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PUDASJÄRVIJoululehti

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

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Hyvää Joulua! Ma 23.12. klo 10-18 ja 
ti 24.12. liike suljettu.

100 € lahjakortti nyt 90 €
Hemmotteleva kasvohoito 

70 € (norm. 80 €)

Täydellinen hemmottelupaketti  
125 € (norm. 150 €). 

Sisältää hemmottelevan kasvohoidon, intialaisen 
päähieronnan ja hiusten leikkauksen.

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

Ripsien ja kulmien värjäys sekä 
kulmien muotoilu 3 krt sarja 

70 € (norm. 87 €)

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

Osallistu kuvataulun arvontaan 
liikkeessämme (arvo 50 €)!

Toivotamme kaikille 
joulun iloa ja rauhaa sekä 
onnellista uutta vuotta.
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✶

 Meiltä  
joulun tunnelmaan  

kauniit istutukset, kimput,  
kynttilät...

Jouluviikolla palvelemme:
ma-ti 9-18
ke-pe 9-20
aattona 8-12
joulupäivänä suljettu
26.12. 11-13

Puh. (08) 821 122, 0400 330 058

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
JA KUKKA KY, PIHLAJA

Jouluviikolla palvelemme:
to-pe 9-20, la-su 9-17, 
ma 9-20, aattona 8-12,
joulupäivänä suljettu,
to 26.12. 11-13

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:
Maanantaina 23.12. klo 9-18
jouluaattona 24.12. klo 9-14

joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu
Perjantaina 27.12. klo 9-18
Lauantaina 28.12. klo 9-14
sunnuntaina 29.12. suljettu

Maanantai-tiistai 30.-31.12. klo 9-18
uudenvuoden päivänä 1.1.2020 suljettu

PALVELuPisTEEMME PALVELEVAT  
jouLuPyhinä:

PuhosKyLän LähiKAuPPA ti 24.12. klo 8.30-12,  
joulupyhinä 25.-26.12. klo 10-12 

ryTingin KAuPPA  ti 24.12. klo 8-13,  
joulupyhinä 25.-26.12. klo 12-17 

syÖTEKyLän KAuPPA ti 24.12. klo 10-14,  
25.12. suljettu, 26.12. klo 10-18

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020!
PALVELEMME JOULUN AIKAAN:

 Ti 24.12.  klo    8 - 13
 Ke  25.12.  klo  12 - 19
 To  26.12.  klo    8 - 21

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020! 

OLEMME AVOINNA:
 ti-to 24.- 26.12. suljettu
pe 27.12. klo 7-17
ma-ti 30.-31.12. klo 7-17 
ke 1.1. suljettu

Normaalisti olemme avoinna ma-pe klo 7-17 

Tarjoukset voimassa 19.-24.12.2019

Arvomme myymälässä 
kävijöiden kesken

1 kpl kypsä, potkallinen 
juhlakinkku n.6 kg

Palauta arvontakuponki 
meille viimeistään 

22.12.2019

Kotimaista
Palvia

Joulupöytään

Juhlakinkku potkalla n.6 kg               8,90 kg

Vanhanajan maalaispalvi n.1,5 kg   10,90 kg

 Luuton maalaisjuhlakinkku n.3 kg  12,90 kg

Porsaan ulkofi leepala n.0,7 kg        10,90 kg

Kalkkunan rintafi lee n.1 kg              14,90 kg

Hänelle, jolla on jo kaikkea, joululahjaksi
Kylmäsen ladattava lahjakortti 

haluammallesi summalle. 
Palvelemme Joulunaikaan

19.-20.12. klo 8-21 • 21.12. klo 8-20 • 22.12. klo 9-20
23.12. klo 9-20 • 24.12. klo 8-15 • 25.12. Suljettu

26.12. klo 9-19

Parasta uuniin
Kotimainen tuoresuolattu

luuton juhlakinkku 
n.2,5 kg 9,95 kg

Kotimainen Suolattu 
porsaan ulkofileepala 

n.1 kg 7,90 kg

Joululounas perjantaina
20.12.2019 klo 10.30-14.00   

8,90

Nimi:

Osoite:

Puhelin nro:

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

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2020!

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

Joulunpyhinä ei aukioloa.

Hyvää joulua 
kaikille!

Tarjoamme joulukahviT 
perjanTaina 20.12.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kauneimmat Joululaulut -messu su  22.12. kello 10, Timo Lii-
kanen Eva-Maria Mustonen, , Jukka Jaakkola.  Kirkkokahvit. 
Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan You-
Tuben kautta. 
Jouluaaton hartaus kirkossa kello 13 ja 15, Eva-Maria Musto-
nen, Jukka Jaakkola.
Jouluaaton hartaus Sarakylän kappelissa kello 13, Timo Liika-
nen Keijo Piirainen, kappelikuoro.
Jouluaaton hartaus Iso-Syötteellä Luppoveden rannalla (säävara-
us Lumi-Areenalla) kello 15, Timo Liikanen.
Jouluyön messu 24.12. kirkossa kello 22 Timo Liikanen, Kei-
jo Piirainen, kuoro. Messua voi seurata suorana videolähetyksenä 
seurakunnan YouTuben kautta. 
Joulukirkko 25.12. kello 8.00 kirkossa, Oskari Holmström, Juk-
ka Jaakkola. Taksi lähtee seurakuntakodilta kirkkoon kello 7.30.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. kello 10 Hotelli Pik-
ku-Syötteellä, Oskari Holmström, Jukka Jaakkola.
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 26.12. 
kello 10, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Messua voi seurata suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta. 
Messu seurakuntakodissa su 29.12. kello 10, Eva-Maria Musto-
nen, Keijo Piirainen. Messua voi seurata suorana videolähetykse-
nä seurakunnan YouTuben kautta. 
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 1.1.2020 kello 18, Os-
kari Holmström, Keijo Piirainen. Messua voi seurata suorana vide-
olähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta. 
Betlehemin seimellä -joulukonsertti Pudasjärven kirkossa su 
22.12. kello 19, kirkkokuoro, nuorisokuoro, Jukka Jaakkola, Har-
ri Österman, sello. Hartaus Eva-Maria Mustonen.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 19.12. kello 18. 
Rauhanyhdistykset: Joululaulutilaisuus ja seurat Yli-Livolla 
Kerttu ja Jouni Luokkasella su 22.12. kello 13 (Arvo Niskasaa-
ri). Joululauluilta Kurenalan ry:llä su 22.12. kello 16 (Simo Kin-
nunen). Seurat Kurenalan ry:llä su 29.12. kello 16 (Jukka Jaakko-
la, Urpo Illikainen).
Haudattu: Merja Kristiina Törrö 49 v.

Oulun metropoliitta Elian joulutervehdys 2019

VALONA PIMEYDESSÄ 

Kuluneen syksyn mieleenpainuvimpia vir-
katehtäviäni ovat olleet lasten tapaamiset 
kouluvierailuilla piispantarkastusten yhtey-
dessä. Lasten kysymykset ovat olleet aito-
ja ja ne ovat koskeneet kaikenlaisia asioita 
”maan ja taivaan väliltä”: Onko sinulla lap-
sia? Onko kiva olla piispana? Paljonko piispa 
tienaa? Isompien koululaisten kysymykset 
ovat panneet minut lujille: Mikä on elämän 
tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? 
Mikä on uskonnonvapauden ja sananvapau-
den suhde? 

Parhaani mukaan olen yrittänyt näinkin 
vaikeisiin kysymyksiin vastata.

Kouluvierailuilla minulla on ollut muka-
na piispansauva. Sen avulla olen kertonut 
piispan työstä ja siitä, että piispaa kutsutaan 
usein paimeneksi. Piispalla on sauva, aivan 
kuten paimenilla Jeesuksen ajan Lähi-idäs-
sä. Paimen pystyi sauvan varrella suojele-
maan laumaansa petoeläimiltä. Sauvan kär-
jellä ohjaamalla paimen saattoi pitää lauman 
koossa. Sauvan yläosalla paimen saattoi pe-
lastaa pienen karitsan kallionkolosta. Olen 
kertonut, että jollakin tavalla samaa tekee 
myös piispa paimenena. Suojelee, ohjaa ja 
tukee seurakuntia ja kristittyjä.

Tämän joulun alla paimenen osa on pu-

hutellut minua myös jouluevankeliumis-
sa. Luukkaan jouluevankeliumi toteaa ensin 
aivan lakonisesti, että ”sillä seudulla oli pai-
menia yöllä vartioimassa laumaansa”. Nämä 
yötä myöten ahertavat paimenet pelästyi-
vät kuitenkin pahanpäiväisesti, kun Herran 
enkeli seisoi heidän edessään. ”Älkää pelät-
kö”, oli enkelin ensimmäinen viesti säikähtä-
neille paimenille.

Pelkojen poistaminen ei kuitenkaan ol-
lut vielä paimenten kuulema pääviesti, vaan 
se oli tämä: ”Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris-
tus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydät-
te lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”  
Viestin kuultuaan paimenet lähtivät kiirees-
ti matkaan viemään sanomaa eteenpäin. 
”Nyt Betlehemiin!”, kuului heidän toiminta-
suunnitelmansa. Ei kohta, eikä huomenna, 
vaan nyt heti. Enkelin ilmoittama sanoma 
oli vakuuttanut paimenet niin perin juurin, 
ettei viivyttelylle ollut sijaa.

Joulukuvaelmissa paimenet ovat usein 
sivuroolissa. Muistan itsekin, kun kansakou-
lun joulujuhlassa seisoin hieman sivummal-
la saunatakki päällä ja pyyheliinasta kietaistu 
päähine päässäni. Tosiasiallisesti paimenilla 
oli hyvin tärkeä osa ensimmäisen jouluyön 

tapahtumissa. Se oli viestin viejän osa.
Paimenet tiesivät, että heidän tuli löytää 

paikka, jossa lapsi makasi seimessä. Kun he 
löysivät lapsen, kertoivat he heti, mitä heille 
oli tästä lapsesta sanottu. ”Kaikki, jotka kuu-
livat paimenten sanat, olivat ihmeissään.” Tus-
kinpa paimenet olivat tulleet koskaan aja-
telleeksi, että Jumala valitsisi juuri heidät 
maailman historiaa muuttaneen viestin vie-
jiksi.

Kuitenkin juuri paimenet saivat olla en-
simmäiset Jeesuksen syntymästä kertovat 
ihmiset. Paimenten eteenpäin viemä vies-
ti on säilynyt muuttumattomana yli 2000 
vuotta! Toivottavasti joulun ilosanoma saa-
vuttaa myös sinun sydämesi. Minusta tun-
tuu, että tuo ilosanoma on tämän ajoittain 
yhä hullummaksi muuttuvan maailman kes-
kellä ajankohtaisempi kuin koskaan:

”Älä pelkää. Sinulle on syntynyt Vapahtaja!”

Siunattua joulua sinulle ja 
läheisillesi!

 
Oulussa adventin alla 2019
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Kalenterivuoden loppu on käsillä ja sitä myö-
ten koittaa valon juhla, joulu. Tämä   osuu 
vuoden pimeimpään aikaan, eikä se ole sattu-
maa. Tätä tapahtumaa vietettiin pakanallisena 
aikana roomalaisena Saturnalia-juhlana, joka 
kristinuskon myötä sai uuden sisällön Kris-
tuksen syntymän muistojuhlana: ”valon, joka 
koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa 
kansallesi Israelille” (Luuk. 2.32). 

Meille kristityille todellisena kirkkautena 
pimeydessä onkin aina Kristus. Periaattees-
sa jokainen joulun valo tai jokainen joulun 
kynttilä muistuttaa meitä Kristuksen synty-
mästä. Emme välttämättä kuitenkaan enää 
hahmota niiden yhteyttä Betlehemin luolan 
tapahtumiin. Yhteys joulutähteen, joka va-
laisi Kristuksen syntymän luolan, on kenties 
paremmin ymmärrettävissä. Joulun sanoma 
ikään kuin hukkuu kaiken maallisen alle ja sii-
nä samalla se vesittyy. Onpa niitäkin tahoja, 
jotka uskonnonvapauteen vedoten väen vä-
kisin haluavat vähätellä tätä yhteyttä tai jopa 

kieltää jouluun viittaavat tapahtumat. Tästä 
esimerkkinä on vuosittainen puheenaiheeksi 
nouseva keskustelu koulujen joulu- ja kevät-
juhlista. Uskonnonvastaiset tahot eivät kui-
tenkaan koskaan ole voitokkaita, niin kauan 
kuin on niitä, jotka puolustavat oikeutta po-
sitiiviseen uskonnonvapauteen: oikeutta kris-
tillisen tunnustuksen mukaisten juhlien viet-
tämiseen. Halusivatko he tai eivät, joulu on ja 
pysyy suurena kristikunnan juhlana, jota kan-
sakunnat kiitollisina viettävät. 

Näin suuren juhlan edellä on hyvä muis-
tuttaa itseämme, miksi oikeastaan vietämme 
sitä. Joulun tapahtumien myötä Jumala solmi 
ihmisen kanssa aivan uudenlaisen liiton, sel-
laisen, josta profeetat olivat ennustaneet, ja 
jonka oli jo kauan odotettu tapahtuvan. Ju-
mala syntyi ja tuli ihmiseksi. Kristinuskon suu-
ri salaisuus on Kristuksen, Jumalan lihaksitu-
leminen. Tämä tapahtui meidän vuoksemme, 
meidän pelastuksemme ja sen vuoksi, jotta 
voisimme saada iankaikkisen elämän. Pyhä isä 

Augustinus (+430) pukee tämän sanoiksi var-
sin elegantisti: 

”Herää ihminen! Koska sinun tähtesi Jumala 
tuli ihmiseksi. Nouse ylös ymmärtääksesi, että se 
kaikki tapahtui sinun vuoksesi. Ikuinen kuolema 
olisi ollut osasi, ellei Hän olisi syntynyt ajallaan. Et 
olisi koskaan voinut vapautua synnillisestä lihas-
ta, ellei Hän olisi ottanut sen kaltaisuutta. Kurjuu-
tesi olisi ollut ikuinen, ellei Hän olisi tehnyt tätä 
armon tekoa. Et olisi voinut tulla jälleen eläväksi 
ellei Hän olisi kuollut puolestasi. Olisit kadonnut 
ellei Hän olisi syntynyt!”

Siunattua joulun  
juhlaa ja joulukautta! 

Kristus syntyy  
– kiittäkää! 

 
Metropoliitta Elia
Oulun ortodoksisen  
hiippakunnan piispa

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

PAIMENEN OSA

ILO
Tähän aikaan vuodesta pienten lasten silmistä loistaa aito ja vilpi-
tön ilo, kun he odottavat joulua ja mukavia asioita sen ympärillä. 

Huolten ja murheiden painama varttuneempi ihminen poh-
tii usein, mistä hän löytäisi onnea ja mielihyvää elämäänsä. Mikä 
tuottaisi iloa? 

Onnea elämäämme löydämme luonnosta, jonka ilmiöitä saam-
me seurata kaikkina vuodenaikoina. Mielihyvää ja esteettisiä nau-
tintoja koemme myös esimerkiksi eri taiteenlajien parissa. Hyvät 
ihmissuhteet ovat suuri ilon aihe. Joulun aikaan meillä onkin tapa-
na muistaa läheisiämme joulukorteilla ja lahjoilla.

Ilo on keskeinen aihe monissa ensi sunnuntain raamatunteks-
teissä. Paavali kirjoittaa Filippiiniläiskirjeessä: ”Iloitkaa aina Her-
rassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!” (Fil. 4:4).  Paavali nostaa meitä 
huolien ja murheiden alta sanoessaan: ”Älkää olko mistään huolis-
sanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiit-
täen Jumalan tietoon” (Fil: 4:6).

Kirjoituksessaan Paavali kuvailee Hengen hedelmää, iloa, jonka 
suurin lähde on joulun lapsi. Tämä kestävä ilo Kristuksessa kantaa 
ihmistä huolien, menetysten ja murheiden alla. Kerran se vie ih-
misen ajan rajan taakse, Taivaan Kotiin.

Ennen jouluyötä, satoja vuosia aiemmin, profeetat ennustivat 
tulevasta ilosta. Heidän sanansa kävivät toteen, kun enkeli ilmoit-
ti Jeesuksen syntymästä sanoen: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle” (Luuk. 2:10).

Sinä, joka etsit elämääsi kestävää iloa, voit löytää sen Jumalan 
valtakunnan evankeliumista. Syntien anteeksiantamuksen sanoma 
vapauttaa uskojansa taakan alta tuoden omalletunnolle ylitse ih-
misymmärryksen käyvän rauhan. Todellisen ilosanoman vastaan-
ottaminen, evankeliumin uskominen, ei kanna ihmistä ainoastaan 
joulun ylitse. Se kuljettaa läpi elämän kantaen kerran päättymät-
tömään ilojuhlaan Taivaan kirkkauteen.

”Oi joulun lapsi pieni, lahjoista ihanin,
 johdata mainen tieni luoksesi kotihin.”
(Anna Loviisa Uusi-Illikainen)

Seppo Leppänen

Päivin joululahjakeräys
Jälleen on tullut aika kiittää 
teitä kaikkia, jotka osallis-
tuitte Joululahja keräyksee-
ni. Paketteja tuli tänä vuonna 
119 kappaletta (miesten 53 ja 
naisten 66). Paketit on toi-
mitettu perille kotihoitoon, 
sekä yksi herkkukassi toi-
seen paikkaan. Keräykseen 
osallistui myös Hirsikam-

puksen 2ABC sekä 5AB luo-
kan oppilaat itse tehdyillä 
joulukorteilla, Pikku-Paava-
lin eskarit samoin. Tavaroita 
lahjoittivat S-market Pudas-
järvi ja Nietos Oy. Lahjojen 
keräyspisteinä toimivat Hal-
la Cafee ja Kirjakauppa.

Paketteja kääriessäni mie-
tin kuinka ihmiset edelleen 

jaksavat auttaa toisiansa, 
kun tarve on. Jokainen suk-
kapari on itse neulottu läm-
möllä ja ajatuksella.  Kiitos! 

Toivotan kaikille Hyvää 
Joulua ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2020!

Päivi Pohjanvesi

Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä 
toivotamme Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2020 
kaikille asiakkaille!

Taksi Lauri Lohilahti
040 516 9993 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

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

SUUTARIN jOULULAhjAVINKKejä

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2020!

 KAARI elektroniset sytyttimet
 Nahkalompakot
 Nahkakäsineet naisille ja miehille
 Nahkavyöt
 Nahkatossut

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää uutta vuotta 2020!

kukkavälitys

PALVELEMME JOULUNA: 
 19.-20.12.  klo 9-21
 21.12.  klo 9-16
 22.12.  klo 10-16
 23.12.  klo 9-21
 24.12. klo 8-12

Joulupäivänä 25.12. ja
Tapaninpäivänä 26.12.

Kukkakaappi palvelee klo 10-21.

Kauppatie 4 Pudasjärvi
puh. (08) 823 350
hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

                   

MA 30.12.

ELOKUvA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
FROZEN 2

DUBATTU
-K7/4- 10€ 
● Klo 19.00 
TäHTIEN 

SOTA: 
EPISOdI IX

Fantasiaelokuva/tieteiselokuva
-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Joulun Ja uuden 
vuoden aJan aukioloaJat 

Maanantai 23.12.  
10:30 - 21:00
Jouluaatto 24.12.  
suljettu
Joulupäivä 25.12.  
16:00 - 04:30
tapaninpäivä 26.12.  
11:00 - 21:00
Perjantai. 27.12.  
10:30 - 04:30

lauantai 28.12.  
11:00 - 04:30
Sunnuntai 29.12.  
12:00 - 21:00
Maanantai 30.12.  
10:30 - 21:00
tiistai 31.12.  
10:30 - 04:30
uudenvuoden päivä 
1.1.2020 11:00 - 21:00 

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

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

23.12.-1.1. väliSenä aikana ei ole lounaSPuffettia, 
Pizzaa Ja annokSia liStalta norMaaliSti. 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!! 

Torstai 2.1. Hernekeitto (L,G), Porsaan leikkeet bearnaise-
kastikkeella (L,G), Meksikonpata (L,G), Pannari (L, myös L,G)
Perjantai 3.1. Lohikeitto (L,G), Pizzapuffet, Makkarapihvit 
(L,G), Vaniljavanukas (L,G) 

lounaS Palaa Joulutauolta 2.1. 

