaalamaksuihin, ham-
masproteesien uusintoihin, 
silmälasien hankintoihin jne. 
Pudasjärvellä on tällä hetkel-
lä vielä sotaveteraaneja, jois-
ta osa on sotainvalideja. Yli 
puolet heistä asuu kotona. 

-Tunnemme heitä kohtaan 
syvää kiitollisuutta ja kunni-

Aikuisen hirven lapaosan voittaja Kari Heikkilä sai pal-
kinnon Juotasniemen lihasavustamon yrittäjä Juha Pi-
riseltä. 

LC Pudasjärvi toteutti hirviarpajaiset

Oululainen 16-vuotias 
Antti-Jussi Saarela kertoi 
arvostavansa leijonien te-
kemää hyväntekeväisyys-
työtä. 

oitusta, jota sanoin ei voi ku-
vailla, toteaa keräysvastaava 
Antti Pesälä.

LC Pudasjärven klubin 
presidentti Pentti Kinnunen 
lausuu suuret kiitokset kai-
kille arpojen myyntiin ja mui-
hin arpajaisjärjestelyihin osal-
listuneille sekä kiittää kaikkia 
arpojen ostajia ja yhteistyö-
kumppaneita panoksestaan 

KIITOS
kuluneesta vuodesta 
asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneillemme. 
Rauhallista joulua ja 
onnellista uutta 
vuotta 2019!

Jukolantie 3, Pudasjärvi
Puh. 010 525 8801

FYSIOTERAPIA 
TOIMINTATERAPIA 

ALLASTERAPIA 
PUHETERAPIA 

HIERONTA
Kelan palveluntuottaja 

myös vuonna 2019!

Toivotamme kaikille 
rauhallista joulua ja 

onnellista uutta vuotta.

hyvän asian puolesta. Eri-
tyiskiitokset yhteisluvan jah-
tipäällikölle Ari Rantalalle 
työstään tapahtuman läpivie-
miseksi ja Lihankäsittely Juo-
tasniemelle ”veljeshintaan” 
suoritetusta lihanleikkuusta 
ja pakkaamisesta. HT

Kauneimmat joululaulut Kipinässä
Kauneimmat Joululaulut-
ilta tiistaina 18.12. kokosi 
Kipinän koululle runsaan 
laulajajoukon lapsosista 
varttuneisiin.

Säestäjänä oli Jukka 
Jaakkola. Lopuksi Kylä-
seura tarjosi makoisat jou-
lukahvit.

Helena Kokko
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MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  
Onnellista Vuotta 2019

Juhani Jurmu puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Toimistomme:
Pudasjärvi Toritie 1 (OP:n talo, 2.kerros) p. 040 844 2028

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

Toivotamme Rauhallista Joulua 
sekä Menestyksellistä 
Uutta vuotta 2019!

Jäsenistölle sekä 
yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2019!
Toivottaa Pudasjärven Invalidit ry

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

Pudasjärven syöpäosasto

Hyvää Joulua ja Onnellista sekä 
toivorikasta Uutta vuotta 2019.

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 2019!

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Jouluterveiset kaupungilta 2018
Vuosi 2018 on ollut kaupungilla työn-
täyteistä aikaa. Kasvustrategian mukaises-
ti uutta työtä ja toimeentuloa on etsitty ja 
järjestetty. Työttömyys on pudonnut tässä 
vaiheessa 10 %:n seutuville.

Pudasjärvellä katsotaan rohkeasti 
eteenpäin. Uuden Hyvän olon keskuksen 
suunnittelu etenee elinkaarimallin mukai-
sesti. Terveysaseman työntekijät, luotta-
mushenkilöt ja kuntalaiset pääsevät teke-
mään vertailua eri ratkaisuvaihtoehdoista 
talven mittaan.

Matkailun puitesopimuksen mukaisesti 
Syötteellä on nyt käynnissä ensimmäiset 
investoinnit ja kaiken kaikkiaan matkailun 
ja sen oheispalveluiden ympärillä tuntuu 
nyt tekemisen meininki. Kaupungin osa-
na olevan LumiAreenan rakentaminen 
on käynnistynyt. Siihen saadaan sisätilaa 
sade- ja rospuuttopäivien iloksi liikunnal-
le ja kuntoilulle sekä muulle mukavalle yh-
dessäololle.

Asumisen mahdollisuuksien paran-
tamiseksi Pudasjärven Vuokratalot Oy 
suunnittelee hirsikerrostalojen rakenta-
mista kaupungintalon läheisille tonteille. 
Tämä lisää huomattavasti asumisen mah-
dollisuuksia ja –mukavuutta kaupungis-
samme. Myös kehitysvammahuollon ti-
loista on käynnissä uudisrakentamisen 
suunnitelmia.

Vuoden 2018 aikana olemme uudista-
neet kaupunkiorganisaatiota vastaamaan 
paremmin elinkeinoelämän tarpeita. Pu-
dasjärven Kehitys Oy on aloittanut toi-
mintansa ja yritysneuvoja on jo työssään 
auttamassa yrityksiä kehittämään liiketoi-
mintaansa ja hakemaan tarvittaessa rahoi-
tuksia uusiin investointeihin. Uusi pääpe-
riaate kaupungin elinkeinotoiminnassa on 
yrityksistä lähtevien ideoiden tukeminen 
ja vahvistaminen.

Vuoteen 2019 katsomme toiveikkai-
na. Sen aikana käynnistyy rakentamista 

ja suunnitellaan uusia kaava-alueita. Ensi 
vuonna luodaan lapsi- ja perhepalvelui-
hin uusi toimintamalli, jossa perheiden 
tarvitsemaan apuun tullaan vastaamaan 
huomattavasti nykyistä paremmin. Onhan 
meillä strategisena tavoitteena parhaat 
lapsiperheiden palvelut.

Rauhallista jouluaikaa ja  
Onnellista vuotta 2019!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Mari Kälkäjä
kaupunginvaltuuston pj.

Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen pj.

Kuntapuheenjohtajakoulutuksessa opittua
Saimme kehittää tänä syk-
syä itseämme FCG:n järjes-
tämässä Kuntapuheenjohta-
jakoulutuksessa Helsingissä. 
Koulutus sisälsi kuusi tiivis-
tä päivää, joissa käytiin laa-
jasti eri kunnan toimia ja yh-
teistyöverkostoja koskevia 
asioita lävitse. Olemme nyt 
sertifioituja kuntapuheen-
johtajia.

Opimme koulutuksessa 
paljon ja toivomme, että pys-
tymme käyttämään oppeja 
pudasjärvisten parhaaksi. 

Se ajatus vahvistui, että 
Pudasjärven kaupunki tar-
vitsee viestintäsuunnitel-
man tai –strategian. Organi-
saatiot eivät viesti, vaan se 
on ihmisten tehtävä. 

Lähiesimiesten tehtäväs-
sä olevia tulee vahvistaa ja 
heidät tulee pitää tietoisena 
kaupungin kokonaisuudes-

Anni-Inkeri Törmänen ja Mari Kälkäjä osallistuivat on-
nistuneesti puheenjohtajien koulutukseen.

ta. Suurin haaste on saada ai-
kaa suorittaville henkilöille. 
Aikaa rosvoavat niin tieto-
järjestelmät kuin työyhteisö-
jen ongelmat. Ongelmiin on 
puututtava rohkeasti. Työn-
tekijöillä on oltava vaikutta-
mismahdollisuudet työhön-
sä.

Vielä muutamia  
tähdenvälejä  
käytettäväksi itse 
kunkin elämässä:
• Puheista päästään tekoihin 
tunteiden sillan kautta. Jos tun-
teet puuttuvat, ei päästä tekoi-
hin. –Mika Aaltonen-
• Mitä se auttaa, jos joukkueesi 
häviää 5-2 ja sinä teit ne 2 maa-
lia? –Lasse Peltonen-
• Jos laskin ei anna suoraan vas-
tausta, täytyy ratkaisu etsiä kes-
kustelun kautta. –Aira Ranta-

• Digitalisaatiosta ei ole radi-
kaalin vuorovaikutuksen voitta-
jaksi. –Risto Harisalo-
• Puhu niin yksinkertaisesti kuin 
osaat, vaikka asia olisi hyvinkin 
moniulotteinen ja vaikea. –Eeva-
Liisa Auvinen-

Näillä ajatuksilla  
Uuteen Vuoteen!

Mari Kälkäjä
kaupunginvaltuuston pj.
Anni-Inkeri Törmänen 
kaupunginhallituksen pj.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja
 toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2019

Kipinän 
kyläseura

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

www.polkky.fi
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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 TAKSIASEMA 
Kiitämme asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2019!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

2019!

Taksi Piipponen Oy ja Piipposen Pirtti

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019 

kaikille asiakkaille!
Taksi Lauri Lohilahti

040 516 9993 

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2019!
Pudasjärven Taksimatkat Oy

Sami p. 0400 289 760, Piia p. 0400 386 188
www.taxipudasjarvi.fi    savela@taxipudasjarvi.fi

Hotelli-Ravintola Kurenkos-
kessa järjestettiin juhlatanssit 
lauantaina 15.12. Osala -kiin-
teistön 80-vuotisen toimin-
nan johdosta. Juhlatansseissa 
esiintyi Naseva Taivalkoskel-
ta. 80 ensimmäistä tanssijaa 
pääsi juhlan merkeissä ilmai-
seksi. Määrä täyttyi ensim-
mäisen tunnin aikana eli kel-
lo 22 mennessä. Tanssisalin 
lisäksi ihmiset viihtyivät pu-
bin puolella, jossa laulettiin 
karaokea. 

Kiinteistössä on toiminut 
vuosien varrella useita yrit-
täjiä. Tällä vuosikymmenel-
lä paikkakunnalla muistetaan 
vuosilta 2010-2014 Mauno 
Akujärvi ja Signe Nuorgam. 
Nykyinen yrittäjä Ramazan 
Demir on toiminut yrittäjä-
nä maaliskuusta 2014, jolloin 
muutti Haapavedeltä Pudas-
järvelle. 

Maineikas historia
Alunperin Ruokala-matkusta-
jakoti Osalan funkis-tyylisen 
rakennuksen on rakennutta-
nut Pudasjärven Osuuskaup-
pa vuonna 1938. Suunnittelija 
toimi SOK:n rakennusosas-
ton arkkitehti Valde Aulanko. 
Rakennuksessa olivat ruoka-
la, matkustajakoti ja leipomo. 
Leipomon oheen liitettiin jos-
sain vaiheessa myös ruoka-

tavaraosasto. 1960-luvulla 
rakennuksessa aloitti toimin-
tansa ravintola Kurenkoski. 

Rakennuksen vanhin osa 
on kaksikerroksinen, ja sen 
luoteispuolella on yksikerrok-
sinen laajennus, joka raken-
nettiin ilmeisesti leipomoksi 
vuonna 1967/68.

Rakennukseen on tehty 
vuonna 1980 julkisivukorja-
us ja sen pohjoispuolelle on 
rakennettu 1970-luvulla yk-
sikerroksinen tiiliverhoiltu 
majoitusrakennus. Kohdetta 
pidetään seudullisesti merkit-
tävänä.

Hotelli Kurenkoskesta löy-
tyy 13 huonetta, joista 12 on 
2-hengen ja yksi yhden hen-
gen huoneita. Hotelliin saa 
tuoda myös lemmikkejä. Ho-
tellissa kaksi saunaa, joista 
toisessa on takkahuone. Ra-
vintolassa on 160 hengen ra-
vintolasali ja 60 hengen pubi 
sekä kokouskabinetti yläker-
rassa. Paikasta on kehitet-
ty koko kansan seurustelu- 
ja tanssiravintola, josta saa 
myös ruokaa. 

Kokenut  
ravintola-alan yrittäjä
Hotelli-ravintola Kurenkos-
ken nykyinen yrittäjä Rama-
zan Demir on asunut Suo-
messa reilut 10 vuotta ja asuu 

Kurenkoskessa 
Osala 80 vuotta juhlatanssit

välillä myös toisessa koti-
maassaan Turkissa. Demir 
kertoi toimineensa yrittäjänä 
jo lähes 20 vuotta. 

-Ravintola- ja matkailu-
alalta minulla on kokemus-
ta 2000-luvun alusta lähti-
en synnyinmaasta Turkista ja 
viimeiset kymmenen vuotta 
Suomessa. Suomessa olen toi-
minut Pizzeria yrittäjänä Haa-
pavedellä ja Piippolassa. Piip-
polassa on myös Karaokebar 
Red Tower, jossa olen toimi-
nut yrittäjänä. Turkissa olen 
toiminut ravintola-alalla en-
sin työntekijänä ja myöhem-
min omistin siellä kaksi eri ra-
vintolaa. 

