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Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotammeRauhallista Joulujuhlaa ja 

Hyvää Uutta Vuotta!
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Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELEMME jouLun AiKAnA:
Keskiviikkona 23.12. klo 9-18
jouluaattona 24.12. klo 9-14

joulupäivänä suljettu
Tapaninpäivänä 26.12. klo 12-14

sunnuntaina 27.12. suljettu

PALVELuPisTEEMME PALVELEVAT  
jouLuPyhinä:

PuhosKyLän LähiKAuPPA  
to 24.12. klo 8.30-12, pe 25.12. klo 10-12,  
la 26.12. klo 8.30-14, su 27.12. klo 10-12 

ryTingin KAuPPA  
to 24.12. klo 8-13, pe 25.12. klo 12-17,  
la 26.12. klo 12-17, su 27.12. klo 12-17 

syÖTEKyLän KAuPPA  
kaupan aukioloaikoina

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

Kylpyhuoneet ja saunat
Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi    www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

Remontin tilaajalle
tammi-helmikuussa

Pudas-Koneen lahjakortti!

Kuntoarviot ja kos-
teusmittaukset

Me OP Pudasjärvellä
olemme täällä sinua varten.

Ajanvarauksen ja
puhelinnumerot löydät

osoitteesta op.fi/pudasjarvi

Palvelemme ajanvarauksella:
ma ja pe 9.00-16.00

sekä
ti, ke ja to 8.00-18.00

Käteispalvelut:
ma, ke ja pe 9.00-11.00

Muut kassapalvelut:
ma, ke ja pe 9.00-16.00

Joulun Ja uuden 
vuoden aJan aukioloaJat 

keskiviikkona 23.12.  
10:30 - 21:00
Jouluaatto 24.12.  
suljettu
Joulupäivä 25.12.  
13:00 - 01:00 
(klo 23-01 vain kotipakettiin)

tapaninpäivä 26.12.  
11:00 - 01:00 
(klo 23-01 vain kotipakettiin)

Sunnuntai 27.12.  
12:00 - 21:00

Maanantai 28.12.  
10:30 - 21:00
tiistai 29.12.  
10:30 - 21:00
keskiviikko 30.12.  
10:30 - 21:00
torstai 31.12.  
10:00 - 01:00 
(klo 23-01 vain kotipakettiin)

uudenvuoden päivä 
1.1.2021 12:00 - 01:00  
(klo 23-01 vain kotipakettiin)

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-01.00, 
la 11-01, su 12-21

24.12.-6.1. väliSenä aikana ei ole lounaSpuffettia, 
pizzaa Ja annokSia liStalta norMaaliSti. 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!! 

lounaS palaa Joulutauolta 
torStaina 7.1.2021 

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

Jouluaattona Ja Joulunpyhinä sulJettu

Hyvää joulua ja 
onnellista 

uutta vuotta!

jouluaattona       24.12.  klo    8.30 - 12.00
joulupäivänä       25.12.  klo  10.00 - 12.00
Tapaninpäivänä  26.12.  klo    8.30 - 14.00
sunnuntaina        27.12.  klo  10.00 - 12.00

PALVELEMME JOULUN AIKANA: 

Puhoskylän lähikauppa Ay

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

Uuden vuoden aattona  31.12.  klo    8.30 - 17.00
Uuden vuoden päivänä  1.1.    klo  10.00 - 12.00

Kiitämme kuluneesta
 vuodesta ja toivotamme 

asiakkaille sekä
 yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja
 Onnellista Uutta Vuotta 

2021!
Puhoskylän lähikauppa Ay.

Anne perheineen ja Mervi perheineen

Hyvää ja 

Lämmintä 
Joulua!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Seurakunnan tilaisuudet toteutetaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi 18.1.2021 
saakka vain YouTuben välityksellä ilman läsnäolevaa seurakuntaa. 

Joulun ja vuodenvaihteen tilaisuudet YouTube-kanavalla 
Jouluaaton hartaus 24.12 kello 13. Toimittaa Timo Liikanen, 
saarnaa piispa Jukka Keskitalo, kanttorina Keijo Piirainen.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus 25.12. kello 8. Toimittaa 
Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus 26.12. kello 10. Toimit-
taa Jari Valkonen, kanttorina Elias Niemelä.
3. joulupäivän sanajumalanpalvelus 27.12. kello 10. Toimittaa 
Eva-Maria Mustonen, kanttorina Elias Niemelä
Uudenvuodenpäivän sanajumalanpalvelus 1.1. kello 18 
(Huom! Aika). Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Elias Niemelä.
Sanajumalanpalvelus 3.1. kello 10. Toimittaa Jari Valkonen, 
kanttorina Elias Niemelä. 

Kirkossa on mahdollisuus hiljentyä jouluaattona kello 12-13 ja 
14-16 välisenä aikana, esimerkiksi hautausmaalla käynnin yhtey-
dessä. Yhtaikaa voi olla paikalla enintään 10 henkeä, maskisuositus. 
Seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekisteriin 1.12.2020 
alkaen. Kirkon jäsentietojärjestelmään liittyvät asiat, kuten virkato-
distukset, sukuselvitykset ja avioliiton esteiden tutkinnat tehdään 
jatkossa Oulun aluekeskusrekisterissä. Virkatodistustilauksen voi 
tehdä suoraan aluekeskusrekisteriin, p. 08 316 1303 tai kotisivuil-
la olevalla lomakkeella. Kirkkoherranvirastoon jätetyt tilaukset vä-
litetään keskusrekisteriin. Kirkollisiin toimituksiin, ja seurakunnan 
tiloihin liittyvät asiat hoidetaan edelleen kirkkoherranviraston kaut-
ta, p. 08 882 3100. Suosittelemme asioimaan virastossa ensisijaises-
ti puhelimitse tai sähköpostilla. 
Kirkkoherranviraston aukiolo viikoilla 52-53 
Viikko 52: Ma ja ti kello 9-11 ja 11.30-14 
Viikko 53: Ma-ke kello 9-11 ja 11.30-14 
1.1 alkaen kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00-11 ja 
11.30-14 sekä to kello 12-16. 
Kastettu: Kasper Antti Ilmari Lehtonen, Vanamo Helmiina Liika-
nen, Eedit Sofia Koivukangas.
Haudattu: Anselm Puolakanaho 88 v, Eino Eevert Peltola 92 v, So-
fia Tellervo Riihiaho 84 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti 1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Kulunut vuosi, vuosi 2020, on ollut hy-
vin poikkeuksellinen. Emme vielä maalis-
kuun alussa voineet kuvitellakaan, millai-
seen myllerrykseen maailmamme joutuu. 
Tapahtumia on riittänyt laidasta laitaan: 
koronapandemia siihen liittyvine rajoitus-
toimineen, Yhdysvaltain varsin värikkäät 
presidentinvaalit kaikkine vaiheineen, ko-
timaan sisäpolitiikan kulmunikkaat kie-
murat ja monet muut tapahtumat. Kaiken 
tämän keskellä onkin itse kunkin meis-
tä hyvä hidastaa vähän vauhtia, keskittyä 
olennaiseen ja muistaa juhlaa, jota saam-
me tällä viikolla viettää.

Pohjalaisen sanonnan mukaan jokin 
asia ”pysyy ja paranoo”. Ja joulu on sel-
lainen. Valon ja ilon juhla pimeyden ja glo-
baalin kaaoksen keskellä, juhla, jota koko 
kristikunta ympäri maailmaa saa yhdessä 
viettää iloiten, rukoillen, laulaen ja kiittä-
en. Jeesuksen syntymäjuhla, jonka sano-
ma meille jokaiselle on edelleen – ja aivan 
erityisesti näinä aikoina – ajankohtainen, 
puhutteleva ja koskettava. Kuinka Kunin-
kaamme tuli ihmiseksi maailmaan tallin 
hämärässä, eläinten syöttökaukalo ensim-
mäisenä vuoteenaan. Ei Hän syntynyt pa-
latsien loisteeseen, juhlahumun keskelle 
tai ylhäiseen perheeseen. Ei. Hän tuli ihmi-
seksi ihmisten keskelle halvimmalla mah-
dollisella tavalla ja aikanaan, runsaat kol-
mekymmentä vuotta myöhemmin, myös 
lähti tästä maailmasta halvimmalla mah-
dollisella tavalla, ristinpuulla.

Juuri tuossa Jumalan ihmiseksi tule-
misessa on meille joulun pyhä sanoma. 

Jumalan rakkaus meitä kaikkein vähim-
piä, pienimpiä, heikoimpia kohtaan. Juma-
lan empatiakyky meitä kohtaan oli – ja on 
edelleen – valtava. Hän pystyy ymmärtä-
mään ja näkemään tämän maailman me-
non keskellä pienen ihmisen vaikeudet, 
epätoivon, tuskan ja taloudellisen ja hen-
gellisen avun tarpeen ja Hän tuo meille 
toivon tulevasta. Hänen sanaansa ja lupa-
uksiinsa luottaen muistamme toivottavas-
ti jouluna hiljentyä ajattelemaan ja ru-
koilemaan paitsi itsemme, myös kaikkien 
lähimmäistemme ja koko maailman puo-
lesta sitä, että Hänen sanansa saisi kasvaa 
hyvässä maassa ja että jokainen meistä sai-
si ensi vuonna, vuonna 2021, elää entistä 
tiiviimmässä yhteydessä Häneen, sillä juu-
ri Hän on meidät lunastanut. Hänessä on 
toivo ja tulevaisuus. Tuossa pienessä lap-
sessa heinillä härkien kaukalon ja runsas-
ta kolmeakymmentä vuotta myöhemmin, 
kun tuo lapsi on aikuinen, Golgatan veres-
sä voima on.

Joulun sanoma ja siihen kytkeytyvä toi-
vo on valtava voima meille jokaiselle. Sii-
tä huolimatta – tai juuri siksi – meidän jo-
kaisen onkin hyvä siinä Jumalan voimassa, 
jota itse saamme hänen Pyhän Henken-
sä voimassa kokea, ottaa huomioon myös 
ne lähimmäisemme, joilla ei itsellään ole 
henkisiä tai taloudellisia edellytyksiä viet-
tää sellaista joulua, jota he ehkä lapsuu-
dessaan ovat saaneet viettää ja jota he tä-
näkin vuonna kaipaisivat. Otetaan myös 
heidät huomioon, kun vielä viimeisiä val-
misteluja teemme omaa jouluamme var-

ten. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja 
iloista antajaa Jumala siunaa.

Kreeta Haapasalon joululaulun sanat 
puhuttelevat meistä jokaista.
1) Tuli tuikkaa pärehessä, ei oo siinä pere-

hessä lampun loistoa. Sydämellä toivo-
valla, alastonna paljahalla, viettää lapset 
lattialla joulun aattoa.

2) ”Joulujuhlan kallis aatto taasen meillä on 
nyt taatto, vaan ei syötävää”, lausui lap-
set isällensä, pyyhkein poies kyynelen-
sä, suruisasti sydämensä vielä tykyttää.

3) Isä kohottaapi päänsä, sanat hänen sy-
däntänsä kovin liikuttaa. Sanoo: ”Ehkä 
Luoja suopi, että äiti kohta tuopi leipää 
meille, jolla saamme näljän sammuttaa.”

4) Äiti sisälle jo astuu, ilonkyynelistä kas-
tuu silmät kaikkien. Kun hän heille lei-
päpalan jakaa kullekin ja kalan, mihin, 
mihin verratahan ilo lapsien?

5) Katsos kuinka polvillansa ylistävät Ju-
malaansa, viisi pienoista! Vanhemmat-
kin kasvoillensa lankeevat ja Luojallen-
sa kantavat he kiitoksensa kaikki ilosta.

”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan 
päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” 
-Luuk. 2:14

Rauhallista mutta riemullista ja 
ennen kaikkea siunattua 
Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa 

jokaiselle meistä!