 JOULUKALAA!!!
 SAvUSIIKAA JA -LOHTA,

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta,
   siian, muikun ja kirjolohen mätiä)

PUdASJäRvEN TORILLA
 sunnuntaina 22.12.

klo 10.00–16.00

Seuraava Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 2.1.2020, 
aineistot viim. pe 28.12. klo 16 mennessä. Lehti painetaan ma 30.12.2019.

Joulupukki 
paikalla.

JJouluinen 
makkaranpaisto-

tapahtuma

Kesseli ry

Järjestää:

perjantaina 20.12. 
kello 10.45

K-Supermarketin 
piha-alueella.

(200 annosta) 

Pudasjärven
seurakuntaPUDASJÄRVI

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme avoinna: 
ma-pe 9-17,

la 21.12. ja su 22.12. 
klo 9-13,

jouluaattona 
liikkeemme on 

suljettu.

PUKINKONTTIIN!

PyöräT 

maalaTTU ja  

KasaTTU 

HaNgOssa!

rajOITeTTU erä HUIPPU sUOsITTUja 
HelKama e-FaT säHKöPyörIä. 
Nämä lOPPUvaT Taas KesKeN!

PyöräT mallIa 2020!

HELKAMA E-FAT säHKöpyörä 
Runko: alumiini
Runkokoko: 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano 
Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrau-
liset levyjarrut Shimano 
160/160mm 

1690€

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Rengas: Schwalbe 
Jumbo Jim 26 x 4.0
Ohjainkannatin: säädet-
tävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang taka-
moottori 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 
11Ah

Latausaika: n. 6h
Väri: Mattamusta

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

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 2020!

Pudasjärven Perussuomalaiset ry 
ToiVoTTaa KaiKille oiKein HyVää 

JoUlUa!  JaTKeTaan HyVällä
syKKeellä VUoTeen 2020! 
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ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

RAUTAOSASTOLTA

Voimassa 22.12.2019

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

PERJANTAI-MAANANTAI 21.- 24.12.

Vaasan
JOULULIMPPU 
500 g

Risella
PUURORIISI
1 kg

Atria
ROSOLLI 
700 g

Eldorado kivettömät
KUIvATUT
LUUMUT
200 g

JAUhELIhA
SIKA-NAUTA

Ingman Creamy
hERKUTTELU-
JääTELöT 0,85 l

Punainen
iso
JOULUOMENA
Italia

Bruno 
KLEMENTIINI

Atria
PIKKUKINKKU
1 kg

KyLMäSAvU
PORO
RULLA

KyLMäSAvU
NAUDAN
SISäPAISTI

Atria  
PORKKANA- tai 
LANTTULAATIKKO 
400 g

Valio Eila
SMETANA
120 g

Kariniemen
KANANPOJAN
SISäfILEEPIhvIT 
400-500 g

Atria
KARJALAN-
PAISTI 700 g

Atria PUNAJUURI-, 
ITALIAN- tai 
PERUNASALAATTI 
400 g

Panda
JUhLAPöyDäN
KONvEhTI 
300 g

Stocmos
JOULUJUOMA 
1,5 l
sis. pantin

Hartwall
PEPSI MAxI 
1,5 l
sis. pantin

Bonaqua
KIvENNäSIvEDET
1,5 l 
sis. pantin

3 ras

PE 9-20
LA 9-18
SU 10-18
MA 9-20
AAtto 
tI 8-13

KE SULJEttU

to SULJEttU
PE 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

2 pss

Eldorado
KUIvATUT
SEKAhEDELMäT 
250 g

2 prk

2 plo

159
pss

300

329
ras

149
pss

249
pss

695
kg

399
pkt

595
ras

599
ras

129

995

299
plo

300

250
plo

250
kg

269
kg

199
pkt

799
kpl

765
100 g

495
100 g

300

ras

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

9990

Sievi Arktis
NAhKA-
SAAPPAAT

115,-

1000 lumen
OTSALAMPPU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TUhKAIMURI  
1200 W

3995

KAASULäMMITIN 
4,2 kW

8990

Lämmin 
tekninen
MIcROfLEEcE 
väLIASU

1990

ERÄ! Lee Cooper
TALvITAKKI

3990

ProMaster
RUUvIMEISSELI-
KäRKISARJA
28-osaa

10,-

59,-

Prego
KAMIINA-
PUhALLIN
3-lapainen

4995 Prego
KAMIINA-
PUhALLIN
4-lapainen

Prego
TENS-KIvUN-
LIEvITTäJä
* 6 erilaista ohjelmaa
* 16 intensiteettitasoa

3495

Beurer
LäMPö-
TyyNy
* 44x33cm

2995

Beurer
LäMPö-
PEITTO
* 180*130cm

5995

200€ OSTOKORTTIARvONTA
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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

Pukinkonttiin M-marketista
LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

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

Pehmoinen
bETSy-pUpU
liikkuu ja ääntelee

4495

pALOAUTO
TArvIKKEILLA
valot ja äänet

3350

KUppIrEKKA
ääni + valot

890

Steffi
bArbIE

1990

Ryhmä Hau
pEhmOjA

2490

Disney Frozen
pIIrTOTAULU
piirrä ja pyyhi

1690

Sylvanian Families
KOTI

2995

Ihania 
My Little Pony
pEhmOjA

2590

pArKKITALO
sis. kolme autoa ja 
helikopterin

2150

myÖS pOLIISIAUTO!

Erilaisia 
ihania 

NUKKEjA!

myynnissä myös 

sarjan kuuluvia eri 

hahmoja!

Ringella 
naisten
pyjAmA
napitus edessä, 
koot: 36-44

3600

Pienten lasten
SUKKAhOUSUjA

590

Sauli
TOSSUT
naisille ja miehille

1990

Naisten pehmyt
LIUKUESTE 
TÖppÖNEN

2400

TENNArISUKKA
liukuestepohja

890

Miehille erilaisia
pUSErOITA
myös isoja kokoja

790

TOrKKUpEITTO
lumihiutale
130x170 cm

2750

Miesten 
100% merinovilla
hOUSUT

4650

TäKKI + 
TyyNy SETTI

2990

Erilaisia naisten 

pAITULEITA

Triumph, ringella, 

Nanso, Damella

Alkaen

Käsin-

kudottuja

vILLASUKKIA

Plasto
KUOrmA-AUTO 
LUmIAUrALLA

3550

R/c
DrONE pIENI

2490

Revell rc
cAr SpEEf DrIfT

4850

r/c AUTO mAISTO
1:24

2995
pUINEN 
KASSAKONE

2150

279

295

795

595

Havi
LämpÖKyNTILä
50 kpl valk tai 
40 kpl lehmuksen vihreä

Polar
KyNTTILäLyhTy
puualusella, paloaika 28h

Polar
ULKOTULI 155x75, 
paloaika 10h

LyhTyKyNTTILä
5x6 cm 10 kpl, paloaika n. 18h

Havi
KrUUNUKyNTTILä
5 kpl

215

365

Polar
hAUTAKyNTTILäT
6 kpl kannella, 20h

Havi ISO
LyhTyKyNTTILä
6 kpl, paloaika 

595

295

Polar
ULKOTULI 13x15, 
paloaika 8-10h

4995

Stiga
LUmILAUTA

250

Orthex
LIUKUrI

3990

Stiga lasten
SUKSIpAKETTI

2590

Stiga foam
LIUKUrI 110

5990

Stiga high speef Edition
jääKIEKKOpELI

8990

Esla
pOTKUrIT

Stiga Phazer
pULKKA 

895

Stiga 
rATTIKELKAT
Alkaen

4995

Alkaen

ArK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18



6 7nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 516 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 19.12.2019

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2020!

Korpisen kyläseura ry 
Kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2020.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2020!
PUdASJäRvEN  

ELäKELäISET RY

Jäsenistölle sekä 
yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2020!
Toivottaa Pudasjärven Invalidit ry

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2020

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2020
Suljettuna viikko 52.

0400 396 058

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneille

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 2020.

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Rauhallista joulua ja 
Onnellista uutta vuotta!

Puuropata Siuruan eräkämpällä, lumisen metsän keskellä, porisi. 
Iloiset juorut lasten kikatuksen ja puuronkeittäjien keskellä sorisi. 
Oli tullut joulu Siuruan hirvimiesten lainaamalle kämpälle, kauak-
si maailman markkinoiden teiltä. Kilisee, kilisee kulkunen, pihalla 
katselee pieni varpunen, kun tontut ja Uiton lapset, nuo kirkassil-
mä hapset, hangessa leikkiä löivät, ennen kuin vatsansa joulupuu-

roa täyteen söivät. Taas oli Siuruan kylän aika, tuoda mieliimme 
joulun taika, laulaa kauneimmat joulun laulut, arpoa parhaat pal-
kinnot ja taulut. Kas vanhatkin jo nuortui ja koukkuselkä suortui, 
kun ihan taksilla kotoa haettiin, pantiin joulu pakettiin. Kaikilla oli 
kivaa ja rauhallista joulua toivottiin, kun kylläisinä kadottiin öi-
hin, valmiina uuden päivän töihin. Tulkoon joulu kultainen.

Siuruan perinteinen joulutapahtuma

Siuruan eräkämpällä oli kaikilla kivaa ja rauhallista jou-
lua toivottiin. 

Jouluisen tunnelman ohella oli myös arpajaiset. Nuo-
ria edustamassa Kalle ja Vilma Uitto.

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
terveisiä syyskokouksesta

Kurenalan Kyläyhdistys ry 
syyskokousti kaupunginta-
lolla ti 28.11. Kokous aloitet-
tiin täytekakkukahvilla kii-
toksena menneestä kesästä 
ja toiminnasta. Osallistujia 
oli paikalla ihan mukavas-
ti. Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Kerttu Simu toivotti 
kaikki tervetulleiksi ja muis-
teli mennyttä kesää. Pudas-
järven kesätorin toiminta oli 
vilkasta ja se on ollut tärkeä 
kokoontumispaikka monel-
le paikkakuntalaiselle ja ohi-
kulkijallekin. Pudasjärven 
rannan uimapaikka on ollut 
suosittu ja siellä on käynyt 
väkeä runsaasti. Kyläyhdis-
tys teki myös mukavan syys-
retken Taivalkoskelle. 

Jäsenmaksu päätettiin pi-
tää ennallaan 10 euroa/hlö 
ja kannatusjäsenmaksun 
suuruus on 20 euroa.

Hallituksessa jatkavat 
vuonna 2020 puheenjohta-
jana Kerttu Simu, varapu-
heenjohtajana Marja Lauri-
la, sihteerinä Aini Seppänen, 
sekä jäseninä Leila Ruuska-
nen, Henna Ryhänen, Veli 
Liehu ja Pertti Manninen. 

Uudeksi jäseneksi valittiin 
Aune Ekdahl. Toiminnan-
tarkastajiksi valittiin Aila 
Repola ja Maire Puhakka 
sekä varalle Matti Rantala ja 
Eila Puurunen.

Päätimme jatkaa toimin-
taa yhtä aktiivisesti myös 
ensi vuonna pääpaino tori-
toiminnassa ja Pudasjärven 
rannan uimapaikassa. Muita 
Kyläyhdistyksen toimintoja 
ovat mm erilaisten tapahtu-

mien ja retkien järjestämiset 
ja joulun avajaisiin osallistu-
minen sekä kaikenlainen yh-
teinen toiminta ja mukana 
oleminen.

Tiedottaminen jatkuu 
paikallislehdissä ja Ku-
renalan Kyläyhdistys ry:n 
facebook-sivuilla.

Syyskokouksessa esit-
täytyi Pudasjärven kaupun-
gin henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki kertoen omasta 

työstään kaupungin palve-
luksessa.  Pudasjärven kau-
pungin liikuntapalvelujen 
Pertti Kuusisto esitteli pro-
jektiaan lähikalastuspalve-
lujen kehittämisestä keskus-
taajamassa.

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
puolesta 
yhteistyöterveisin 
Kerttu ja Aini

Kurenalan Kyläyhdistyksen syyskokousväkeä. Kuvan ottamisen jälkeen tuli vielä 
muutama henkilö kokoukseen. 

Leena Kokko ja Reijo Hamari nauttimassa puuroa. 

Joulupuurokattilan äärellä Maarit Tapojärvi, Marja-Lee-
na Tykkyläinen ja rouva Pätsi.
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PVO-VESIVOIMA OY

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

www.pohjolanvoima.fi

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä muille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Kiittäen kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2020.
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         
www.kle.fi p. 0400 384 407

Iinattijärven 
Kyläseura ry

Iinattijärven 
Nuorisoseura ry

Iinattijärven kylä- ja nuorisoseura 
kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

jäsenille, talkoolaisille ja kaikille 
toiminnassa mukana olleille sekä 

toimintaa tukeneille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta 2020.

Lasitusliike 
T:mi Pudas-Lasi 

Puh. 0400 241 533

Turvallista Joulua ja 
Hyvää alkavaa vuotta

 2020 asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille.

Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

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

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta!

Pärjänsuolla Kauneimmat joululaulut
Pärjänsuon Hirvihallilla pi-
dettiin Kauneimmat joulu-
laulut tapahtuma pe 13.12. 
Paikalla oli noin 60 henkeä, 
joista lapsia oli 35.

Tarjolla oli kahvia, me-
hua, pipareita, torttuja ja 
pikkuleipiä. Kun oli kahvit, 
mehut, tortut nautittu ja jou-
lulaulut laulettu kirkkoherra 
Timo Liikasen johdolla, niin 

alkoi kuulua kopinaa ulko-
ovella. Eiköhän sieltä tup-
sahtanut Joulupukki sisälle 
pieni lahjasäkki kainalossa.

Ensin Joulupukki ker-
toi, kuinka epäonninen mat-
ka pukilla oli ollut matkalla 
Pärjänsuolle, moottorikel-
kan reki oli mennyt palasiksi 
kun oli ajanut metsässä puu-
hun. Onneksi Seppo oli sat-

tunut paikalle ja toi joulupu-
kin auton kyydissä perille. 
Vähän aikaa huokaistuaan 
Joulupukki nosti säkin esille 
sanoen, että säkissä oli lap-
sille pikkuinen lahja. Kyllä-
pä lasten ilmeet kirkastuivat 
ja muutamat uskalsivat istua 
pukin syliinkin.

Lopuksi arvottiin arpa-
jaisten palkinnot. Palkin-

toja lahjoittivat: Hautaus- 
ja Kukkapalvelu Räisänen, 
Huonekaluliike Heikkilä, K-
Supermarket, Pudasjärven 
kirjakauppa sekä yksityiset 
henkilöt

suuri kiitos kaikille  
kävijöille!

Tuula Kuukasjärvi 

Joulukonsertti kirkossa
Osuuspankin järjestämä, pe-
rinteeksi muodostunut Jou-
lukonsertti oli perjantai-ilta-
na 13.12. kirkossa.

Konsertoimassa oli oulu-
laislähtöinen, nykyään Hel-
singissä asuva sellisti-laulaja 
Pekka Haahti. Äänialaltaan 
korkea baritoni Haahti esitti 
tuttuja joululauluja, säestäjä-
nään Taru Ritavesi.

Konsertti alkoi Pudasjär-
ven Osuuspankin terveh-
dyksellä, jonka esitti pankin-
johtaja Pertti Purola, kertoen 
myös taustatietoa illan esiin-
tyjästä.

Haahti aloitti kahdel-
la Bachin sooloselloesityk-
sellä, jonka jälkeen Taru Ri-
tavesi asettui pianon taakse 
säestämään. Madetojan, Si-
beliuksen Kuusiston ym. 
tunnettujen säveltäjien teok-
sia monipuolinen muusik-
ko ja laulaja Pekka Haah-
ti esitti satapäiselle yleisölle. 
Porvoon seudun musiikki-
opistossa sellon soiton opet-
tajana toimiva Haahti kon-
sertoi sellistinä pitäen omia 
sooloiltoja, toimien orkeste-
rimuusikkona sekä soittaen 
kamarimusiikkia. Laulupuo-

Säestäjänä toiminut Taru Ritavesi esitti omana piano-
soolona Sibeliuksen Kuusi.

Pekka Haahti esiintyi 
kirkossa Pudasjärven 
Osuuspankin järjestä-
mässä Joulukonsertissa 
2019.

lella hän on pitänyt muun 
muassa omia lauluiltoja ja 
esiintynyt useissa näyttämö-
rooleissa. 

Haahden perheessä on 
useita musiikin ammattilai-
sia, joten muusikon ura kiin-
nosti pienestä pojasta lähtien 
ja niinpä hän sai ensimmäi-
sen sellonsa jo 7-vuotiaana. 
Lauluinnostus löytyi oop-
perasta ja teatterin maail-
masta. Myöhemmin tie vei 

opiskelemaan Turun kon-
servatorioon, josta Pekka 
Haahti pokkasi A-tutkinnon 
todistuksen sellon soitosta ja 
laulun A-tutkintotodistuk-
sen Tampereen ammattikor-
keakoulusta.

Yhteislauluna konsertti-
väki lauloi Leevi Madetojan 
Arkihuolesi kaikki heitä. 

Tilaisuus oli maksuton 
kuten myös Nevakiven lin-
ja-autokuljetus Kurenalta 
kirkolle.

Päätteeksi Pudasjärven 
Osuuspankki antoi esiinty-
jille muistoksi Kynttilätalon 
tuotteita. 

Terttu Salmi

Diakoniaharjoittelua seurakunnassa
Pudasjärven seurakunnassa 
on toiminut syksyn kulues-
sa työharjoittelussa sairaan-
hoitaja-diakonissaopiskelija 
Heidi Virtanen Oulun dia-
konia-ammattikorkeakou-
lusta. Työharjoittelujakso 
on vielä tammikuussakin. 

-Pudasjärvi itsessään on 
ollut minulle tuttu paikka 
jo vuosien ajan, koska mie-
heni on täältä kotoisin. Pu-
dasjärvi on kaupunkina 
mielestäni rauhallinen. Ih-
miset täällä ovat ystävälli-
siä ja kohtaavat toisiaan ar-
vokkaasti. 

Diakoniatyö mitä olen 
saanut tehdä muutami-

Heidi Virtasen harjoittelujakso on sisältänyt monipuoli-
sia työtehtäviä seurakunnassa. Kuvassa hän on avus-
tamassa keskiviikkona 27.11. iltakirkossa.

en viikkojen aikana, on 
ollut todella antoisaa ja 
mielekästä, ihmisten koko-
naisvaltaista kohtaamista 
sekä lähimmäisenrakkau-
della tehtyä työtä. 

Olen nauttinut täysin 
rinnoin tehdessäni tätä har-
joittelua. Onhan ihana jou-
lunaikakin tulossa ja tämä 
on seurakunnalle kuin it-
selleni merkityksellistä ai-
kaa, toteaa Heidi, joka oli 
työskentelemässä yhdes-
sä seurakunnan työnteki-
jöiden kanssa myös Kaiken 
kansan joulupuurotapahtu-
massa. HT
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KARILASSI OY

Turve-Jussit Oy

T:mi KO 
Talkkariapu

045 612 1255 p. 0400 867 674 

Kampaamo 
Ojala

Nortamontie 7, 93100 Pudasjärvi 

Aittojärven 
kyläseura ry

040 531 6116 • pudasjarvenvesi.fi

Jukolantie 35, Pudasjärvi. P. 0400 251 671

Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

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

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

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

93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

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

Koreten 
Vesiosuuskunta

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

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

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

Kurentie 24

JARI JA PÄIVI JunnA

AJAnVARAukset 
puh. 050 347 0261 

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Taipaleenharjun 
kyläseura

Kipinän 
kyläseura

www.polkky.fi

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

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

p.  0400 282 130

Hyvää Joulua ja 
Turvallista Uutta 

Vuotta!

Tuli-Tauko Hyvää ja Lämmintä Joulua!
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Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2020!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme

MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2020.
Pekka Törmänen puheenjohtaja  

sekä koko hallituksen väki 

Esa Särkelä Ky Taivalkosken Vuoden Yritys 2019
Taivalkosken Vuoden Yri-
tyksenä 2019 palkittiin Esa 
Särkelä Ky, jonka yrityksen 
toimitilat ovat Pudasjärven 
Syötteellä. Yritys suorit-
taa uudis- ja korjausraken-
tamista pienkohteissa, jäte-
huolto- ja hinauspalvelua, 
pienimuotoisia maansiirto-
töitä sekä talvikautena au-
rauksia. Toiminta-aluee-
na on Syöte ja Taivalkoski. 
Yritys työllistää yrittäjä Esa 
Särkelän lisäksi 3-5 henki-
löä. Esa Särkelä Ky on toi-
minut vuodesta 1986 lähti-
en.