Suomeen hän halusi muut-
taa, koska pitää viileästä il-
mastosta. Ramazan kertoo 
Pudasjärvellä olevan miellyt-
täviä ihmisiä ja tykkää asua 
täällä. Oulu on lähellä, jos ha-
luaa isompiin ympyröihin, ai-
van samalla tavalla kuin Ala-
nyasta on matkaa Antalyaan 
reilut sata kilometriä.

Nykyisin Kurenkoskes-
sa elävää musiikkia, suosit-

tuja esiintyjiä tai orkestereita 
on tarjolla keskimäärin kuu-
kausittain. Karaokemusiikki 
soi keskiviikkoisin ja viikon-
loppuiltoina pubin puolella. 
Viime kuukausien aikana on 
joka toinen sunnuntai ollut il-
tapäivätanssit. Ravintola pal-
velee hotellin majoittujia ja 
on pikkujoulujen, kokousten 
ja neuvottelujen paikka ruo-
kailutarjoiluineen. Ravintola 
on avoinna maanantai, tiistai 
ja torstaisin kello 14-20, kes-
kiviikkoisin 14-01, perjantai-
sin ja lauantaisin 15-04 ja sun-
nuntaina 15-19. 

Ihmisten kesken on puhut-
tu juoruja, joissa on epäilty ra-
vintolan menevän kiinni vuo-
den lopussa. Tämän Ramazan 
kiistää ja kertoo ohjelmia jo 
varatun keväälle ja majoituk-
sia on varattu jo kesäkuun 
jyrkkäfestareille sen elokuun 
Popeda Pudiksella tapahtu-
maan. Helmikuussa 16 päi-
vä esiintyy nuorison haluama 
esiintyjä Poju.

Heimo Turunen

Hotelli Kurenkosken Osalan funkis-tyylisen rakennus 
on komistanut Pudasjärven kyläkuvaa 80 vuotta eli 
vuodesta 1938. 

80-vuotisjuhlatansseissa tahdit takasi 41 vuotta keik-
kaillut Nasevat-yhtye Taivalkoskelta. Kurenkoskessa 
soitti musiikin opettaja Antero Saarijärvi koskettimis-
sa, kitarassa ja laulussa sekä yhtyeen perustaja Asko 
Räisänen toimi solistina, soitti haitaria ja huolehti taus-
toista. Vakituinen yhtyeen jäsen Matti Wainerberg oli 
tällä kerralla estynyt tulemasta paikalle. 

Pudasjärven Eläkeläiset ry 
kokoontui 6.11. syyskokouk-
seen palvelukeskukseen.

Tärkeimpänä asiana oli 
johtokunnan valitseminen. 
Puheenjohtajana jatkaa edel-
leen Paavo Tihinen, varapu-
heenjohtajana Jorma Syrjäpa-
lo. Muut johtokunnan jäsenet 
ovat Annikki Ylitalo, Fanni 
Hemmilä, Eero Hirvelä, Juk-
ka Vähkyrä, Kalevi Vattula, 
Pirjo Stenius ja Pirkko Pääta-
lo. Taloudenhoitajana Leena 
Rantala ja sihteerinä Hilkka 
Tihinen.

Vierailu Marikaisjär-
ven toimitalolla
Vierailimme Marikaisjärven 
toimitalolla 20.11.2019. Tämä 
oli onnistunut tapahtuma. 

Paavo Tihinen jatkaa Pudasjärven 
Eläkeläisten puheenjohtajana

Lähdimme palvelukeskuksen 
pihalta Marikaisjärveä koh-
ti. Monille kuten minullekin 
se oli käymätön paikka. Hie-
man jännitti mitä sieltä löy-
tyy. Tie oli mutkainen ja lopul-
ta saavuimme perille. Onneksi 
oli vielä valoisaa, jotta saim-
me tutustua myös ympäris-
töön. Paikka on todella kau-
niilla paikalla järven rannalla. 
Sisään tultaessa ihastelimme 
taloa, joka oli tehty jykevistä 
hirsistä. Tupa oli avara, viih-
tyisä ja hyvin pirttimäinen. 
Kyläläiset ottivat meidät hyvin 
vastaan. Monet heistä ovat tut-
tuja entuudestaan. Vietimme 
miellyttävän iltapäivän kah-
vitellen ja paistamalla makka-
roita. Yhdessäoloon kuuluu 
myös hyvin olennaisesti lau-
laminen. 

Tässä on hyvä esimerkki 
siitä, miten kyläläiset toimivat 
yhdessä. Toimitalo on toimi-
nut jo kymmeniä vuosia, työt 
on jaettu keskenään, jokainen 
tietää ja osaa oman homman-
sa. Kiitos Marikaisjärven toi-
mitalon henkilökunta. 

Seuraavaa vierailukohdet-
ta mietitään oman kaupungin 

alueella.
Ensi vuonna juhlitaan Elä-

keläiset ry:n 60-vuotistaival-
ta ja samalla juhlitaan myös 
meidän yhdistyksen 40-vuo-
tistaivalta. Vuosi tulee ole-
maan kokonaisuudessaan hy-
vin haastava.

Hilkka Tihinen
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Hyvää 
Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 
sukulaisille ja 

tuttaville!
Toivoo Kirsti ja 
Jouko Kenttälä 

perheineenT: Annikki Ylitalo

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville! 

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

kaikille sukulaisille ja ystäville! 

Toivottaa Elsa Valkola 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta! 
Aira ja Erkki 

Sarajärvi 
Kaarlo ja Kerttu 

Illikainen 

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille 
ja ystäville! 

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2019 

sukulaisille ja tuttaville! 
Tiina ja Kari Nevala perheineen Jonguntieltä 

Toivottaa
Kalle, Pirkko ja 
Jouni Juusola

Naapureille, ystäville ja sukulaisille
Hyvää Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta! 
Päivi ja Juha 

Ylitalo Hilda Perttu 

Sukulaiset, ystävät,
 naapurit! Hyvää 

joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Hyvää 
Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta
 sukulaisille ja 

tuttaville! 
Helvi Huovinen

Hyvää joulua ja
Onnellista uutta vuotta 2019

sukulaisille ja ystäville!
Sulo Simonen

Rauhallista joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta sukulaisille 
ja ystäville! 
Esteri Niemitalo

Pudasjärven vastaanottokeskus ja  
maahanmuuttotyö kymmenen vuotta

Pudasjärvellä vietettiin maa-
hanmuuttotyön ja vastaanot-
tokeskuksen 10-vuotisjuhlaa. 
Vastaanottotoiminta alkoi 
Pudasjärvellä vuonna 2008, 
kun maahan tuli silloinen en-
nätysmäärä, 6 000 pakolais-
ta. Vuoden 2015 pakolaiskrii-
sissä Pudasjärvi laskettiin jo 
vanhaksi tekijäksi, johon ko-
kemattomammat nojasivat 
tietotaidon tarpeissa. 

- Tärkeää ja arvokasta työ-
tä, ja olette tehneet sen hyvin. 
Tästä voitte olla ansaitusti yl-
peitä, totesi Maahanmuutto-
viraston vastaanottoyksikön 
johtaja Pekka Nuutinen pu-
heessaan. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen korosti puheessaan 
yhtenäisyyttä sekä päätök-

senteon yksimielisyyttä maa-
hanmuuttoasioissa. Tämä 
näkyy myös kaupungin stra-
tegiassa. Timonen toivoo, että 
entistä enemmän kansainvä-
listaustaisia pudasjärveläisiä 
sijoittuisi paikallisiin yrityk-
siin tai perustaisi omia yri-
tyksiä. Sekä olisi mukana vai-
kuttamassa Pudasjärviseen 
arkeen.

- Kansainvälisyydessä on 
myös kantapudasjärveläisil-
le enemmän mahdollisuuk-
sia, kun katsomme avoimin 
mielin asioita. Avoin, vuoro-
vaikutteinen suhtautuminen 
vaikuttaa positiivisesti, tote-
aa Timonen.

Oulun vastaanottokeskuk-
sen johtaja Sirpa Rönkkömä-
en mukaan vastaanottokes-
kuksessa aloitti aikanaan 20 
henkeä, joista yhdellä oli ko-
kemusta vastaavasta työstä. 

Yhteistyö viranomaisten kes-
ken on ollut ensi arvoisen tär-
keää. 

– Yhdessä on mietitty rat-
kaisuja ongelmiin ja tehty asi-
oita yhdessä. Mikään koulu-
tuspolku ei sellaisenaan voi 
valmentaa vastaanottokes-
kuksen arkeen ja erilaisten 
asiakkaiden kanssa toimimi-
seen, Rönkkömäki toteaa.

Kouluttautuminen, 
työ, verojen maksu, 
lakien noudattaminen 
Juhlassa puhunut Abdirahim 
Husu Hussein vieraili juhlaa 
ennen Pudasjärven vastaan-
ottokeskuksessa. Hän oli eri-
tyisen kiinnostunut tiloista 
ja siitä, miten ne vastasivat 
omasta kokemusmuistista 
tuleviin mielikuviin. Pudas-
järvellä huoneet olivat suu-
remmat ja kodinomaisemmat 
kuin Perniössä vuonna 1994. 
Huone oli tuolloin koti ja tur-
va. Vastaanottokeskuksen 
työntekijöillä oli suuri merki-
tys kotoutumisessa. Myös itse 
juhlasta löytyy yhteys kotou-
tumiseen.

- Kotoutuminen on onnis-
tunut, kun maahanmuuttaja-
taustainen alkaa vilkuilla kel-
loa 12.04 ja ihmetellä milloin 
juhla, jonka piti alkaa kello 
12, alkaa, Hussein naurahtaa.

Husseinille kotoutumis-
prosessi tarkoittaa sitä, että 
kouluttautuu, menee töihin, 
maksaa verot ja noudattaa la-
keja. 

- Tämä on minun näke-
mykseni kotoutumisesta. Jos 
tykkää salmiakista ja saunas-
ta, niin se on plussaa, Hussein 
toteaa. 

Hänen mielestään vuoro-
vaikutus on tärkeää maahan-
muuttoasioissa. 

FAKTAA
”Monikulttuurisuus on rikkautemme, kansainvälistymi-
nen on mahdollisuutemme.” (Pudasjärven kaupungin strategia 
2017-2027)
Pudasjärvellä on tällä hetkellä noin 180 ulkomailla syntynyttä asukasta 8 100 
asukkaasta. Suurimmat ryhmät ovat kongolaiset, ruotsalaiset ja venäläiset. 
Puolet ovat tulleet perhe- ja työsyistä ja loput humanitäärisistä syistä.
8.12.2008 vastaanottokeskus avattiin Rimminkankaalle.
2009 Perustettiin tukiasumisyksikkö 
2010 Valo-opetus ala- ja yläkoululle, perheryhmäkodin perustaminen. Vas-
taanottokeskus muutti Helmikodille.
2011 Päätös kiintiöpakolaisten vastaanotosta, ensimmäiset 43 kiintiöpako-
laista kuntaan. 
2012 Tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus humanitaarisesta vastaan-
otosta. 
2013 Valo-luokat vakinaiseksi, perustettiin aikuisten perusopetusryhmä Pesu 
sekä Suomistartti, 19 kiintiöpakolaisen vastaanotto.
2014 14 kiintiöpakolaisen vastaanotto.
2015 8 kiintiöpakolaisen vastaanotto.
2016 Perustettiin toinen perheryhmäkoti, 31 ylimääräisen kiintiöpakolaisen 
vastaanotto.
2017 Toinen perheryhmäkoti lakkautettiin, 20 kiintiöpakolaisen vastaanotto.
2018 Vastaanottokeskus ja kaupungin maahanmuuttotyö 10-vuotisjuhla.

Abdirahim Husu Hussein 
kertoi omasta maahan-
muutto kokemuksistaan 
ja korosti vuorovaikutuk-
sen tärkeyttä maahan-
muuttoasioissa. 

Valo-kuokan oppilaat esittivät musiikkia kahteenkin otteeseen.

Koto-koulutuksen opiskelijoiden musiikkiesitykseen 
osallistui myös juhlayleisö.

Pudasjärven ex-kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila 
kiitteli paneelikeskustelussa päättäjien ennakkoluulot-
tomuutta Pudasjärvellä. Hänestä vasemmalle panelis-
teina Tuula Tolkkinen, Oili Puurunen, Sirpa Rönkkömä-
ki, Sirpa Timonen-Nissi ja Sahira Sahib Abdulhusen.