Jari Valkonen

Joulun rauhaa

Oulun piispantalon pihalla on jouluseimi. 
Sen ohi ei voi kävellä pysähtymättä, sillä 
se suorastaan vangitsee katseen. Adventin 
aikana työpaikalle tullessani ihastelen päi-
vittäin tuota puusta rakennettua seimiase-
telmaa, jossa ihmishahmot ja eläimet ovat 
lähes luonnollisen kokoisia. Olen huoman-
nut, että sen äärelle pysähtyvät monet ka-
dun ohikulkijat. Joskus päiväkodin lapset 
tulevat ihan varta vasten ihastelemaan sei-
miasetelmaa.

Tänä syksynä julkaistu uusi epäviralli-
nen Uuden testamentin käännös UT2020 
käyttää seimestä ilmaisua ”eläinten heinät”. 
Uuden testamentin kreikankielisessä al-
kutekstissä fatnē (φάτνῃ) voi tarkoittaa 
eläinten ruokakaukaloa tai laajemmin ra-
kennusta, tilaa tai paikkaa, jossa eläimiä 
ruokitaan tai johon ne kootaan suojaan. 
Käännetäänpä sana sitten ilmaisulla seimi 
tai eläinten heinät, niin jouluevankeliumis-
sa merkitys on kuitenkin selvä. Kyse on 
paikasta, johon Jeesus, maailman Vapahtaja 
asetettiin heti syntymänsä jälkeen.

Tämän joulun alla katson Piispanta-

lon pihassa olevaan seimiasetelmaan toi-
veikkain silmin, silti huokaisten. Jospa ensi 
vuosi olisi parempi. Kunpa koronan kul-
ku saataisiin katkaistua ja pääsisimme taas 
puristamaan ystävän kättä. Kaipaamme 
niin kovin toistemme yhteyttä, läheisyyttä 
ja kosketusta. Sydämelleni nousee adven-
tin rukous: Hoosianna! Oi auta, pelasta!

Katsokaamme sielumme silmillä siihen 
seimeen, johon Jeesus, maailman Vapahtaja 
syntyi. Eikö olekin ihmeellistä, että Juma-
lan Poika aloitti elämänsä tässä maailmas-
sa juuri samalla tavalla kuin sinä tai minä; 
pienenä, alastomana, avuttomana. Jumala 
syntyi ihmiseksi syrjäiseen paikkaan. Hän 
oli täysin toisten armoilla, niin kuin kaikki 
vauvat syntyessään.

Jeesuksen syntyessä tähän maailmaan 
Jumala tuli konkreettisesti lähelle mei-
tä, jakaen ihmisen osan ja olosuhteet. Ih-
miseksi syntyneelle Jumalan Pojalle maa-
ilman ja sen ihmisten kärsimykset eivät 
tänäkään jouluna ole vieraita. Hän tun-
tee elämämme ja osamme. Seimen ää-
reltä meitäkin kutsutaan kääntymään lä-

himmäistemme puoleen. Seimen ääreltä 
avautuvat laajemmat näköalat toistemme 
yhteyteen, anteeksiantoon ja sovitukseen.

Hyvä ystävä, rohkaisen sinua tänä jou-
luna hiljentymään seimen ääreen ja et-
simään sieltä rauhaa, jota tämä levoton 
maailma ei voi antaa. Seimeen syntynyt 
Jeesus lupasi aikuiseksi vartuttuaan seu-
raajilleen näin: ”Minä jätän teille rauhan. 
Oman rauhani minä annan teille, en sellaista 
jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää 
vaipuko epätoivoon.” (Joh.14:27)

Siunattua joulua  
Sinulle ja läheisillesi!

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan  
piispa

Seimen luota löytyy rauha

Lapsuuden joulut ovat muistoissa usein taianomaisia. Niin oli myös 
minulla. Kasvoin maalla pienessä idyllisessä kylässä ja joulua odotet-
tiin aina innolla. Siihen aikaan oli yleinen tapa, ettei joulua ”kannettu 
sisään” kuin vasta juuri ennen aattoa. Joulun valmistelut ja itse juhlan 
vietto oli yhteisöllistä ja rauhallista. Kun katsoo tämän päivän maail-
maa niin ero edellä kuvattuun on aikamoinen. Joulu ottaa varasläh-
dön jo kuukausia ennen varsinaista juhlaa ja juuri kun itse juhla lo-
pulta koittaa, niin se pian jo pakataan pois, ja laitetaan kaappeihin ja 
komeroihin odottamaan seuraavaa vuotta. Joulun viettäminen juh-
lan oikeaan aikaan on typistynyt itse asiassa vain muutamaan päi-
vään, samalla kun aika ennen varsinaista joulua on muuttunut pik-
kujoulukaudeksi. Joulua ikään kuin konsumoidaan jo ennen aikojaan.

Jokaisella on toki oikeus omiin joulunviettotapoihin ja -perintei-
siin. On kuitenkin hyvä muistaa, että erityisesti ortodoksisessa kir-
kossa kirkkovuoden suuriin juhliin on tapana valmistautua asianmu-
kaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa tässä yhteydessä marraskuun 
puolivälissä alkavaa joulupaastoa, joka päättyy vasta joulupäivänä. 
Suuria juhlia edeltää myös esijuhla, jota Kristuksen syntymäjuhlan 
kohdalla vietetään neljä päivää ennen varsinaista juhlaa. Kirkon yh-
dessä keskeisimmässä jouluveisussa, Romanos Melodoksen (k. 500-
l.) kirjoittamassa Kristuksen syntymän kontakissa veisataankin:

”Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, 
ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. 
Enkelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. 
Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän 
tähtemme on syntynyt Lapsukainen – iankaikkinen Jumala.” 
Veisun alkusanat tänä päivänä ovat tässä olennaisia. Joulun ihme 

tapahtuu tässä ja nyt, tänä päivänä, ja meidän tehtävänämme on ih-
metellä Jumalan ihmiseksi syntymistä. Tätä ilosanomaa me ylistäm-
me, emme vain yhtenä päivänä, vaan yhä uudelleen ja uudelleen joka 
vuosi. Vapahtajan syntymä luolassa on luonnollisesti joulun sanoma. 
Eräässä toisessa kirkkoveisussa tämä luola, jossa neitsyt yliolennol-
lisen synnyttää, osoittautuukin ”kuningattarelle ihanaksi palatsiksi.” Ja 
vielä tänä päivänä Jumalansynnyttäjä Neitsyt Maria ”saapuu synnyt-
tääkseen luolassa sanoin kuvaamattomasti ikiaikaisen, ennen aikakausia 
olleen Sanan.” (Kristuksen syntymän aaton kontakki) 

Joulun kirkollinen juhlakausi jatkuu tammikuun 6. päivään asti, 
jolloin ortodoksisessa kirkossa vietetään Herran kasteen juhlaa 
(Teofania). Iloitkaamme Jumalan lihaksitulemisen juhlana armenialai-
sen Moses Khorenatsin (k. 490) nimissä olevan hymnin mukaisesti:

”Iloitse Maria, Jeesuksen äiti,
sillä sinä synnytit elämämme valon,
Jeesuksen, isiemme Jumalan. ”

Kristus syntyy – kiittäkää!

Metropoliitta Elia

Joulutervehdys Herran 
vuonna 2020
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Edes uskonkysymyksissä ei välty risti-
riidoilta. Raamatussa kehotetaan mo-
nissa kohdissa pelkäämään Jumalaa. 
Jouluevankeliumissa kerrotaan, kuinka 
Betlehemin kedon paimenet pelkäsi-
vät, kun heidän arkinen ja tavanomai-
nen työnsä keskeytyi taivaan enkelten 
ilmestymiseen. Evankeliumin mukaan 
pelko oikein ”valtasi paimenet”. Mika-
el Agricolan käännöksen mukaan pai-
menet ”pelästyivät suurella pelolla”. 

Koen itse Jumalan lempeänä, huo-
lehtivana, armollisena ja rakastavana. 
Jumalan pelkääminen on ollut itselle-
ni aina vaikeasti ymmärrettävää. Miksi 
hyvää ja rakastavaa Jumalaa tulisi pe-
lätä? Eikö Jumala juuri poista pelon 
ja anna mieleen rauhan ja levollisuu-

den? Voisiko olla niin, että Raamatus-
sa Jumalan pelkäämisellä tarkoitetaan 
syvimmiltään Jumalan kaikkivaltiuden 
ja pyhyyden kunnioittamista eli nöy-
ryyttä Jumalan edessä? Siis sen myön-
tämistä, että juuri minä olen syntinen 
ja tarvitsen Jeesuksesta selvitäkseni. 
Monenlaista pelkoa elämään mahtuu 
ilman Jumalan pelkäämistäkin. Ei us-
kon tule synnyttää pelkoa vaan luot-
tamusta, iloa ja toivoa. 

Kulunut vuosi on ollut monenlai-
sen pelon, epävarmuuden ja muutok-
sen vuosi. Näkymättömän viruksen 
pelko on muuttanut elämää, tapoja, 
arkea ja juhlaa. Pelko sairastumises-
ta on pakottanut luopumaan monis-
ta tutuista tavoista. Kätteleminen ja 

halaaminen eivät ole olleet mahdolli-
sia moneen kuukauteen. Turvavälit ja 
kasvomaskit ovat tulleet osaksi arkea. 
Monen joulu on nyt erilainen kuin ai-
kaisemmin, mikä voi voi pelottaa. Yli-
päätänsä joulu voi pelottaa: Joudunko 
olemaan jälleen yksin? Säilyykö per-
heessä sopu ja rauha? Riittävätkö ra-
hat ruokaan ja lahjoihin?   

Joulun sanoman ydin on siinä, että 
Jumala syntyy todellisen ihmiselämän 
keskelle Betlehemin tallin seimeen, 
jotta meidän ei tarvitse pelätä. Aikui-
seksi varttunut seimen lapsi kohtaa 
pahuuden, kuoleman ja tuonelan kau-
hut. Jeesus voittaa pahan ja kuoleman 
vallan. Valo voittaa pimeyden. Elämä 
voittaa kuoleman. Hyvä voittaa pahan.  

Seimessä näen ihmiseksi syn-
tyneen Jumalan. Pieni Jeesus-vauva 
eläinten syöttökaukalossa on kaik-
kea muuta kuin pelottava näky. Pienen 
vauvan näkeminen on toivon ja tule-
vaisuuden lupaus. 

Jouluyönä taivaan enkeleillä on 
viesti kaikenlaisten pelkojen ja hä-
dän keskelle: ”Älkää pelätkö!” Tämän 
viestin Betlehemin kedon pelokkaat 
paimenet saivat kuulla ensimmäise-
nä jouluna. Tämän saman viestin juuri 
sinä saat kuulla tänä poikkeuksellise-
na jouluna. Ei tarvitse pelätä. Ei tar-
vitse pelätä Jumalaa. Ei tarvitse pelä-
tä tulevaisuutta. 

Miksi ei tarvitse pelätä? Kos-
ka jouluna Jumala on erityisen lähel-

lä. Vapahtaja syntyy seimeen. Jouluna 
Jumala vakuuttaa hyvyyttään ja rakka-
uttaan. Eikä pelkästään vakuuta vaan 
jakaa yltäkylläisesti ja rajattomasti. Tä-
män hyvyyden ja rakkauden näen pie-
nen lapsen muodossa eläinten syöttö-
kaukalossa.

Siunattua, levollista ja 
toivottavasti pelosta vapaata 

joulua sinulle hyvä ystävä. 

Tuomo Törmänen
Koillismaan
rovastikunnan 
lääninrovasti

Ei tarvitse pelätä

Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Toivottavat kauppiaspari Tarja ja Kalle
Kauppa on suljettu 31.12.2020 saakka.