Taivalkosken yrittäji-
en syyskokouksessa lau-
antaina 30.11. Hotelli-Her-
kossa yhdistyksen uudeksi 

Vuoden yrittäjän palkitsemiskuvassa Taivalkosken kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-
Nevalainen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Ahti Nevanperä, Taivalkosken 
Osuuspankin toimitusjohtaja Piia Mourujärvi, Vuoden Yrittäjä Esa Särkelä ja puoli-
so Auri Särkelä, Yrittäjien puheenjohtaja Pekka Vääräniemi ja sihteeri Pirjo Jylkäs. 
Kuva Jukka Kivelä.

Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2020!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

Talousasioita kirkkoneuvoston päätettävänä
Kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 16.12. vuoden 
viimeiseen kokoukseensa. 

Kirkon maalämpölaitteis-
ton perusinvestoinnin kustan-
nus oli yhteensä noin 330 000 
euroa, johon Pudasjärven seu-
rakunta on saanut avustus-
ta tänä vuonna 66 400 euroa. 
Vuonna 2019 tehtyjen lisätöi-
den (lisävastukset, lämmön-
ohjaimet sekä niiden suun-
nittelu, valvonta ja toteutus) 
osuus on noin 12 500 euroa. 
Päätettiin hakea lisäavustus-
ta energiakorjauksiin noin 11 
000 euroa ja rakennusavus-
tusta kirkon, kellotapulin ja 
asehuoneen kattojen tervaus-
kustannuksiin 19 000 euroa. 
Vuoden 2020 talousarvioon 
on varattu kattojen tervauk-
seen 70 000 euroa.

Seurakunnan noin 120 000 

euron verotulojen täydennys-
avustusmäärän laskun lisäksi 
tuloveroennuste on laskenut 
vuodelle 2019 noin 80 000 eu-
roa. Tuloverojen laskuun vai-
kuttavat jäsenmäärän lasku ja 
sitä kautta tuloverojen lasku. 
Kirkkovaltuuston hyväksymä 
2020 talousarvio osoittaa ali-
jäämää 192 000 euroa ja vuo-
den 2021 140 000 euroa alijää-
mää. Vuoden 2020 talousarvio 
sisältää kertaluotoisia kustan-
nuksia 66 000.

Pappilan ja kanttorilan 
kustannusten poistumisen 
jälkeen arvioitu talouden ali-
jäämä on noin 120 000 euroa 
vuodessa. Talouden tasapai-
non saamiseksi kirkkoneu-
vosto päätti aloittaa tammi-
kuussa 2020 tuotannollisen ja 
taloudellisen menettelyn, jon-
ka tavoitteena saada henki-

löstökustannuksista enintään 
120 000 euron vuotuinen sääs-
tö. Tutamenettelyyn nimettiin 
työnantajan edustajaksi ta-
louspäällikkö ja kirkkoherra.

Kolehtisuunnitelma kos-
kee seurakunnan jumalan-
palveluksia, jotka vietetään 
pyhäpäivän jumalanpalve-
luksena ja toteutetaan kirk-
kokäsikirjan pääjumalanpal-
veluksiin tarkoitetun kaavan 
mukaan. Seurakunnassa voi 
olla useita pääjumalanpal-
veluksia, joissa kaikissa on 
noudatettava määrättyjen 
kolehtien suunnitelmaa. Vah-
vistettiin kolehtisuunnitelma 
ajalle 1.1-30.6.2020.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
Kaleva365 Oy:n uuden tarjo-
uksen kirkollisista ilmoituk-
sista. Maksullisia tapahtuma-
mainoksia voidaan julkaista 

tapauskohtaisen harkinnan 
mukaan sekä Pudasjärvi-leh-
dessä että Iijokiseudussa. Ta-
louspäällikkö valtuutettiin 
vuokraamaan Ahjotien asun-
to käypään vuokrahintaan va-
pailla vuokramarkkinoilla.

Vuoden 2020 talousarvios-
sa on arvioitu saatavan met-
sämyyntituloja 81 000 euroa. 
Määräaikaan mennessä tarjo-
uksen jättivät Pölkky Metsä 
Kmo Oy ja L&T Biowatti Oy 
(yhteistarjous) ja Keitele Fo-
rest Oy. Neuvosto valtuuttaa 
kirkkoherran ja talouspäälli-
kön allekirjoittamaan metsän-
hakkuusopimuksen Pölkky 
Metsä Kmo Oy:n ja L&T Bio-
watti Oy:n kanssa. Sopimuk-
sen arvo vertailulaskelmassa 
on 86 390 euroa. 

Pudasjärvi-lehti

Puhoksella kyläseuratoimintaa 50 vuotta
Puhoskylän Kyläseuran syys-
kokouksessa 23.11. valittiin 
hallitukseen uutena Sari Hon-
kanen. Puheenjohtajaksi oli jo 
aiemmissa kokouksissa valittu 
Eero Hyttinen, samoin muut 
hallituksen jäsenet jatkavat 
tehtävässä. 

Todettiin kyläyhdistyk-
sen toiminnassa täyttyneen 50 
vuotta ja sen merkeissä oli ky-
läseuran talossa Möykkäläs-
sä 50-vuotisjuhlatanssit lauan-
taina 26.10. Juhlatansseissa oli 
esiintyjänä oman kylän laula-
ja Anne Pääaho, säestäjänään 
pudasjärveläinen tanssiorkes-
teri LaPaSet sekä hanuritaitei-
lija Timo Pesiö. 

Ensi vuoden toimintasuun-
nitelmassa karaokeiltojen jär-
jestäminen joka toinen viik-
ko Möykkälässä ja tansseja 

Syyskokousväki kokoontui yhteiskuvaan esiintymislavan eteen.

muutaman kerran vuoden ai-
kana. Juhlapyhien aikaan on 
pääsiäistapahtuma, Marjon-
hiekan uimarannan avajaiset 
sekä laiturin vesillelasku ovat 
juhannuksena. Loppukesällä 
perinteiset sikajuhlat sekä sika-
juhlien rääpiäiset ja joulukuus-

sa joulumyyjäiset. Seurakun-
nallisena toimintana on muun 
muassa kauneimmat joululau-
lut. Talkoolaisille suunnitel-
laan elokuvaretkeä Ouluun ja 
pikkujoulu. Napero-/Senio-
rikerhoa pidetään joka toinen 
viikko, sählyilta on viikoit-

tain ja keväällä on halonteko-
talkoot. Kylätalolle pyritään 
järjestämään erilaisia palvelu-
ja nykyisen kerran kuussa ta-
pahtuvan parturi-kampaamo 
-toiminnan lisäksi. Kylätaloa 
ja sen kalustoa vuokrataan tar-
peen mukaan. HT

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

puheenjohtajaksi valittiin 
koneyrittäjä Pasi Kivimäki. 
Hallitukseen valittiin uu-

tena Roope Laitinen, Mika 
Lämsä, Ville Meskus ja Sai-
la Päkkilä-Rokolampi. En-

tisinä jäseninä jatkavat Tiia 
Manninen ja Pirjo Tolkki-
nen.  HT

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen
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Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2020!

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

Taksi 
Sami Konttila

HYVÄÄ JOULUA
& ONNELLISTA  UUTTA VUOTTA! 

Pudasjärven kaupunki lahjoittaa joulukorteista 
säästyneet varat Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Joulupuu-keräykseen

Hanke Iijoen virkistyskäytön ja 
lähikalastusmahdollisuuksien kehittämiseen
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 10.12. Vapaa-ajan kalas-
tus on Pudasjärvellä suosittu 
harrastus. Iijoki on kalaisa 
joki, mutta joen ranta-aluei-
den saavutettavuutta ja liik-
kumista vaikeuttavat muun 
muassa jokivarren tiheä ran-
ta- ja loma-asutus, ranta-alu-
eiden jyrkkyys ja rantojen 
rehevöityminen sekä joen ve-
den korkeuden vaihtelut. Hy-
väksyttiin liikuntapalvelujen 
valmistelema hankehakemus 
Oulun seudun Leader ry:lle 
Iijoen virkistyskäytön ja lä-
hikalastusmahdollisuuksien 
kehittämiseksi. Toteutukseen 
sisältyy muun muassa ran-
takalastusalueiden tienvar-
siopasteet ja rantakalastus-
paikkojen opasteet sekä kaksi 
suurta infotaulua. Pietarilan 
rantaan tulisi ponttoonilaitu-
ri, rantakalastusportaat sekä 
jokivarteen erilaista kalustoa. 
Lisäksi on tarkoitus raken-
taa ulkoilupolku jokivarren 
puistometsikköön. Hankkeen 
kustannusarvio on 132 000 
euroa, johon sisältyy projek-
tipäällikön palkkaus puolek-
si vuodeksi. Mikäli rahoitus 
myönnetään ja kaupungin-
hallitus kokee sen tarkoituk-
senmukaiseksi, rakentamisen 
suunnittelu- ja valmistelutyöt 
aloitetaan keväällä 2020 ja ra-
kentamistyöt tehtäisiin syk-
syyn mennessä. 

Kehittämis- ja  
toimintatuet
Kaupungin myöntämien ke-
hittämis- ja toimintatukien 
osalta painotetaan vuonna 
2020 hyvinvointiin, asumis-
viihtyisyyden parantami-
seen, luontoarvojen huomi-
oimiseen, turvallisuuteen ja 
yhdessä tekemiseen liittyviä 
asioita. Erityisesti suositel-
laan hyödyntämään paikal-
lisia vahvuuksia ja tarjon-
taa. Pudasjärven kaupungin 
kehittämis- ja toimintatuilla 
tehdyistä toimista ja tapah-
tumista tulee kiinnittää huo-
miota viestintään, johon tul-
laan antamaan koulutusta 
yhdistystoimijoille.

Viranhoitojen  
järjestelyä
Kiinteistöpäällikön viran-
hoitoon liittyvänä järjeste-
lynä päätettiin siirtää suos-
tumuksellaan nykyinen 
viranhaltija Kari Rissanen 
määräaikaiseen projekti-
päällikön tehtävään nykyi-
sin työ- ja palkkaehdoin 
enintään kesäkuun 2021 
loppuun saakka. Tammi-
kuussa Kari Rissasen irti-
sanoutumisen jälkeen kiin-
teistöpäällikön virantäyttö 
tuodaan erikseen päätet-
täväksi. Kaupungilla on 
meneillään isoja raken-
nushankkeita, ja kiinteis-
töpäällikön viran täyttämi-
nen nähdään tarpeellisena 
ja tarkoituksenmukaisena.

Pasi Kemppaisen virka-
määräyksen voimassaoloa 
talous- ja hallintopäälli-
kön virkaan päätettiin jat-
kaa siihen saakka, että ta-
louden tasapainottamiseen 
tähtäävät valmistelut ja nii-
hin liittyvät hyvinvointi- ja 
sivistystoiminnan mahdol-
liset uudet hallintojärjeste-
lyt saadaan selvitettyä, kui-
tenkin enintään 31.7.2020 
saakka. 

Syötteen koulu 
Todettiin, että Syötteen 
koulun lakkauttamiselle 
ei ole tällä hetkellä perus-
teita. Huomioon on otettu 
oppilaiden etu, vanhempi-
en mielipiteet, koulun jär-
jestämiseen liittyvät toi-
minnalliset ja taloudelliset 
seikat, saavutettavan sääs-
töpotentiaalin vähäisyys 
sekä koulun merkitys alu-
een yrityksille ja elinvoi-
malle laajemminkin. Kou-
luverkkotarkastelua on 
tarkoituksenmukaista kui-
tenkin jatkaa kaikkien kou-
lujen osalta alkuvuodesta 
käynnistyvän talousohjel-
man valmistelun yhteydes-
sä, jonka jälkeen ohjelma 
tulee kaupunginvaltuustol-
le päätettäväksi.

Jäähalli
Jäähallihankeasiasta pää-

tettiin esittää valtuustolle, 
että virheellisesti syntynyt 
päätös poistetaan, asia kä-
sitellään uudelleen ja han-
ke siirretään vuosille 2022 
- 2023. Valtuusto tekee 
myöhemmin rakentamises-
ta erillisen päätöksen, jossa 
määritellään jäähallin han-
kesuunnitelman sisältö.

Hevosreitit
OSAOn lopetettua hevos-
alan koulutuksen Pudas-
järvellä, molempien maan-
vuokrasopimusten mukaiset 
alueet eivät ole enää tarpeel-
lisia opetusyksikön koulu-
tustoiminnan kannalta. Pää-
tettiin sopia kaupungin ja 
Osekin välisen hevosreittejä 
ja ravirataa koskevan vuok-
rasopimuksen päättyväk-
si 31.11.2019, josta alkaen 
alueet ovat vuokranantajan 
käytettävissä.

Maankäyttö- ja  
rakennuslain maksu
Maankäyttö- ja rakennuslain 
maksut on tarkistettu mar-
raskuussa 2017 ja ne on otet-
tu käyttöön 1.1.2018. Raken-
nusvalvonnan sähköinen 
lupapalvelu Lupapiste lisää 
lupakohtaisia kustannuk-
sia. Vanhojen rakennuslupi-
en muuttaminen sähköiseksi 
sekä arkistoinnin uudelleen 
järjestäminen kuormitta-
vat rakennusvalvonnan ta-
loutta vuodelle 2020. Yleis-
korotus on maltillinen ja se 
merkitsee keskikokoisen lo-
ma-asunnon lupamaksujen 
korotusta noin 50 eurolla. 
Toimenpideilmoitusten lu-
pamaksuja ei koroteta. Uu-
det maksut otetaan käyttöön 
7.1.2020.

Maahanmuuttaja
Oulunkaaren kuntayhty-
män hallitus on hyväk-
synyt maahanmuuttajien 
kotouttamispalvelujen tuot-
tamisen siirron Oulunkaa-
ren kuntayhtymältä Pudas-
järven kaupungille 1.1.2020 
lähtien. Pudasjärven kau-
pungille siirtyy työsopimus-
suhteinen sosiaaliohjaaja 

liikkeenluovutuksella.

Elinkeino-ohjelma
Hyväksyttiin kaupungin 
elinkeino-ohjelma, jota on 
käsitelty laajasti eri elimis-
sä ja yhteisöissä. Elinvoi-
maohjelma jakautuu seitse-
mään painopistealueeseen, 
joista jokaiselle on määritel-
ty tavoitteet sekä toimenpi-
teet. Painopistealueet ovat: 
yritysmyönteisen ilmapii-
rin synnyttäjä, lähiruoan 
ja luonnontuotteiden hyö-
dyntäjä, viihtyisä keskusta 
ja elävät kylät, hirsipääkau-
punki, luontomatkailun ja 
elämysmatkailun keskitty-
mä, omaleimaista mainetta 
ja brändiä rakentamassa ja 
osaamisen uudistaja. 

Kaupungin ajoneuvot
Toivo Miettisen kuntalais-
aloitteeseen, joka koski kau-
pungin ja sen tytäryritys-
ten ajoneuvojen vaihtamista 
sähköautoiksi todettiin, että 
kaupungilla on yhteiskäy-
tössä neljä ajoneuvoa, jotka 
on hankittu 48 kuukauden 
leasingsopimuksella. Vuo-
den 2020 lopussa päättyy 
yhden leasingajoneuvon so-
pimus. Korvaavan ajoneu-
von suhteen tullaan harkit-
semaan sähkö- tai hybridi 
ajoneuvon hankintaa. Sovi-
tun linjan mukaisesti, myös 
muut ajoneuvot tullaan kor-
vaamaan vastaavilla ajo-
neuvoilla sen mukaan, kun 
näiden leasingsopimus on 
päättymässä.

Kaupunginhallituksen 
kokoukset 
Hyväksyttiin koulutussuun-
nitelma vuodelle 2020. 

Kaupunginhallituksen 
varsinaiset kokoukset vuon-
na 2020 pidetään yleensä 
kaupungintalolla kuukau-
den 2. ja 4. tiistaina sekä yli-
määräisiä kokouksia tarpeen 
mukaan. Kokouskutsut toi-
mitetaan pääsääntöisesti 
sähköisenä.

Pudasjärvi-lehti 

Tanssitoimintaa jatketaan Sarakylässä
Sarakylän Nuorisoseu-
ran syyskokouksessa sun-
nuntaina 15.12. valittiin pu-
heenjohtajana jatkamaan 
Urpo Puolakanaho, sihtee-
riksi Pirkko Kortesalmi sekä 
muiksi johtokunnan jäsenik-
si Jaana Puolakanaho, Tep-
po Granlund, Seppo Kuu-
kasjärvi ja Pentti Siuruainen. 
Nuoria toivottaisiin toimin-
taan mukaan. 

Ensi vuonna jatketaan 
tanssien järjestämistä, jois-
sa pyritään ottamaan huo-
mioon lähikylien tanssien 
ajankohdat päällekkäisyyk-
sien välttämiseksi. Kaleva-

Kokouksessa oli mukana yhdeksän henkilöä, jotka olivat innostuneita kokouksen 
sisällöstä.

lan päivänä 28.2 järjestetään 
Kalevalan päivän juhla, jon-
ka järjestelyistä vastaa juhla-

tilaisuuksien koordinaattori 
Aira Siuruainen-Kalliola. 

Kokouksen puheenjohta-

jana toimi Urpo Puolakan-
aho ja sihteerinä Pirkko Kor-
tesalmi. HT

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Tervetuloa!
Kurssit alkavat maantaisin. 

Anja Jussila

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2020 kaikille 

sukulaisille, kyläläisille, 
asiakkaille ja tutuille!

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 040 148 0553

Muistathan lahjakortit pukin konttiin sekä suksien voitelupalvelut.

Kiitokset kaikille asiakkailleni ja 
Leppoisaa Joulua sekä 

Liikunnallista  
Uutta Vuotta!
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Joulupuukeräyksellä jälleen lahjapaketteja lapsiperheille
Joulupuu-keräys toteutui tä-
näkin vuonna upealla taval-
la. Tämä oli jo 10. kerta, kun 
keräys järjestettiin Pudasjär-
vellä. 

Joulupuu-keräyksen 
avulla autetaan lapsiper-
heitä, joissa on taloudel-
lisia huolia tai muuten 
vaikea elämäntilanne. Jou-
lupuu-keräys mahdol-
listui ja toteutui tänäkin 
vuonna moniammatillise-
na yhteistyönä Mannerhei-
min lastensuojeluliiton Pu-
dasjärven yhdistyksen ja 
LähiTapiolan yhdessä orga-
nisoimana. Kouluterveyden-
hoitajat, koulukuraattorit, 
neuvolan terveydenhoitajat, 

perhetyöntekijät sekä seu-
rakunnan diakoniatyönte-
kijä kartoittivat perheiden 
tarvetta ja halukkuutta osal-
listua Joulupuu-keräykseen 
lahjansaajina. Jaettavaa oli 
tänä vuonna ennätykselliset 
170 pakettia, jotka vapaaeh-
toiset yksityishenkilöt ovat 
hankkineet tuomaan joului-
loa.

Kuusia, joista sai käy-
dä noutamassa pakettikor-
tin, oli K-Supermarketissa, 
S-marketissa/Aarrearkus-
sa, M-Tavaratalossa, kirja-
kaupassa ja seurakuntatalol-
la. Pudasjärven kaupunki on 
lahjoittanut useana vuonna 
joulukortteihin varatun ra-

han Joulupuu-keräykseen, 
jolla on ollut mukana lahjo-
jen hankinnassa.  Nuoria on 
tullut myös mukaan paket-
tien lahjoittajina. 

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

Joulupuukeräykseen tuli tänä vuonna 170 pakettia, joita lajittelemassa oikealta Sari 
Pähtilä,Jonna Puhakka, Maria Pesiö, Annika Mattinen, Soile Graber ja Hely Forsberg-Moilanen.

Syötteellä talvikauden 6.-8.12 avajaisviikonloppu
Syötteen talvikausi avattiin Itsenäisyyspäivän 
viikonvaihteessa 6.-8.12. Alueen yrityksissä 
oli runsaasti ja monipuolisesti tapahtumia ja 

avajaisiakin vietettiin.

lumiareenalla oli Samae Kos-
kisen avajaiskonsertti itsenäi-
syyspäivän iltana. Lauantai-
na oli messutapahtuma, johon 
kuului muun muassa muoti-
näytös, 

Tuba ravintola avasi it-
senäisyyspäivänä myös 100 
paikkainen laajennusosan Lu-
miAreenan yhteydessä, jossa 
oli lauantaina itsenäisyyspäi-
vän buffet, lauantaina bruns-
si ja nuorille KameOn Fortni-
te turnaus, johon tulee jatkoa jo 
tammikuussa.