- Kukaan meistä ei läh-
de omasta kodistaan vapaa-
ehtoisesti. Haluamme kodin, 
koulutuksen sekä turvallista 
ja hyvää elämää. Jos sitä ei ole 
siellä missä olen, niin sitä läh-
detään hakemaan muualta.

Ennakkoluulotto-
muutta päättäjillä
Paneelikeskustelussa nou-
see esiin päättäjien ennakko-
luulottomuus Pudasjärvel-
lä. Entinen kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittilalla on huo-
li siitä, onko valtiovallan tie-
dossa, miten valtava työ on 
oppia tekemään vastaanotto-
työtä. Substanssiosaajat osaa-
vat, mutta kunnissa täytyy 
kouluttaa ihmisiä esimerkik-
si opetus- ja kiinteistötoimes-
sa. Vastaanottokeskus ei ole 
vaan sitä, että avataan kes-
kus. Tarvitaan paljon resurs-
sia siihen, että koko systeemi 
pyörii.

Pudasjärvellä yhteisö otti 
panelistien mukaan tulijat 
hyvin vastaan. Paikkakun-
nalta on löytynyt tukiperhei-
tä ja se on tuottanut hyvää 
tulosta. Suurin osa turvapai-
kanhakijoista tulee yhteisö-
kulttuureista. Ilman yhteisöä 
he voivat huonosti. Täytyy 
olla psyykkinen ja sosiaali-
nen tuki. Pudasjärvellä tämä 
ymmärrys ja viisaus jo tun-
netaan. Sen toivotaan leviä-
vän myös muualle Suomeen. 
Tästä kokemuksesta puhuu 
myös vuonna 2015 Suomeen 
tullut Sivi.

- Sain paljon ystäviä pu-
dasjärveläisistä. He auttoivat 
kuin oma perhe.

Tuomi-Tuulia Ervasti,  
kuvat Juha Nyman ja 
Heimo Turunen

Vastaanottokeskus- ja maahanmuuttotyötä 10 vuotta 
Pudasjärvellä -juhla pidettiin Hirsikampuksella. 
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Mari ja Marko Kälkäjä

Kiittäen kuluneesta Vuodesta 
toivotamme

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

sukulaisille ja ystäville! 

Toivoo Jukka ja Lea Törrö    

Toivoo Jenni Puurunen, Asta Juutinen ja Jaana Mathlin

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta sukulaisille ja ystäville!

Veera ja 
Aarno Tomperi

Hyvää 
joulua ja 
onnellista 

uutta vuotta!

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

Maria, Jeesuksen äiti, on 
kristikunnan tunnetuin nai-
nen. Hän on samalla jää-
nyt myös melko tuntemat-
tomaksi. Raamatussa hänet 
mainitaan vain muutaman 
kerran. Apokryfikirjoissa 
kerrotaan myös hänen van-
hemmistaan Annasta ja Joa-
kimista.    

Kertomus Mariasta al-
kaa enkeli Gabrielin ilmes-
tymisestä, jatkuu Jeesuksen 
syntymään ja nimenantoon 
sekä pakomatkaan Egyp-
tiin. Vanhemmat hakevat 
12-vuotiaan Jeesuksen Jeru-
salemin temppelistä. Maria 
käy poikansa kanssa häis-
sä Kaanaassa ja kärsii hänen 
ristinsä juurella.  

Koska vielä 500-luvulla 
Nasaretin lähellä sijaitseva 
Zipporin kaupunki oli py-
hiinvaelluspaikka, on ajatel-
tu, että Maria olisi ollut alun 
perin sieltä kotoisin. Annan 
kerrotaan kasvattaneen ty-
tärtään hurskauteen ja hy-

Maria, Herran piikanen
Rauhallista Joulua
ja Onnea Uudelle 

Vuodelle 2019!
Sirkka ja Juha 

Pankinaho

Japanilainen madonna. 
Marian Ilmestyksen kirk-
ko, Nasaret.

Maria hehkuu äidin onnea 
esikoisen synnyttyä. Veri-
kirkko, Pietari.

Ennusmerkin Jumalanäiti 
symboloi Marian odotus-
aikaa. Aleksanteri Nevs-
kin katedraali, Tallinna.

Anna itse kolmantena. 
Yksityistalon koristelua. 
Oberammergau, Baijeri.

Enkeli Gabriel tuo liljan 
Marialle. Maalaus edustaa 
koptikirkoille tyypillistä 
naivismia. Arkkienkeli Mi-
kaelin katedraali, Assuan.

Veistoksessa Anna-äiti 
opettaa Maria-tytärtä ru-
koilemaan. Pyhän Annan 
kirkko, Jerusalem.

Hyvän joulun ja Uuden vuoden 2019 
toivotus omaisille ja ystäville!

Kiitos ystävät avusta!

Aili Ojala perheineen
”Ei valtaa eikä kunniaa, vaan rauhaa päälle maan”.

Kiitoksemme teille tuesta, 
kannustavista sanoista ja ajatuksistanne!

Hyvää Joulua ja 
kaikkea hyvää 

Uudelle Vuodelle. 
Katriina ja Vesa Riekki 

veisiin. 
Marian ollessa 

14–15-vuotias hänet kihlat-
tiin Joosefille, joka oli ilmei-
sesti häntä vanhempi ja les-
ki. Kihlaus oli tuolloin lähes 
yhtä sitova kuin avioliitto; 
silloin sovittiin muun muas-
sa myötäjäisistä. Marian ras-
kauden paljastuttua Joosef 
aikoi hylätä hänet, mutta en-
keli Gabrielin ilmestyminen 
unessa muutti hänen mie-
lensä. Jeesuksen lisäksi Ma-
rialla ja Joosefilla oli myös 
muita lapsia.  

Raamatussa mainitaan 
pari Marian serkkua, Elisa-
bet, Johannes Kastajan äiti, 
ja Salome. Salomen ker-
rotaan osallistuneen py-
hän perheen pakomatkaan 
Egyptiin. Egyptiläisen kop-
tikirkon traditiossa hän on-
kin merkittävä hahmo.

Kuva Mariasta histori-
allisena henkilönä on ohut. 
Sen sijaan legendat, peri-
mätieto ja kansanhurskaus 
ovat lisänneet häneen monia 
piirteitä. Hänessä on nähty 
ylivertainen auttaja, luon-
toemo ja taivaan kuninga-
tar. Ilmestyskirjassa mainit-
tu aurinkoon puettu nainen, 
jolla on tähtikruunu ja kuu 
jalkojensa alla, on tulkittu 
symboliksi Vapahtajan äi-
distä. 

Taiteessa Marian kuvissa 
heijastuvat eri aikakausien 
esteettiset ihanteet. Keski-
ajalta lähtien hänet oli usein 
tapana kuvata vaaleahiuk-
sisena, koska 1300-luvul-
la Pyhä Birgitta näki näyssä 
kultatukkaisen madonnan. 
Marian asun väreiksi va-

kiintuivat sininen ja punai-
nen ja myös kuninkaallinen 
purppura.    

Kiinnostava lisä Mariaa 
ja Jeesuslasta esittävään ku-
va-aiheeseen tuli Annasta. 
Syntyi ”Anna itse kolman-
tena” -asetelma, joka kuvaa 
sukupolvien ketjua. Siinä 
Annan sylissä tai vieressä is-
tuu hänen tyttärensä Maria 
pieni poikansa sylissään. 

Mariaan liitettyjä piirtei-
tä on annettu monille kas-
veille. Esimerkiksi maarian-
kämmekällä on kämmenen 
muotoinen juuri. Kun oppi-
maton kansa näki kuvassa 
naisen, jonka yhteydessä oli 
puhtautta merkitsevä val-
koinen lilja, hänet tunnistet-
tiin Mariaksi. 

Myös valkoinen viisite-
rälehtinen ruusu symboloi 
Mariaa, jonka nimessä oli 
yhtä monta kirjainta kuin 
ruusussa terälehtiä. Punai-
sessa ruusussa on nähty 
viittaukset sekä Marian kär-
simykseen äitinä että Jee-
suksen viiteen haavaan ris-
tillä. 

Äidin ja lapsen välisen 
suhteen kuvaamiseen syntyi 
taiteessa myös ns. pièta-ai-
he, josta kuuluisin esimerk-
ki on Michelangelon veistos 
Pietarinkirkossa Roomassa. 
Siinä kuollut Jeesus lepää 
surevan äitinsä sylissä. 

Pietàlle ei löydy perus-
tetta Raamatusta. Sen syn-
tyjuuret ovat keskiajas-
sa. Tuolloin rutto ja muut 
taudit surmasivat ihmisiä; 
kansainvaellusten ja soti-
en Euroopassa oli levotonta. 
Tavallisia ihmisiä lohdutti, 
että Maria, äideistä äidein, 
oli myös paitsi iloinnut lap-
sestaan, myös kantanut ras-
kasta murhetta tämän vuok-
si.

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on  
pudasjärveläislähtöinen 
tietokirjailija, joka asuu 
nykyisin Rovaniemellä.

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten joulujuhla
Pudasjärven Maa- ja Kotita-
lousnaisten joulujuhlaa vie-
tettiin sunnuntaina 2.12. 

Herkuttelua kahvin kanssa. Joululaululeikit sujuivat hyvin vanhasta muistista.

Liepeen väentuvassa, joka 
täyttyi osallistujista. Oh-
jelmassa oli joululauluja ja 

-leikkejä, runonlausuntaa, 
keskinäistä seurustelua, jou-
lulahjat ”ken lahjan tuo, lah-
jan saa” -periaatteella sekä 

jouluruokailu ja lopuksi tort-
tu- ja täytekakkukahvit. Tar-
joamiset oli tilattu Halla 
Cafe -yrittäjiltä. HT

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, 
tuttaville ja 

ystäville.
Eero Mikkola

Syötteen 
kyläyhdistys ry

H
yv

ää
 Jo

ulua ja Uutta Vuotta!
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Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2019!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Hyvää joulua
ja onnellista uutta vuotta!

Joulurauha julistettiin ja 
juhlittiin Vuoden kylä -palkintoa

Jonkulaiset kokoontuivat 
perjantai-iltana 14.12. Pauk-
kerinharjun kylätalolle koko 
kylän puurojuhlaan ja joulu-
laulutilaisuuteen. 

Tilaisuuden avasi ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 

Illan kruunasivat upeat 
täytekakut, jotka oli loihti-
nut juhlan kunniaksi Halla 
Cafe & Catering.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Aimo Lehmikangas kertoi avauspuheessaan, että 
nyt juhlistetaan Vuoden 2018 Pohjois-Pohjanmaan kylä -titteliä. 

Kirkkoherra Timo Liikanen julisti jonkulaisen joulurau-
han.

Jonkulaiset kokoontuivat Paukkerinharjun kylätalolle 
koko kylän puurojuhlaan ja joululaulutilaisuuteen. 

Aimo Lehmikangas, joka ky-
läläisten yllätykseksi kertoi, 
että tilaisuuden yhteydessä 
juhlistetaan myös syksyllä 
saatua Vuoden 2018 Pohjois-
Pohjanmaan kylä -titteliä. 
Onhan palkinto kylän yhtei-

sen uurastuksen tulos.
Tilaisuuteen oli kutsut-

tu puhumaan kirkkoher-
ra Timo Liikanen, joka toi-
sen polven jonkulaisena 
julisti jonkulaisen joulurau-
han. Liikanen palasi puhees-
saan lapsuusajan muistoihin 
mummolan joulunvietos-
ta Jongun Juurikkarannalla. 
Vaikka ulkona oli lumista ja 
kylmää, mummolan pirtissä 
oli lämmintä. Pirtissä vallit-
si joulurauha.

Kirkkoherran puheen jäl-
keen laulettiin joululauluja 
Urpo Illikaisen säestämänä. 
Laulutuokion jälkeen tarjolla 
oli riisipuuroa luumusopan 
ja kinkkuvoileipien kera. Il-
lan kruunasivat upeat täyte-
kakut, jotka oli loihtinut juh-
lan kunniaksi Halla Cafe & 
Catering.

Ella Viljamaa,  
kuvat Tanja Ronkainen

Joulun merkitys esillä 
Sydänyhdistyksen joulujuhlassa
Pudasjärven Sydänyhdistyk-
sen joulujuhlaa vietettiin sun-
nuntaina 9.12. seurakunta-
kodilla. Vierailijaksi kutsuttu 
vs. kappalainen Valtteri Lai-
tila kyseli puheessaan mitkä 
asiat ovat tärkeitä joulunval-
mistelussa ja mikä tuo oikean 
joulun. ”En etsi valtaa loistoa” 
-joululaulun sanoissa on vas-
taus; ”Taivaan valoa ja rauhaa 
päälle maan”. Jeesus on rau-
han ruhtinas ja toive olisikin, 
että rauha saisi säilyä maail-
malla.