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Anders Wikströmin SukuseuraDNA:n tilastot kertovat, että 
suomalaisten jouluaaton ja 
joulupäivän datankäyttö on 
jo pidemmän aikaa poiken-
nut vuoden muista päivistä 
huomattavasti. Tänä vuonna 
tilanne on kuitenkin entistä-
kin erikoisempi. Asiantuntija 
uskoo edessä olevan kaikki-
en aikojen datajoulu.

DNA:n kiinteitä interne-
tyhteyksiä kuvaava datati-
lasto osoittaa, että siinä missä 
tavallisena päivänä suoma-
laisen datankäyttö alkaa aa-
mulla ja jatkaa tasaista kas-
vua kohti iltaa, jouluaattona 
ja joulupäivänä käyrässä ta-
pahtuu selvä muutos noin 
kello 12 ja kello 17 välillä.

Tuolloin käytetyn da-
tan määrä poikkeuksellisesti 
putoaa ja lähtee uuteen kas-
vuun vasta illalla, silloinkin 
hyvin maltillisesti.

”Jos katsoo menneitä ti-
lastoja, niin joulu on uniikki 
päivä tässä suhteessa. Joulu-
aamuna datankäyttö on vie-
lä kohtalaisen jyrkkää, mutta 
sitten laitteet suljetaan. Ih-
miset selvästi ovat rauhoit-
tuneet pois koneen äärestä 
ja keskittyvät muihin asioi-
hin. Välipäivinä saatetaan 
vuorostaan nähdä iso kas-
vu datassa, mutta jouluaat-

”Tulossa kaikkien aikojen datajoulu” 
– Netinkäyttö jouluna poikkeaa suuresti tavallisesta,  
ja tänä vuonna koronatilanne sekoittaa pakkaa entisestään

to ja -päivät ovat selkeästi 
olleet suomalaisille pyhiä”, 
DNA:n välitysverkkojen joh-
taja Ville Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan lait-
teiden käytössä on näky-
nyt vuosien mittaan pieniä 
muutoksia. Aiemmin joulu-
pyhinä saatettiin nähdä ra-
jujakin piikkejä SMS-vies-
tien määrässä, mutta nyt 
hajonta eri kanavien välillä 
on suurempaa. Myös lähte-
vän dataliikenteen kasvulu-
vut osoittavat, että video- ja 
kuvatervehdysten osuus on 
lisääntynyt huomattavasti.

”Nyt viestikanavia on jo 
niin monta, että se ennen 
tekstin muodossa lähetetty 
tervehdys lähtee yhä useam-
min jollain muulla tavalla, 
kuten ääniviestinä tai video-
na. Voikin sanoa, että jou-
lun viestintä läheisille jat-
kuu, mutta sen muoto on 
yhä enemmän muuttumas-
sa”, Virtanen toteaa.

Tulossa kaikkien 
aikojen datajoulu
Virtanen arvioi olevan sel-
vää, että tämän vuoden jou-
lu poikkeaa aiemmista. 
Syynä on erityisesti koro-
nakriisistä johtuvat etäsuo-

situkset, mutta myös muut 
asiat vaikuttavat. Hän uskoo 
luvassa olevan kaikkien ai-
kojen datajoulu.

”Nyt uskon, että perin-
teet muuttuvat, kun ihmiset 
vaihtavat fyysisiä tapaami-
sia videopuheluihin ja -ta-
paamisiin. Koronatilanteen 
puhjettua on maaliskuusta 
lähtien datankäytön muutos 
ollut voimakasta ja itselläni-
kin esimerkiksi isovanhem-
mat ovat jo tottuneet vi-
deotapaamisiin. Tämä tulee 
näkymään joulun datassa, 
ja edessä on todellakin tältä 
osin ennätyksiä rikkova jou-
lu”, Virtanen analysoi.

Hän muistuttaa, että da-
tan käytön trendi oli kas-
vava jo ennen koronaakin, 

mutta kriisi toi sen nopeasti 
uudelle tasolle.

”Verkkoon kiinnittyvi-
en laitteiden määrä nousee 
koko ajan ja se ajaa dataa 
ylöspäin. Mitä nopeampia 
liittymiä ihmisillä on, niin 
sitä enemmän dataa käy-
tetään. Kun nyt myydään 
enemmän ja enemmän vaik-
kapa entistä nopeampia 5G-
llittymiä, datan käytön mää-
rä kasvaa sitä mukaa myös 
mobiilipuolella. Voidaan 
aika varmasti sanoa, että da-
tamäärät tulevat seuraavina-
kin jouluina nousemaan vie-
lä sittenkin, kun korona on 
voitettu.”

DNA tiedotus
Kuva: DNA

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärvi-lehden tekemi-
sestä on vastannut vuodes-
ta 2015 lähtien VKK-Media 
Oy, yrittäjinä lehden perus-
tajat Heimo Turunen ja Eila 
Lahtinen. Syksystä 2018 
lähtien työ on suoritettu ali-
hankintana lehden kustan-
taja Kaleva Medialle. 

Ensi vuoden alusta läh-
tien yhteistyö jatkuu uusin 
järjestelyin. Ilmoitusmark-

kinointi siirtyy lehden kus-
tantaja Kaleva Medialle, 
yhteyshenkilönä tulee toi-
mimaan asiakkuuspäällik-
kö Kimmo Patosalmi pu-
helin 0400 266 556, kimmo.
patosalmi@kalevamedia.fi. 
VKK-Media Oy vastaa 
edelleen lehden toimittami-
sesta ja sivunvalmistami-
sesta eli lehden tekemisestä 
sekä painoon laittamisesta. 

Toimittamisen käytännön 
työstä tähänkin saakka vas-
tannut Heimo Turunen on 
nimitetty vastaavaksi pää-
toimittajaksi, puhelin 0400 
385 281, vkkmedia@vkk-
media.fi. Lehden toimiti-
lat ovat edelleen Korpitie 
6:ssa. 

Kaleva Media /
Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehdestä ajankohtaista
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksekästä
 Uutta Vuotta 2021!

PUDASJÄRVI -lehti

Toivoo: 
VKK-Median väki
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ARK. 9-20
LA  9-18
SU  10-18

Voimassa 22.12.2019

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

RAUTAOSASTOLTA

-  nORjAn LOhTA KOKOnAISEnA jA FILEEnÄ
-  KIRjOLOhTA KOKOnAISEnA jA FILEEnÄ

SELFIEvALO
- led
- jalustalla

1995
SELFIE LED vALO
lattiajalustalla

3995

Denver
DROnE
HD-kameralla

6990
Denver
mInI DROnE

2690

KE-TO 23.-24.12.

Poron
KyLmÄ-
SAvURULLA

Atria Perhetilan
KAnAn 
SISÄFILEE
480-600 g

Atria
KARjALAn-
pAISTI 700 g

Eldorado
hEDELmÄ-
cOcKTAIL
822/500 g

Eldorado
KUIvATUT
SEKAhEDELmÄT
250 g

PullaPirtti
jOULULImppU
500 g

Valio
OLTERmAnnI
1 kg tai 17% 900 g

Risella
pUURORIISI
1 kg

Korpela
AITO
jOULUKInKKU
pala, n. 1,3 kg/kpl

Auran
SInApIT
275 g

Valio 
AInO
jÄÄTELöT
900 ml

Annas Original
pIpARKAKKU 
ohut, 300 g

Red Del
OmEnA
Italia

Saarioinen
jOULU-
LAATIKOT
700 g

Atria
ROSOLLI
550 g

Atria ITALIA-, 
pUnAjUURI- tai 
pERUnASALAATTI 
400 g

Hartwall
pEpSI mAx
1,5 l
sis. pantin

Hartwall
jOULUOmEnA-
LImOnADI 
1,5 l sis. pantin

Niemitalon tuore
LEIpÄjUUSTO
500 g

palvelemme:

KE 8-20
TO 8-13 (aatto) 

PE SULJETTU

LA SULJETTU

MA 8-19 
TI 8-19
KE 8-19
TO 8-18
PE SULJETTU

LA 9-16

- IRTOTynnyRISILLIÄ
- SILLIFILETTÄ jA  

SILLIpALOjA
- mAjOnEESISILLIÄ
- SUUTARInLOhTA
- SAvUSIIKA

- SAvULOhIFILETTÄ
- SILAKKAFILETTÄ
- jA pALjOn mUITA 

hERKKUjA...

Valio
KUOhUKERmA
3,3 dl

1990

2800

3500

29900

Nero 
pilkkiahkiot
M-koko 85x45x22 cm

L-koko 100x52x26 cm

XL-Koko 120x60x25cm

Nero
kelkka-ahkio
210cm x 80cm

1990

1490

999039903995

2500 5990

Nebo Rebel
ladattava 
otsalamppu
Neljästä eri valaisutilasta löytyy sopiva valoteho 
niin lenkkipolulle kuin erilaisten töiden tekoon. 
Valaisimessa on kolme erilaista kiinnitysvaihto-
ehtoa; otsanauha, magneetti ja kiinnitysklipsi,  
joita hyödyntämällä eri käyttötarkoituksiin löytyy 
helposti sopiva tapa kiinnittää valaisin niin, että 
molemmat kädet jäävät vapaiksi. 
Säädettävä 2,5 cm leveä otsanauha tuntuu mie-
lyttävälle ja pysyy tukevasti päässä. Otsanau-
hassa olevat heijastavat painatukset parantavat 
esimerkiksi lenkkeilijän näkymistä liikenteessä Tekninen microfleece 

väliasu

ProMaster
ruuvimeisseli-
kärkisarja
28-osaa

Black&Decker
akkuporakone- 
sarja 2x18v Lithium, 
sis.80-os.tarvikkeet

Nebo BIG Poppy
ladattava 
otsalamppu
Tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 
lumenin käsivalaista sekä realistisen tuntuista 
elävällä liekillä valaisevaa lyhtyä. Valaisimen 
virtalähteenä toimii USB-ladattava akku. Va-
laisin toimii tarvittaessa myös virtapankkina 
muille USB-ladattaville tuotteille. Liekki emu-
laattori luo realistisen  näköisen liekin ilman 
lämpöä taiioikean liekin vaaroja. BIG Poppylla 
voit luoda turvallisesti retkeily tunnelmaa sisä- 
tai ulkotiloihin. Tuote soveltuu loistavasti ret-
keilijälle, telttailijalle, karavaanarille sekä te-
rassille tai parvekkeelle luomaan tunnelmaa.

Mycro
avaimenperä
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla 
valaisin ladataan. Valaisimen lataus tyhjästä 
täydeksi kestää enintään 2 tuntia. Virran ku-
lutukseen vaikuttaa valittu valoteho. Matalalla 
valoteholla valaisimen käyttöaika on noin 5 
tuntia ja korkealla valoteholla noin 1 tunti. 