Iso-syötteen rinteissä oli 
lasketeltu jo usean viikon ajan 
johtuen tämän syksyn pak-
kaskausista ja hyvästä luon-
nonlumitilanteestakin. Myös 
hiihtoladut ovat olleet hiihto-
kunnossa jo marraskuun puo-
lella. Avajaisviikonloppuna oli 
SnowParkissa Reilisessarit, Lu-
mimaassa Mustin ja Lystin pu-
jottelukisa, eturinteellä Elan ja 
Bollen testipäivä sekä itsenäi-
syyspäivänä näyttävä soih-
tulasku. Marraskuun alussa 
avattu Kide hotelli oli täynnä 
lomalaisia viettämässä talvi-
kauden avajaisviikonloppua. 

pikku-syötteellä järjestet-
tiin Kivi Jaakon mysteeri -pa-
kopeli, seinäkiipeilyseikkailu 
ja joulujamit huipulla.

luontokeskuksella vie-

tettiin Vaarametsien joulua, 
Sami Säilyn Valon hetkiä Koil-
lisen metsissä valokuvanäytte-
lyn avajaisia sekä Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuus.

Tunturi pubissa esiintyi it-
senäisyyspäivän iltana Koilli-
nen yhtye.

pärjä ski Bistyro&suites 
-ravintolassa oli uudistuneen 
ravintolan avajaiset lauantai-
na. 

syötteen eräpalveluissa oli 
lauantaina Huskytarha vierai-
lumahdollisuus.

Romekievarissa pyöri lau-
antaina karaoke yli puolen 
yön. 

pytky Cafeessa oli lauan-
taina avajaiset kahvi- ja grilli-
makkaratarjoiluineen. Myös 
joulupukki oli paikalla. 

vuokraamo Rautiolla oli 
myös avajaiset TunturiMarke-
tin kiinteistön alakerrassa en-
tisissä Syötteen Keskusvaraa-
mon tiloissa. 

Kameon Fortnite turna-
us järjestettiin viikonloppu-
na Iso-Syötteen talvikauden 
avajaisissa. Tapahtumassa oli 

Samae Koskinen & Korvalääke avasi Itsenäisyyspäivän iltana Iso-Syötteen keikka-
kauden ja soitti ensimmäisenä artistina uudella Lumiareenalla. Yleisöä oli noin 150. 
Myös uusi KIDE hotelli oli täynnä asukkaita avajaisviikonloppuna. Seuraavina Artis-
teina Lumiareenalla ovat 27.12. The Meänland ja 28.12. Vilma Alina. 

LumiAreenan yhteyteen avattu 100 paikkainen ravinto-
la oli avajaispäivänä täynnä asiakkaita. 

Pytky Cafee avattiin lauantaina 7.12. Yrittäjänä toimii Mari 
Kälkäjä, jonka suunnitelmissa on kahvilan ympärivuoti-
nen toiminta. Avajaispäivänä oli ajoittain jopa tungosta. 
Joulupukki oli tienvarressa vilkuttamassa ja ohjaamassa 
autoja kääntymään pihaan. Eniten kuitenkin oli hiihtäjiä. 
Vaasan seudulta oli useita pariskuntia, samoin Oulusta. 
Mari Kälkäjä palveli tiskin takana ja apuna oli ahkera tal-
koojoukko, joten palvelut sujuivat hyvin.

Pärjän Ski Bistro&Suites -ravintolan ruokalistaa tutki-
massa vaasalaiset Mette ja Mervi Aho. 

Uudistuneen Pärjän Ski Bistro&Suites -ravintolan ava-
jaispäivänä 7.12. laskettelijat olivat jatkuvana virtana 
asiakkaina. Pudasjärven Yrittäjien onnittelukukat otti-
vat vastaan ravintolapäällikkö Janita Puolakanaho ja 
yrittäjä Mauno Sarajärvi. 

Luontokeskuksessa valo-
kuvaaja Sami Säily näytti 
salin täyteiselle yleisölle 
noin 160 valokuvaa Va-
lon hetkiä Koillisen met-
sissä -valokuvanäytte-
lyn avauksessa. Niistä on 
näyttelyssä valikoituna 
kolmisenkymmentä kuva-
suurennosta. Näyttely on 
avoinna maaliskuun lop-
puun saakka. 

LumiAreenalla on mahdollisuus monipuoliseen toi-
mintaan. Talvikauden avausviikonloppuna oli pienois-
messut, jossa optikkoyrittäjä Mikko Vilppola oli esitte-
lemässä silmälaseja ja niihin liittyviä palvelujaan. 

KameOn Fortnite turnaus järjestettiin nuorille viikonloppu-
na avatussa Tuba ravintolassa LumiAreenan yhteydessä. 

Erottamattomat kaveruk-
set myös kuvausretkillä 
luonnossa Sami ja Topi. 

noin 25 osallistujaa. Hercules 
Esports käynnisti kesäkuussa 
2019 Pohjois-Suomeen suun-
tautuneen PeliPaku on the 
Road -kiertueen, joka toteutet-
tiin yhteistyössä Kaleva Medi-
an kanssa (KameOn). 

Syötteen tapahtuma kiin-
nosti myös vanhempia ja osa 
vanhemmista oli tullut seuraa-
maan ja kannustamaan lapsia 
turnauksessa. 

-Elektroninen urheilu on 
tänä päivänä todella suosittua 
ja nuoret kaipaavat tällaisia 

peliturnauksia kovasti, tote-
si Tommi Ranta-Eskola (Digi-
taalisen nuorisotyön vastaa-
va ja kouluttaja). Sijoitukset: 1. 
Paulus Mehtälä 2. Tomi Lasala 
3. Oliver Sankalahti.  Palkinnot 
sponsoroi Teknikmagasinet.
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Eläkeliittolaisten Joulumatka Pikku-Syötteelle
Upeat auringon valaise-
mat lumimaisemat olivat 
komeimmillaan Syötteel-
lä tiistaina 10.12., kun Hon-
kasen kolme bussia kaar-
teli vaaran rinnettä ylös, 
kohti hotellia. Olimme liik-
keellä isolla joukolla. Alus-
tavasti varattuihin kahteen 
autoon ilmoittautuneet ei-
vät mahtuneet, mutta lii-
kennöitsijältä järjestyi vielä 
kolmas auto, joten kaikille 
reilut 120 ilmoittautuneelle 
saatiin järjestymään kulje-
tus. Hotellilla oli järjestetty 
hyvät juhlatilat, joten puit-
teet yhdessä olemiseen oli-
vat mainiot. 

Ohjelmaa oli laidasta lai-
taan; saksofonia ja poikki-
huilua soitti espanjalainen 
muusikko Cacho Petrello. 
Ruokailun aikana hän soit-
teli taustamusiikkina van-
hoja suomalaisia joululau-
luja. Joululauluja laulettiin 
yhdessä ja oli runonlau-
suntaa ja lauluryhmä Köö-
ri esiintyi. Näytelmäryh-
mä esitti näytelmän, jonka 

Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistyksen syysko-
kous pidettiin sunnuntaina 
24.11. kaupungintalolla. Ko-
kouksen avasi puheenjoh-
taja Päivi Pohjanvesi, joka 
valittiin myös kokouksen 
puheenjohtajaksi. Sihteerinä 
toimi Tuula Kuukasjärvi.

Kokouksessa hyväksyt-
tiin talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vuodelle 2020.  
Keskusteltiin huumeiden 
vastaiseen tapahtumaan 
osallistumisesta. Kokouksen 
yksimielinen päätös oli, että 
tapahtuma on tärkeä ja pää-
tettiin, että puolue osallistuu 
tapahtuman rahoittamiseen, 
jos toisetkin valtuustopuo-
lueet rahoituksessa ovat mu-
kana. Keskustelun kuluessa 
tuli esille, että myös kaupun-
ki voisi osallistua tapahtu-
man rahoitukseen.

Kaupungin taloudelli-
nen tilanne keskustelutti ja 
todettiin, että suuret inves-
toinnit pitäisi laittaa tärke-
ysjärjestykseen. Ennen kaik-
kea jäähallin rakentaminen 

Jouluruokailuun kokoonnuttiin Halla Cafee&Caterinkiin. 

SDP:n syyskokous
Kaupungin suuret investoinnit tärkeysjärjestykseen

SDP:n syyskokouksessa keskusteltiin mm. kaupungin investoinneista.

Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020

Toivottavat kauppiaspari Tarja ja Kalle

PALvELEMME JOULUN AIKANA:
ma-ti 

30.-31.12.  
klo 10-18

ke 1.1.2020 
klo 11-17

23.12. ma 10-17
24.12. ti 10-14
25.12. joulupäivä suljettu
26.12. tapaninpäivä 10-18
27.-29.12. pe-su 10-18

Me palvelemme - We serve
Lions Club Pudasjärvi on palvellut 

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

Juha Timonen klubin presidentti 2019-2020

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2020!

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2020!

HIRVIARPOJEN VOITTONUMEROT:
 1. palkinto 1/2 aikuinen hirvi nro 288
 2. aikuisen hirven paistiosa nro 175
 3. aikuisen hirven lapaosa nro 10

Onnea voittajille!
Voittajille on ilmoitettu 

puhelimitse.

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

 Rentouttavaa Joulunaikaa.
Kiitos kuluneesta 

vuodesta ja Onnea & 
Iloa vuoteen 2020!

 P. 040 557 2712. Lenkkitie 14, 93100 Pudasjärvi, rotaatio@outlook.com

Pudasjärven eläkeliitto vietti pikkujoulua Pikku-Syötteellä 130 eläkeläisen voimin. 
Kuva Reijo Talala.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020!

Pudasjärven 4H-yhdistys

KIITOS
asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneillemme
kuluneesta vuodesta! 
Hyvää joulua ja onnea 
vuodelle 2020!

Varsitie 10 as 5, Pudasjärvi
P. 010 387 8150

FYSIOTERAPIA 
TOIMINTATERAPIA 

ALLASTERAPIA 
PUHETERAPIA 

HIERONTA

Kelan palveluntuottaja 
myös vuonna 2020!

Jukolantie 3, Pudasjärvi
P. 010 525 8801

sisältö oli ajankohtainen; 
Vanhemmat halusivat lait-
taa jouluksi kinkun ja jou-
lukuusen, mutta nuorille 
se ei sopinut. He tahtoivat 
nyhtökauraa ja härkäpa-
puja ja kielsivät ajatuksen-
kin joulukuusesta, koska 
maailman ”keuhkoja, hiili-
nieluja” ei saa enää tuhota. 
Neulaton kuusen karahka 
haettiin, lie ollut edellis-
vuotinen. Sen emäntä mää-
räsi pilkottavaksi saunan 

pesään, mutta kun nuoret 
kielsivät senkin saastutta-
misen. Naapurin emännän 
voittamaa bingokinkkua 
päättivät kuitenkin mennä 
maistelemaan. Yleisölle oli 
lisäksi pientä leikkimielistä 
kilpailua ja arvontaa. 

Vielä torttukahvit ja jou-
lulaulut ja niin meidän vi-
rike- ja tapahtumarikas, 
monia retkiä sisältänyt, mo-
nipuolinen, vierailu- ja asia-
sisältöinen kerhovuosi oli 

enää kotimatkaa vaille val-
mis. Saimme ihailla palates-
sa kauniin lumisia Syötteen 
maisemia, nyt auton va-
loissa. Niin toisen näköis-
tä kuin päivällä auringossa, 
mutta omalla tavallaan kau-
nista. Järjestäjille isot kiitok-
set. Tammikuussa taas le-
vänneinä ja tarmokkaina 
olemme aloittamassa uutta 
kerhovuotta 2020. 

Eeva Lehtola 

herätti keskustelua. Onko 
jäähalli pakko rakentaa hir-
sisenä, koska silloin raken-
nuskustannukset ja jäähallin 
ylläpito voi tulla kohtuutto-
man kalliiksi. Lisäksi huoles-
tutti, nouseeko käyttömak-
sut korkeiden ylläpito- ja 
rakennuskustannuksien 
vuoksi, niin korkeiksi, ettei 
kaikilla pudasjärveläisillä 
ole mahdollista käyttää hal-
lia.

Kokous päätti asettaa 
puoluekokousehdokkaan 
Pudasjärveltä. Päätettiin 
osallistua torilla järjestettä-
vään Vapputapahtumaan 
sekä järjestää loppukesästä 

toritapahtuma, jonne kutsu-
taan vierailijoita puolueesta.

Pudasjärven Sos.dem 
työväenyhdistys tarjosi jä-
senilleen jouluruoan kes-

kiviikkona 4.12. Halla 
Cafee&Cateringissä.

Tuula Kuukasjärvi

Yhteisöllisyysvaliokunta panostaa osallisuuteen jatkossakin  
Pudasjärven kaupungin yhteisöllisyysvaliokunnan toimintavuosi 
2019 on ollut työn täyteinen. Osallisuutta on otettu reilusti käyt-
töön vuoden aikana. Kuntalaisilta, mökkiläisiltä, muutoin tapahtumis-
sa käyneiltä ja yhdistyksiltä on kysytty vuoden aikana mielipiteitä 
useaan otteeseen. Vastaukset toimivat jatkossa valmistelujen pohja-
na niin viranhaltijoille kuin päättäjillekin. 

Uusimpana osallisuustekona yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa 
järjestämään vuoden 2020 alkupuolella pudasjärveläisille lapsiper-
heille kuulemisen, jossa lapsiperheet voivat itse antaa kehittämiseh-
dotuksia lapsiperheiden arjen helpottamiseksi. 

Pudasjärviset ovat erittäin aktiivisia tapahtumien tuottajia sekä 
tapahtumissa kävijöitä. Tapahtumakalenteriin on ilmoitettu touko-
elokuun 2019 aikana jo 119 tapahtumaa. Todellinen luku on vielä-

kin isompi, koska vasta osa yhdistyksistä ilmoittaa tapahtumista kau-
pungin nettisivujen yhteydessä olevan tapahtumakalenterin kautta. 

Vuonna 2020 kehittämis- ja toimintatukea saavien yhdistysten 
tulee nimetä tiedotusvastaava, jolla on velvollisuus tiedottaa yhdis-
tystoiminnasta eri keinoin. Yhdistykset voivat nyt ilmoittaa myös 
mielenkiintoiset käyntikohteet kaupungin nettisivujen kautta. Tavoit-
teena on saada lisää näkyvyyttä paikkakunnan eri mahdollisuuksista. 

Maaliskuussa tapahtuvaan kansainväliseen Rajalta rajalle –hiih-
toon haastetaan kaikki pudasjärviset mukaan vaikkapa perinteisillä 
puusuksilla, jos haluaa nostalgisoida entisaikojen kunniaksi.   

Kaupunki tiedotus  
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Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2020

sukulaisille, tuttaville ja naapureille.
Tiina ja Kari Nevala Jonguntieltä sekä tytöt perheineen

Hyvää Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2020

sukulaisille, tuttaville 
ja naapureille.
Impi Karjalainen 
RajamaantieltäT: Annikki Ylitalo

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville! 

Kyllikki Hanhisuanto

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville!

Toivottaa
Kalle Juusola perheineen.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020 sukulaisille, 

naapureille ja kaikille tutuille.

Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta 
Vuotta sukulaisille, 

tutuille ja 
naapureille!

T: Leila ja 
Esa Viuhkola

Toivottaa 
Inkeri Leinonen

Rauhaisaa 
joulunaikaa ja 

Hyvää uutta vuotta 
sukulaiset ja ystävät.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta vuotta 

kaikille sukulaisille, 
ystäville ja naapureille! 

Elsa Valkola 

Elma, Jaakko ja 
Pirjo

Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 
sekä Hyvää Uutta 
Vuotta sukulaisille 

ja tuttaville.

 

Raili Tolkkinen
 Kaivomäentieltä

Hyvää joulua 
ja Hyvää uutta 

vuotta sukulaiset, 
ystävät ja tuttavat

Hyvää joulua ja 
Onnellista 

uutta vuotta.
Kaarlo ja Kerttu 

Illikainen

Seija ja Lassi 
Rautio perheineen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista

 Uutta Vuotta 2020!

Liikuntafoorumi kokoontui kalastusasioiden äärellä
Liikuntafoorumi on kaikil-
le avoin keskustelutilaisuus, 
joka palvelee kuntalaisten 
kuulemista liikuntaan- ja hy-
vinvointiin liittyvissä aiheis-
sa. Tämän kertaisessa liikun-
tafoorumissa keskiviikkona 
11.12. kuultiin, miten liikun-
tapalvelut on kehittänyt lä-
hikalastusmahdollisuuksia 
Pudasjärvellä ja keskustel-
tiin tulevaisuuden suunni-
telmista. Pertti Kuusisto ja 
kalakaverit, eli vapaaehtoi-
set kalastuksesta kiinnos-
tuneet kaupunkilaiset ovat 
tehneet toukokuusta saak-
ka liikuntapalveluissa ansio-
kasta työtä lähikalastuspal-
veluiden kehittämiseksi ja 
järjestäneet koulutusta ja ta-
pahtumia. 

Pertti Kuusiston eloisa ja mielenkiintoinen esitys lii-
kuntafoorumin kalastusillassa nappasi yleisön huomi-
on.

Liikuntafoorumin osallis-
tujat saivat kuulla tehdystä 
työstä, minkä lisäksi saivat 
myös vinkkejä kalastukseen 
ja kalaruokiin. Paikalla lii-
kuntafoorumissa oli vahva 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
edustus ja kyläyhdistys näki 
tärkeäksi, että yhdistykset ja 
kaupunki järjestävät kalas-
tukseen liittyvää toimintaa 
ja tapahtumia myös jatkos-
sa. Tämänkertainen liikunta-
foorumi palveli erinomaises-
ti tarkoitustaan: lämpimässä 
ilmapiirissä tiivistettiin ja 
laajennettiin verkostoja, 
vaihdettiin ajatuksia ja in-
nostuttiin kalastusasioista. 

Seuraavassa liikuntafoo-
rumissa tammikuussa keski-
tytään liikuntaseuroja ja yh-

distyksiä koskeviin asioihin. 
Kevättalvella on tarkoitus 
kokoontua myös hiihtoasioi-

den merkeissä. 

Kaupunki tiedotus

Lumivalkeita metsäneläimiä on useita ku-
ten otsikko kertoo. On lumikkoa, riekkoa, 
jänistä, kärppää ja ehkä joskus myös poro 
on melkein valkea. Lieneekö Petteri Pu-
nakuono lumen värinen, sitä ei ainakaan 
laulussa kerrota. Näistä monta on yö elä-
jää. Otetaan nuo vikkelät sukulaiset mu-
kaan tähän joulutarinaan. Kärppä on jokai-
selle meille talven keskellä asuvalle tuttu 
talojen lähistön liikkuvalle eläimelle, kivat 
parijäljet hangella. Saa ihmetellä, kuinka 
se pysyy seisaallaan, kaksi jalkaa ihan rin-
nakkain. Varmaan hyvä tasapaino, niin kuin 
meillä pyörällä ajaminen. Onhan sanonta, 
”on vikkelä niin kuin kärppä, katsoo joka 
raosta yhtä aikaa”. Sitä se eläin todella on. 

Kuinka se sitten huomaa joulun tulon. 
Ainakin valot alkavat lisääntymään, ihmi-
set alkavat liikkumaan lisääntyvästi, linnuil-
le laitetaan syömistä, puihin laitetaan valo-
ja. Sitä se ei ymmärrä, miksi nuo ihmiset 
eivät näe kulkea pimeässä, kun itse on yö 
eläjä. Sillä ei ole isoja ruokavalioita. Hiiri 
lienee joulukinkkuna, lunta haukkaa lauka-
tessaan, lieköhän sillä koskaan jano. Kun 

talojen lähistöllä laukkaa, siinä on helppo 
tarkkailla tapahtumia. Vanhemman polven 
kulkijalle ei tule eteen enää sontatunkioi-
ta ja pehmeät heinäkasat ovat poissa. On 
vielä kuitenkin vanhoja rakennuksia, joi-
den alle voi mennä sekä halkopinoja. Niis-
tä onkin hyvä tiirailla talon touhuja iltaisin. 