-Lasten riemu on myös jou-
luun kuuluvaa ja toivottavasti 
se tarttuisi aikuisiinkin. Myös 
laulun sanat ”Jumalan sanan 
valoa, jos sieluin kirkastuu”. 
Kun Jumalan sanan valo saa 
valaista, silloin on oikea joulu!

Ohjelmassa oli myös ru-

nonlausuntaa, Aimo Pieti-
län lauluesitys sekä yhteises-
ti laulettuja joululauluja, joissa 
säestäjänä toimi yhdistyksen 
aktiivi Väinö Lybeck.

Puheenjohtaja Terttu Jur-
vansuu kertoi syksyllä use-
an jäsenen osallistuneen tu-
etulle lomalle Kalajoelle. 
Vuoden varren toiminnas-

sa perusrungon muodostaa 
joka kuukauden ensimmäise-
nä maanantaina kokoontuva 
kuukausikerho. Yhdistykses-
sä on hieman yli 100 jäsentä. 

Pudasjärven Sydänyhdistyksen joulujuhlassa edessä puheenjohtaja Terttu Jurvan-
suu sekä joulujuhlassa vieraillut vs. kappalainen Valtteri Laitila.
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Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2019!

Tunnelmallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

T. Sinikka ja Seija Kynttilätalolta

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 

kuneesta vuodesta toivottaen 
stressitöntä joulua ja 

onnellista uutta vuotta!Pirjo

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Taksi Hannu Aarni

Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikille

Seurakunnassa kaiken kansan 
joulupuurotapahtuma

Pudasjärven seurakunta 
järjesti seurakuntakodilla 
kaikelle kansalle tarkoite-
tun joulupuuropäivän kes-
kiviikkona 12.12. 

Idea tapahtuman järjes-
tämisestä lähti liikkeelle 
vuonna 2016 työntekijäko-
kouksessa, jossa keskus-
teltiin joulun ajan tapahtu-
mista. Tällaisen kaikkien 
yhteisen joulupuuropäivän 
toivotaan olevan muka-
va ja yhteisöllinen tapahtu-
ma, joka voisi koota seura-
kuntalaisia ja työntekijöitä 
yhteen. Kaikille tarkoitettu 
joulupuuropäivä oli seura-
kunnassa nyt kolmatta ker-
taa. 

Seurakuntalaiset otti-
vat kutsusta vaarin, sillä 
heti kello 11 lähtien oli lä-
hes koko päivän seurakun-
talaiset vilkkaasti liikkeel-

lä, ajoittain jono oli eteiseen 
saakka, vaikka puuroa ja 
kinkkua saattoi ottaa kum-
maltakin puolen tarjoilu-
pöytää. 

Puuron keittämises-
tä ja tarjoilusta vastasivat 
koko seurakunnan työn-

tekijäväki. Vaikka kiirettä 
oli, ehtivät he vaihtamaan 
kuulumisia ja ottamaan pa-
lautteita seurakuntalaisilta. 
Mukana oli runsaasti myös 
uusia tuttavuuksia. 

Kävijämäärä on kasva-
nut jatkuvasti. Ensimmäi-
sellä kerralla puuroa kävi 
nauttimassa noin 700 hen-
keä, viime vuonna lähes 
1000 henkeä ja nyt 1000 
hengen raja ylittyi. Pesuun 
oli laskettu menneen 1087 
lautasta. Väkeä oli lähtenyt 
runsaasti liikkeelle myös lä-
heisistä palvelu- ja vanhus-
tentaloista sekä puurolla 
kävi myös työporukoita. 

Puuropäiväperinteen 
ovat ottaneet käyttöön 
myös useat muut seurakun-
nat. Samana päivänä vas-
taava puurotapahtuma oli 
mm. Kuusamon seurakun-
nan järjestämänä. 

Päivän aikana on myös 
lyhyitä hartaushetkiä ja 
muutama joululaulutuokio, 
joihin saattoi halutessaan 
osallistua. Myös lähetysar-
poja oli myytävänä.  HT

Seurakunnan työntekijät vastasivat puuron keittämisestä ja tarjoilemisesta, jossa 
riittikin työtä koko päivän ajan. Kuvaan ehtivät Keijo Piirainen, Jukka Jaakkola, He-
lena Koivukangas, Marko Väyrynen, Timo Liikanen, Ulla Salmela, Janna Renko ja pi-
toemäntä Anja Jussila. 

Lähetyksen vapaaehtois-
työssä mukanaoleva Mai-
la Backman toimi seura-
kunnan lähetysarpojen 
myyjänä, jossa tuotto 
meni seurakunnan nimik-
kokohteiden hyväksi.

Seurakunnan järjestämään kaiken kansan puuropäi-
vään osallistui yli 1000 henkeä.

Korpisen joulupuurojuhlassa oli paljon väkeä
Korpisen kylän väki viihtyi 
sunnuntaisessa 16.12. joulu-
puurojuhlassaan. Kylätalolle 
oli saapunut yli 40 henkilöä 
nauttimaan joulupuurosta 
ja torttukahveista sekä lau-
lamaan joululauluja kanttori 
Keijo Piiraisen kanssa. Kau-
neimmat joululaulut 18 -vih-
konen laulettiin lähes kan-
nesta kanteen. 

Kauneimmat joululau-
lut -tapahtuman suosio on 

taattua tavaraa, sillä laulu-
ja tullaan laulamaan, kos-
ka ne herättävät lapsuusajan 
muistoja. Ajankohtakin oli 
sopimoilleen, sillä kuluval-
la viikolla kotien joulukiireet 
lähestyvät vauhdilla.

Kyläseuran johtokunta 
on puheenjohtaja Juha Ylita-
lon ja aktiivitoimijoiden Lii-
sa ja Veikko Törmäsen or-
ganisoimana saaneet paljon 
aikaan. Liiterirakennus on 
ollut valmis jonkin aikaa ja 
ulkorakennukseen tehty lii-
kuntatila on vihkimistään 
vaille valmis. Ensimmäiset 
harjoituspalloilut on jo nuo-
ret päässeet kokeilemaan ja 
ovat tilan hyväksi hyväksy-
neet.  

Kyläseura on voinut pal-
kata koko vuoden kahdesta 
kolmeen työntekijää. Miehet 
ovat autelleet iäkkäitä kylä-
läisiä monissa työasioissa ja 
muut ajat rakentaneet ky-
lätalon liikkaria. Myös ky-
lätalon vinttihuoneita on 
aloiteltu korjaamaan ja ne 

Kyläseuran puurojuhlassa vieraili myös joulupukki yl-
lättäen. Pukki jakoi pieniä lahjapaketteja lapsukaisille, 
joita oli juhlaan saapunut kymmenkunta vanhempien-
sa kanssa.  

valmistunevat ensi kesään 
mennessä.  

Viimeisin työllistetty on 
Suvi-Marja Raudaskoski, 
joka muutti perheineen vuo-
si sitten synnyin kylälleen 
Jaurakalle. Hän oli ollut töis-
sä viikon verran ja ehtinyt 
jo autella joulupuuron lait-
tamisessa ja siivoamisessa. 
Hän kertoi asuneensa muu-
alla noin 20 vuotta ja muut-

taneen neljän kouluikäisen 
lapsensa kanssa asumaan 
synnyinkotinsa tuntumaan. 

- Olen hyvillä mielin, kun 
pääsin kyläseuralle töihin. 
Tehtäviini kuuluu autella 
kylällä asuvia, vaikka siivo-
uksessa ja kotitöissä. Työ-
suhde kestää puoli vuotta, 
Suvi-Marja kertoi hymyssä 
suin. 

Suvi-Marja Raudaskosken 
työpesti oli hiljattain alka-
nut Korpisen kylätalolla, 
jossa hän huolehti joulu-
puurotarjoilusta. 

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta!

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   
050 306 1642                            

matti.sarajarvi@gmail.com

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta 

Vuotta 2019!

Lämmin kiitos kaikille asiakkailleni ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.  

Rauhallista joulun aikaa ja menestystä 
Uudelle Vuodelle 2019!

Toivottaen Kakku- ja Pitopalvelu Vengasaho

Rauhallista joulua ja 
Menestyksekästä

 Uutta Vuotta 2019!

PUDASJÄRVI -lehti

Toivoo: Pudasjärvi-lehden väki
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Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

HERKULLISTA JOULUA & 
UUTTA VUOTTA 2019.

Kahvila suljettu 
21.12.-26.12.

 Avoinna 27.-28.12. 
normaalisti. 

Kahvila suljettu 
29.12.-1.1.2019. 

Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti perjantaina 7.12. Pu-
dasjärven kirkossa Joulu-
konsertin, jossa esiintyi Eli-
na Vettenranta. Häntä säesti 
maineikas pianotaiteilija Jou-
ni Somero. 

Tunnelma oli jouluinen, 
kuuntelijoita oli saapunut lä-
hes 230. Vettenranta tulkitsi 
joululauluja loistavasti. Hän 
kertoi olevansa ensimmäistä 
kertaa Pudasjärvellä. Aikai-
semmilta vuosilta vastaavis-
ta konserteista pudasjärve-
läisille tuttu pianisti Jouni 
Somero hurmasi taas taita-
valla soitollaan kuulijat. Eri-
tyisesti hänen kokoamansa 
Joulufantasia pianosoolo oli 
ihan ihmeellinen.

Ohjelmassa oli muun mu-
assa Sibeliuksen sävellyksiä 
vuosisadan alun ajoilta, jol-
loin valmisteltiin Suomen it-
senäistymistä. Uutena jou-
lulauluna Vettenranta esitti 
Pekka Simojoen Seimen luo-
na. Lopuksi Vettenranta toi-
votti kuulijoille rakkauden 
täyteistä ja siunattua joulun 
aikaa. 

Toimitusjohtaja Pertti Pu-
rola lausui alussa esiintyjät ja 
konserttivieraat tervetulleek-
si kiittäen Pudasjärven seu-
rakuntaa kirkon lainaamises-
ta konserttiin. 

Konsertin lopuksi Puro-
la ja palvelumyyjä Suvi Roi-
ninen ojensivat esiintyjille 
ruusut. Osuuspankki oli jär-
jestänyt edestakaisen linja-
autokuljetuksen, jota monet 
konserttiin saapuneet kuuli-
jat käyttivätkin.

Elina Vettenranta muiste-
taan vuoden 2006 tangoku-
ningattarena. Voiton myötä 
laulamisesta tuli hänelle am-

Joulutunnelmaa 
Osuuspankin joulukonsertissa

Pudasjärven kirkossa joulukonsertissa esiintyneelle Elina Vettenrannalle kirkko-
konsertit ovat erityisen rakkaita. Häntä säesti pianotaiteilija Jouni Somero, joka on 
säestänyt laulajia OP Pudasjärven joulukonserteissa useana aikaisempana vuonna. 

Konsertin järjestäjän OP Pudasjärven puolesta esiin-
tyjille ojennettiin konsertin lopussa ruusut. Ne ojensi-
vat palvelumyyjä Suvi Roininen ja toimitusjohtaja Pert-
ti Purola. 

matti. Tutuiksi ovat tulleet 
tanssilavat, laivat, ravintolat, 
Big Band -solistin tehtävät ja 
monenlaiset muut konsertti-
esiintymiset. Kirkkokonser-
tit ovat Elinalle erityisen rak-
kaita. 

Vettenranta on julkaissut 
neljä levyä. Iskelmälevy ”Sy-
dänten yö” tehtiin syksyllä 
2006. Sen jälkeen Vettenran-
ta on tehnyt selvän pesäeron 
perinteiseen iskelmä- ja tans-
simusiikkiin. ”Kastepisa-
ra” julkaistiin vuonna 2011 
ja edustaa modernia laulel-
maa. Vuonna 2012 ilmes-
tyi tunnelmallinen joululevy 
”Nyt syttyy valot tuhannet”. 
Kesällä 2014 ilmestyi Leena 
Lehtisen teksteihin ja Hannu 
Huhtalan sävellyksiin poh-
jaava levy ”Rakastettu”. Vet-
tenranta asuu nykyisin Ke-
missä. 