Safari termo
lämpÖ- 
saappaat
-irtovuori
-koot 41-48

8-19
9-16

Keskiviikkona ja torstaina
LOhImARKKInAT

-   SAvU nIERIÄÄ
-   SAvULOhTA
-   GRAAvILOhTA
- IRTOTynnyRISILLIÄ
- jUhLA mAjOnEESISILLIÄ
- IRTOSILLIFILETTÄ

Panda
jUhLApöyDÄn
KOnvEhDIT
300 g

3 pkt

yms. herkkuja

765
100 g

599

599
ras

269
prk

249
pkt

250
pss

195
kg

335
ras

129

195
plo

269

695
kpl

159
pss

599
kpl

399
pkt

179
pss

1195
kg

199
tuubi

195

pkt

ras

plo

ras

295
ras

995
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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

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

8-19
9-16

TALOUSTAVARAOSASTOLTA TEKSTIILIOSASTOLTA

ULKOTULI
4-6 h, 6 kpl

349
Polar
ULKOTULI
155x75

279

Polar
öLjyKynTTILä
12 kpl, 55 h

695
hAUTAKynTTILä
4 kpl

215
hAUTAKynTTILä
tekstillä

225

LyhTyKynTTILä
12 kpl

235

Havi
TUIKKU
50 kpl

295

Kauniit 

jOULUKUKAT ja 

-ASETELmAT

Havi
jUhLAKRUUnU-
KynTTILä 6 kpl

359

X-shot
BUg ATTAcK 

3990
cITy mAASTURI
valoilla

950
pALOAUTO
22 cm

1290
Pegasus
jäTTIpEhmO

3590
pEhmOnALLE
1 m

2990

pIKKU
pEgASUS

1850
Leikki
ImURI

1990
Leikki
KAhVInKEITIn

1390
Vileda
SIIVOUSSETTI
leikkeihin

1295
Club Petz
BETSy pUpU

4495

Robo Alive
LISKO ja KääRmE

2195
Denver
LASTEn KAmERA

4490

phASE 10 ja  
SKIpBO
pELIKORTIT

1495
Original
ALIAS SAnAn-
SELITySpELI

2990
mOnOpOLy

4195

Fantasy Model
KORURASIA

3295
Fantasy Model
KOOdILLInEn
päIVäKIRjA

3595

pULL 
my fIngER

3295
KImBLE 
TwIST

2690
KLASSIKKO 
pELIT
5 In 1

2895

Fantasy Model
TARRAKIRjA

995
Fantasy Model
SUUnnITTELUKIRjA
valo +ääni

2095

KIInAn
ShAKKI

1490
yATzy

490
SIKA-pELI

1090

Fantasy Model
mInUn pARhAAT
ySTäVänI

1195
Fantasy Model
RAnnEKELLO

1495

Makaava
KOIRA
1 m

2990

ROBOTTI

1090

mUUTTUVA 
LAByRInTTI 3d

3690
TRIVIAL pURSUIT
2000-luku

3995
AfRIKAnTähTI

2295
UnO ja dOS
pELIKORTIT

1490
Ihanat TOp-mOdEL TUOTTEET!

paljon erilaisia pELEjä iltojen iloksi!

pkt

pkt

Denver
BLUETOOTh
KAIUTIn

2490
Denver
cd-RAdIO-USB

4990
Maxell
BLUETOOTh
KUULOKKEET

1795

Prego
KERAAmInEn
SUORISTAjA

1995

Prego
mATKAhIUSTEn-
KUIVAAjA

1490

VAATE-
höyRySTIn

3190

Philips S113/41
pARTAKOnE

5990

Braun 300s
pARTAKOnE
ladattava

5995

VEREnpAInE-
mITTARIT

2995
Alkaen

Miesten
jUSSIKERRASTO
isoja kokoja
3XL-5XL

4490

Miesten
fLAnELLI-
pAITA

1490

Miesten
gOLLEgE-
hOUSUT
S-XXL

2400

Damela
naisten
pyjAmA

4750

Kauniskoti
KASVO-/ 
KäSIpyyhE 
50x70 cm

695

Kotimaisia

erilaisia

mERInOVILLA

SUKKIA
flyflot

AAmUTOSSUjA

naisille ja miehille
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Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Rauhallista joulua ja 
Onnellista uutta vuotta!

Kiitos asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta!

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Toivotan kaikille 
Tunnelmallista ja 

Rauhaisaa joulua sekä 
Onnellista uutta vuotta!

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021 

kaikille asiakkaille!
Taksi Lauri Lohilahti

040 516 9993 

Lasitusliike 
T:mi Pudas-Lasi 

Puh. 0400 241 533

Turvallista Joulua ja 
Hyvää alkavaa vuotta

 2021 asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille.

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2021!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Toivorikasta 
Uutta Vuotta!

0400 151 394   www.rtinfra.fi 

Sinä olet punatulkku
äiti on sanonut niin.
Nyt on tullut joulu
hauska kun me tavattiin.

Me viedään kynttilöitä haudalle.
Tule meidän lintulaudalle.
Kerro toisillekin linnuille terkkuja
että me laitetaan lintulaudalle teille jouluherkkuja.

Sisko Illikainen

Koronavuosi näytti, että päätöksiä voidaan tehdä 
nopeasti – näin yrittäjien tilannetta helpotettiin

Suomen Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen on tyytyväinen siihen, 
miten yrittäjiä pystyttiin aut-
tamaan nopealla aikataulul-
la ja paineen keskellä.

Suomen Yrittäjien toimi-
tusjohtaja Mikael Pentikäi-
nen on nähnyt läheltä koro-
nakriisin ja sen vaikutukset 
suomalaisessa yrityskentäs-
sä. Hän nostaa esiin Suomen 
valtiovallan ripeät toimet, 
jotka ovat osaltaan helpotta-
neet kriisistä selviämistä. Sa-
malla hän korostaa yrittäjä-
järjestön merkitystä.

– Tämä vuosi on ollut 
yrittäjäjärjestön näkökul-
masta aivan poikkeukselli-
nen. Koronakriisi on iskenyt 
suurella voimalla ja laajas-
ti yrittäjäkuntaan. Tämän ta-
kia lyhyessä ajassa on tehty 
enemmän yrityksiä koske-
via linjauksia ja päätöksiä 
kuin normaalioloissa vuosi-
en tai jopa vuosikymmenten 

aikana, Pentikäinen sanoo ja 
viittaa yritystukiin ja lain-
säädännöllisiin muutoksiin, 
jotka ovat teettäneet paljon 
valmistelutyötä myös yrittä-
jäjärjestössä.

Yhteistyö hallituksen ja 
eduskunnan kanssa on su-
junut Pentikäisen mukaan 
pääsääntöisesti hyvin.

– On hienoa, että tässä ti-
lanteessa on pystytty teke-
mään erittäin paljon yrityk-
siä auttavia päätöksiä. Näitä 
ei ole tehty vain Helsingis-
sä vaan myös Brysselissä ja 
paikallisesti. Olen tyytyväi-
nen siihen tapaan, jolla yrit-
täjäjärjestön organisaatio on 
toiminut. Aikaansaannok-
set näkyvät siinä, miten täs-
sä vaikeassakin tilanteessa 
moni yrittäjä on selvinnyt.

Tulevasta vuodesta Pen-
tikäinen toivoo helpompaa, 
mutta ei usko sen olevan 
helppo.

– Ensi vuonna virus ei 

ole enää tuntematon viholli-
nen ja rokotusohjelman ete-
neminen tuo toivoa. Uskon, 
että pääsemme kohti nor-
maalimpaa maailmaa. Yri-
tysten kannalta lähikuukau-
det näyttävät, kuinka paljon 
lisätukiohjelmia tarvitaan. 
Hyvin todennäköisesti tar-
vitaan vielä kustannustuen 
kolmas kierros. Kustannus-
tuen toinen vaihe on tullut 
haettavaksi joulukuun aika-
na.

Pentikäiselle itselleen 
vuosi on ollut erikoinen, 
sillä normaalit tapaamiset 
maakunnissa sekä yrittäjäti-
laisuudet ovat jääneet pois 
ohjelmasta.

– Minulle se on tarkoit-
tanut sitä, että kalenteri on 
keventynyt. Olen kantanut 
huolta oman organisaation 
jaksamisesta. Palveluihim-
me on kohdistunut etenkin 
keväällä enemmän kysyntää 
kuin koskaan aikaisemmin. 

Organisaatiomme oli erit-
täin kuormitettu, mutta olen 
ylpeä siitä, miten hyvin se on 
kestänyt paineen alla. Koro-
nakriisi on tehnyt vahvasti 
näkyväksi, miksi yrittäjäjär-
jestö on tärkeä ja miksi se on 
olemassa.

Kohti parempaa! Mikael 
Pentikäinen Suomen Yrit-
täjistä toivoo Rauhallista 
joulua ja parempaa Uutta 
Vuotta!

”Tämä maailma tarvitsee joulun
Että synkistä synkinkin yö
Vois nähdä sen ikuisen valon
Joka kaipuuna sydäntä syö
Jos me onnistumme kaiken kauniin
Toisiltamme piilottamaan
Tämä maailma tarvitsee joulun
Meidän rakkauden paljastamaan”

Joululahjakeräykseen runsaasti paketteja

Näin laulaa Suvi Teräsnis-
ka uusimmassa joululau-
lussaan ja näillä sanoilla ha-
luan kiittää tämän vuoden 
Joululahjakeräykseen osal-
listuneita. Sydämessä on 
suuri kiitollisuus, pakette-

ja tuli kaiken kaikkiaan 212 
kappaletta tänä vuonna. 

Paikallisia yrityksiä lähti 
mukaan K-Supermarket, S-
market, Pudasjärven Hau-
taustoimisto ja kukka Ky 
Pihlaja, Rytingin kyläkaup-

pa ja Halla Cafe & Catering. 
Lämmin kiitos teille.

Suurin kiitokseni läh-
tee kaikille yksityisille, niin 
monet rakkaudella kudotut 
villasukat on paketoitu nyt. 

Toivon kaikille Hyvää 
Joulua ja meille kaikille 

parempaa tulevaa vuotta. 
Pysykää terveenä!

Päivi Pohjanvesi. 



6 7nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 51 7PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2020nro 52

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

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 2021.

Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Kiitos 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

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2021

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2021

0400 396 058

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä kaikille ihmisille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Joulupuu-keräys toteutui 
tänäkin vuonna upealla ta-
valla. Tämä oli jo 11. kerta, 
kun keräys järjestettiin Pu-
dasjärvellä. 

Joulupuu-keräyksen 
avulla autetaan lapsiper-
heitä, joissa on taloudel-
lisia huolia tai muuten 
vaikea elämäntilanne. Jou-
lupuu-keräys mahdollistui 
ja toteutui tänäkin vuonna 
moniammatillisena yhteis-
työnä Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Pudasjärven 
yhdistyksen ja LähiTapio-
lan yhdessä organisoimana. 
Oulunkaaren perhepalve-
luiden työntekijät ja seura-
kunnan diakonityöntekijät 
kartoittivat perheiden tar-
vetta ja halukkuutta osal-
listua Joulupuu-keräyk-
seen lahjansaajina. Jaettavaa 
oli tänä vuonna 150 paket-
tia, jotka vapaaehtoiset yk-
sityishenkilöt ovat hankki-
neet tuomaan jouluiloa.

Kuusia, joista sai käy-
dä noutamassa pakettikor-
tin, oli K-Supermarketissa, 
S-marketissa, M-Tavarata-
lossa ja Tokmannilla. Pu-
dasjärven kaupunki on lah-
joittanut useana vuonna 
joulukortteihin varatun ra-
han Joulupuu-keräykseen, 
jolla on ollut mukana lahjo-
jen hankinnassa.  

Joulupuukeräyksellä jälleen 
lahjapaketteja lapsiperheille

MLL:n hallitusväki sekä 
LähiTapiolasta Sari Pähti-
lä lajittelivat paketit. Lah-
jat toimitetaan perheille 
jouluviikon aikana kotipal-

velutyöntekijöiden kaut-
ta. MLL haluaa kiittää 
lämpimästi kaikkia Joulu-
puu-keräykseen osallistu-
neita yhteistyökumppa-

neita ja lahjoittajia; teidän 
avullanne saadaan lisää jou-
luiloa moneen lapsiperhee-
seen! HT

Joulupuukeräykseen tuli tänä vuonna 150 pakettia, joita lajittelemassa oikealta Hely 
Forsberg-Moilanen, Jonna Puhakka, Sari Pähtilä, Anu Pekkala ja Veera Ivola. Anu 
Pekkala oli tuoreena MLL:n hallituksen jäsenenä ensimmäistä kertaa joulupuukerä-
yskampanjassa mukana.