On kai se eläimelläkin jonkinlainen 
vaisto. Tuo kai menee pikkujouluun paketti 
kainalossa, kun on tuollaiset vaatteet. Joku 
lampun kanssa menee kävelylle, joku kat-
selee tähtitaivasta, vaikka ilmoja ennustaa, 
auto mennä hurahtaa lumen pöllyämä. Ai-
kansa tarkkailtuaan käväisee saalistusmat-
kalla joulupaistia pyytämässä. Aamuyöstä 
joku palailee lauleskellen ja horjahdellen 
kotiin. Aamun alkaessa sarastamaan, kär-
pän täytyy mennä yöpuulle. Sillä on jon-
kinlainen kutina tulevasta ja odottaa sitä 
suurempaa tapahtumaa. Ei se laske päiviä, 
vaan odottaa suurempaa hetkeä. Se tulee 
varmasti. Toisetkin yöeläjät kokoontuvat 
katselemaan vilkkaampaa iltaa, jolloin kak-
sijalkaiset ystävät liikkuvat runsaasti. Sitä 
on aina mielenkiintoisa katsella. Huuhkaja 

liitelee taivaalla, jänis on hypännyt heinä-
paalun päälle, kettu istahtaa peltoaukealle, 
orava istuu oksalla, niin myös tintti. Poro 
on valjastettu pulkan eteen tavaroineen 
ukkoineen. Näin vanha kärppä neuvoo jäl-
keläistään ja tieto menee perille. 

Kun ukko on mennyt poroineen koh-
ti pohjoista, tulee hetki, jolloin autot läh-
tevät liikkeelle. Sekin ilmiö selviää. Kaukaa 
kuuluu kumeita soittoääniä ja se tapahtu-
ma on joulukirkko. Näin vanha kertoo ko-
kemuksesta. Pian autot palailevat takai-
sin ja se juhla on ohi. Näin kärpän lapsi 
on saanut opetuksen joulusta. Samaa op-
pia se on lumikkokin opettanut perillisel-
leen, kun samaa sukua on kärpän kanssa 
ja myös yö eläjä. Sitten katse pellolle; jänis 
hyppäsi heinäpaalun päältä, kettu jolkotte-
li metsään, orava ja tintti alkoivat nukku-
maan ja huuhkaja meni 
saattelemaan joulu-uk-
koa Korvatunturille!

Jouluna 2019
Kauko Kuukasjärvi

Valkeaa joulua valkeilla eläimillä

Syöpäosaston pikkujoulu iloisissä merkeissä
Pudasjärven syöpäosasto 
vietti iloisen iltapäivän pik-
kujoulun merkeissä sun-
nuntaina 24.11. Palvelu-
keskuksessa. Paikalla oli 
viitisenkymmentä syöpä-
osaston jäsentä.

Puheenjohtaja Kaisa 
Mannisen tervetulotoivo-
tusten jälkeen lauloimme 
”Enkeli taivaan lausui näin” 
-virrestä kaksi säkeistöä. Sen 
jälkeen kuulimme perintei-
sen jouluevankeliumin ja lo-
puksi lauloimme seisaaltaan 
em. virren viimeisen säkeis-
tön.  

Joulurunon ja ”Me 
käymme joulun vietto-
hon” -laulun jälkeen söim-
me herkullisen jouluaterian 
kinkkuineen ja laatikoineen. 
Emäntä oli todella pannut 
parastaan. 

Ruokailun jälkeen lau-
loimme joululauluja Rit-
van säestyksellä. Leikimme 
tonttuleikkejä ja kisasimme 
hauskoja kilpailuja. Ohjel-

massa oli myös "vitsejä mo-
neen makuun", johon yleisö-
kin sai osallistua. Kuulimme 
Öykyrä-Paavosta ja Nät-
ti-Jussista enemmän tai vä-
hemmän jouluisia tarinoita. 
Pikkujoulu huipentui jou-
lupukin vierailuun ja lahjan 
sai joka lahjan toi. 

Iltapäivä sujui rattoisasti 
toistemme seurasta nauttien 
joululauluja laulaen ja kaik-
ki saivat varmasti "vatsansa 

täyteen kinkkua" kuten jou-
lunaikaan kuuluukin.

Kaisa Manninen ja 
Ritva Kinnula

Mari ja Marko
 Kälkäjä 

perheineen 

Hyvää 
joulua ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta! 

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2020.
Toivottaa 
Aini Ojala
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Kiitoksemme teille tuesta, 
kannustavista sanoista ja ajatuksistanne!

Hyvää Joulua ja 
kaikkea hyvää 

Uudelle Vuodelle. 
Katriina ja Vesa Riekki 

Hyvän joulun ja Uuden vuoden 
2020 toivotus omaisille ja ystäville!

Kiitos ystävät avusta!
 ”Ei valtaa eikä kunniaa,

vaan rauhaa päälle maan”! 
Aili Ojala perheineen 

Hyvää joulua ja 
Hyvää uutta 

vuotta.
Pentti AarniJukka ja Lea 

Törrö

Hyvää Joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2020.

Rauhallista 
Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta! 

Aino ja Paavo 
Ervasti 

Malisen erällä 40-vuotisjuhlapeijaat
Malisen Erän 40-vuotisjuhla-
peijaat järjestettiin lauantai-
na 7.12. Korpisen kylätalol-
la. Hirvimiesten porukka oli 
kutsunut mukaan seuran jä-
senten lis0äksi maanvuokraa-
jat, kyläläiset ja mökkiläiset. 
Tänä vuonna oli hirvilupia 
kuusi aikaista ja kuusi va-
saa. Kaikki lupahirvet saa-
tiin metsästettyä marraskuun 
loppuun mennessä, joten hir-
vikannan todettiin olevan 
runsas. Metsästys tapahtuu 
hirvikoiria apuna käyttäen. 

Malisen Erä on perustet-
tu vuonna 1979 Malisensuon 
ja Korpisen isäntien tarpeis-
ta metsästystä varten. Hirven 
metsästys on tärkeimmässä 
roolissa seuran toiminnassa. 

Seuran puheenjohtaja 
Pentti Ylilehto toivotti terve-
tulleeksi peijaisväen ja Riista-
hoitoyhdistyksen toiminnan-
johtajan Vesa Teivaanmäen 
pitäen samalla lyhyen histo-
rian katsauksen. Teivaanmä-
ki jakoi ansiomerkit seuran 
perustajajäsenille Tuomo Pii-
ralle ja Mauri Väyryselle sekä 

seuran puheenjohtaja Pent-
ti Ylilehdolle, oltuaan pu-
heenjohtajana yhtäjaksoisesti 
25 vuotta. Kosamon metsäs-
tysseurasta Urpo Turpeinen 
ja Ari Moilanen kävivät on-
nittelemassa. Käristyksen ja 
perunamuusin tekivät seu-
ran miehet, pääkokkina Jussi 
ja Jaakko. Käristys oli hyvää 

ja sitä oli riittävästi. Vieraita 
kävi noin 70. Iloinen porina 
kävi sisällä, kun ihmiset tapa-
sivat vanhoja tuttuja. Ruokai-
lun päälle juotiin torttukah-
vit. Lopuksi oli huutokauppa 
ja arpajaiset. 

Juha Ylitalo

Kosamon metsästysseurasta onnittelivat Urpo Turpei-
nen ja Ari Moilanen. Malisen erästä Pentti Ylilehto ja 
Jouko Ylilehto. 

Ansiomerkit saivat Tuomo Piira, Mauri Väyrynen ja 
Pentti Ylilehto, Jakajana toimi Vesa Teivaanmäki. 

Peijaisväkeä oli noin 70. 

Helvi Huovinen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille 
ja tuttaville!

Eero Mikkola

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutt Vuotta 
sukulaisille, tuttaville ja 

ystäville!

Rauni ja Pasi 
Kummala perh. 

Hyvää 
joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta!

 

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle 
Vuodelle 2020!

Sirkka ja Juha 
Pankinaho

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta!
Päivi ja Juha 

Ylitalo 

Hyvää joulua ja 
Onnellista uutta vuotta 2020 

sukulaisille ja ystäville!
Sulo Simonen

Hilda Perttu 

Sukulaiset, ystävät,
 naapurit! Hyvää 

Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Kangastuvan pihapiiri kylpee jouluvalaistuksessa
Taipaleenharjussa Kuusamo-
Oulu -tien varressa on Anja 
Jussilan omistama omakoti-
talo, jonka pihapiiri on ollut 
tulvillaan jouluvaloja vuosi-
kymmenien ajan. Valomaa-
ilma on herättänyt monien 
tiellä liikkujien huomiota ja 
pihamaan valaistus on pääs-
syt useiden valtakunnallisten 
lehtien palstoillekin. 

Anja Jussila tykkää piha-
piiristään ja haluaa pitää pi-
hansa hyvin hoidettuna niin 
kesällä kuin talvella. Hän val-
mistautuu jouluvalojen laitta-
miseen jo sulan maan aikana, 
jolloin hän asettelee ledvalot 
ja sähköjohdot sopivaksi kat-
somiinsa paikkoihin. 

Heti marraskuun lopul-
la syttyvät kymmenet erilai-
set valot. Valot toimivat ajas-
timilla, joten aamuisin valot 
palavat kuudesta yhdeksään 
ja illalla kolmesta keskiyö-
hön. Jouluviikolla valot pala-
vat läpi vuorokauden. 

Pihapiiristä löytyy kook-
kaita tähtiä ja palloja, väriva-
lo- ja valoketjuja sekä pyrs-
tötähtiä, vilkkuvia värivaloja 
ja ulkokynttilöitä. Pihapiirin 
puut ja pensaat ovat saaneet 
oman valokoristeensa ja jou-
lupyhien aikaan hän sytytte-
lee eläviäkin tulia niin piha-
piiriin kuin sisätiloihinkin. 

- Tykkään sytytellä ja lait-
taa valoja sen vuoksi, että 
saan hieman valoa vuoden 
pimeimpään aikaan, Anja 
tuumaili valojen merkityk-
sestä hänelle itselleen. 

Pihapiirissä on useita ul-
korakennuksia omakotitalon 
lisäksi. Kussakin rakennuk-
sessa on jopa useampi valo-

koriste antamassa valoa piha-
maalle.  

- Monet valot ovat toimi-
neet useana talvena ja tar-
peen mukaan ostan uusia 
särkyneiden tilalle. Aina te-
kee mieli ostaa markkinoille 
tulevia uusia ledvaloja, hän 
kertoi ja mainitsi laittaneen-
sa täksi jouluksi kaksi valo-
kaarta ja valot jopa roskaka-
tokseenkin.  

Omakotitalon ikkunois-
ta samoin kuin ulkoeteisen 
yhteydessä olevalta terassil-
ta lasikuistilta loistavat va-
lot maantielle saakka. Koska 
Anja on luonteeltaan taiteili-
ja, hän rakentelee valotunnel-
man hyvin tarkasti. Hän osaa 
sommitella mielenkiintoisia 
yksityiskohtia, joiden katsele-
miseen eivä turistitkaan kyl-
lästy.

- Monet talvisin liikkuvat 
turistit ovat kenties panneet 
merkille jo pitemmältä ajalta 

pihapiirin valaistuksen, kos-
ka monet näkyvät hiljentävän 
kaasujalkaansa talon kohdal-
la, Anja tuumaili ja kertoi ole-
vansa kiireinen pitopalvelu-
yrityksessään jouluun saakka 
ja heti joulun jälkeen. Hän on 
pyörittänyt pitopalveluyri-
tystään 35 vuotta ja sanoo ole-
vansa senioriyrittäjä. 

Joulupyhien aikana hän 
ehtii hieman rauhoittumaan 
ja nauttimaan joulusta perhe-
piirissään.  

- Kuistille olen laittanut oi-
kean kuusen ja sisälle muovi-
kuusen perheenjäsenten al-
lergioiden vuoksi. Tyttären 
lapset ovat käyneet jo koris-
telemassa kuuset mieleisek-
seen. Joulupyhäksi tulee vie-
railemaan Syötteellä asuva 
tyttäreni perheineen. Espan-
jassa asuvan tyttäreni kak-
si poikaa tulee myös tänne 
joksikin aikaa lomailemaan 
ja ihailemaan lunta ja joulun 

Anja Jussila on toiminut 
35 vuoden ajan pitopalve-
luyrittäjänä. Kuvassa hän 
on huolehti puuron riit-
tävyydestä 900 hengelle 
seurakunnan Kaiken kan-
san puurotapahtumassa. 

Anja Jussilan kodin valomaailma on herättänyt monien tiellä liikkujien huomiota ja 
pihamaan valaistus on päässyt useiden valtakunnallisten lehtien palstoillekin.  

tunnelmaa.

Rauni Räisänen,
kuvat Heimo Turunen

Veera ja 
Aarno Tomperi

Hyvää 
joulua ja 
onnellista 

uutta vuotta!
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Enkelin kosketus

Hilda-mummu näyttää kak-
soissisarelleni ja minulle kau-
nista kuvaa. Siinä kaksi lasta 
ylittää kuohuvaa virtaa hata-
raa siltaa pitkin. Heitä saattaa 
ihastuttava vaalea olento, jol-
la on siivet. Mummu kertoo 
enkeleistä.

Me, noin viisivuotiaat, 
päätämme nähdä enkelin. 
Olemme eksyvinämme lähi-
metsään ja huudamme en-
keliä apuun. On hiljaista, 
syystuuli kohisee puiden lat-
voissa. Enkeli ei mene hal-
paan. Talsimme ihme kyllä 
vaivattomasti kotiin.  

Koulussa kohtaamme en-
keleitä muistovihkojen sivuil-
la. Vaihdamme kiiltokuvia ja 
pohdimme, kumpi on nätim-
pi, keltatukkainen ja sinisiipi-
nen vai ruskeatukkainen, jol-
la on vaaleanpunaiset siivet. 

Siivekäs voitonjumalatar Nike, enkeli-
hahmon esikuva. Efesos. 

Musisoiva enkeli koristaa musiikkikaup-
paa Bratislavassa. 

1600-luvun pääsiipinen enkeli kannatte-
lee virsitaulua Tornion kirkossa.

Pasuunaenkelit herättävät kuolleet. Mi-
kael Toppeliuksen maalaus Pudasjärven 
kirkon kellotapulissa. 

Enkelit iloitsevat joulun lapsesta. Mosaiikki Kristuksen 
kirkastamisen kirkosta Taaborin vuorelta. 

Ruhtinaallinen suojelu-
senkeli. Sainte Chapelle, 
Pariisi.

Lapsuuden suojelusenkeli. 

Nykyenkeli on rujo ja kär-
sivä. Jerusalem.

Parhaalla käsialalla raapus-
tetaan ystävän vihkoon: ”En-
keli lentää liihottaa / ja onnea 
sulle toivottaa.”      

Hyvin kauan myöhemmin 
tutkin kristillistä taidetta ja 
tietysti myös enkeleitä.

Sanansaattajia ja  
suojelijoita  
Raamattu tuntee kerubei-
ta, serafeja, voimia, valtoja 
ja ylienkeleitä. Jouluna pai-
menille ilmestyy taivaallinen 
sotaväki. Ilmestyskirjan pa-
suunaenkelit soittavat ylös-
nousemusta.

Käsityksemme enkeleis-
tä perustuu juutalais-kristil-
liseen traditioon. Enkeleistä 
on hepreassa käytetty nimeä 
maleachim, Jumalan sanan-
saattajat. Kreikkaan sana on 

käännetty muodossa angeloi 
ja latinaksi angeli: lähettiläät, 
Jumalan tahdon ilmoittajat. 

Siivet kertovat enkelin tai-
dosta rientää silmänräpäyk-
sessä paikasta toiseen ja olla 
useassakin paikassa yhtai-
kaa. Taiteessa enkelikuvan 
juuret johtavat antiikin ai-
kaan. Kreikkalainen Eros oli 
esikuvana nuorelle miesen-
kelille ja voitonjumalatar 
Nike naisenkelille. Muinai-
set etruskit maalasivat hau-
takammioihinsa siivekkäitä 
suojelushenkiä tunkeilijoita 
vastaan.  

Kristillisen kuvataiteen 
varhaiset enkelit 200-luvulla 
kuvattiin nuoriksi miehiksi il-
man siipiä ja sädekehiä. Vies-
tintuojan tehtävää alettiin 
korostaa sandaaleilla, mat-
kasauvalla ja hiuksia sitoval-
la nauhalla. 800-luvulta läh-
tien varsinkin arkkienkeleitä 
Mikaelia ja Gabrielia ryhdyt-
tiin esittämään entistä loista-
vampina. 

Keskiajan yhteiskunnan 
hierarkkinen rakenne hipaisi 
myös enkelin siipisulkia. Yl-
häisen henkilön suojelijaksi 
kuvattiin ruhtinaalta näyttä-
vä enkeli, jolla oli samanlaiset 
siivet kuin riikinkukolla.  

Renessanssin taidekäsi-
tyksen mukaan kuva voitiin 
tehdä vain silmin nähtävästä 
kohteesta. Koska kirkko työl-
listi taiteilijoita, enkelit jäivät 
taiteeseen. Maalareille enke-
lien anatomia tuotti vaikeuk-
sia. Mihin kohtaan siivet pi-

täisi kiinnittää, jotta enkeli 
ihmisenhahmoisena pystyisi 
lentämään?  

Leonardo da Vinci tutki 
lintuja ja päätyi ensimmäi-
sissä enkeleissään yläselän 
lihaksista lähteviin lyhyeh-
köihin siipiin. Luolamadon-
na-teosta tehdessään hän 
kiersi ongelman maalaamal-
la enkeli Urielille juuri ja juu-
ri havaittavan kaaren siiviksi. 

Taaperoista  
reikäenkeleihin
1600-luku toi taiteeseen pul-
leat alastomat ja lapsenomai-
sen viattomat poikaenkelit 
sekä ruumiittomat ”pääsii-
piset”. Enkeleistä tuli entistä 
somempia ja sadunomaisem-
pia. Tyttöenkelit olivat valko-
pukuisia ja hoikkia. 

1800-luvulta lähtien las-
tenkamarien seinätau-
luihin ilmestyi vaaleaan 
hulmuavaan pukuun pu-

Jyrkkäkoskella on otettu tänä talvena käyttöön kaksi uutta latureittiä. 
Rengasreitti soramontun ympärillä myötäilee osittain vanhaa pohjaa. 
Tälle reitille pääsee huvikeskuksen parkkipaikalta ja se on yhteydes-
sä muihin Jyrkkäkosken latuihin. Toinen uusi latu on avattu lentoken-
tän viereen. Lentokentän pääportin vieressä on uusi parkkipaikka, jos-
ta pääsee suoraan ladulle. 

Lentokentän ja Jyrkkäkosken ladut ovat yhteydessä toisiinsa. Siir-
tyessäsi lentokentän ladulta Jyrkkäkosken laduille tai toisin päin, ylität 
hevosreitin. Tässä risteyksessä on hiihtäjällä väistämisvelvollisuus. Mikä-
li hevosreitille on kantautunut kiviä tai likaa, suosittelemme ottamaan 
sukset pois jalasta ylityksessä. Turvallisuussyistä olemme yhdessä käyt-
täjien kanssa muuttaneet hiihtolatuja ja hevosreittejä niin, että risteämiä 
tulee vain uuden siirtymäladun kohdalla.

Jyrkkäkosken tien viertä kulkeva valaistu latu on siirtynyt niin, että 
Rytilammentien ylitys on nyt noin 200 metriä ylempänä eli lähempänä 
huvikeskusta. Tämä tien viereinen entinen hiihtolatu palvelee jatkossa 
hevosreittinä. Alueen latuja on muutettu myös muuten vastaamaan pa-
remmin käyttäjien tarpeita. 

Teurastamon viereinen parkkipaikan sijaan pysäköinti tapahtuu tien 
toisella puolella olevan OSAO:n päärakennuksen ja Jyrkkäkosken huvi-
keskuksen parkkipaikoilla. Pysäköinti on kielletty Rytilammentien var-
ressa. 

Uusien latujen yhteispituus on noin 8 kilometriä. Nämä korvaavat 
aiemmin Kivarinjärven rantoja pitkin kiertäneen jääladun. Kivarinjärven 
latujen teko on päätetty lopettaa, koska sääolosuhteista johtuen yllä-
pito on ollut haastavaa. Uusien latujen käyttöaika on pidempi ja niiden 
ylläpitokustannukset ovat samat kuin käytöstä poistuneen Kivarinjär-

ven ladun. 