Jouni Somero on yksi ah-
kerimmin esiintyviä suoma-
laisia muusikoita, joka on 
toiminut useiden vuosien 
ajan myös Pudasjärvellä jär-
jestettyjen joulukonserttien 
säestäjänä ja esiintyjänä. Hän 

on soittanut uransa aikana 
yli 3000 konserttia eri puo-
lilla maailmaa: Euroopassa, 
Aasiassa ja Pohjois-Ameri-
kassa. Vuodesta 1990 hän on 
toiminut pelkästään konser-
toivana pianistina. HT 

Sotaveteraanien ja Sotainvalidien joulujuhla perinteitä kunnioittaen
Pudasjärven Sotaveteraani-
en ja Sotainvalidien Pudas-
järven kyläosaston yhteinen 
joulujuhla oli maanantai-
na 10.12. seurakuntakeskuk-
sessa. Pudasjärven Sota-
veteraanien puheenjohtaja 
Paavo Pikkuaho viritteli pu-
heessaan jouluhenkeä lau-
lun sanoilla. ”Joulupuu on 
rakennettu”, on odotettu 
maallinen näkökulma jou-
luun. ”Jouluyö juhlayö” taas 
kertoo joulun sanomasta ja 
pyhyydestä, sanoi Pikku-
aho. Kirkkoherra Timo Lii-
kanen puhui adventin sano-
masta ja toimi yhteislaulujen 
säestäjänä.

Sotainvalidien toimin-
taa vetävä Antti Pesälä kiit-
teli seurakuntaa perinteel-
lisen juhlan järjestämisestä. 
Samoin saivat kiitokset mo-
nipuolisen ohjelman esittä-
jät; Lakarin koulun 37 op-
pilaan kuoro johtajinaan 

Seppo Kemppainen ja Mark-
ku Kaarre, puhallinorkeste-
ri Petri Ahon johdolla sekä 
Kansalaisopiston kuoro Rei-
jo Kossin johtamana. Juhlan 
päätteeksi siirryttiin nautti-
maan yhteinen jouluateria. 
Juhlaan osallistui ohjelman 
esittäjineen lähes 100 hen-
keä. 

Lakarin koulun kuorossa lauloi 37 oppilasta Markku Kaarteen ja Seppo Kemppaisen säestämänä. 

Kansalaisopiston kuoro lauloi Reijo Kossin johtamana. 
Sotaveteraanien ja -Invalidien yhteisellä joulujuhlalla 
on jo pitkä perinne. 

Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2019

su  23.12. klo 10-17
ma 24.12. klo   9-13
ti    25.12. suljettu
ke  26.12. klo 10-18

Toivottavat kauppiaspari Tarja ja Kalle

PALVELEMME JOULUN AIKANA:
ma 31.12.  
klo 10-17

ti 1.1.2019 
klo 11-17

Syötteen
Maansiirto

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja

 onnellista uutta vuotta 2019 toivottaa
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Sarakylän koululla 100-vuotisjuhla
 – oppilailla juuret pysyneet Sarakylässä

Sarakylän koulun tämän 
vuotista joulujuhlaa vietet-
tiin koulun 100-vuotisjuhla-
na lauantaina 15.12. Koulun 
tilat täyttyivät kutsuvierais-
ta, kyläläisistä, oppilaista 
sekä koulun entisistä oppi-
laista. Juhlaväkeä oli paikal-
la 250 henkeä.

Juhlan juonsi koulun 
rehtori Kari Jylhänleh-
to. Koulun oppilaiden mu-
siikkiesitys oli 20 minuu-
tin kokonaisuus, jonka 
olivat koostaneet kansalais-
opiston musiikinopettaja 
Aira Siuruainen-Kalliola ja 
koulun opettaja Elina Jyl-
hänlehto.  Tässä musiik-
kiesityksessä löivät kät-
tä päälle kansalaisopiston 
ja koulun musiikkiopetus. 
Esitetty musiikki lähti liik-
keelle 1900 -luvun alus-
ta, jolloin laulettiin ilman 
säestystä. Pikkuhiljaa ajan 
myötä soittimia on tullut 
mukaan entistä enemmän, 
ensin harmooni, nokkahui-
lut, kellopelit, piano, basso, 
viulu jne. Musiikkiesityk-
sen säesti Elina -opettaja ja 
Aira -opettaja johti kuoroa. 
Koulun entisillä oppilail-
la oli Wirtapiirin Kultaiset 
vuodet -esitys. 

Pudasjärven koululai-
toksen ja Sarakylän koulun 
historiaa käsitteli kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen. 

-Vaikka kansakouluase-
tus annettiin maassamme 
jo 1866, tehtiin Pudasjärvel-
lä päätös kuntakokoukses-
sa ensimmäisen kansakou-
lun perustamisesta vuonna 
1870. Paikaksi valikoitui 
tuolloin kirkonkylältä Au-
gust Lähteenmäen omis-
tama Riekin talo. Kaiken 
kaikkiaan Pudasjärven kou-
luhistoriassa vuodesta 1872 
on toiminut liki seitsemän-
kymmentä eri koulua, toki 
osin myös eri aikoina. 

Sarakylän koulun histo-
ria on mielenkiintoinen. Sa-
rajärven koulupiiri käsitti 
laajan alueen ulottuen ete-
läosiltaan Ylä-Livolta Naa-
mankajoelle ja pohjoisessa 

Kouvalle asti. Vuoden 1914 
lopulla talollisten Kalle Sa-
ralan ja Kalle Kumman esi-
tyksestä perustettiin ylem-
pi kansakoulu ja toiminta 
alkoi elokuussa 1918 Sara-
lan talon pirtissä. Jo vuonna 
1919 lähti liikkeelle uuden 
koulurakennuksen suun-
nittelu ja koulu valmistui 
loppuvuodesta 1921. Laa-
jentaminen tapahtui vuon-
na 1966. Enimmillään oppi-
lasmäärä kävi vuonna 1960 
yli sadassa. Kasvua hillitsi 
uusien koulupiirien erotta-
minen ja koulujen rakenta-
minen Sarakylän lähiympä-
ristössä.

-Me pudasjärveläiset 
olemme täällä laajassa kyli-
en pitäjässä onnistuneet sel-
viämään vaikeistakin ajois-
ta ja hedelmällisinä aikoina 
ponnistaneet jopa vahvaan 
kasvuun. Nyt meillä näyt-
tää olevan edessä kasvun 
vuodet. Muistetaan kui-
tenkin Juho Lakarin sanat 
ja niiden keskeinen sisältö 
hieman tähän päivään mu-
kaillen:

”Vaikka asumme har-
vassa täällä Oulun alu-
een ylimaan laajoil-
la selkosilla, kehnojen 
kulkuyhteyksien ja kulku-
neuvojen varassa, saam-
me yhdessä vähälukuisten 
kuntalaisten, virkamies-
ten ja lukuisten vapaa-ajan-
asukkaiden suosiollisella 
myötävaikutuksella aikaan 
uskomattomia asioita. 
Olemmehan luonteeltam-
me yleensä luonnonsiivoa, 
hyväsydämistä ja nöyrä-
henkistä väkeä”. 

Pienillä kouluilla  
oma arvonsa
Koulun vaiheista kertoi-
vat myös entiset oppilaat ja 
myös opettajana toiminut 
Marja-Leena Jurmu sekä 
Pentti Kuopusjärvi, joka on 
tullut koko Suomelle tun-
netuksi menestyneenä kol-
miloikkaajana. Kuopus-
järvi kertoi isänsä Paavon 
olleen ensimmäisiä Saraky-

Sarakylästä ponnistanut, maailmalla menestynyt kol-
miloikkaaja Pentti Kuukasjärvi piti muistelupuheen 
koulun entisenä oppilaana. 

Juhlayleisöä oli noin 250. 

Yläluokkalaisten joulunäytelmä, Pukin uusi muoti. Alaluokkalaisten lauluesitys. 

Pimenneessä joulukuun illassa koulun uudempi päärakennus ja puolet vanhaa ra-
kennusta. 

län kansakoulun oppilai-
ta, joka oli saanut päästö-
todistuksen vuonna 1921. 
Pentti toimi opettajana Ou-
lun Sanginsuussa 35 vuot-
ta vuoteen 2007 saakka. Sa-
rakylässä hän oli oppilaana 
1950 –luvulla. 

-Silloin meitä oli par-
haimmillaan reilut sata op-
pilasta ja neljä opettajaa. 
Vanhan koulurakennuksen 
lisäksi koulua käytiin vie-
reisessä Gomanin talossa 
ja Kuusivuoressa. Eihän ul-
koiset olosuhteet olleet par-
haat mahdolliset. Kuitenkin 
kouluvelvoitteet suoritet-
tiin, kaikki oppiaineet opis-
keltiin, istuttiin arestissa, 
järjestettiin juhlia, saatiin 
todistukset.

-Viimeisten vuosien ai-
kana on koulutoimessa 
niin kuin monilla muillakin 
aloilla toiminnat keskitet-
ty suuriin yksiköihin. Las-
kelmien perusteella pienten 
koulujen oppilaat ovat kal-
liimpia kuin isojen koulu-
jen, mutta onhan elämässä 
muitakin arvoja kuin raha.

Minä olen sarakyläläi-
nen, vaikka olen suurim-
man osan elämästäni viet-
tänyt muualla. Juuret ovat 
täällä ja syvällä. Mieleeni 
on jäänyt hyvän ystäväni 
radioääni Paavo Noposen 
selostukset urheiluajaltani, 
jolloin hän joka kerta mai-
nitsi minun yhteydessä Pu-
dasjärven Sarakylän poika 
hyppää jne. Toivottavasti 
Sarakylän koulu saa jatkaa 
toimintaansa kouluna ja 
elintärkeänä paikkana kai-
kille kyläläisille, totesi Pent-
ti Kuopusjärvi. 

Seurakunnallinen 
yhteys säilynyt
Seurakunnan tervehdyk-
sessään kirkkoherra Timo 
Liikanen totesi kirkollisen 
opetustyön luoneen pohjan 
myöhemmälle koululaitok-
selle. 

-Tämän juhlan näkökul-
masta seurakunnan histori-
asta löytyy se, että sarakylä-

läiset anoivat vuoden 1924 
kyläkokouksessaan, että 
kansakoulu vihittäisiin ru-
koushuoneeksi, jotta siinä 
voitaisiin järjestää kirkolli-
sia tilaisuuksia ja viettää eh-
toollista. Tuomiokapituli ei 
tähän suostunut, mutta lu-
pasi jakaa salissa ehtoollis-
ta ilman vihkimistäkin, ku-
ten kinkerimatkoilla tehtiin. 
Täten on ihan paikallaan 
viettää vattumarkkinoiden 
jumalanpalvelusta täällä 
koululla. Todettakoon vie-
lä, että oman hautausmaan 
perustaminen vuonna 1927 
ja opettaja Aune Saralan 
vuonna 1970 tekemä esi-
tys kappelin rakentamisesta 
ovat olleet merkittäviä sara-
kyläläisten ja seurakunnan 
kannalta. On perusteltua 
sanoa, että Sarakylän kou-

lulla on tietyllä tapaa seura-
kunnallinen historia ja yh-
teys, totesi Liikanen. 

Heimo Turunen,  
kuvat Janne Kummala
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Pöytäliinalahjoitus Kurenkartanoon
Pudasjärven Maa- ja Koti-
talousnaiset juhlivat loka-
kuun lopulla 80-vuotisjuh-
laa. Onnittelulahjavaroilla 
hankittiin juhlapöytäliinoja, 
jotka luovutettiin 5.12. Ku-
renkartanoon. Liinoja oli 15 
eri pöytään; 11 pitkää ja nel-
jä lyhyempää. Liinoissa on 
teflon pinta, joka estää lian 
tarttumisen ja ne helppo pi-
tää sileinä. Lahjoittajat toi-
mittivat erikoisliinoille myös 
pesuohjeet. Kurenkartanon 
palveluesimies Soili Kortet-
järvi kertoi liinoilla olevan 
runsaasti käyttöä. 

-Nyt meillä on samanlai-
set liinat kuin Hirsikartanos-
sakin, hän totesi tyytyväise-
nä. HT

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset lahjoittivat juhlaliinat Kurenkartanoon. Lahjaa 
luovuttamassa puheenjohtaja Raija Kälkäjä, Anna Poijula ja Sirkka Mustakangas. 
Lahjoitusta ottamassa vastaan palveluesimies Soili Kortetjärvi, kuntohoitaja Eeva 
Ollikainen ja lähihoitaja Tuula Tauriainen.