Kaksi joulutonttua
Täytyy mennä vuosikym-
menet taaksepäin, kun 
lapsuudessani vaikuttivat 
sellaiset tontut kuin talli-
tonttu ja saunatonttu. He 
saapuivat hyvissä ajoin 
ennen joulua omille oles-
kelupaikoille, eli toinen 
meni hevostallin vintille 
ja saunarakennukseen toi-
nen. He saapuivat porol-
la ajaen, suksilla seisoen, 
mukanaan olkauksessa 
porontalja. Poro vietiin lä-
heiseen kuusikkoon, jossa 
se sai syödä oman joulua-
terian. Talja oli lämmin ja 
pehmoisa nukkuma-alus-
ta. Tallin ylisillä oli hevos-
ten heinät, niin olipa peh-
moinen nukkumapaikka. 
Mitä hän siellä teki? Kat-
seli tietenkin talon touhu-
ja, varsinkin lasten käyt-
täytymistä, täytyihän elää 
joululahjatoiveitten mu-
kaan. Kuka sai nuken, jol-
lekin puisia leikkikaluja 
tai jotakin makeaa suuhun 
pantavaa.

Kuuluihan tallitontulle 
myös hevosen sukimista 
tai pudottaa tallin ylisiltä 
jokin heinävihko. Saipa-
han polle vähän ylimää-
räistä purtavaa. Kun se 
alkoi rouskuttamaan hei-

Kauko Kuukasjärvi pitämässä alkuvuonna Kalevalan 
päivän juhlassa Sarapirtillä pakinaa Nuorisoseuran 
historiasta.

nää. Tietenkin vähän ihmet-
teli, miten isäntä oli niin rei-
lulla päällä ja näkymätön 
käsi harjasi pintaa ja se tun-
tui erittäin mukavalta. Kun 
tontun työaika oli yöllä, 
niin täytyi touhua järjestää, 
että sai hiljaiseen päiväsai-
kaan ottaa pienet torkut läm-
pöisellä porontaljalla. Pol-
len lähtiessä työhommiin, 
ei kuulunut kavioiden ko-
pinaakaan tallin parresta tai 
veden ryystämistä sankosta.

Entäs se saunatonttu. Hä-
nen täytyi kiivetä saunan-
vintille. Poron taljan alle 
haki ladosta heiniä pehmus-
teeksi ja kääri heinää tyy-
nyksi. Entisajan saunat oli-
vat savusaunoja. Sitä täytyi 
mennä tallitontun vieraaksi 
lämmitysajaksi, koska savua 
tuli ovesta ja räppänästä san-
kasti. Sekin oli tuttua puu-
haa, kun hakattiin avento 
veden ottoon kylpyvedeksi. 
Saunatonttu odotti sivum-
malla väen kylpytouhut ja il-
lan tullen kiipesi lämpöiselle 
taljalle nukkumaan. Hieman 
savun haju tuntui nenässä, 
mutta hetken päästä nukah-
ti. Sitten heräsi saunan etei-
sestä kuuluvaan kolisteluun, 
kurkisti salaa ja huomasi 
kahden nuoren istuvan vie-

rekkäin eteisen penkillä. Ko-
vin olivat onnellisen näköi-
siä, pieni rakkaustarina vain. 
Uuden päivän valjettua läh-
ti katselemaan ympäristöä, 
mitä siellä tapahtui ja samal-
la kävi poroaan katsomassa 
ja hyvin jaksoi, ei tuntunut 
olevan kiirettä minnekään. 
Näin nämä tontut suorittivat 
joulun tarkkailun ja aina oli 
kilttejä lapsia. Nyt oli tehtä-
vä suoritettu ja paluumatka 
Korvatunturille alkoi. 

Tämän ajan elämän mu-
kaan ei näillä tontuille ole 
enää tehtäviä. Tallien ovet 

ovat lukossa, hevosia on 
runsaasti ja kaikki ovet ja 
luukut vahvasti lukossa. 
Ympäristö on täynnä lii-
kettä, eikä paikkaa, mihin 
poron voisi jättää laidun-
tamaan. Niinpä joulu-
pukki päätti lakkauttaa 
näiden tonttujen virat ja 
pääsivät hyvin ansaitulle 
eläkepäiville. 

Hyvää joulua 
teille lukijat!

Kauko Kuukasjärvi
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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

Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

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

93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

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

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

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry

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.

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!

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

Kipinän 
kyläseura

Kalevi 
Turves Jukolantie 35, Pudasjärvi. P. 0400 251 671

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513.
e-mail aila.repola@pp.inet.fi

os. Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

A. REPOLA OY

TILI- JA VEROASI-
AINTOIMISTO

Taipaleenharjun 
kyläseura
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Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2021!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

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!

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 

kuneesta vuodesta toivottaen 
stressitöntä joulua ja 

onnellista uutta vuotta!Pirjo

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme

Kiittäen kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2021.
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         
www.kle.fi p. 0400 384 407

Korpisen kyläseura ry 
Kiittää kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021.

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2021!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Tervetuloa!
Kurssit alkavat maantaisin. 

Aktiivista ohjeistusta valiokunnalta
Vuoden viimeisessä koko-
uksessaan 17.12. hyvinvoin-
tivaliokunta sai tekninen 
johtaja Janne Karhulta katta-
van katsauksen teknisen toi-
men tilanteeseen. Teknisen 
toimen osalta eletään tällä 
hetkellä kovaa muutoksen 
aikaa. Kiinteistöpäällikön 
tehtävässä toiminut Mar-
kus Luukkonen palaa vas-
taavan rakennustarkasta-
jan virkaan. Hänen tilalleen 
kiinteistöpäällikön tehtä-
vään on valittu Perttu Gran-
lund. Vuoden alussa aloittaa 
uudessa tehtävässä tekninen 
isännöitsijä Kari Vares, jonka 
tehtävät muodostuvat pää-
asiassa kiinteistöjen korjaus- 
ja kunnossapitotöiden val-
mistelusta, toimeenpanosta, 
ohjauksesta ja raportoinnis-
ta sekä työkohteiden työtur-
vallisuusvelvoitteiden var-
mistamisesta. Kaupunki on 
tehnyt Taivalkosken kunnan 
kanssa sopimuksen, jossa he 
ostavat kunnallisen raken-
nusvalvonnan Pudasjärven 
kaupungilta. Pudasjärvellä 
on viimeiset 10 vuotta elet-
ty suurta rakentamisen buu-
mia. Seuraavan kolmen vuo-
den aikana investoinnit ovat 
kuitenkin pienenemässä, jo-
ten tämä antaa organisaa-
tion vahvistamisen kautta 
mahdollisuuden siihen, että 
tulevia investointihankkeita 
voidaan toteuttaa itse käyt-
täen omaa asiantuntijuutta. 
Teknisen toimen ja hyvin-
vointi- ja sivistystoimen kes-
kusteluissa on noussut esille 
kaupungin liikuntapaikko-
jen teknisen ylläpidon siirtä-
minen takaisin teknisen toi-
men hallintaan. Valiokunta 
ohjeistaakin hyvinvointi- ja 
sivistystoimea sekä teknis-
tä toimea käynnistämään 

keskustelut liikuntapaikko-
jen teknisen ylläpidon si-
joittumisesta kaupungin 
organisaatiossa. Lisäksi oh-
jeistetaan, että tekninen toi-
mi huomioi työllistämisen 
näkökulman, kun tulevai-
suudessa suunnitellaan or-
ganisaation uudistuksessa 
toteutettavia korjausraken-
tamisia. 

Hankkeiden ja järjestö-
työn palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin esitteli jär-
jestöyhteistyön asiakirjan 
ja yhteisöllisyysohjelman 
luonnokset. Järjestötyön 
asiakirjaan ohjeistettiin li-
sättäväksi valtakunnalliseen 
Lipasjärjestelmä- kohtaan 
liikuntaan ja ulkoiluun tar-
koitetut käyntikohteet. Jär-
jestelmään lisättävien koh-
teiden tulee olla huollettuja 

ja asianmukaisesti varustet-
tuja. Pelkästään jokamie-
hen oikeuksin käytettäviä 
paikkoja ja alueita ei lisätä. 
Käyntipaikat näkyvät ret-
kipaikkakartassa. Yhteisöl-
lisyysohjelmaan ohjeistet-
tiin lisättäväksi osallisuuden 
tarkastelu laajassa hyvin-
vointikertomuksessa sekä 
hallintokunnittain osavuosi-
katsausten ja tilinpäätöksen 
yhteydessä.

Kuntalaisen yhteyden-
oton perusteella käsiteltiin 
lasten päivähoitoon pää-
syä nopeallakin aikataulul-
la. Päätettiin kutsua varhais-
kasvatuksen aluejohtajat 
kertomaan varhaiskasvatuk-
sen tilanteesta ja omasta nä-
kökulmastaan nopean päi-
vähoidon tarjontaan. 

Edellisessä valiokunnan 

kokouksessa ideoitiin mah-
dollista kuntalaisille koh-
distettua kävelykampan-
jan käynnistämistä, jonka 
tarkoituksena on kannus-
taa kuntalaisia liikkumaan. 
Päätettiin ohjeistaa kaupun-
gin liikuntatoimea suun-
nittelemaan yhdessä mark-
kinnoinnista vastaavan 
palvelusuunnittelijan kans-
sa kyseistä liikuntahaastetta. 

Helsingin kaupunginkir-
jasto on julkistanut kirjoi-
tuskipailun, jonka teemana 
on toivo. Kuntalaisia kan-
nustetaan osallistumaan kil-
pailuun sekä ohjeistetaan 
markkinoinnista vastaavaa 
palvelusuunnittelijaa infor-
moimaan kilpailusta kunta-
laisia. 

Sointu Veivo 

Hyvinvointivaliokunnan esittelijät Outi Nivakoski ja Juha Holappa, puheenjohtaja 
Sointu Veivo ja sihteeri Katja Siekkinen toivottavat valiokunnan jäsenille ja kaikil-
le kuntalaisille Jouluiloa ja Antoisaa Vuotta 2021. Valiokunnan jäsenet osallistuivat 
kokoukseen kotonaan Teamsin välityksellä, siksi heitä ei näy kuvassa.

mitä koiranelämään mahtuukaan

-lainakoiria
Wilma tonttu jouluisissa mietteissä
Kuusen alla on kummaa puhinaa,
karvaisen kuonon jouluista tuhinaa,
heilahtaa kuusen katveessa tassu,
kurahtaa vihreän varjossa massu,
joulukoira on asialla
oksien peitossa kuusen alla.
Koiralla mielessään jouluiset ilot,
pukki ja lahjat ja namikilot.
Siksipä heilahtaa karvainen tassu,
siksipä kurisee massu,
että on tarpeen hetkinen vartoa,
odottaa, paastota, punoa vartoa.
Jälkeen koulun on  odotus joulun,
kaikkein kauneinta maailmassa.
 Koiran mielessä joulu väikkyy
kynttilän valo silmissä läikkyy.
Mieli on auvoinen, mieli on avoin
viettääkseen joulua jouluisin tavoin
(Elina Karjalaisen Upponallen joulurunoa mukaellen)

 
Lahja Nurmela Lainakoirat Tessa, Wilma (kuvassa) ja Jeppe 

toivottavat kaikille lehden lukijoille ja

toimituksen väelle levollista ja rauhallista joulua!
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PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Rauhallista 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

HYVÄÄ JOULUA
& ONNELLISTA  UUTTA VUOTTA! 

Pudasjärven kaupunki lahjoittaa joulukorteista 
säästyneet varat Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Joulupuu-keräykseen

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2021!

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys 
toivottaa jäsenilleen, 

kaikille toiminnassa mukana olleille ja 
yhteistyökumppaneille

Pudasjärven Eläkeliitto

Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Pudasjärven Veteraanit ja puolisot, 

sotalesket ja kannattajajäsenet.
Kiitämme talkoolaisia ja 

yhteistyökumppaneita kuluneelta 
vuodelta! 
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Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2021!