Latujen kunnossapito näkyy netissä
Liikuntapalvelut otti viime talvena käyttöön Fluent Latu-ohjelman, jos-
ta voi reaaliaikaisesti seurata latujen kunnossapitotilannetta. Linkki löy-
tyy kaupungin nettisivuilta: asukkaille/liikunta ja ulkoilu/ulkoliikuntapai-
kat/hiihtoladut ja kuntopolut. Helpoiten Fluent latu- ohjelman saat auki 
kirjoittamalla Googleen tai muuhun hakukoneeseen ”Fluent Pudasjär-
vi” tai ”Fluent Syöte”.

Pulkkamäki hyppyrimäen vieressä 
Pulkkamäet löytyvät mäkihyppypaikan vierestä soramontulta. Mäkihyp-
pypaikka on tarkoitettu ainoastaan mäkihyppykäyttöön. Harjoitukset 
voidaan pitää vain silloin, kun alastuloalue on tasainen ja siten turval-
linen. Mäkihyppypaikkaa ylläpitävät talkoilla Pudasjärven urheilijoiden 
mäkihyppyjaosto ja mäkihyppääjien vanhemmat. Tätä kunnossapitotyö-
tä on usein vaikeuttanut alastulomäen väärä käyttö. 

Pyydämme, että vanhemmat ohjeistavat lapsiaan oikeasta mäen-
laskupaikasta mäkihyppypaikan vieressä. Toinen mäenlaskupaikka löy-
tyy Rajamaanrannan lähiliikuntapuistossa, joka sopii perheen pienem-
millekin.

Rantaraitilla talvikävelyreitti
Rajamaanrannan lähiliikuntapuistosta Liepeen pappilaan kulkevalle ran-
taraitille on viime talvesta lähtien tehty talvikävelyreitti. Toivomme, että 
Sivakkaradan latua ei enää käytettäisi talvikävelyyn, koska luisteluhiihto 

edellyttää tasaista alustaa. 

Koiran kanssa hiihtäminen
Pudasjärven kaupungin päätöksen mukaan koirien kanssa hiihtäminen 
laduilla on sallittua. Koira tulee olla kytkettynä ja omistajansa hallinnas-
sa, ettei se aiheuta pelko- tai vaaratilanteina muille ladun käyttäjille. Koi-
ran jätteet kerätään pois laduilta. 

Jääkenttä rajamaanrannassa
Keskustassa luistelukenttiä on entiseen tapaan Suojalinnan kaukalos-
sa, Lakarin koululla, Pietarilan lähiliikuntapuistossa ja Sivakkasuon kau-
kalossa. Skeittiparkin kentän tilalle tulee tänä talvena uusi luistelukent-
tä Rajamaanrannan lähiliikuntapuiston nurmikentälle. 

Palaute liikuntapaikoista 
Toivomme, että yhteiset liikuntapaikkamme palvelevat pudasjärveläisiä 
ja täällä vierailevia mahdollisimman hyvin. Mikäli huomaat epäkohtia lii-
kuntapaikoissa, otathan yhteyttä Heinoon tai Elinaan. Olisi tärkeää, että 
myös mahdollisista onnettomuuksista tai läheltä piti tilanteista tulisi tie-
to myös meille liikuntapalveluihin, jotta voimme reagoida turvallisuu-
teen liittyviin asioihin.

Innostavia ja rentouttavia liikuntahetkiä kaikille!

Heino Ruuskanen
Elina Wachira

Jyrkkäkoskella uusia latuja ja muutoksia reitistöissä

keutunut enkeli, jossa ajan 
kauneusihanteeseen yhdis-
tettiin hoivaavaa äidillisyyt-
tä. Hilda-mummun kuvan 
suojelusenkeli oli juuri tätä 
tyyppiä. Enkeli saattoi lapsia 
turvallisesti tiellä, varjeli lei-
keissä ja pienokaisen unta.

1900-luvun kuvataitees-
sa leijailee persoonallisia, 
unohtumattomia enkelei-
tä. Ina Collianderin suurissa 
puupiirrosenkeleissä on iko-
nitaiteen vaikutusta. Hugo 
Simbergin Haavoittunut en-
keli enteilee ajatusta enkelis-
tä kohtalotoverinamme ja ki-
pujemme tuttuna. 

Hannu Konolan naivisti-
set paitaressuenkelit lohdut-

tavat elämän kolhimia ihmi-
siä. Kauko Räsäsen veistos 
Särkynyt enkeli Lauritsa-
lassa herätti aikoinaan mel-
koisen kohun, kun kritiikin 
oli vaikea mieltää ”reikäen-
keli” ihmisen sisäiseksi ku-
vaksi. Vielä rikkinäisempi ja 
rujompi enkeliveistos puhut-
teli minua vuosia sitten taide-
näyttelyssä Jerusalemissa. Se 
kosketti kuin näkymättömä-
nä hipaisten – niin kuin aidon 
enkelin tuleekin.    

Teksti ja kuvat 
Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjaili-
ja. Hän asuu nykyisin Ro-
vaniemellä ja harrastaa 
matkailua.
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Pudasjärven Perussuomalaiset syyskokous
Hyvällä sykkeellä vuoteen 2020
Pudasjärven Perussuomalai-
set ry:n syyskokous pidet-
tiin lauantaina 14.12. Nuo-
riso- ja vapaa-ajankeskus 
Pikku-Syötteellä. Tilaisuu-
teen saapui kiitettävä määrä 
järjestöaktiiveja, joka kertoo 
toiminnan selkeästä lisään-
tymisestä ja kiinnostuksesta 
perussuomalaiseen politiik-
kaan. 

Puheenjohtajana vuon-
na 2020 jatkaa yksimielisel-
lä päätöksellä Pertti Manni-
nen. Hallituksen varsinaisten 
jäsenten lukumääräksi pää-
tettiin edellisvuosien tapaan 
seitsemän, valituiksi tulivat 
Juho Kellolampi (Seppo Huit-
si), Eila Puurunen (Vesa Ruo-
kangas), Hannu Timonen 
(Pentti Perttunen), Aino Asik-
kala (Tatiana Huitsi), Reino 
Niskasaari (Mirka Väyrynen), 
Marko Sarajärvi (Paula Soro-
nen) ja Ari Pätsi (Jukka Puuru-
nen). Hallituksen kokouksis-
sa läsnä- ja puheoikeutettuja 
ovat myös Perussuomalais-
ten valtuustoryhmän jäsenet. 
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n ko-
kousedustajiksi valittiin Juho 
Kellolampi (Eila Puurunen), 
Mirka Väyrynen (Pertti Man-
ninen), Paula Soronen (Han-
nu Timonen) ja Jukka Puuru-
nen (Reino Niskasaari).

Toimintasuunnitelma
Kokous hyväksyi vuoden 
2020 talousarvion sekä toi-
mintasuunnitelman. Toimin-
tasuunnitelmassa todetaan 
muun muassa Perussuoma-
laisten uuden periaateohjel-
man mukaisesti, että arvos-
tamme ja haluamme korostaa 
tavallisen ihmisen ääntä ja 
roolia politiikassa, kulttuuris-
sa ja historiassa. Perussuoma-
laisten huomion keskiössä ei 

ole yksittäinen ammattikun-
ta tai muu suppea eturyh-
mä, vaan suomalaiset ko-
konaisuudessaan. Olemme 
vanhanaikaisen ja epäoikeu-
denmukaisen eturyhmäpoli-
tiikan yläpuolella. Isänmaal-
liseen ja oikeudenmukaiseen 
politiikkaan kuuluu vähä-
osaisten, huono-onnisten ja 
syrjäytyneiden suomalaisten 
auttaminen. Haluamme tu-
kea apua tarvitsevia ensisijai-
sesti oman maamme sisällä. 
Edistämme työntekoa ja yrit-
tämistä ja sillä tavoin maam-
me talouden vahvistumista ja 
kilpailukykyä. 

Järjestötyö,  
kokoukset ja  
tapahtumat
Pääpainona yhdistyksemme 
järjestötyössä on muun mu-
assa näkyvyyden lisäämi-
nen sekä jäsenhankinnan te-
hostaminen. Marraskuussa 
2019 ensimmäisen kerran pi-
detty PerusPorinat -tapahtu-
ma järjestetään säännöllisesti 
vuoden 2020 aikana sekä nel-
jännen kerran suosittu Pikku-
juhannus -tapahtuma ja Pik-
kujoulut. Paikallisyhdistys 
osallistuu perinteisille Pudas-
järvi -markkinoille ja mah-
dollisuuksien mukaan piirin 

järjestämiin tapahtumiin. Pu-
dasjärven Perussuomalaiset 
ry viestii toiminnastaan ak-
tiivisesti ja yhdistyksen toi-
mintaa voi seurata sekä kan-
nanottoja lukea vastikään 
avatuilla facebook –sivuilla.

Kokouksen jälkeen paikal-
le saapui Nuoriso- ja vapaa-
ajan keskuksen nuorisotyön 
päällikkö Kaisu Tuohiluoto 
esittelemään toimintaa. Pik-
ku-Syöte on yksi Suomen yh-
deksästä opetus- ja kulttuu-
riministeriön hyväksymistä 
nuorisokeskuksista, joiden 
tehtävänä on tukea lasten ja 
nuorten kasvua ja kehitystä. 
Tuohiluoto kertoi Nuoriso-
keskuksen ja sen tiloissa toi-

Syyskokous keräsi kiitettävän määrän järjestöaktiiveja paikalle. Kuva Hannu Timonen.

Pikku-Syötteen kuvankauniissa ympäristössä oli ilo 
kokoustaa ja viettää iltaa. Kuva Mirka Väyrynen.

mivan Syötteen koulun väli-
sen yhteistyön olevan tiivistä 
ja monipuolista. Koulun yhte-
ydessä toimiva Tunturikoulu, 
erilaiset kerhot sekä merkit-
tävästi lisääntyvä leirikou-
lutoiminta ovat tärkeimmät 
toiminnan keskipisteet. Lei-
rikoulutoimintaa ja sen kehit-
tämistä on työstetty hyvässä 
yhteistyössä Syötteen koulun 
uuden rehtorin kanssa.

Illan päätteeksi vietettiin 
pikkujouluja. Nälkä taittui 
mukisematta Ravintola Pu-
ron loihtiessa maukkaat an-
nokset kokoustajille. Iloinen 
puheensorina täytti ravinto-
latilan, laulettiin ja nautittiin 
jouluisesta tunnelmasta. Lo-
puksi jaettiin pikkujoululah-
jat. Ilta oli kaikin puolin on-
nistunut niin kokouksen kuin 
iltaohjelman osalta. Jatkam-
me uuteen vuoteen 2020 hy-
vällä sykkeellä! Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry toivot-
taa kaikille oikein mukavaa 
joulun odotusta ja rauhaisaa 
joulua!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ryNuorisokeskuksen nuorisotyön päällikkö Kaisu Tuohiluodon esittelyä kuunneltiin 

tarkkaavaisina. Kuva Mirka Väyrynen.

Tänä vuonna Syötteen joulua valaisevat jää- ja lumilyhdyt. Syöt-
teen alueen toimijat kutsuvat kaikki Syötteen asukkaat, mökki-
läiset, vaunulaiset ja asiakkaat mukaan luomaan yhdessä joulun 
tunnelmaa. Lyhdyt sytytellään joulunalusviikonloppuna ja niitä on 
tarkoitus polttaa aina 29.12. saakka. Mukaan ehtii, vaikka saapuisi 
tunturiin vasta joulun pyhinä. Jäälyhdyn sijaan voi lauhemmalla ke-
lillä rakentaa lumilyhdyn, hankkeen alulle panneesta Syötteen ta-
pahtumatiimistä vinkataan. 

Uudistuneen Iso-Syötteen ohjelmaa joululomilla
Hiihtokeskus Iso-Syötteen rinteillä lasketellaan joka päivä, lisäk-
si rinteiden ympäristössä tapahtuu paljon joulun ja uuden vuoden 
aikaan. Vasta valmistunut LumiAreena ja Iso-Syötteellä talvikau-
den alussa avanneet KIDE Hotel by Iso-Syöte ja Ravintola Tuba 
tuovat uuden kattauksen tapahtumia alueelle. 

Jouluaattona ohjelmassa on laskettelun ja muiden hauskojen 
lumiaktiviteettien lisäksi jouluaaton hartaus Luppovedellä ja jou-
lupukin vierailuun huipentuva jouluillallinen Tubassa. Joulupäivänä 
nautitaan iltapäivän mäenlaskusta ja herkullisesta villasukkabruns-
sista Tubassa. 

Uutta vuotta kohden meno tiivistyy. Vuoden viimeisinä päivi-
nä rinteillä kilpaillaan lapsille tarkoitetussa Mustin ja Lystin pu-
jottelukilpailussa, koko perheen SuomiSlalomissa ja jouluises-
sa aarteenetsinnässä, sekä SnowParkin ja MiniStreetin puolella 
temppuilussa. Tunturiin saadaan myös huippuartisteja, kun paikal-
le saapuu peräkkäisinä iltoina The Meänland ja Vilma-Alina. Jälkim-
mäiselle keikalle ovat tervetulleita myös alaikäiset! Liput saa os-
tettua ennakkoon tiketistä tai keikkailtana ovelta. 

Vuosi vaihtuu perinteisesti ilmaisessa iltamäessä iltaseitsemäs-
tä puoleenyöhön ja huipentuu Pudasjärven kaupungin uuden vuo-
den toivotukseen, soihtulaskuun ja upeaan ilotulitukseen! 

Vuosi aloitetaan tietysti taas mäenlaskulla. Tervetuloa nautti-
maan joululomasta Iso-Syötteellä!

Syötteen  
Matkailuyhdistys 

Lyhdyt valaisevat 
Syötteen joulua

Jouluinen makkaranpaisto
Kesseli ry, K-Supermarket ja Työpetari ry järjestävät perjantaina 
20.12. jouluisen makkaranpaistotapahtuman. Järjestyksessä tämä 
on jo 12. kerta, mutta tällä kertaa emme nauti puuroa vaan pais-
tetaan makkaraa joita on varattu 250 kappaletta. Syötävää riittää 
ainakin joksikin aikaa. Tapahtuman alussa on pienimuotoinen jou-
luhartaus. Jouluisia lauluja esittää juuri tähän tilaisuuteen koottu 
lauluryhmä. Tapahtuma on ensisijaisesti työttömille, vähävaraisil-
le tai muuten ahdingossa oleville lähimmäisillemme. Tapahtumalla 
haluamme viestittää hyvää joulumieltä. Uskotaan parempaan tu-
levaisuuteen!

Ape Nieminen 

Omaishoitajia muistetaan!
Kesseli ry haluaa tänä vuonna muistaa ja rohkaista pudasjärvisiä 
omaishoitajia tai niitä ihmisiä, jotka auttavat vanhuksia tai invali-
deja ulkoilemaan. Tämä avustamistyö on erittäin tärkeää ja siksi 
haluamme antaa siitä tunnustusta. Ilman tätä pyyteetöntä työtä 
moni asia olisi paljon huonommin lähimmäistemme keskuudessa. 
Arvostamme tätä merkittävää työtä kotikaupungissamme. Olet-
te tärkeitä ja siksi haluamme sanoa teille: Kiitos!

Kesseli ry lahjoittaa tähän avustustyöhön 20 Jouluruokalahja-
kortteja toivottaen kaikille oikein hyvää Joulumieltä. 

Ape Nieminen 

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

Taksiautoilijoiden lahjakorteilla hyvää joulumieltä
Pudasjärven taksiautoilijoi-
den 19 taksiyrittäjää ovat jo 
usean vuoden ajan huolehti-
neet jouluilon välittämisestä 
vähävaraisille perheille. Tänä 
vuonna taksiyrittäjien yh-
teisenä joululahjana oli pai-
kalliseen M-tavarataloon 10 
kappaletta 100 euron lahja-
kortteja, jotka kaupungin so-
siaalitoimen edustajat jakavat 
eniten tarvitseville perheille. 
Viime jouluna oli vastaavan-
lainen tempaus ja sitä aikai-
sempina vuosina on lahjoi-
tettu muun muassa leluja 
terveyskeskukseen ja OYS:n 

lasten osastoille. Kaikki tak-
siyrittäjät olivat innolla mu-
kana ja toivovat lahjojen tuo-
van kaikille joulumieltä. He 
toivottavat kaikille Hyvää ja 
Rauhallista joulua! HT

Arto Aittokumpu ja Han-
nu Klemetti veivät lahja-

kortit kaupungintalolle 
sosiaalitoimen edustajil-

le, jotka toimittavat ne vä-
hävaraisille perheille.
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Kaiken kansan joulupuurotapahtuma neljännen kerran
Pudasjärven seurakunta jär-
jesti seurakuntakodilla kai-
kelle kansalle tarkoitetun 
joulupuuropäivän keskiviik-
kona 11.12. Idea tapahtuman 
järjestämisestä lähti liikkeel-
le vuonna 2016 työntekijäko-
kouksessa, jossa keskustel-
tiin joulun ajan tapahtumista. 
Tällaisen kaikkien yhteisen 
joulupuuropäivän on koettu 
olevan mukava ja yhteisölli-
nen tapahtuma, joka koko-
aa seurakuntalaisia ja työn-
tekijöitä yhteen. Kaikille 
tarkoitettu joulupuuropäivä 
oli seurakunnassa nyt neljät-
tä kertaa. 

Seurakuntalaiset ottivat 
kutsusta vaarin, sillä heti kel-
lo 10 lähtien oli lähes koko 
päivän seurakuntalaiset vilk-
kaasti liikkeellä, ajoittain jono 
oli eteiseen saakka, vaikka 
puuroa ja kinkkua saattoi ot-
taa kummaltakin puolen tar-
joilupöytää. 

Puuron keittämisestä ja 
tarjoilusta vastasivat koko 
seurakunnan työntekijävä-
ki. Vaikka kiirettä oli, ehti-
vät he vaihtamaan kuulumi-
sia ja ottamaan palautteita 
seurakuntalaisilta. Mukana 
oli runsaasti myös uusia tut-
tavuuksia. 

Kävijöitä on ollut runsaas-
ti joka kerran. Ensimmäisel-
lä kerralla puuroa kävi naut-
timassa noin 700 henkeä, 
sitten lähes 1000 henkeä, vii-
me vuonna ylittyi 1000 hen-
gen raja. Tänä vuonna jou-

Sotaveteraaneilla ja Sotainvalideilla joulujuhla
Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ja Sotainvalidien Pu-
dasjärven kyläosasto järjes-
tivät perinteisen yhteisen 
puurojuhlan keskiviikko-
na 11.12., seurakuntakes-
kuksen rippikoulusalissa. 
Sotaveteraanien puheen-
johtaja Vesa Holmström 
palautti mieliin juuri viete-
tyt itsenäisyysjuhlat. Hir-
sikampuksen koulun väki 
oli kutsunut Sotaveteraa-
nit mukaan itsenäisyyspäi-
vän aattona juhlaan, johon 
osallistui noin 500 koulun 
oppilasta henkilökuntaa. 
Seurakuntakeskuksessa oli 
6.12. Pudasjärven kaupun-
gin ja seurakunnan järjes-
tämä perinteinen itsenäi-
syysjuhla ja lisäksi vietiin 
kynttilät sankarihaudalle 
30.11. Talvisodan alkami-
sen 80-vuotispäivän aamu-
na. Holmström sanoi vete-

Kaikki seurakunnan työntekijät olivat puuropäivän työn-
tekijöinä. Puurokattilan luona talouspäällikkö Timo Nis-
kanen ja diakonissa Eeva Leinonen, puurokattilaa häm-
mentämässä pitopalveluyrittäjä Anja Jussila. Ruokailijoita riitti tasaisena virtana koko päivän. 

Tapahtumapäivän aikana oli myös lähetysarpoja myy-
tävänä. Myyntivuorossa Maila Backman, ostajana Irja 
Kälkäjä. 

Kauneimmat joululaulutilaisuus oli uutena tapahtumana Kaiken kansan puurota-
pahtumassa ja kokosi seurakuntasalin lähes täyteen väkeä. 

lupuurolla kävi noin 900 
henkeä. Huono lumipyryil-
ma saattoi olla yhtenä esteenä 
lähtemiselle. Puuropäiväpe-
rinteen ovat ottaneet käyt-
töön myös useat muut naa-
puriseurakunnat. 