Pudasjärven Syöpäosaston 
pikkujoulua vietettiin sun-
nuntaina 25.11. Palvelukes-
kuksessa. Tilaisuudessa run-
saasti musiikkiohjelmaa, 

Syöpäosastolla 
musiikin 

täyttämä joulujuhla

Risto Puhakka ja Anelma Outila toimivat Syöpäosas-
ton oman musiikkiryhmän solisteina, säestäjänä ku-
vassa näkyy Ritva Kinnula. 

Kaisa Manninen esitti ru-
noja.

Syöpäosaston joulujuhlaan osallistui palvelukeskuk-
sen salin täyteinen joukko.

Humoristisen näytelmän aiheena oli ”Kunnan lääkärin 
vastaanotolla”.

tonttuleikkejä ja yhteislau-
luja osaston oman musiik-
kiryhmän esittämänä ja ve-
tämänä. Humoristinen 
näytelmä kunnan lääkärin 
vastaanotolla hymyilytti kat-
sojia. Jäsenhankinnassa kun-
nostautunut Seppo Parkki-
la luki jouluevankeliumin 
ja sen yhteydessä laulettiin 
jouluvirsi ”Enkeli taivaan 
lausui näin”. Kaisa Manni-
nen esitti runonlausuntaa 
ja sanaleikin veti Ritva Kin-
nula. Joulupukkikin kävi ja 
”lahjan sai, ken lahjan toi”. 
Ohjelmaan kuului myös pe-
rinteisesti jouluruokailu ja 
lopuksi torttukahvit. HT

Pudasjärven Eläkeläisten joulujuhla  
Palvelukeskuksessa
Pudasjärven Eläkeläisten 
vilkkaan toimintavuoden 
päätteeksi joulujuhlaa vie-
tettiin perjantaina 14.12. pal-
velukeskuksella. Ohjelmas-
sa oli yhteislaulua, jouluista 
ohjelmaa keskinäisen seu-
rustelun merkeissä sekä run-

sas jouluinen ruokapöytä 
torttukahveineen. 

Puheenjohtaja Paavo Ti-
hinen kertoi, että yhdistyk-
sessä on noin 230 jäsentä. 
Yhdistyksen toiminnassa on 
satsattu koulutukseen mm. 
valtakunnallisen Verkko ja 

Joulujuhlaan kuuluvan jouluaterian oli loihtinut Pito-
palvelu Marjatta Ekholm. 

Pudasjärven Eläkeläiset kokoontuivat joulujuhlaan 
vilkkaan toimintavuoden päätteeksi. 

vempaimet matalan kynnyk-
sen kurssien avulla. Kou-
lutuksen kautta eläkeläiset 
saavat oppia arkisten asioi-
den hoitoon. Vuoden aikana 
joka toinen viikko on pidetty 
porinatuokio, jossa esitetään 
ohjelmaa ja lauletaan ja pela-
taan joskus bingoa sekä pi-
detään tietokilpailuja.

Rentukkakuoro kokoon-

tuu joka viikko harjoituksiin 
kansalaisopistolla. Liikunta-
kerho on jokaisen viikon tiis-
taina Tuomas Sammelvuon 
salilla ja Puikkarilla on yh-
teinen ohjattu vesijumppa 
tiistaisin. Teatteriretket ovat 
suosiossa ja vuoden aika-
na on käyty esityksissä mm. 
Taivalkoskella ja Suomussal-
mella. HT

MTK Pudasjärvellä perinteinen puurojuhla
MTK Pudasjärven perin-
teinen puurojuhla järjestet-
tiin lauantaina 1.12. Liepeen 
pappilassa. Tarjoamiset oli 
laitettu talkoilla ja pyritty 
myös pitämään lähiruoka 
-näkökulma mielessä. Puo-
langalta Lylyjoen lohelta oli 

toimitettu lohet, joiden suo-
lauksesta vastasi Matti Kosa-
mo. Joulukinkut olivat pais-
taneet Juhani Jurmu ja Pekka 
Törmänen. Laatikoiden val-
mistamisesta oli vastannut 
Sirkka Pankinaho, joka keit-
teli myös riisipuuron. Puu-

MTK Pudasjärven perinteinen puurotapahtuma järjes-
tettiin tänä vuonna Liepeessä. 

Tuottajien sihteeri Eero Hyttinen keräsi nimiä arpajais-
lipukkeisiin. 

ron joukkoon piilotettuja 
manteleita osui muun muas-
sa Pekka Törmäselle ja Urpo 
Puolakanaholle. Jouluevan-
keliumin luki Eija Seppälä 
ja välillä laulettiin yhteises-
ti joululauluja. Arpajaiset-
kin järjestettiin. Tuottajien 
sihteeri Eero Hyttinen vas-

tasi juhlan tiedottamises-
ta ja ohjelman järjestämises-
tä. Erityisesti häntä ilahdutti 
yli 20 lapsijoukon osallistu-
minen juhlaan, joten paikal-
le tilaisuuden loppupuolel-
la saapuneella joulupukilla 
riitti runsaasti lahjojen jaka-
mista. HT

ma 31.12. klo 21.00-
Lehmisuontie 160

Tilaisuuden järjestää: 
Sarakylän alueen kyläseura ry ja 

Sarakylän metsästysseura ry

UUDENVUODEN 
VASTAANOTTO 
Hirvikummulla

- arvontaa
(kävijöiden kesken myös 
oma arvonta)

- rakettien ammuntaa
- makkaran paistoa
- torttukahvit
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

Keräilijän Suomi postimerk-
kejä 1,80€ pakkaus. Myynnis-
sä Topi-Torin myyntipöydällä, 
Kauppatie, Pudasjärvi.

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 (0400 385 281) 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).

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

Joulukuun kesselikirje
Niin se vaan tämäkin vuosi hurahti! Kesselin toiminnassa 
on ollut vilkasta aikaa. Apua olemme antaneet täällä Pudas-
järvellä mm. Karhupajan nuorille joululahjakortit. Päätimme 
antaa tänä vuonna lahjat nuorille ja samalla kannustaa hei-
tä. Lahjakortilla saa vain elintarvikkeita K-Supermarketista. 
Yhteistyössä Työpetarin, seurakunnan ja K-Supermarketin 
kanssa olemme taas ”tykittäneet” 19.12. joulupuuroa Illi-
kaisen soppatykistä noin 300:lle kulkijalle. Alkusyksystä hal-
lituksemme jäsenet jakoivat koulureppuja ekaluokkalaisille 
toritapahtumassa. Ruokakasseja on viety myös useisiin per-
heisiin.

Hallituksen kokous oli 25.11. Esitin, että jospa hallitus löy-
täisi toisen vetäjän. Olenhan jo kohta 16 vuotta ollut pu-
heenjohtaja. Oli aika yllättäviä ajatuksia ja heittoja, jopa esi-
tettiin yhdistyksen lakkauttamista! On kuulemma vaikea 
löytää henkilöitä yhdistyksiin nykypäivänä. 

– Olisi hyvä, jos olisi mukana nuorempaa porukkaa, tote-
si eräs jäsen. Tähän saakka Kesselin hallitukseen on löytynyt 
kuusi jäsentä ja vielä varajäsenetkin. Kovasti olen pohtinut, 
miten tästä eteenpäin? Kesseli on liian hyvä lakkautettavak-
si. Vuositasolla tavoitamme noin tuhat ihmistä. Autamme niin 
Pudasjärvellä kuin Vienan Karjalassakin. Apua annetaan fyysi-
senä, psyykkisenä, kulttuurisena, sosiaalisena ja hengellisenä 
apuna. Eikä sekään ole vielä kirkossa kuulutettu, että lopet-
taisin vastuun kantamisen? Eikö löytyisi henkilöitä, jotka tah-
toisivat auttaa tässä työssä?

Olemme saaneet tehdä monia hyviä päätöksiä vuosien 
aikana. Avuntarve Vienan Karjalassa on ollut tänäkin vuote-
na jatkuvaa. Avunpyyntöjä on tullut noin 290. Työtä siis pii-
saa. Avunpyyntö pitäisi vielä jotenkin täyttää eli etsiä esimer-
kiksi talvikengät lapselle. Jos ei löydy lahjoitustavaroista on 
lähdettävä käymään Oulun kirpputoreilla, jos ei satu löyty-
mään Pudasjärveltä. Usein matka Ouluun on tehtävä. Tämä 
työ tietysti kustantaa, kun ajelet autolla hakemassa tavaraa 
ystäviltä, etsimässä sitä kirpputoreilta tai sitten viemässä lah-
jat Karjalaan. Työllistettynä se olisi helpompaa. Kesselin sään-
tönä on ollut alusta alkaen, että avustusta vievät maksavat 
itse matkansa.

Joululaulut alkoivat taas raikumaan Karjalan kankahilla. 
Ensimmäinen tilaisuus pidettiin Vuokkiniemen vanhustenko-
dilla ja seuraava Kylätalolla. Eräälle Santerille kävin laulamas-
sa kotona, kun mies ei voi enää itse liikkua. Mutta tuttua Jou-
lupuu on rakennettu -laulua olen Santerille aina laulanut. 

– Olen kuullut tämän kappaleen Suomen radiosta, sanoi 

Santeri. 
Kostamuksen lastenkodille järjestyi tilaisuus minuutissa, 

kun edellisenä päivänä kävin johtajan ja työntekijöiden pu-
heilla. Ja olihan se hieno tilaisuus. Eräs hoitaja tuli varta vas-
ten kiittämään moneen kertaan. Luulen, että häneen vaikutti 
ja puhutteli eräs laulu, joka syntyi Ukrainan sotalapsien leirillä 
marraskuun lopulla Posiolla. 

– Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et. Niin anna silloin 
sylisi, johon istuis hän. Kun tietää et voi mitään hänen ikäväs-
tään. Anna silloin syli, joka häntä lämmittää.

Tämä oli yksi viidestä säkeistöstä. Lastenkodin johtaja luki 
laulun säkeistön venäjäksi ja heti perään lauloin ne suomeksi. 
Sanoinkin, että jouluna puhutaan paljon vain yhdestä lapsesta, 
joka tietää ja tuntee meidän sydämemme. Hän näkee ja valvoo. 
Hän kuuntelee. Siksi on hyvä nostaa katse ylöspäin.

Ensimmäisellä kiertueella kilometrejä kertyi 1290 kilomet-
riä. Kuudessa eri kylässä tai kaupungissa oli tilaisuuksia. Etu-
päässä lapsia ja nuoria oli lauluhetkissä yli 250, joka on todel-
la paljon. Karjalassa ei ole sillä tavoin joululauluperinnettä kuin 
meillä täällä Suomessa. Kesseli on laulattanut jouluisia lauluja 
jo vuodesta 2004. Silloin aloitimme Vuokkiniemeltä. Vain yksi 
vuosi on jäänyt väliin. Kaiken kaikkiaan lauluja on laulettu 28 
eri kylässä tai kaupungissa. Tänä vuonna oli kaksi uutta kylää: 
Kiimavaara ja Rukajärvi. Toinen kiertue alkoi 16.12. ja monis-
sa kylissä laulettiin.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 

puheenjohtaja 

Inka oli niin iloinen tal-
viasusta ja putkikaulalii-
nasta.

Ukrainan sotalapsien leirillä Posiol-
la marraskuun lopulla pojat raken-
sivat tämän kauniin seimen. Nyt se 
on palvellut Vienan Karjalan joulu-
laulumatkoilla.

Lapset ensimmäistä kertaa lauloivat joululauluja. Ja mikä into ja musikaalisuus 
heillä olikaan!

VUOKRATAAN 4H+keittiö 99 m2 
ydinkeskustassa, 100 m S-markettiin, 
50 m apteekkiin. 2 kerros. Heti vapaa. 

P. 040 809 2120.

OSTETAAN

Halutaan ostaa kettingit 13.6 - 
36. P. 0400 188 891.

Mukavaa palautetta ja 
huomioimista Karhupajalle
Karhupajan nuoret saa-
vat vuosittain antaa arvioin-
nin ja palautteen saamastaan 
valmennuksen ja työpajatoi-
minnan laadusta ja vaikutta-
vuudesta. Tämä toteutetaan 
Valtakunnallisen Työpajayh-
distyksen kehittämän Sovari 
- sosiaalisen vahvistumisen-
mittarin avulla, joka tuottaa 
organisaatiokohtaisia, alu-
eellisia ja valtakunnallisia 
tuloksia työpajatoiminnan 
vaikuttavuudesta. Sovari pe-
rustuu asiakkaiden itsearvi-
ointiin viideltä osa-alueelta, 
jotka ovat itsetuntemus, so-
siaaliset taidot, arjen hallinta, 
opiskelu- ja työelämävalmiu-
det sekä elämänhallinta ja ta-
voitteellisuus. Marraskuun 
lopulla julkaistiin kuluneen 
arviointikauden tulokset. Ar-
viointi annettiin asteikolla 
1-5.  Karhupajan toiminnan 
kokonaisarvio oli 4,6, val-
mentautujien motivaatio 4,6, 
yksilövalmennus 4,7 ja työ-
valmennus 4,9. Valtakunnal-
linen keskiarvo oli 4,4.