Pentti Riekki vaihtamassa vapaalle

Joulun aikana kirkossa 
vallitsee juhlallinen tunnelma

Seurakuntamestari Pentti 
Riekki on palvellut Pudasjär-
ven seurakuntaa 39,5 vuotta. 
Hänen viimeinen työpäivän-
sä oli joulunalusviikolla, jol-
loin siirtyi pitämään lomi-
aan. Virallisesti hän siirtyy 
eläkkeelle maaliskuun alus-
ta. Jouluaattona oli tarkoitus 
olla vielä töissä, mutta koro-
nan vuoksi jouluaaton harta-
us lähetetään netin kautta.

- Olen ensimmäisen ker-
ran ollut joulukirkossa noin 
kymmenvuotiaana vanhem-
pieni kanssa. En osannut sil-
loin arvata, että aikuisena 
tulen siellä palvelemaan seu-
rakuntalaisia. En aavistanut 
vielä rippikouluaikanakaan, 
kun olin kirkossa ripillä ju-
hannusaattona vuonna 1970.

Jouluaika on seurakun-
tamestarille kiireistä, mut-
ta mieluisaa aikaa. Kirkossa 
käy väkeä aattohartauksissa, 
yökirkossa, kuten myös jou-
luaamun jumalanpalveluk-
sessa. Tuolloin kirkossa val-
litsee juhlallinen tunnelma. 
Hänen mielestään on oikein 
hyvä asia, kun seurakun-
talaiset muistavat jouluna 
edesmenneitä sukulaisiaan 
ja käyvät hautausmailla sy-
tyttelemässä kynttilöitä 

omaistensa haudoille. 
Riekin jouluaatto on työ-

vuosien aikana aina alka-
nut kynttilöiden sytyttämi-
sellä sankarihaudoille, jonne 
on aina tullut joitakin vapaa-
ehtoisia mukaan. Valaistut 
hautausmaat luovat omal-
la tavallaan herkän joulu-
tunnelman, jollainen kuuluu 
jouluun. Jouluajan lisäksi 
haudoille sytytellään kyntti-
löitä sekä itsenäisyyspäivä-
nä että pyhäinmiesten päi-
vänä. Kynttilät eivät Riekin 
mukaan talvisaikaan aiheu-
ta suurta palovaaraa, mutta 
toiveena olisi, ettei niitä sy-
tytellä liian lähelle toisiaan 
muulloinkaan. 

Riekin jäätyä eläkkeel-
le seurakuntamestarin töitä 
jatkaa hänen veljensä Juha 
Riekki, jolle seurakuntames-
tarin työt ovat tulleet tutuik-
si tuuratessaan veljeään jo 
kymmenien vuosien ajan. 
Pentti on puolestaan lupau-
tunut lomittamaan veljeään 
eläköitymisen jälkeenkin.  

Työ mieluisaa ja  
vaihtelevaa 
Pentti Riekki on syntynyt 
Hirvaskosken Rojolassa, jos-
ta hän muutti asumaan Ku-
renalle 1980. Hän oli tuohon 

aikaan töissä Kontiolla ja nai-
misiin menon jälkeen perhe 
alkoi etsiä asuntoa Kurenal-
ta. He saivat tietää, että seu-
rakuntatalolta vapautuu ta-
lonmiehen asunto, johon 
he sitten pääsivät asumaan 
1981 vuoden alussa. Riek-
ki oli 25-vuotias, kun aloitti 
työt seurakunnan palveluk-
sessa. Alkuun hän teki neli-
sen vuotta sivutoimitöitä ja 
katsoi parhaakseen perustaa 
Kiinteistöhuolto Riekin, jossa 
nykyään ovat yrittäjinä hä-
nen pojat. 

Riekki on tykännyt työs-
tään seurakunnan palveluk-
sessa. Työtään hän kuvaa 
monipuoliseksi ja vaihtele-
vaksi seurakuntalaisten pal-
veluksi niin surussa kuin 
ilossa. Jotkut hautauspäivät 
ovat olleet raskaimpia päi-
viä. Hän on ehtinyt palvel-
la useita kirkkoherroja alka-
en Timo Hämäläisestä. Hän 
puhuu jopa kymmenen eri 
kirkkoherran ja papin palve-
luajasta.  

Riekin työhön on kuulu-
nut talonmiehen töitäkin ja 
muita huoltotöitä seurakun-
nan monissa kiinteistöis-

sä. Niitä hän hoiti 90-luvulla 
haudankaivaja Jaakko Har-
jun kanssa. Hänen jäädessä 
eläkkeelle, hautaustyötehtä-
vät lisääntyivät ja niitä sekä 
suntion töitä hoidettiin vuo-
situhannen vaihteen jälkeen 
noin 10 vuotta Timo Tuo-
himaan kanssa. Sen jälkeen 
Riekin työhön on kuulunut 
hautaustoimen hoitaminen, 
hautausmaiden hoito ja kir-
kon sekä kappelin siivouk-
set.

- Vuosittain Pudasjärvellä 
haudataan vainajia Saraky-
län ja Riekinkankaan hauta-
usmaihin yhteensä noin 130. 
Arkkuhautauksien ohessa on 
nykyisin jonkin verran uur-
nahautauksia. Kiireisimpänä 
viikonloppuna on ollut jopa 
seitsemän hautausta ja siihen 
vielä joku vihkiminenkin. 

Pentti Riekki tykkää luon-
nossa liikkumisesta ja tehdä 
töitä Livon mökillä. Metsäs-
tys kuuluu myös hänen har-
rastuksiinsa samoin kuin va-
paaehtoistyö erähenkisessä 
umpihankihiihdossa Pudas-
järven Urheilijoissa. 

Rauni Räisänen

Pentti Riekki vastasi käytännössä kuluneena syksyllä käyttöön otetun Riekinkankaan 
muistokummun ja uurna-alueen rakentamisesta. Alueelle sijoitettiin myös tyhjän sy-
lin muistomerkki, jonka sähkötöiden viimeistelyä Riekki on kuvassa tarkistamassa.

Pudasjärven Urheilijat ja-
koi marraskuun alussa 
75-juhlavuoden kunniaksi 
Suomen liikuntakulttuurin 
ja urheilun ansiomerkke-
jä yli 20 vuoden aktiivitoi-
minnasta urheiluseuran 
hyväksi. Pentti Riekki 
huomioitiin ansiomitalilla 
kultaisin ristein. 

Seurakunta muisti joulukuun kirkkovaltuuston koko-
uksessa kukkakimpulla pitkäaikaista työntekijäänsä 
Pentti Riekkiä. Pentti Riekin työhön on kuulunut vainajien saattami-

nen Riekinkankaan ja Sarakylän hautausmaalle. Hän 
työskenteli Riekinkankaan hautausmaalla myös vii-
meisenä työpäivänään maanantaina 14.12. 
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Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.
Hyvää joulua ja

onnellista uutta vuotta 2021 toivottaa

Syötteen 
Maansiirto Oy

Kiitämme kaikkia seuramme jäseniä, 
talkoolaisia, yhteistyökumppaneita 

kuluneesta vuodesta! 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista vuotta 2021!

Pudasjärven Urheilijat ry
Kirsi Hanhela
Marko Koivula

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Pudasjärven Vuokratalot Oy toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Tunnelmallista 
Joulun aikaa

ja hyvää uutta 
vuotta!

maarakennus puurunen oy
toivottaa kaikille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2021!
Marko ja Jukka

Schwibbogen 
valaisee pohjoisen kaamosta

Työhuoneemme ikkuna-
laudalla on ympäri vuo-
den Schwibbogen, kynttilä-
kaari. Sen kaaren varjossa 
Maria ja Joosef kumartuvat 
lapsensa puoleen seimen 
ääressä, palmupuut huoju-
vat etelän tuulessa ja kame-
likaravaani tekee matkaa. 
Kenties siinä ovat tietäjät 
tulossa kaukaa idästä. 

Koriste nostetaan valais-
tuna olohuoneen ikkunal-
le adventtina ja palautetaan 
takaisin loppiaisena. Ky-
seessä on moderni versio 
Schwibbogenista, perintei-
sestä saksalaisesta jouluajan 
kynttiläkaaresta. Meillä se 
valaisee jouluaikaa ja poh-
joisen kaamosta.   

Valon kaipuuta Schwib-
bogen on merkinnyt myös 
syntymäsijoillaan Erzgebir-
gen malmialueella Saksas-
sa. Sen on ollut tarkoitus 
tuoda symbolisesti valoa 
mainareille kaivosten pi-
meyteen. Se lienee kehitty-
nyt tavallisesta metallisesta 
kynttilänpitimestä valaise-
maan kaivosmiesten yhteis-
tä ateriaa ja laskeutumista 
jouluun (Mettenschicht). 

Erzgebirgen alue mai-
nostaa itseään joulumaana, 
joka pitää vireillä Schwib-
bogen-perinnettä. Keskus-
paikkana olevassa Seiffenin 
kaupungissa taitaa olla jou-
lu ainainen, vaikka korona 
on sielläkin vähentänyt jou-
lumatkailua rajusti.   

Schwibbogen-nimitys 
tulee sanasta Schwebebo-
gen, joka on keskiajalla tar-
koittanut kahden seinän vä-
listä niin sanottua kelluvaa 
kaarta. Koristeen pääosa 
muodostuu puolikaaresta, 
jonka on nähty merkitsevän 
kaivosaukon ja -tunnelin tai 
taivaankaaren muotoa. To-
sin kaari saattaa olla myös 
kulmikas, pyramidin muo-
toinen. 

Kynttilöiden määrä on 
vaihdellut kaaren koon mu-
kaan, yleensä niitä on ol-

lut pariton luku, esimerkik-
si yksitoista. Tämä luku on 
tulkittu Jeesukselle uskol-
listen opetuslasten määräk-
si, josta petturi Juudas on 
poistettu. Nykyisin vaha-
kynttilät on korvattu säh-
kökynttilöillä tai LED-valo-
nauhalla. 

Juudaksen poiston ja yli-
päätään Schwibbogenin 
keksimisen 1740-luvulla on 
saanut nimiinsä vuorityö-
läinen J. C. Teller. Materi-
aalina oli takorauta, joka 
saatettiin maalata. Siluetti-
maisissa hahmoissa kuvat-
tiin mainareita ja heidän 
työkalujaan, puuseppiä, 
pitsinnyplääjiä ja kuusia.    

Seiffenin  
kaupungissa on joulu 
ainainen
Metalli on myöhemmin 
vaihtunut materiaalina ke-
vyempään puuhun, esimer-
kiksi pyökkiin tai koivuun, 
josta kuviot leikataan leh-
tisahalla. Teollisemmassa 
tuotannossa voidaan käyt-
tää laserleikkuria. 

Kuva-aiheet liittyvät 
yleensä historiaan, luon-
toon tai kotoiseen joulun-
viettoon. Schwibbogenissa 
voidaan kuvata jouluvalmi-
steluja, kuusen koristelua 
tai kyläläisten saapumis-
ta lumisen metsän keskel-
le pieneen idylliseen kirk-
koon.

Nykykoristeen kaariosa 
on kaksinkertainen, jolloin 
LED-valonauha jää piiloon 
osien väliin. Tekijältä vaa-
tii vakaata kättä leikata va-
nerista millilleen kaksi sa-
manlaista kaarta ja kuviota. 
Jotta kaari ja kuvio näkyvät 
kokonaan uloskin, Schwib-
bogen on sijoitettu mata-
lan valolaatikon päälle, joka 
vastaa korkeudeltaan ikku-
nanpuitetta ja jossa on oma 
kuviointinsa ja valonau-
hansa. Sitä voi siten käyttää 
erillisenäkin koristeena.  

Suomessa Schwibboge-
neita taitaa löytyä eniten 
pohjoisesta. Meri-Lapissa 
kynttiläkaaria valmistaa pe-
rinteisten saksalaisten mal-
lien mukaan käsityönä ke-
minmaalainen Bubi Willig. 
Myös meidän kauniit joulu-
kaaremme ovat hänen teke-
miään.    