Puoliltapäivin oli Sotave-
teraanien ja Sotainvalidien 
yhteinen joulujuhla rippikou-
lusalissa ja kello 13 seurakun-
tasali täyttyi Kauneimmat 
joululaulut tapahtumasta. 

raanien olevan esimerkkinä 
veteraaniperinteen siirtä-
misessä tuleville sukupol-
ville. Hän myös lausui Hil-
ja Haahden runon ”Odotan 
jouluvierasta” ja Yrjö Jylhän 
”Pyhä yö”. 

Sotainvalidien kyläosas-
ton edustaja Antti Pesälä 
lausui ilonsa siitä, että pai-
kalle oli saapunut runsaas-
ti sotainvalideja ja sotavete-
raaneja, puolisoita ja leskiä 
sekä hyvä joukko tuki- ja 
kannattajajäseniä.

Joulukuun alussa Pu-
dasjärven seurakunnan 
seurakuntapastorin viras-
sa aloittanut rovasti Oska-

Puurojuhlan järjestelyistä vastasivat Sotainvalidien 
Pudasjärven kyläosaston puheenjohtaja Antti Pesä-
lä ja Pudasjärven sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström. 

Joulukuun alussa Pudas-
järven seurakunnan papin 
virassa aloittanut rovasti 
Oskari Holmström puhui 
lämpimiä sanoja tilaisuu-
den kunniavieraille. 

Sotaveteraanit ja 
Sotainvalidit on 
Pudasjärvellä perintei-
sesti kutsuttu yhteiseen 
joulujuhlaan, tänä 
vuonna yhteiseen 
puurojuhlaan, seurakun-
nan Kaiken kansan 
joulupuuropäivänä.

Puurojuhlan lopussa jaettiin vielä juhlaan osallistuneil-
le Sotaveteraaneille ja Sotainvalideille joulumuistami-
set.

ri Holmström muisteli, että 
oli vastaavassa juhlassa 
mukana viimeksi 10 vuotta 
sitten seurakunnan kirkko-
herrana toimiessaan. Hän 
kertoi olevansa kiitollinen 
veteraanisukupolven teke-
mästä työstä. Kanttori Keijo 
Piirainen huolehti tilaisuu-
den puurotarjoilusta ja en-
nätti välillä esiliina-asussa 
myös säestämään tilaisuu-
dessa lauletut yhteislaulut. 
Kunniavieraita muistettiin 
myös joululahjalla. Puuro-
juhlan päätyttyä siirryttiin 
seurakuntasalin puolelle 
Kauneimmat joululaulut ti-
laisuuteen.  
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Pudasjärven kaupunginval-
tuuston vuoden viimeinen 
kokous pidettiin torstaina 
12.12.

Vuoden 2020 talousar-
vio sekä taloussuunnitelma 
vuosille 2021-2022 on laa-
dittu kaupunginvaltuuston 
15.11.2018 hyväksymän or-
ganisaatiorakenteen sekä ta-
lousarvio- ja taloussuunni-
telma-asetuksen mukaisena. 
Talousarviovalmistelun yh-
teydessä on tunnistettu tar-
ve käynnistää talouden ta-
sapainottamiseen tähtäävän 
talousohjelman valmistelu. 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
talouden tasapainottamistyö-
ryhmä on myös aloittanut 
valmistelemaan esityksiä ta-
louden tasapainottamiseksi.

Talousarviossa vuodelle 
2020 kokonaistoimintakulut 
ovat yhteensä 72 204 233 eu-
roa, jossa on vähennystä ku-
luvan vuoden talousarvioon 
4,8 prosenttia. Kokonaistoi-
mintatuotot ovat yhteensä 71 
701 958 euroa, jossa on kas-
vua kuluvan vuoden talous-
arvioon 1,5 prosenttia. Kulu-
jen vähennys johtuu pääosin 
investointisumman supistu-
misesta. 

Vuosien 2020 – 2022 ta-
loussuunnitelman toiminta-
kateraamin laskennan pohja-
na on arvio tulorahoituksen 
kehittymisestä, kuluvan vuo-
den talousarvio ja toteuma 
sekä toiminnalliset tavoitteet 
ja kuntastrategia. Investoin-
tien osalta vuoden 2020 toi-
mintakulut ovat talousarvion 
mukaan 39,7 prosenttia pie-
nemmät verrattuna kuluvan 
vuoden talousarvioon. Yksi-
tyiskohtainen investointioh-
jelma hankkeittain sisältyy ta-

lousarviokirjaan.
Vuosien 2020-2022 val-

tionosuudet ovat talousarvi-
ossa ja taloussuunnitelmassa 
laskettu Suomen kuntaliiton 
ennusteen mukaisesti, huo-
mioiden muun muassa valti-
onosuuslainsäädännön muu-
tokset.

Laadittu taloussuunnitel-
ma perustuu olettamuksiin, 
että kunnallisveroprosentti 
säilyy entisellään ja kiinteis-
töveroprosentit valtuuston 
vuodelle 2020 vahvistamien 
prosenttien mukaisena.

Varsinaisen toiminnan ja 
investointien jälkeen rahoitus 
jää vuonna 2020 negatiivisek-
si, joten talousarviossa on va-
rauduttu 3,5 miljoonan euron 
lainanottoon. 

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi yksimielisesti esite-
tyn talousarvion sekä talous-
suunnitelman.

Valiokuntien kuukausi-
katsauskierroksen aloitti hy-
vinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivo. 
Elinympäristövaliokunnan 
puheenjohtaja Kari Tykky-
läinen ja Yhteisöllisyysvalio-
kunnan puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma esittivät katsa-
ukset omilta osa-alueiltansa.

Pudasjärven Kehitysvam-
maisten palvelukodin raken-
tamista varten Pudasjärven 
Vuokratalot Oy on saanut 
investointiavustusta puolet 
kustannusarviosta. Toinen 
puoli tulee rahoittaa korko-
tukilainalla, joka edellyttää 
kaupungin omavelkaista ta-
kausta. Valtuusto hyväksyi 
yksimielisesti myöntää oma-
velkaisella takauksella Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:n 
uudishankkeelle Kuntarahoi-

tus Oyj:ltä nostettavalle kor-
kotukilainalle.

Jäähallin toteutusajankoh-
dan siirtämisestä käsittelevän 
pykälän ajaksi puheenjohta-
jaksi kutsuttiin Eero Oinas-
Panuma. Valtuusto päätti 
siirtää jäähallihankkeen to-
teuttamisen vuosille 2022-
2023.

Kaupunginjohtaja esitteli 
vuotuisen kaavoituskatsauk-
sen todeten, että hyviä ja laa-
dukkaita kaavoituksia on teh-
ty sekä Syötteen alueella että 
Kurenalla. Syötteen alueen 
omakotitalojen tonttitarjon-
taa tullaan lähivuosina nosta-
maan, sillä siellä tarvetta tu-
lee olemaan.

Oulunkaaren resurssi- ja 
kehitysjohtaja Anu Vuori-
nen oli mukana vastaamassa 
mahdollisiin valtuustolta tul-
leisiin kysymyksiin.

Kuntstrategian väestö-
määrä huoletti valtuutettuja. 
Valtuutettu Vainio esitti, että 
mikäli halutaan päästä tavoit-
teeseen, syntyvyyden laskun 
ja vanhusväestön poistumi-
sen tilalle tulee hankkia vuo-
sittain 100 kiintiöpakolaista. 
Kaupunginjohtaja kertoi vä-
estön kehityskaaren pienistä 
nousuaskelista sekä ensi vuo-
den väestömäärän kasvun ta-
voitteellisuudesta.

Valtuustoaloite  
varhaiskasvatuksen 
maksuttomasta  
kuukaudesta
Perussuomalaisten valtuu-
tettu Mirka Väyrynen esitti 
ryhmän yhteisen valtuusto-
aloitteen varhaiskasvatuksen 
maksuvapaasta kuukaudes-

ta joko kesä- tai heinäkuu tahi 
kesä-heinäkuun ajalla neljä 
peräkkäistä viikkoa. Perus-
teluna tälle on vanhempien 
pyrkimys ajoittaa omat lo-
mansa vietettäväksi koulujen 
kesälomakautena.

Puheenjohtajan  
terveiset
Kokouksen päätteeksi val-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä kiitteli kaupunginjoh-
tajaa, hallintojohtajaa, valtuu-
tettuja, kaupungin työnteki-
jöitä sekä kaikkia kuntalaisia 
kuluneesta, monin tavoin 
vauhdikkaasta sekä työn täy-
teisestä ja isojen asioitten vuo-
desta. Hän sanoi olevansa 
tyytyväinen valtuuston työ-
moraaliin ja yhteishenkeen, 
sekä toivoi lisää rohkeut-
ta toiminnallisesti uudistua. 
Ennalta ehkäisevällä toimin-
nalla saadaan Kälkäjän mu-
kaan säästöjä, joilla on kauas 
kantoiset seuraamukset. Eri-
tyisen iloinen puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä oli kaupungin 
tarjoiluista vastaavan Halla 
Cafe&Cateringin käyttämis-
tä raaka-aineista, jotka ovat 
mitä suurimmassa määrin 
joko paikallista tai lähiruokaa 
ja tukee näin yhtä kaupungin 
strategiapainopistettä, 

Lopuksi kokouksen pu-
heenjohtaja toivotti kaikille 
rauhallista joulua sekä hyvää 
uutta vuotta ja pyysi valtuu-
tettuja ottamaan vastaan kau-
pungin tarjoaman joululah-
jan.

Terttu Salmi
Hyvää joulua

ja onnellista uutta vuotta!

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotan kaikille 
Tunnelmallista ja 

Rauhaisaa joulua sekä 
Onnellista uutta vuotta!

Toivotamme kaikille 
rauhallista joulua ja 

onnellista uutta vuotta.

Maija-Liisa Piri

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle 

Vuodelle!

ski &
sleep
Vietä seuraava tunturiloma 
upouudessa KIDE Hotellissa!

���������������������������
��������������������������

www.kidehotelli.fi #isosyöte #kidettäarkeen

113€
Huoneet talvikaudella

alkaen vain

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

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: 
Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

AVOINNA 
JOULUN JA 

UUDEN VUODEN

T: Perhemarketin väki

Hyvää ja rauhallista 
Joulua ja Uutta 
Vuotta 2020!

loput talvi- ja 
jouluvalot

MA-PE  9-19 
LA   9-18 
SU   11-18
MA 23.12.  9.00-19.00
TI 24.12.  9.00-14.00

KE 25.12.  suljettu
TO 26.12.  11.00-18.00
PE 27.12.  9.00-19.00
LA 28.12.  9.00-18.00
SU 29.12.  11.00-18.00

MA 30.12. 9.00-18.00
TI  31.12.  9.00-18.00
KE 1.1.  11.00-18.00

TERVETULOA!

meiltä myös 
veikkaus-
palvelut!

LUUKKU

19
LUUKKU

20
LUUKKU

21
LUUKKU

22
LUUKKU

23
LUUKKU

24

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI TO 19.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________

"

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI PE 20.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________

"

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI LA 21.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________

"

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI SU 22.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________

"

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI MA 23.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________
"

PÄIVÄKOHTAINEN ARVONTAKUPONKI TI 24.12.2019
NIMI: ______________________________________________  
OSOITE: ___________________________________________
                ___________________________________________
PUHELINNUMERO: __________________________________

"

mikro-
aaltouuni

helppo ja 
vaivaton 

lahjakortti 
meiltä!

pro 
barista
kahvinkeitin

led tv
39 tuumaa

vuoden
juhlamokka
kahvit

vuoden embo ja 
emilia wc- ja 
talouspaperit

vuoden ariel
pyykinpesu-
aineet

-50%
joulu-
kukat

saapuneet!
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640MAARAKENNUS 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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

TILAUSAJOT

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Suora yhteys pankkiisi

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

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

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

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

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2020!

Seuraava Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 2.1.2020, 
aineistot viim. pe 28.12. klo 16 mennessä. 

Lehti painetaan ma 30.12.2019.

Toivoo: Pudasjärvi-lehden väki

Eveliina Pesonen Nuorisovaltuustoon
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus ko-
koontui vuoden viimeiseen kokoukseensa 16.12. 
Oulussa. Kokous alkoi yhteiskokouksella Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen 
kanssa. Kokouksessa nimettiin muun muassa 
maakunnallinen nuorisovaltuusto, johon Pudas-

järveltä jäseneksi tuli Eveliina Pesonen, varal-
le Malla Väyrynen. Nuorisovaltuuston tavoittee-
na on edustaa nuoria maakunnan suunnittelussa 
ja kehittämisessä sekä tuoda nuorten ajatuksia 
maakunnan toimielinten käsittelyyn ilman puo-
luepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
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Uusille vauvoille sukkia, lapasia ja kynttilöitä

Lotta Poijula Poijulasta 
haki vauvasukat yhdessä 
neljän kuukauden ikäisen 
Einon kanssa. Poikavau-
van nimi mietittiin yhdes-
sä aviomies Pekan kans-
sa Eino ukkia muistaen. 

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten kutomat vauva-
sukat ja lapaset löysivät omistajansa.

Päiväkodin Punaturkki-lapsiryhmä esitti laulu- ja leik-
kiohjelmana muun muassa kettulaulun ja törötysleik-
kejä. 

Pudasjärven kaupunki muis-
ti jo seitsemännen kerran pu-
dasjärveläisiä vanhempia jär-
jestämällä heille maanantaina 
25.11. Pikku Paavalin päivä-
kodilla tapaamisen. Tilaisuu-
den kohokohta oli Pudasjär-
ven Maa- ja kotitalousnaisten 
kutomien vauvasukkien ja la-
pasten lahjoittaminen uusille 
vauvoille. Jokainen sai myös 
Kynttilätalon kynttilän. 

Tilaisuudessa puhunut 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi vuoden aika-
na syntyneen noin 50 vauvaa, 
joten saman verran kutsuja-
kin lähti tilaisuuteen. Paikalle 
oli päässyt vajaa puolet kut-
sutuista. Jotka eivät päässeet 
paikalle, voivat käydä hake-
massa vauvojen sukat, lapa-
set ja kynttilät kaupunginta-
lolta. 

Kaupunginjohtaja kertoi 
kaupungin panostaneen lap-
siin ja lapsiperheisiin muun 
muassa lahjoittamalla vauva-
rahaa vuodesta 2009, jolloin 
kaupunki täytti 370 vuotta. 
Siitä lähtien 370 euron vau-
varahaa on nostettu joka vuo-
si eurolla. Suomi 100-vuoden 
kunniaksi viime vuonna vau-

Pudasjärven hiihtäjät tekivät historiaa

Kolme nuorta hiihtäjää osal-
listui Rukan Mini World Cu-
piin 29.11. tehden pudas-
järveläistä hiihtohistoriaa. 
Pudasjärveläisiä hiihtäjiä ei 
ole nähty World cupin ki-
soissa, mutta nyt 10-vuotiaat 
hiihtäjätytöt, Alisa Kokko, 
Emmi Majava ja Mette Moi-

Kisatunnelmaa, hiihtojaosto järjesti retken Rukalle hiihtokoululaisille, mukana 
myös muutamia hiihdon tosifaneja. 

Hiihtäjät valmistautumassa kisaan, kyllä jännittää!
Emmi Majava mitali kau-
lassa. 

Alisa Kokko valmistautuu 
kisaan isänsä Antti Kokon 
avustamana.

Emmi Majava ja Mette 
Moilanen kannustamassa 
omia idolejaan.

lanen osallistuivat ensim-
mäistä kertaa Kuusamossa 
järjestettävään mini World 
cupiin. Sprinttikisa hiihdet-
tiin samalla stadionalueella, 
missä vähän aiemmin hiihti-
vät tämän hetken maailman 
huiput. 

Vapaan tyylin kisassa oli 
suurta urheilujuhlan tun-
tua, kun nuoret pääsivät 
yhteislähdöllä ja asiantun-
tevalla selostuksella mat-
kaan. Yle kuvasi hiihtokisan 
ja tytöt pääsivät näyttämään 

Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille ja yhteistyökumppaneille

Lämmin kiitos kaikille asiakkailleni ja 
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.  

Rauhallista joulun aikaa ja menestystä 
Uudelle Vuodelle 2020!

Toivottaen Kakku- ja Pitopalvelu Vengasaho

Syötteen
Maansiirto

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja

 onnellista uutta vuotta 2020 toivottaa

varaha nostettiin 100:lla eu-
rolla ja oli siten 479 euroa. 

Tilaisuuden kunniak-
si kuultiin myös päiväkodin 
Punaturkki-ryhmän laulu- ja 
leikkiesityksiä sekä kaikille 
tarjottiin pulla- ja piparikah-
vit. HT

hiihtotaitonsa koko Suo-
men kansalle.  Haastattelus-
ta kuitenkin kieltäydyttiin 
kohteliaasti, kun sitä ei olla 
vielä kovin paljon harjoitel-
tu. Mutta tästä on hyvä jat-
kaa. Täytynee tytöillä tottua 
haastatteluihin, jos hiihto-
harrastus tästä tiivistyy ja 
kilpaladut kutsuvat. Ainakin 
oman sarjan voiton vienyt 
Emmi Majavan haaveena on 
hiihtoura, eläinlääkärin työn 
ohella. Tytöt saivat muistok-
si mitalit ja Mini World cup 

liivit. Ainakin voittajan lii-
vi ripustettiin samana iltana 
seinälle, josta se antaa var-
masti uutta pontta seuraa-
viin kisoihin ja maailman 
valloitukseen! Kyllä Pudas-
järvellä on hiihdossa vahvaa 
potkua!

Janne ja Pauliina Majava

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö

Pudasjärven keskusta toivottaa Rauhallista ja 
Hyvää Joulua ja kiittää vuodesta 2019 ja toivottaa 

Hyvää Uutta Vuotta 2020.

Taksi Hannu Aarni

Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikille

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2020!
T: Piia ja Sami sekä Henri, Veikko ja Ville

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 

kuneesta vuodesta toivottaen 
stressitöntä joulua ja 

onnellista uutta vuotta!Pirjo
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

PUDASJARVI.FI

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTA-
TUET VUODELLE 2020 OVAT 
HAETTAVANA
ajalla 1.1. - 5.2.2020 klo 16.00 mennessä

Hakemuskaavakkeita on saatavissa osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi/tuet, paperiversioita Pudasjärven 
kaupungin asiakaspalvelupisteestä.

Hakemukset voi toimittaa:

• Turvasähköpostilla: 
www.turvaposti.fi/viesti/pudasjarvi.toimintatuki

• Postitse os. Pudasjärven kaupunki / Hallintotoi-
minta, PL 10, 93101 Pudasjärvi . Kuoreen merkintä  
”Kehittämis-ja toimintatukihakemus 2020”

• Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teeseen sen aukioloaikoina allekirjoitettuna ja 
liitteineen. 

Koulutustilaisuus mm. hakemusten täyttämisestä 
pidetään 8.1.2020 klo 18-20 Pudasjärven kaupungin-
talolla, os. Varsitie 7. 

Lisätietoja antavat Sinikka Mosorin, p. 040 504 3861; 
Marjut Järvinen, p.  040 572 0007; Elina Wachira, p.  
040 679 1476; Birgit Tolonen, p. 040 585 6229; Outi 
Nivakoski, 040 560 9297

Hallintotoiminta

Muutos
lääkäripäivystyksessä

Pudasjärven terveysasemalla on 11.1.2020 alkaen lää-
käripäivystys lauantaisin kello 10-17. Ennen päivystyk-
seen tuloa soita numeroon (08) 5875 6600, puhelinpal-
velu avautuu kello 9.00. Arkena päivystys on edelleen 
kello 8-16. 

Sunnuntaisin ei ole lääkäri- ja hoitajapäivystystä. Lää-
käripalveluita tarvitsevien henkilöiden tulee hakeutua 
Oulun seudun yhteispäivystykseen. Ennen yhteispäivys-
tykseen menoa tulee soittaa numeroon (08) 315 2655. 
Kiireellisissä tapauksissa soita numeroon 112. 

Muutos perustuu Palvelutuotantolautakunnan 
20.11.2019 tekemään päätökseen.

Muistutamme laboratorion asiakkaita, että ajanvaraus 
tapahtuu numerosta 08 5875 6600 sairaanhoitajien 
kautta ja kello 13-14 laboratoriosta, 08 5875 6617.

oulunkaari.com

(Pintamontie 321).
Ke 25.12.2019 klo 21.00–01.00

TanssiT 

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

PinTamolla
 TanssiTTajana 

naseva
TerveTuloa!