Kesseli ry:n puheenjoh-
taja Ape Nieminen yllätti ja 
riemastutti Karhupajan nuo-
ret lahjoittamalla jouluruoki-

en ostoon tarkoitetut rahal-
lisesti mukavat ostokortit 
paikalliseen ruokakauppaan. 
Nuoret ja valmentajat ovat 
erittäin kiitollisia tästä kau-
niista eleestä ja avusta, joka 
oli muistimme mukaan en-
simmäinen henkilökohtainen 
huomioiminen nuorillemme.

Saamamme kannustavat 
ja kivat palautteet sekä kii-
tokset Karhupajan nuorten ja 
valmentajien antamasta asia-
kaspalvelusta eivät herkästi 
unohdu mielistämme. Työn-
antajilta viesteillä ja sanoilla 
tulleet kehumiset Karhupa-
jalta työtehtäviin siirtyneiden 
nuorten ansiokkaista onnis-
tumisista työpaikoilla ovat 
parasta palkintoa mitä työs-
tämme ja toimistamme voi-
simme saada.

Karhupajan väki kiittää 
mainiosta kuluneesta toimin-
tavuodesta, toiminnassa mu-
kana olleita nuoria, yhteis-
työkumppaneita, asiakkaita 
ja nuorten työpajatoimintaa 
tukeneita tahoja. Riemullis-
ta Joulua ja  Antoisaa Vuot-
ta 2019!

Sointu Veivo Mytty-koira kävi terveydyskäynnilla Karhupajalla.
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

KUKKAKAUPPOJA JA HAUTAUSTOIMISTOJA

• 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

JÄTEHUOLTO

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)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

Maksamme reilun korvauksen 
yli 1000 kilon eristä. 

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, 
päivittäiset 010 257 1905

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

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

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Lue lehti netistä www.pudasjarvi-lehti.fi

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna seuraavasti: 5.-31.12. ti-la klo 10-16, suljettu 23.-26.12. 1.1. Suljettu
2.1.-31.1. ti-la klo 10-16, 1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Uudenvuoden vastaanotto ma 31.12. klo 21- Hirvikummulla Lehmisuontie 160.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 7.1.2019 Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1.  Ailo - pienen poron suuri seikkailu ja Juice.
Ylijäämäruuanjako Karhupajalla seuraavan kerran ma 7.1. klo 9.
Puikkari 20 vuotta -juhlaviikko to 10. 1.2019-su 20.1.2019 Virkistysuimala Puik-
kari, Tuulimyllyntie 4.
Sankarien maa ti 22.1.2019, klo 17.30-18.30 Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 8.2.-10.2.2019 Pikku-Syöte (kisakanslia), Syö-
tekeskuksentie,
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarintie.

PUDASJARVI.FI

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTA-
TUET VUODELLE 2019 OVAT 
HAETTAVANA
ajalla 1.1. - 31.1.2019 klo 16:00 mennessä

Hakemuskaavakkeita on saatavissa osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi/tuet, paperiversioita Pudasjärven 
kaupungin asiakaspalvelupisteestä, os. Varsitie 7. 
Hakemukset voi toimittaa:
• sähköpostilla 

pudasjarvi.toimintatuki@turvaposti.fi
• postitse 

Pudasjärven kaupunki/Hallintototoiminta, PL 10, 
93101 Pudasjärvi . Kuoreen merkintä  
”Kehittämis-ja toimintatukihakemus 2019”

• Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi jättää 
myös Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalve-
lupisteeseen sen aukioloaikoina. 

Infotilaisuus mm. hakemusten täyttämisestä pide-
tään 9.1.2019 klo 18:00-20:00 Pudasjärven kaupun-
gintalolla, Varsitie 7. 
Lisätietoja antaa Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861, 
Marie Ikonen, puh. 040 585 6187 tai Ritva Kinnula, 
puh. 0400 324 013 (ma-ke)

Pudasjärvellä 14.12.2018 
Hallintotoiminta

(Pintamontie 321).
Ti 25.12.2018 klo 21.00–01.00

TanssiT 

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

PinTamolla
 TanssiTTajana 

naseva
TerveTuloa!

Lippu 10 €, käteismaksu. 

Joulupäivänä 25.12.2018 
klo 21.00-01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Soittaa
TEUVO VUOTI & 

CAPTAIN Tervetuloa!

SIURUAN TYÖVÄENTALO
TANSSIT

Koskenhovilla su 30.12.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

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

Su 30.12.
klo 16-19
PÄIVÄ-
TANSSIT

PALVELEMME:

Pe 28.12.
MODERN TALKING 
RELOADED 

 Kurenkoski toivottaa 

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Pe 21.12.  20-04
La 22.12. 20 - 04
Su 23.12. suljettu
Ma 24.12.  suljettu
Ti 25.12.  20 - 04
Ke 26.12.  18 - 04
To 27.12.  14-20

Pe 28.12.  15 - 04
La 29.12.  15 - 04
Su 30.12.  15 - 19 (-02)
Ma 31.12.  18- 04
Ti 1.1.  Suljettu
Ke 2.1.  14-02

15€ ennakko - 20€ ovelta. Sis. ep.

Showtime 01.00

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Rauhallista Joulua ja Jumalan 
siunausta vuodelle 2019! 

Jumalanpalvelukset
Su 23.12. klo 13.
Tapaninpäivänä 26.12. klo 13
Su 30.12. klo 13 Aila Pyörälä ja tiimi 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Lämpimästi tervetuloa!

YLEISÖTILAISUUS

Tilaisuus järjestetään 
kaupungintalolla 

valtuustosalissa klo 16.-17. 

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 15.30. 

Eduskunnan varapuhemies 
Mauri Pekkarinen 

vierailee Pudasjärvellä 
ke 2.1.2019

Rauhallista Joulun aikaa ja 
hyvää uutta vuotta!

Ruuhensuon metsästysseuran
HIRVENVASAN ARVONTA 

on suoritettu Pudasjärven poliisilaitoksella 
ja onnekkaat voittajat ovat:

Johtokunta
Onnittelut voittajille ja 

kiitos kaikille arvan ostaneille! 

1.  Iisakki Hiltunen
2.  Seija Puolakanaho
3.  Pirjo Koppelo

Seuraava Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy to 3.1.2019, 

aineistot viim. ma 31.12.2018 mennessä.

PUDASJÄRVI -lehti
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Kaupungilla kova investointitahti tulevana vuonna

Kaupunginvaltuuston tä-
män vuoden viimeinen ko-
kous pidettiin 17.12. Pudas-
järven kaupungin vuoden 
2019 talousarvio ja talous-
suunnitelma vuosille 2020-
2021 on laadittu kaupun-
ginvaltuuston 15.11.2018 
hyväksymän organisaatiora-
kenteen ja talousarvio- ja ta-
loussuunnitelma-asetuksen 
mukaisena. Talousarvios-
sa vuodelle 2019 kokonais-
toimintakulut ovat yhteen-
sä 75 826 594 euroa, jossa 
on kasvua kuluvan vuoden 
talousarvioon 3,9 prosent-
tia. Kokonaistoimintatuo-
tot ovat yhteensä 70 663 264 
euroa, jossa on kasvua kulu-
van vuoden talousarvioon 
2,2 prosenttia. Kulujen muu-
tokset johtuvat pääosin in-
vestointisumman kasvusta. 
Taloussuunnitelma on teh-
ty olettamuksella, että vero-
tulojen kehitys on odotusten 
mukainen, kunnallisvero-
prosentti on 20,5 ja kiinteis-
töveroprosentit edellisen 
valtuuston hyväksymällä 
tasolla sekä valtion osuu-
det ja lainoitukset toteutuvat 
suunnitellusti. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi Investointi-
en olevan ensi vuonna lähes 
kahdeksan miljoonaa euroa, 
jossa lisäystä vuoden 2018 
talousarvioon on 25,3 pro-
senttia. 

-Noin voimakkaat inves-

toinnit johtuvat hyvistä uu-
tisista myös yrityksien in-
vestoinneista Pudasjärvellä, 
erityisesti matkailussa Syöt-
teellä. Lapsiperheitä on 
muuttanut Pudasjärvel-
le siinä määrin, että päivä-
kotipaikat ovat täynnä, jo-
ten yksityisiä päiväkotejakin 
tarvitaan. Koulut pullistele-
vat oppilaista, pitääköhän 
jopa uusia kouluja rakentaa, 
heitti Timonen. 

Investointimäärä on kui-
tenkin myönteisistä uuti-
sista huolimatta äärirajoil-
la Pudasjärven talouden 
kannalta. Kahtena seuraa-
vanakin vuonna on tiedos-
sa uusia investointeja, sitten 
palattaneen normaalitasol-
le. Investointien tarkoitukse-
na on parantaa kuntalaisten 
palveluvalikoimaa ja lisätä 
Pudasjärven vetovoimaa. 

-Olemmehan monessa 
suhteessa olleet valtakun-
nankin tasolla edelläkävijöi-
tä. Pitää pysyä ajan henges-
sä mukana, totesi Timonen.

Rimminkankaan  
kehittämisestä  
ehdotuksia
Kuntastrategiaan liitty-
vä maankäytön kehittämis-
ohjelma vuosille 2017-2027 
sekä kaavoituskatsaus vuo-
delle 2019 hyväksyttiin yk-
simielisesti ja lähes ilman 
keskusteluja. Kaupunginjoh-

taja Timonen kertoi suuri-
en kaavojen olevan suunnit-
teluvaiheessa mm. valtatie 
20:llä Kurenalan kohdalla 
liittyen liikenne- ja uusien 
rakennusten rakentamisiin. 
Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen toivoi kuntalais-
ten olevan aktiivisia anta-
maan palautetta mm. Rim-
minkankaan alueen tulevan 
käytön suhteen. Lisäksi hän 
toivoi asuntotontteja ole-
van tarjolla riittävästi ja ret-
keilyreitistöjen huoltamis-
ta ja kuntoon saattamista. 
Sointu Veivo toivoi aktiivis-
ta tonttien markkinointia. 
Hän piti myönteisenä loma-
asuntojen muuttamisen va-
kituisiksi asunnoiksi mah-
dollistamisen sekä muistutti 
maankäytössä sivukylien ot-
tamista huomioon. 

Edellisessä valtuustos-
sa hyväksytyn kaupun-
gin organisaation muutok-
sessa oli kehittämistoimen 
sulautuminen hallintotoi-
mintaan. Muutoksessa elin-
keinojen ja yritystoiminnan 
kehittämiseen liittyvä oh-
jausvastuu siirtyy vahvas-
ti kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginjohtajalle. Näistä 
johtuen kehittämisjohtajan 
tehtäväkokonaisuus ja virka 
lakkaavat vuoden vaihtees-
sa. Virkaa hoitavan kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläisen 
kanssa oli neuvoteltu virka-

Lakarin koulun toisen luokan oppilaat virittivät kokouksen joulutunnelmaan.

Oulunkaaren kuntayhtymästä vastailivat valtuutettujen 
kysymyksiin kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koi-
visto ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen.

SDP:n valtuustoryhmä Paula Soronen, Tuula Kuukas-
järvi ja Eija Ikonen tekivät yhteisen valtuustoaloitteen 
toisen asteen opiskelun edellytysten parantamiseksi. 

suhteen päättämispaketti. 
Siihen kuuluvana myönnet-
tiin Pietiläisen eropyyntö vi-
rastaan siten, että viimeinen 
virassaolopäivä on 18.2.2019.

Kuntayhtymän  
kanssa  
järjestämissopimus
Oulunkaaren kuntayhtymän 
kanssa oli neuvoteltu syksyn 
kuluessa järjestämissopimus 
vuodelle 2010. Kaupungin-
johtajan mukaan järjestä-
missopimukseen kuuluvat 
asiat olivat välillä vaikeita-
kin neuvotella, mutta niis-
tä päästiin yksimielisyyteen. 
Vesa Riekki muistutti, että 
kuntayhtymän kanssa tu-
loksellinen ja onnistunut yh-
teistyö täyttää tulevan vuon-
na jo 10 vuotta. Kuukasjärvi 
oli hyvillään, kun sopimus 
pysytti nykyisen henkilö-
kunnan töissä. Taina Vai-
nio kyselin, että onko kun-
tayhtymän henkilökunnan 
hyvinvoinnista huolehdit-
tu. Kuntayhtymästä paikalla 
ollut kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto va-
kuutti henkilökunnan työ-
hyvinvoinnin olevan koh-
dallaan. Paikalla oli myös 
hallinto- ja henkilöstöjohta-
ja Juha Torvinen ja suunnit-
telija Jori-Matti Honkanen, 
jotka osallistuivat myös val-
tuutettujen ja virkamiesten 
jouluruokailuun kokouksen 
jälkeen. 