Keminmaalaisen Bubi Willig käsityönä valmistamassa 
kynttilänkaaressa Maria ja Joosef kumartuvat lapsensa 
puoleen seimen ääressä.

Ylimartimot hakivat ennen joulua Metsäkirkko-aihei-
sen Schwibbogenin suoraan tekijältä Keminmaasta. 
Valolaatikossa on talvisia puuhia.

Hyvää joulua ja  
onnellista vuotta 2021  

kaikille Pudasjärvi-lehden 
lukijoille!

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija. Hän 
asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.

Joulu tulee tulee
ihmiset menee menee

kaikki täytyy ehtiä
ei voi vetelehtiä

niin pitää kaikki valmistella
kuumana on äidin pää sekä hella

kinkut kakut ynnä muut
jotta täyttyis herkkusuut

mutta istuhan hetki vielä
ja anna ajatustesi viedä 

mikä onkaan Joulun taika
mietippä sitä, nyt on sen aika

Syntyi tallin seimeen vaatimattomaan
pieni lapsi maailmaan

Hän toi lahjan, armon kalliin
sinne pieneen talliin

”Älkää pelätkö” sanoi enkeli heille
tuon suuren ilon teille

Ymmärtää ei voi tätä aina
tee kuin Maria ja nämä mielees paina

Ei unhoittua saa se koskaan meiltä
Hän ohjaa meitä taivaan teitä

Laulu kuuluu torvet soi
parhaimman lahjan Jeesus toi 

Yhdessä siis iloitkaamme
niin sydänjoulun sisään saamme.

Kari Stenius 

Jouluriimit 2020

Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle!
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Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta.

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2021!
PUDASJÄRVEN  

ELÄKELÄISET RY

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 
toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille 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 2021.

Jäsenistölle sekä 
yhteistyökumppaneille 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2021!
Toivottaa Pudasjärven Invalidit ry

Ranuan eläinpuiston Sisu-jääkarhu muutti

Ranuan Eläinpuistossa syn-
tynyt Sisu-jääkarhu muut-
ti joulukuussa Yorkshire 
Wildlife Park- eläintarhaan. 
Siirto toteutettiin EAZA:n 
jääkarhukoordinaattorin 
suosittelemana. 

Sisun matka alkoi 10.12. 
aamulla Ranuan Eläinpuis-
tosta kohti Iso-Britanniaa. 
Kuljetus toteutettiin maan-
teitse sekä laivayhteydellä. 
Perillä kuljetus oli sunnun-
taina, 13. joulukuuta. Kulje-
tus oli kolmen vuorokauden 
mittainen ja sujui ongelmit-
ta. 

Sisu viettää ensimmäiset 
päivät uudessa kodissaan 
tutustuen, vielä yleisöltä pii-
lossa. Mikäli kaikki sujuu 

ongelmitta, on tavoitteena 
aloittaa Sisun tutustuttami-
nen Yorkshiren eläintarhan 
toiseen urosjääkarhuun, Lu-
kaan, muutaman päivän 
kuluttua. Tutustuttaminen 
tapahtuu erillisissä aitauk-
sissa. 

Yorkshiren eläintarhan 
Project Polar Bear –alue on 
noin 10 hehtaarin alue, joka 
on jaettu kolmeen aitauk-
seen. Eläintarhan tavoittee-
na on siirtää Sisu ja Luka 
ystävystymisen jälkeen sa-
maan aitaukseen aina alku-
kesään 2021 saakka, jonka 
jälkeen tavoitteena on aloit-
taa kaverusten tutustuttami-
nen myös eläintarhan mui-
hin jääkarhuihin.

Jääkarhu on määritel-
ty luonnossa uhanalaisek-
si ja lajille on perustettu 
Euroopan eläintarha- ja ak-
vaariojärjestössä (EAZA) 
uhanalaisten lajien suoje-
luohjelma EEP, johon Ranu-
an Eläinpuisto ja Yorkshire 
Wildlife Park myös kuu-
luvat. Ohjelman tavoittee-
na on ylläpitää jääkarhujen 
eläintarhakanta elinvoimai-
sena ja perimältään riittävän 
monimuotoisena. 

Jääkarhu Sisu syntyi Ra-
nuan Eläinpuistossa marras-
kuussa 2016 ja oli Ranualla 
toinen syntynyt jääkarhu-
pentu, joka jäi eloon. 

Sisun vanhemmat ovat 
Ranuan Eläinpuistossa asus-

televa jääkarhunaaras Venus 
ja jo edesmennyt uros Ma-
nasse. Sisun paino Ranualla 
ennätti 450 kiloon, ja se on-
kin suurin petoeläin, joka on 
siirretty Ranuan Eläinpuis-
tosta. Ennustetaankin, että 
Sisu tulee kasvamaan isään-
sä isommaksi, sillä jääkarhu-
uros Manasse painoi 500 ki-
loa. 

Ranuan ensimmäinen sel-
vinnyt jääkarhunpentu Ran-
zo muutti toukokuussa 2014 
Wienin eläintarhaan Itäval-
taan.

Eläinpuisto tiedotus

Sisu jääkarhu ehti kasvaa neljässä vuodessa 450 kiloiseksi. Kuvat otettu kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa.

Vahvaksi-hankeen kokoon-
panoon on tullut muutos, 
kun hanketyöntekijä sijai-
suuteen on vuodeksi tullut 
Marjo-Riitta Alatalo. Mar-
jo-Riitta tulee toimimaan 
hankkeessa yhteistyökump-
paneiden kanssa palvelui-
den tavoitteellisessa kehit-
tämisessä sekä asiakkaiden 
valmentajana ja rinnalla 
kulkijana. Marjo-Riitta on 
koulutukseltaan Sosionomi 
AMK sekä ratkaisukeskei-
nen valmentaja. Taustaa hä-
nellä on mm. kuntouttavan 
työtoiminnan sekä mielen-
terveyspalveluiden palve-
luohjauksen kehittämisessä, 
aikuissosiaalityöstä, Ohjaa-
mo-hankkeesta, vaikutta-
mistyön kouluttamisesta ja 
yksilövalmentajana toimimi-
sesta. Marjo-Riitta tuo mu-
kanaan hankkeeseen osaa-
mistaan asiakaslähtöisestä 
ohjaustyöstä, palveluiden 
yhteiskehittämisestä ja ripa-
uksen luovia tavoitteellisia 
menetelmiä. 

-Vahvistuminen on mi-
nulle kasvun asennetta. 
Odotan innolla asiakkaiden 
sekä yhteistyökumppanei-
den tapaamista. Olen kuul-
lut paljon hyvää alueella 
tehtävästä kehittämistyös-
tä ja on hienoa olla muka-
na rakentamassa Pudasjär-
ven parasta osatyökykyisten 
työllistämisen mallia. Toi-
vottavasti tilanne sallii pian 
tapaamisen myös kasvotus-
ten ja etänäkin pääsemme 

viemään asioita eteenpäin 
reippaalla otteella, kertoo 
Marjo-Riitta

Pudasjärven kaupun-
gin Työllisyyspalveluiden 
Vahvaksi - osatyökykyisten 
työllistäminen -hankkeessa 
on tavoitteena rakentaa Pu-
dasjärvelle paikallinen osa-
työkykyisten työllistämisen 
malli. Pudasjärvellä teh-
däänkin laajalla verkostolla 
työtä osatyökykyisten työl-
lisyyden ja hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi. Toiminta on 
puolivälissä ja hyvän kar-
toitustyön pohjalta osatyö-
kykyisten palveluiden ke-
hittämistä jatketaan tulevan 
vuoden 2021 aikana tiiviil-
lä tahdilla. Alkuvuodesta 
on tulossa asiakkaille ATK 
ja hyvinvointi valmennus-
ta. Verkostolle on tarjolla tie-
toa neuropsykologiasta ja ta-
lous- ja velka-asioista sekä 
kehittämistyöpajoja. Pudas-
järveläisten työ- ja toiminta-
kyvyn kartoitukseen on otet-
tu käyttöön KunnonSyyni 
asiakastietojärjestelmä, jota 
kokeillaan hankkeen ajan. 
Töissä Vahvaksi-hankkees-
sa jatkaa projektipäällikkö-
nä Aili Jussila ja kuntoutta-
van työtoiminnan ohjaaja 
Arja Lamminkangas käyttää 
osan työpanoksestaan hank-
keelle. 

Osatyökykyisyys, mitä se 
on? Jokainen meistä on jos-
kus osatyökykyinen. Työ-
kyky on riippuvainen ter-
veydestä, koulutuksesta, 

elämäntilanteesta ja työn 
vaatimuksista.  Jos henki-
löllä on käytössä vain osa 
työkyvystä eikä hän pys-
ty vastaamaan työnsä vaa-
timuksiin, on hän osatyö-
kykyinen. Kuntoutuksella, 
kouluttautumalla työhön ja 
työtä voi räätälöimällä voi-
daan rakentaa uusia työn 
tekemisen tilaisuuksia. Jo-
kaisella meistä pitäisi olla 

mahdollisuus hyödyntää 
oman kykymme mukainen 
työpanoksemme. Tähän ta-
voitteeseen haetaan ratkai-
suita Vahvaksi-hankkeella. 
Hankkeen toiminta jatkuu 
31.3.2022 saakka ja 80 pro-
sentin rahoituksesta tulee 
Euroopan sosiaalirahastosta. 

Pudasjärvi-lehti

Marjo-Riitta Alatalo aloitti vahvaksi-hankeessa

Marjo-Riitta Alatalo odottaa yhteydenottoja henkilöiltä, 
jotka miettivät omaa työkykyä ja työtä.
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Koski vain ihan hiljalleen, 
pauhaa matkojen päässä...

Rauhallisen 
joulun toivotus!

Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2021!
 Pudasjärven Taksimatkat Oy, 

Piia ja Sami sekä Henri, Veikko ja Ville 
Sami 0400 289 760    Piia 0400 386 188

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Toivoo: 
Rytingin Kauppan 

väki
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Kuluneesta vuodesta kiittäen
Toivotamme Rauhallista 

Joulua
ja onnea vuodelle 2021

LIEPEEN PAPPILA

tmi Rotaatio
koulutettu hieroja Anni Siliämaa

Rentouttavaa Joulunaikaa.
Kiitos kuluneesta 

vuodesta ja kaikkea hyvää 
vuodelle 2021!

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

Pakkanen paukkuu ulkona. Navettakissa Musti maukuu 
uuninpankolla.

Se on hypännyt ylös lämmittelemään aamulypsyn jäl-
keen.

Leivinuunista hohtaa lämpöä. Leivon joulupipareita ja 
herrasväen pikkuleipiä. 

Joulupullataikina kohoaa emaliastiassa leivinliinan alla 
hällällä.

Nostan esiliinaa hameeni päälle ja kohotan huivia ot-
saltani. 

Katselen pirtin ikkunasta ulos. Pakkaslunta leijailee hil-
jalleen. 

Piika ja renki siivoavat aittarakennuksia joulun ajaksi. 
Vieraita ei ole tulossa. He viettävät joulun maatilalla. 
Piika astelee sisään. 
- Onko sinulla sitä kauppalistaa? Sain suomenhevosen 

kuntoon kauppareissua kirkolle ajatellen, kyselee piika. 
- Pianhan minä sen loppuun kirjoitan. Jouluomenoita, 

luumuja kiisseliin ja puuroriisiä. Niin ja hakisitko vaattu-
rilta ne rengin housut? Ne olisivat valmiit, sanon piialle.

- Kiitos. Sen teen, vastaa piika reippaasti ja lähtee hake-
maan hevosen.

- Otan eväspussin vielä ennen lähtöä mukaan. Eväspus-
sissa on omenaa ja porkkanaa hevoselle. 