Kosamon Metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT
la 28.12. klo 12 Möykkälässä.

Hirviporukka

Seuran jäsenet ja 
maanvuokraajat perheineen 

TERVETULOA!

Pasi 
Kivimäki & N.Y.T.

Ojalantie 12 95160 Oijärvi
Oijärven Sampolassa

Kinkunsulattajaiset
la 28.12. klo 21 - 02 

tangoprinssin tahdissa

Liput 15 €
Tervetuloa!Tervetuloa testaamaan 

Sampolan uusittu tanssilattia!

PuU LENTOPALLOJAOSTO 
Perinteinen lentopallon kinkunsulatusturnaus
to 26.12. alkaen klo 8 Tuomas Sammelvuo -sali.
Sarjat miehet ja naiset. Ilmoittautumiset Matti 
Parkkisenniemi 040 509 5756. Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13
Tapaninpäivänä 26.12. klo 13 

Rauhallista Joulua ja
Siunattua Uutta Vuotta 2020! 

Tiistaisin sana ja rukous 
klo 18 (ei 24.12.) Pärjänsuon 

Maamiesseura 
lakkautettiin

Pärjänsuon Maamiesseuran yleinen kokous pidettiin sunnuntai-
na 24.11. Pärjänsuon hirvihallilla. Paikalla oli 20 henkeä. Kokouk-
sessa käsiteltiin maamiesseuran lakkauttamista sekä maamies-
seuran varojen käyttöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko 
Kukka ja sihteerinä Tuula Kuukasjärvi.
Paikalla olijoista useat olivat olleet mukana aikoinaan maamies-
seuran toiminnassa ja muistelivat, että viimeisestä kokouksesta 
on kulunut useampi vuosikymmen. Edellinen tiedossa oleva ko-
kous on pidetty pöytäkirjojen mukaan vuonna 1968. Näin yk-
simielisesti päätettiin, että toimimaton seura on aiheellista lak-
kauttaa.

Maamiesseuran omistuksessa on ollut 0,335 hehtaarin tont-
ti sekä talkoilla rakennettu toimitalo, jossa aikanaan oli järjes-
tetty tansseja ja muita tapahtumia. Toimitalo on ollut käyttämät-
tömänä -70 luvun puolivälistä alkaen ja on lahoamisen ja lumen 
painosta romahtanut maahan. 

Maamiesseuran tontille oli ilmoittautunut yksi ostaja ja tont-
ti päätettiin myydä yhden euron kauppahinnalla. Ostajan kus-
tannukseksi jää tontilla olevan hajonneen rakennuksen siirto.

Tuula Kuukasjärvi 

Koskenhovilla su 29.12.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

 Tervetuloa! 

Betlehemin seimellä 
Joulukonsertti

Betlehemin seimellä -Joulukonsertti on sunnuntaina 22.12. 
kello 19 kirkossa. Kirkkokuoro ja nuorisokuoro laulavat Jukka 
Jaakkolan johdolla joulumusiikkia. Selloa soittaa Harri Öster-
man ja säestäjänä Anna-Elina Jaakkola. Yksinlaulua esittää Mat-
ti Törmänen. Hartaus Eva-Maria Mustonen.

Otsikon mukaisesti konsertin laulut ovat sisällöltään en-
simmäisen jouluyön tapahtumissa. Nuorisokuoro laulaa mm. 
Mauno Heikkilän säveltämän Sytytän punaisen kynttilän lau-
lun. Kirkkokuoron ohjelmistossa on mm. Pekka Simojoen 
Jouluyön hymni ja sovitus ranskalaisesta joululaulusta Heinil-
lä härkien kaukalon. Harri Österman soittaa kaksi osaa J.S. 
Bachin soolosellosarjasta sekä Sylvian joululaulun. 

Jukka Jaakkola 

Retrofestarit 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella on ensi kesänä viime vuosien tapaan Retrofes-
tarit 5.-6.6. Perjantaina esiintyy dj Qke, Woyzeck, Partamtti, E-
Rotic ja Pandora. Lauantaina lavalle nousevat DJ ICE K, Mo-
vetron, Waldo’s People ja Oku Luukkainen.

Lipunmyynti on käynnissä tällä hetkellä tiketin sivuilla vuo-
den loppuun asti, jonka jälkeen lippuja tulee myyntiin myös 
muualle. Lipunmyyntipaikkoja tulee ainakin Pudasjärvelle, Ou-
luun, Kiiminkiin, Jääliin, Kuusamoon ja Ranualle. Tiketissä on 
vuoden loppuun saakka ennakkomyynti, jolloin lippujen hin-
ta hieman edullisempi. Hinta nousee vuoden vaihteessa, joten 
kannattaa kiirehtiä. Ostaa voi vaikka joululahjaksi nyt heti, it-
selle tai kaverille.

-Festareille odotetaan isoa kävijämäärää, onhan esiintyjä-
kattaus huikean iso ja kattava sekä perjantaina että lauantai-
na. Tulemme satsaamaan palveluun ja kaikki kävijät huomioi-
den, huomauttaa Esko Valkola, K-Supermarket Ritaharjusta. 
Yritys on tilaisuuden järjestäjä yhdessä Pudasjärven Urheili-
joiden kanssa. Alueella toimii ruokapalvelu koko viikonlopun 
ajan. Huomioimme myös wc määrän kunnolla. Samoin juomaa 
löytyy monipuolisesti ja myynti tiskejä on riittävästi. Olemme 
ottaneet huomioon myös nuoremman ikäluokan, joten lipun-
myynti on avoin myös alle 18 vuotiaille. Tämän päivän nuoriso 
on tykästynyt kasari/ysäri -meininkiin, siksi tarjoamme saman 
retroilumahdollisuuden myös heille, toteaa Valkola.

-Käykää tutustumassa nettisivuilla www.retrofestarit.org 
ja tulkaa mukaan menoon, toivottelevat Marko Koivula ja Kir-
si Hanhela Pudasjärven Urheilijoista sekä kauppias Esko Val-
kola K-Supermarket Ritaharjusta.

Taksi Piipponen Oy
Rauhallista Joulua kaikille!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

PALVELEMME:

 Kurenkoski toivottaa 

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta 

Vuotta 2020!

La 21.12.  15 - 04
Su 22.12. 15 - 00
Ma 23.12. suljettu
Ti 24.12.  suljettu
Ke 25.12.  20 - 05

To 26.12.  15 - 22
Pe 27.12.  15 - 04
La 28.12.  15 - 04
Su 29.12.  15 - 20
Ma 30.12.  15 - 20
Ti 31.12.  18 - 04

Ke 1.1.  15 - 20
To 2.1.  14 - 20
Pe 3.1.  15 - 04
La 4.1.  15 - 04
Su 5.1.  15 - 00

Lauantaina 21.12.

KaRaOKE & WINttI Lippu 5 € sis. ep.

ÄSSÄt
Sunnuntaina 22.12.
KlO 18 JOUlUVISa

KOKO KaNSaN PIKKUJOUlUt
Lippu 12 € sis. ep.

Myydään (tai vuokrataan) Juhontiellä kerrostalokolmio 3h 
+ k, 58,5 m², 2. krs. Lämmin, ei sisäilmaongelmaa, kauko-
lämpö, yhteiset saunatilat, autokatos. Taloyhtiön isot remon-
tit tehty vuosina 2014-2015. Heti vapaa! P. 040 501 6189.

Paavo ja Riitta

KIITOS JOULUMIELESTÄ!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 

Tapio, Ieti ja Juha!

Rauhallista 
Joulun aikaa ja 

hyvää uutta 
vuotta!
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Pudasjärven Urheilijoiden palkitsemisia
Suunnistusjaosto Vuoden jaostona 

Pudasjärven Urheilijoiden 
syyskokous pidettiin sun-
nuntaina 15.12. Puheenjohta-
jaksi valittiin jatkamaan Kirsi 
Hanhela. Hallitukseen valit-
tiin uutena Kauko Tervonen 
ja Janne Majava sekä jatka-
maan erovuorossa ollut Esa 
Hietala. Varajäseniksi valit-
tiin Matti Suorsa, Pauliina 
Majava, Vesa Pesälä ja Heimo 
Turunen. Muina hallituksen 
jäseninä ovat Heino Ruus-
kanen, Jaana Valkola ja Sauli 
Harju. Kokouksiin osallistu-
vat myös jaostojen puheen-
johtajat. 

Pitkään hallituksessa ja 
yhden vuoden seuran pu-
heenjohtajanakin toiminut 
Paavo Ervasti halusi jättäytyä 
hallitustyöskentelystä, ker-
toen hallitustyöskentelyn ol-
leen erittäin mielenkiintoista. 
Kokouksiin hän kertoi osallis-
tuvansa edelleen Mäkijaoston 
puheenjohtajana.

Jaostojen puheenjohta-
jiksi tulivat: Voimistelujaos-
to Jaana Valkola, Uimajaosto 
Aini Seppänen, Lentopalloja-
osto Kauko Tervonen, Hiih-
tojaosto Janne Majava, Suun-
nistusjaosto Esa Hietala, 
Mäkijaosto Paavo Ervas-
ti, Yleisurheilujaosto Heino 
Ruuskanen ja Kuntourheilu-
jaosto Heimo Turunen. 

Jäsenmaksuksi vahvistet-
tiin 15 euroa sekä perheel-
tä 30 euroa, alle 16 v viisi eu-
roa. Kannatusjäsenmaksu on 
50 euroa. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Kirsi Hanhela 

ja sihteerinä Marko Koivula. 

Liikuntaa koko  
perheelle 
Pudasjärven Urheilijoilla on 
tarkoituksena edistää liikun-
taharrastusta seuran toimin-
ta-alueella siten, että mah-
dollisimman moni harrastaisi 
kunto-, kilpa-, ja huippu-ur-
heilua edellytystensä ja tar-
peidensa mukaisesti. Toi-
minta-ajatuksena on tuottaa 
kansallisen ja kansainvälisen 
tason urheilijoita, kasvattaa ja 
ohjata nuorisoa, tarjota liikun-
nallinen vaihtoehto koko per-
heelle sekä vaikuttaa liikun-
tapaikkojen kehitystyöhön 
todettiin seuran ensi vuoden 
toimintasuunnitelmassa. 

Ensi vuosi on seuran 
75-vuotisjuhlavuosi, jota juh-
laa vietetään huhtikuussa 25 
päivänä. Some-, WhatsAp ja 
Internettiedotusta käytetään, 
Jyrkkäkosken kesätoimintaa 
jatketaan aikaisemmalta poh-
jalta, kiinnitetään huomiota 
valmentajien ja ohjaajien kou-
lutukseen sekä seurojen väli-
seen yhteistyöhön. ”Sen mitä 
teemme, teemme kunnolla”, 
mainitaan johtoajatuksena. 

Palkitsemiset
Kokouksen alussa ojennet-
tiin seuran standaari toimin-
nanjohtaja Marko Koivulalle 
hänen täytettyään jokin aika 
sitten 50 vuotta. Perinteiseen 
tapaan palkittiin Vuoden ur-
heilijat/kuntoilija sekä Vuo-
den urheiluteot. 

Paavo Ervasti kiitti hallitusvuosista ja sanoi niiden ol-
leen mielenkiintoisia toiminnan vuosia. 

Syyskokouksen alussa 
luovutettiin seuran stan-
daari Marko Koivulalle. 

Syyskokoukseen osallistui väkeä tuvan täydeltä Puikkarin tiloissa. 

Suunnistusjaosto palkittiin Vuoden jaostona. Palkin-
toa ottamassa vastaan jaoston puheenjohtaja Esa Hie-
tala. Sitä luovuttavat seuran varapuheenjohtaja Paa-
vo Ervasti ja puheenjohtajana jatkamaan valittu Kirsi 
Hanhela. 

Palkittuja urheilijoita ja seuran vastuunkantajia yhteiskuvassa ylärivi vasemmalta Merja Kaivorinne, Antti Härkö-
nen, Esa Hietala, Suvi Lehtonen, Janne Majava, Lauri Suorsa. Alarivi Ritva Kujansuu, Jaakko Parkkila, Sara Lei-
no, Emmi Majava ja Nanna Penttilä. 

Vuoden 2019  
urheilijat ja  
-kuntoilija:
Vuoden yleisurheilija Annuk-
ka Saalismaa, hiihtäjä Emmi 
Majava, lentopalloilija Nan-
na Penttilä, voimistelija Suvi 
Lehtonen, mäkikoululainen 
Sara Leino, suunnistaja Esa 
Hietala, uimari Jere Kaukko 
ja vuoden kuntoilija Sirkka 
Alatalo.   

Vuoden Urheiluteot 
Vuoden 2019 jaostona palkit-
tiin Suunnistusjaosto. Tais-
telijan malja yleisurheilija 
Krista Lindholm, urheilute-
ko suunnistuksen SM-kiso-
jen järjestäminen, valmentaja 
Seija Saalismaa, huoltaja Jan-

ne Majava, ohjaaja Merja Kai-
vorinne, nuoriohjaaja Laura 
Savela, esimerkillinen urhei-
lija Annukka Saalismaa, tal-
koonainen Ritva Kujansuu, 
talkoomies Lauri Suorsa ja 
Vuoden sidosryhmä MHY 
Koillismaa.  

Valmennusapurahat
Annukka Saalismaa, Anette 
Saalismaa, Sini Paukkeri, Kris-
ta Lindholm, Henna Vanha-
nen, Iida Haataja, Mikko Rah-
kola, Kari Jylhänlehto, Timo 
Vähäkuopus, Jaakko Tuovila 
ja Antti Alarämi. Valmentaja-
apuraha Seija Saalismaa.

Heimo Turunen

Vuonojen kutsu-näyttely Pohjantähdessä
Jos haluaa saada mieltä 
avartavaa tietoa koillismaa-
laisten muutosta nälkäpa-
kolaisina Jäämeren Ruijan 
ja Varanginvuonon rannoil-
le ja muuallekin, kannattaa 
suunnata Taidehuone Poh-
jantähteen tutustumaan ai-
heeseen liittyvään näytte-
lyyn. Näyttely on avoinna 
tammikuun loppuun saak-
ka.

Kuvataiteilija Simo Iso-
Möttönen ja valokuvaaja 
Lea Iso-Möttönen ovat pe-
rehtyneet vuosikymmenten 
ajan Koillismaalla nälkä-

vuosina 1850-1860 tapahtu-
neeseen väestön muuttoon 
ja vaeltamiseen ruuan pe-
rässä niin maan sisällä kuin 
muuttona ulkomaille. Simo 
Iso-Möttösen maalaukset ja 
veistokset kertovat värik-
käiden geometristen kuvi-
oiden ja symboleiden avulla 
muuttoon johtaneiden aiko-
jen kovuudesta ja ihmisten 
tuskasta tehdä vaellukselle 
lähtöpäätös. Kuvat ja veis-
tokset ilmentävät suoma-
laisten siirtolaisten ankaraa 
selviytymistä ailahtelevan 
”ruokapellon” Jäämeren ai-

lahtelevilla aalloilla kalasta-
essaan, asumisessaan tur-
vemajoissa, taistellessaan 
norjalaisten viranomaisten 
kanssa norjan kielen pak-
ko-oppimisesta, oman us-
konnollisen ajattelutapansa 
säilyttämisestä ja monista 
muista käytännön asioista.

Valokuvaajan ja kveeni-
en historiaan perehtyneen 
Lea Iso-Möttösen valoku-
vat alueelta täydentävät 
loistavasti kuvataiteilijan 
töiden kerrontaa ja opet-
tavat katsomaan aluetta ja 
sen elämää monelta eri ai-

kakaudelta. Näyttelyssä 
esillä olevat historiikit ja su-
kukertomukset ovat miel-
tä kiihottavia jo senkin ta-
kia, että niistä löytyy suuri 
määrä tämän päivän pu-
dasjärvisille ihmisille tuttu-
ja sukuja ja henkilöitä. Saat-
taapa joku näyttelyvieras 
hoksata mahdollisen uuden 
sukulaisensa kirjojen kansi-
en sisältä jostakin tarinasta. 

Sointu Veivo

Valokuvaaja Lea Iso-Möttönen esittelee teoksia näytte-
lyn avajaisyleisölle. Kuva Birgit Tolonen.
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Jouluruoalla  
on merkitys

TARJOUKSET VOIMASSA ke-to 18.-26.12. ELLEI TOISIN MAINITA

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

HäTäLä
tuore ruoDoton  
lohifilee
norja, C-leikattu, pakattu  
rajoitus 2 fileetä/talous

199
rs

1399

VALIO AURA 
sinihomejuustopala
170 g (14,71/kg)

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

Ilman korttia 2,79 kpl (16,41/kg) 

JUHLA MOKKA

kahvit
400-500 g (6,00-7,50/kg)  
suoDatin- ja pannujauhatus, 
myös tumma paahto, tosi tumma 
ja luomu rajoitus 1 erä/talous

 
tumma rypäle
500 g (3,98/kg)  
Brasilia/etelä-afrikka

5.- -10%
Plussa-kortilla

2
kpl

ruoDoton 
C-leikattu

Voimassa MA-TI 16.-24.12.

kg

erä

1290
Voimassa KE-TI 18.-24.12.

kg

Ilman korttia 3,99 rs (11,40-14,78/kg)

Plussa-kortilla

MyLLyNpARAS 
torttutaikina
1 kg

198
pkt

1695
kg

 
TUORE
kokonainen siika 
kasvatettu, houtskari, suomi

Voimassa KE-TI 18.-24.12. erä

ATRIA KypSä KOTIMAINEN 
vaasan kinkku 
n. 2,5 kg

169
ps

Ilman korttia 1,95 ps

VIp 
glögi
1 l

109
prk

REILUN KAUpAN 
monilatvainen 
joulutähti 
suomi

599
kpl

SUOMI

SUNSwEET 
kivettömät luumut
200 g (12,50/kg)

Ilman korttia 2,89 rs (14,45/kg)

-13%
Plussa-kortilla

2
ps

5.-

VALIO LAKTOOSITTOMAT 
maustetut
leivontarahkat
200 g (8,00/kg)

320
Ilman korttia 1,79 rs (8,95/kg)

-10%
Plussa-kortilla

2
prk

SAARIOINEN 
rosolli
300 g (6,63/kg)

199
rs

Ilman korttia 2,39 rs (7,97/kg)

-16%
Plussa-kortilla

-13%
Plussa-kortilla

pULLApIRTTI 
joululimppu
500 g (3,78/kg) siivutettu

189
ps

1095
kg

3
rs

fAzER

kääreelliset 
makeisBoksit 
270-350 g (10,43-13,52/kg)

1095

SUOMI

4995
kg

 
HERKULLINEN TUORE  
kirjolohen mäti
suomi

K-RUOKAMESTARIN

parempi 
karjalanpaisti

SUOMI

palvelemme joulun aikaan 
Su 22.12. klo  8-21
Ma 23.12. klo 8-21

Ti 24.12. jouluaatto 8-16
ke 25.12. joulupäivä 12-18

to 26.12. tapaninpäivä 10-21
 Hyvää joulun aikaa!

1295
kg

ATRIA
suomalainen  
takuumurea nauDan 
sisä- ja paahtopaisti
palana

9.- -24%
Plussa-kortilla

3
pkt

Lauantaina 21.12. 
klo 9-17 

Herkkutorilla 
paikalla 
Hätälän 

kalamestari 
Matti! 

799
Voimassa KE-TI 18.-24.12.

kg
erä

1995
kg

 
MAUSTETTU
jouluinen silli 
valikoima vaihtelee kaupoittain

Voimassa KE-TI 18.-24.12.

erä

TUORE KOKONAINEN

kirjolohi
kasvattajat savon taimen,
rautalammi ja napapiirin kala, 
vanttauskoski

SUOMI

ATRIA LUUTON
KOTIMAINEN
juhlakinkku
pakaste, n. 5 kg

399
kg

erä

Kookaupan 
kinkku on 

joulupöydän 
kunkku!

Herkkutorimme 
palvelee myös 

sunnuntaina 22.12. 

Lauantaina kirjolohen osta-
neille fileointi kaupanpäälle!Joulupukki 

 vierailee 

myymälässämme 

torstaina ja 

perjantaina 

19.-20.12. 

klo 10 alkaen!

Perjantaina 

20.12. ulkona 

makkaranpaistoa 

sekä sisällä glögi 

ja piparitarjoilu 

klo 10.45 
alkaen!

RISELLA 
puuroriisi
1 kg