Valtuustoaloite  
tuesta toisen asteen 
opiskelijoille
Tuula Kuukasjärvi esit-
ti SDP:n valtuustoryhmän 
yhteisen valtuustoaloit-
teen maksuttomista opiske-
lun välineistä toisen asteen 
opiskelijoille Pudasjärvel-
lä. Aloitteessa esitettiin, että 
kaupunki ryhtyy toimenpi-
teisiin maksuttoman toisen 
asteen toteuttamiseksi siten, 
että Pudasjärven kaupunki 
hankkii opetuksen edellyt-
tämät oppikirjat sekä muun 
oppimateriaalin, työvälineet 
ja työaineet opiskelijoilleen. 
Aloitteessa esitettiin, että 
kaupunki selvittää toisen as-
teen maksuttomien opiske-

lun välineiden kustannus-
vaikutukset vuoden 2019 
aikana, sekä varaa vaaditta-
vat resurssit vuoden 2020 ta-
lousarvioon.

Joululauluja ja  
puheenjohtajan  
katsaus
Kokouksen alussa esittivät 
joululauluja Lakarin koulun 
toisen luokan oppilaat Kir-
si Alahäivälän säestyksellä 
ja opettaja Mari Laakkosen 
ohjaamana. Kokouksen pää-
tyttyä vuorostaan Lakarin 
koulun 4 luokan oppilaiden 
Tiernapoikaryhmä esiintyi 
opettajansa Mervi Raution 
johdolla. 

Valtuuston puheenjoh-
tama Mari Kälkäjä kiitti ko-
kouksen päättyessä kaikista 
vuoden seitsemästä valtuus-
ton kokouksesta ja sanoin tä-

män viimeisen kokouksen 
olevan kiitoskokous. 

-Uutena valtuustotyös-
kentelyyn ovat tulleet valio-
kuntien katsaukset ja lisään-
tyneet valtuustoseminaarit, 
joista on tullut myönteistä 
palautetta. 

Valtuuston kokouksissa 
on Kälkäjän mukaan vallin-
nut hyvä, välitön ja keskus-
televa ilmapiiri. Luottamus-
henkilöihin on kuntalaisten 
taholta otettu yhteyksiä ja 
Kälkäjä kiittelikin kuntalai-
sia ruusuista ja risuistakin. 
Yhteistyön hän kertoi luot-
tamushenkilö- ja kaupungin 
virkamiesjohdon kanssa toi-
mineen hyvin. 

Yhteyden pitäminen on-
kin tärkeää. Pudasjärven hy-
väksi me toimimme ja teem-
me työtä, totesi Kälkäjä. 

Heimo Turunen

Seurakunnan talouspäälliköksi Timo Niskanen

Pudasjärven seurakun-
nan tuleva talouspäällik-
kö Timo Niskanen.

Kirkkoneuvosto valitsi maa-
nantaina 17.12. kokouksessa 
Pudasjärven seurakunnan ta-
louspäälliköksi Timo Niska-
sen Oulusta. Niskanen on toi-
minut viimeksi henkilöstö- ja 
toimistopäällikkönä Kiinteis-
tö-Tahkola Oy:ssä sekä Talen-
om Oy:n henkilöstö- ja alue-
johtajana vuosina 2008-2017. 
Utajärven seurakunnan ta-
louspäällikön virkaa hän on 
hoitanut vuosina 2003-2006.

Timo Niskanen on kou-
lutukseltaan laskentatoimen 
merkonomi. Lisäksi hän on 
suorittanut talouspäällikön 

puheenjohtajan sekä sihteerin 
vuosiksi 2019-2020. Samalla 
esitettiin muitakin kokousjär-
jestelyjä uuden valtuustokau-
den ensimmäiseen kokouk-
seen. HT

tutkinnon markkinointi-ins-
tituutissa sekä kirkon talous-
päälliköille suunnatun johta-
miskoulutuksen.

Alustavan suunnitelman 
mukaan Timo Niskanen toi-
mii vs. talouspäällikkönä ny-
kyisen viranhaltijan Maire 
Puhakan säästövapaan ja vuo-
silomien ajan 1.4-31.8.2019, ja 
vakituisena talouspäällikkönä 
1.9.2019 alkaen.

Kirkkoneuvoston valinta-
päätös on ehdollinen, kunnes 
valittu on toimittanut hyväk-
syttävän lääkärintodistuksen 
terveydentilastaan.

Puukauppoja,  
kolehtisuunnitelma 
Vuoden 2019 talousarviossa 
on arvioitu saatavan puun-
myyntituloja 52 000 euroa ja 
suunnitelmavuosina 2020–
2021 40 000 euroa/vuo-
si. Metsänhoitoyhdistyksen 
alueneuvoja Jussi Perttu on 
valmistellut tarjouspyyntö-
asiakirjat, joissa puunmyyn-
tiä on suunniteltu kohdistu-
en Pappila tilaan. Kohteeseen 
sisältyy leimausselosteen mu-
kaan ylispuiden poistoa, ensi-
harvennusta, harvennusta ja 

avohakkuuta. Päätettiin hy-
väksyä Stora Enson tarjous, 
joka oli kokonaistaloudelli-
sesti edullisin. 

Vahvistettiin kolehtisuun-
nitelma, joka koskee seura-
kunnan jumalanpalveluksia, 
jotka vietetään pyhäpäivän 
jumalanpalveluksena ja to-
teutetaan kirkkokäsikirjan 
pääjumalanpalveluksiin tar-
koitetun kaavan mukaan. 
Seurakunnassa voi olla useita 
pääjumalanpalveluksia, jois-
sa kaikissa on noudatettava 
määrättyjen kolehtien suun-
nitelmaa. 

Koivukangas  
vanhusneuvostoon
Pudasjärven kaupunki on 
pyytänyt seurakuntaa nimeä-
mään edustajansa vanhus- ja 
vammaisneuvostoon. Seura-
kunnan edustajaksi valittiin 
diakoni Helena Koivukangas, 
varalle diakonissa Eeva Lei-
nonen.

Kirkkoneuvosto ehdot-
ti, että kirkkovaltuusto va-
litsee toimikautensa ensim-
mäisessä kokouksessaan 
keskuudestaan kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajan ja vara-
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TARJOUKSET VOIMASSA TO-MA 20.-24.12. ELLEI TOISIN MAINITA

HK   
TAKUUMUREA NAUDAN  
SISÄ- JA PAAHTOPAISTI
PALANA

1395
KG 1395

KG

HÄTÄLÄ 
TUORE C-LEIKATTU 
RUODOTON LOHIFILEE
VAKUUMI, NORJA  
RAJOITUS: 2 FILEETÄ/TALOUS

Joulupöydän uudet bravuurit
PERINTEISESTÄ JOULUKAUPASTA!

Voimassa TO-SU 20.-23.12.

ERÄ

Ilman korttia 3,99 pkt (7,98-9,98/kg)

JOULUPIZZA
mädistä

KATSO RESEPTI k-ruoka.fi tai  
K-Ruoka -sovellus

HERKKUTORIMME 
PALVELEVAT  

SUNNUNTAINA 23.12.
Olemme auki myös joulun pyhinä.

Katso kauppakohtaiset aukioloajat 
k-ruoka.fi

-20%
PLUSSA-KORTILLA

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

799
KG

TUORE KOKONAINEN 
KIRJOLOHI
KASVATETTU, AHVENANMAA, SUOMI
RAJOITUS: 2 KALAA/TALOUS

Voimassa TO-SU 20.-23.12. 950

PAULIG JUHLA MOKKA 
KAHVIT
400-500 G (6,33-7,92/KG)  
SUODATIN- JA PANNU 
MYÖS TUMMA PAAHTO, TOSI TUMMA JA LUOMU  
RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS

ATRIA  
KYPSÄ KOTIMAINEN  
VAASAN KINKKU
N. 2,5 KG

1095
KG

Voimassa TO-MA 20.-24.12.

299

1995

RS 149
PS

KG

700 G

3
RS1095

Yksittäin  3,99 rs (11,40-14,78/kg)

SAARIOINEN LAATIKOT
LANTTU, PERUNA, PORKKANA TAI MAKSA  
700 G (4,27/KG)

HÄTÄLÄ KYLMÄSAVU-  
JA SAVULOHIFILEE N. 800 G

FAZER 
KÄÄREELLISET MAKEISBOKSIT
270-350 G (10,43-13,52/KG)

  
KLEMENTIINI
1,5 KG (0,99/KG)  ESPANJA

RISELLA 
PUURORIISI 1 KG

159
PS

-14%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman korttia 1,85 ps

DRONNINGHOLM TÄHTITORTTU
MARMELADIT 300 G (3,33/KG)
EI VIIKUNA EIKÄ PUOLUKKA-KIRSIKKA

2.-
-20%

PLUSSA-KORTILLA

Ilman korttia 1,25 rs (4,17/kg)

2
RS

HARTWALL JAFFA VIRVOITUSJUOMAT 
1,5 L (1,07/L) SIS. PANTIT 0,80 RAJOITUS: 2 ERÄÄ/TALOUS

4.-
Ilman korttia 2,59-2,69 plo (1,46-1,53/l) sis. pantin 0,40

2
PLO

-26-30%
PLUSSA-KORTILLA

099
PRK

VIP 
GLÖGIJUOMA 1 L

439
KG

ATRIA  
VILJAPORSAAN 
JUHLAKINKKU
N. 7 KG, PAKASTE

Voimassa TO-SU 20.-23.12.

3
PKT

PALVELEMME:  
SUNNUNTAI 23.12. JOULUAATON  

AATTO KLO 8 - 21
MAANANTAI 24.12.  
JOULUAATTO 8 - 16

TIISTAI 25.12.  
JOULUPÄIVÄ 12 - 18
KESKIVIIKKO 26.12.  

TAPANINPÄIVÄ 10 - 21
Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa! 

Toivoo kauppias Tommi henkilökuntineen

JOULUPUKKI 
MYYMÄLÄSSÄMME  

LA 22.12. KLO 10-17

Parannamme palveluamme
Hyvä omistaja-asiakkaamme!  

Palveluaikamme laajenee  
2.1.2019 alkaen ma-pe klo 8-19.
Palvelemme puhelimessa, verkossa, chatissa ja  

ajanvarauksella toimistoilla. Lisäksi verkkopalvelun chat 
on avoinna ma-to klo 22 asti. Lauantaina palvelemme  

puhelimessa ja verkkopalvelun chatissa klo 10-16.

Sujuvan toimistoasioinnin varmistamiseksi varaathan 
ajan etukäteen. Ilman ajanvarausta palvelemme  

toimistolla ma-pe klo 12-16.30.

Hyvää ja turvallista uutta vuotta!

Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | pohjoinen@lahitapiola.fi | lahitapiola.fi

Haapajärvi, Kustaa Vaasankatu 2 | Haukipudas, Revontie 1 | Kalajoki, Kasarmintie 1 
Kaustinen, Kauppatie 1 | Muhos, Valtatie 17 | Nivala, Kalliontie 18 | Oulu, Kirkkokatu 9 

Oulu, Nuottasaarentie 1 | Oulu, Kauppalinnankuja 1-3 | Pudasjärvi, Toritie 1, 2. krs  
Raahe, Sovionkatu 12-14 | Ylivieska, Juurikoskenkatu 1AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

SU 23.12. SULJETTU
MA 24.12. KLO 9-13
TI 25.12. SULJETTU
KE 26.12. SULJETTU
TO 27.12. KLO 9-17

PE 28.12. KLO 9-17
LA 29.12. KLO 9-17
SU 30.12. KLO 11-17
MA 31.12. KLO 9-16
TI 1.1. SULJETTU

JOULUN AUKIOLOAJAT:

T: Perhemarketin väki

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

MYYNTIAIKA 27.12. - 31.12.2018

PARHAAT RAKETIT TUKUN HINTAAN!!!

-50%
JOULUVALOT JA 

-KORISTEET

-50%
JOULU-

TARVIKKEET

HELPPO
LAHJAVINKKI:

-LAHJAKORTTI

-LAHJAKORTTI