Nyt lähdetään käymään kirkolla, sanoo piika suomen-
hevoselle samalla sitä silittäen ja taputtaen. 

Lumi pöllyää, kun piika ohjastaa pirtin ohi samalla kät-
tä heilauttaen merkiksi.

Renki alkaa korjata traktoria. Pihalla häkissä on ajokoi-
ra ja pohjanpystykorvan pentu. Koirille on annettu luut, 
että ne saavat herkutella. 

Ajokoira puree luuta. Pohjanpystykorvan pentu heitte-
lee ja leikkii luulla. Renki käy rapsuttamassa molempia ja 
tarkistaa onhan vettä kummallakin vesikupeissa. 

Pihaan ohjaa hevosensa kukkalähetti. 
- Päivää, olisi tähän pirttiin kukkanyyttejä. Mihin minä 

ne laitan, kyselee lähetti.
- Vie ne pirttiin siellä on talonväkeä, vastaa renki.
- Selvä. Minäpä vien, vastaa lähetti.
Lähetti avaa pirtin oven. Ovella tuoksuu jouluiset lei-

vonnaiset.
- Päivää taloon, täällä olisi kukkalähetys pirttiin, sanoo 

lähetti.
- Päivää ja kiitos. Tulehan peremmälle. Siitä ne ovat 

muutkin kulkeneet. Sain leivottua piparit ja kahvikin oli-
si juuri valmista hällällä. Juotko kahvia, jos kaadan emali-
kuppiin, kyselen lähetiltä.

- No saatanhan minä kupillisen juoda. Eipä tässä, niin 
kiirettä ole, vastaa lähetti. 

Renkikin tulee yhtä aikaa köökiin kahville. Kahvipöy-
dän ääressä jutellaan joulusta ja elämästä maalla.

- Nyt minä kiitän ja toivotan hyvää ja rauhallista joulua 
jokaiselle tähän pirttiin. Lähden seuraavaan paikkaan, sa-
noo lähetti.

- Kiitos, sanoin hyvää joulua lähetille. Pieni muistami-
nen. Tässä on kahvihetkiin vähäsen makiaa, sanon lähetil-
le ja ojennan joulupiparirasian. 

Paistan joulupullat leivinuunissa. Muistelen samalla 
lapsuuden jouluja, kun äidin kanssa leivoimme. Muistot 
herkistävät.

Lunta alkaa sataa sakeammin ja tuuli yltyy. Kuljetan 
ajokoiran hihnassa pirttiin. Kävelen pienen koirankopin 
luo. Otan koiranpennun syliini. Pyöräytän lämpimään 
huopaan pohjanpystykorvan pennun ja vien pirtin läm-

pöön.
Päivä alkaa hiljalleen hämärtää. Sytytän myrskylyhtyjä 

pihalle, että piika näkee tulla maatilalle.
Talon isäntä on tekemässä pitkää päivää savotalla.
Kun iltanavetalle lähden, niin Mustikin seuraa perässä.
Otan öljylampun mukaan. Siivoan ja vaihdan puhtaat 

vedet ja heinät eläimille. Pesen pesuvuorossa olevat leh-
mät. Navettakissa Musti kulkee navetan käytävää. Uteli-
aana katselee mitä touhuan.

Yhtäkkiä navetan oveen koputetaan kolmesti. Tonttu-
lakissa oleva naapurin isäntä astelee navettaan saunavas-
ta ja lahja kädessä.

- Iltaa navettaan, sanoo isäntä.
- Iltaa vaan. Täällä ahkeroidaan navettahommia, vas-

taan hikikarpaloita samalla otsalta pyyhkien. Olen yltä 
päältä likainen navettahommista. Jatkan hommia kuun-
nellen vierasta.

- Hyvää joulua tällekin maatilalle, hän toivottaa ja ojen-
taa saunavastan ja lahjan minulle. 

Olen ihan hämilläni ja sanaton.
- Kiitos. Kuten huomaat, olen työn tuoksinassa. Ja talon 

isäntä on savotalla useamman päivän, vastaan. 
- Voisitko viedä ne karjakeittiön pöydälle, kyselen.
- Tokihan minä vien ja jätän sinut navettahommille. Hei 

hei, ja isäntä lähtee, niin reippain askelin, että vain punai-
nen tonttulakki vilahtaa. 

Hetken mietin, että oliko se unta. Jouluvalmistelut ja 
maatilan hommat ovat vieneet paljon aikaa. Uteliaisuus 
alkaa vaivata mieltäni. Lähden katsomaan karjakeittiöön 
lahjapaketin sisällön. Saunavasta joulusaunaan. Lahjakort-
ti kylpylään, suklaata, lähellä tuotettua palvilihaa, graavi-
lohta, Kairanjaloste lakkahilloa, leipäjuustoa ja villasukkia. 
Luen joulukortin, jossa on kuvattu kaunis pirtti. Joulukuu-
si, joka on koristeltu suomenlipuin ja aidot kynttilät pala-
vat kuusessa. Punastun. 

Samassa kellot kilkkaavat ja piika tulee maatilalle suo-
menhevosella. Talon isäntä saapuu savotalta. Renki on 
saanut traktorin kuntoon. Rantasauna on lämmitetty. Pol-
ku rantasaunalle on valaistu kauniilla lyhdyillä. Naiset ja 
miehet käyvät saunassa omalla vuorollaan.

Laulamme joululauluja harmonikan säestyksellä. Pii-
ka lukee jouluevankeliumin ja renki lahjoittaa talonväelle 
ruokakorin, joka on täynnä herkkuja.

Maatilanväki istuu pirtin pöydän äärellä ja syö perin-
teisiä jouluruokia.

Joulurauha on laskeutunut maatilan ylle.
Tuuli ja lumisade ovat laantuneet. Navetan eläimet ovat 

saaneet puhtautta ja ruokaa. Koirat ja kissa ovat saaneet 
ruokansa. 

Taivaalla loistavat kuu ja tuhannet tähdet.
Jokainen hiljentyy viettä-

mään Jeesuksen syntymäjuh-
laa omalla perinteisellä tyylil-
lään.

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2021 
lukijoille!

Anna-Riikka Huhta

Joulupakina: 
Haaveilen joulusta maalla

Uusi työntekijä aloitti etsivässä nuorisotyössä
Pudasjärven kaupungin 
etsivässä nuorisotyössä 
uutena työntekijänä aloit-
ti maanantaina 7.12. Sari 
Pietilä. 

-Pääsin mukaan et-
sivien tiimiin vuodek-
si. Tulevan vuoden aika-
na minun työni pääpaino 
tulee olemaan Hirsikam-
puksen yläluokkalaiset 
ja lukiolaiset, mutta olen 

myös muiden tavoitettavis-
sa. Toivon voivani olla hel-
posti lähestyttävä aikuinen, 
jolle on helppo jutella miel-
tä painavista asioista, ker-
too Pietilä. 

Etsivä nuorisotyö on 
suunnattu alle 29-vuotiaille 
koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella oleville nuoril-
le sekä niille, jotka muuten 
kokevat tarvitsevansa tu- Sari Pietilä.

kea. Eli siis kaikki ovat ter-
vetulleita juttelemaan. Etsi-
tään ratkaisuja yhdessä!

Etsivä Nuorisotyö  
tiedotus 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Suomen Punainen Risti, Pudasjärven osasto ja hallitus
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Raili Tolkkinen
 Kaivomäentieltä

Hyvää joulua 
ja Hyvää uutta 

vuotta sukulaiset, 
ystävät ja tuttavat

Jukka ja Lea 
Törrö

Rauhaisaa Joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2021.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta vuotta 

kaikille sukulaisille, 
ystäville ja naapureille! 

Elsa Valkola 

Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta 
Vuotta sukulaisille, 

tutuille ja 
naapureille!

T: Leila ja 
Esa Viuhkola

T: Annikki Ylitalo

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville! 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta!
Päivi ja Juha 

Ylitalo 

Kirsti ja Jouko Kenttälä 
perheineen 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille 
ja tuttaville! 

Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2021

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

Hyvää Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2021

sukulaisille, tuttaville 
ja naapureille.
Impi Karjalainen 
Rajamaantieltä

Inkeri ja Mauno 
Blomster 

perheineen 

Hyvää joulua ja 
Onnea Uudelle 

vuodelle! 
Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle 

Vuodelle!
Annikki ja Valto 

Lapinlampi 

Hyvää Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
sukulaisille, tutuille ja 

kyläläisille

Eija Pohjanvesi
Pirjo ja Pentti 

Stenius

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja 
naapureille.

Pentti Aarni

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille, 
ystäville ja 
naapureille.
Aune ja Kaarlo 

Piri

Shamaanin joulun odotus

Elelipä kaukana pohjoises-
sa, ison tunturin juuressa, 
shamaani nimeltä Kari. Kari 
asui pienessä hirsisessä ta-
lossa, jonka pihalla oli sa-
vusauna, sekä pienen pie-
ni vaja. Lähin naapuri asui 
linnuntietä mitattuna noin 
15 kilometrin päässä. Erää-
nä päivänä, kun Kari keitteli 
tuoreista vasta pilkityistä ah-
venista kalasoppaa, hän huo-
masi kalenteria katsoessaan, 
että pian olisi joulu. Kari ra-
kasti joulua, sillä jouluisin 
hänen naapurillaan Tiia-ton-
tulla oli tapana poiketa hä-
nen luonaan kylässä. Kari oli 
salaa ihastunut Tiiaan, mutta 
ei ujona miehenä uskaltanut 
kertoa tätä Tiialle. Kari alkoi 
tuumasta toimeen, hän etsi 
parhaan pukunsa ja laittoi 
sen makuuhuoneen ovelle 
odottamaan suurta päivää. 
Kari oli niin innoissaan, että 
hän alkoi tekemään joulusii-
vousta ja unohti jopa syödä 
juuri keittämänsä kalakei-
ton. Kari lauleskeli joululau-
luja ja pähkäili mielessään, 
mitä antaisi Tiialle lahjaksi. 
Heillä kun oli tapana muis-
taa toisiaan jouluisin lahjal-

la. Kari kaivoi kaapista pö-
lyisen kirjan, hän pyyhkäisi 
kirjan puhtaaksi ja alkoi se-
lata sitä kuumeisesti. Kirja 
oli Karin suureen shamaani-
sukuun kuuluneen Elmeri-
isoisän loitsukirja. Kari löy-
si oikean sivun ja alkoi lukea 
ääneen: suuri olkoon joulun 
taika, luonnon valoist mul-
le jouluvalot laita, anna täh-
tien tää talo koristaa, hangen 
pilkahduksista seinät nää so-
mistaa, revontulet kuusen 
maalatkoon, kuu valollansa 
loistakoon. 

Kuin taikaiskusta Karin 
koti oli muuttunut upean 
jouluiseksi. Kari oli todella 
tyytyväinen. Hän oli löytä-
nyt kaiken touhun tiimellyk-
sessä itse tekemänsä noita-
rummun. Kari oli maalannut 
noitarummun keskelle sy-
dämen kuvan, jota ympäröi 
tähdet, kuu ja revontulet.

 - Tämän minä annan Tii-
alle lahjaksi, hän tuumasi ja 
paketoi rummun kauniiseen 
pakettiin. 

Ilta alkoi jo hämärtää ja 
Kari muisti keittämänsä ka-
lakeiton. Hän istuutui pöy-
dän ääreen syömään keittoa 

Liitteenä olevien kuvien taustaa: Olen tovin harrastel-
lut luontokuvausta ja erilaisin tekniikoin piirtelyä/maa-
lausta. Hoksasin yhdistää nämä kaksi elementtiä toi-
siinsa + muokata puhelimen eri sovelluksiin kuvaa 
vielä lisää. Shamaani seisoo Ikosenniemellä Siuruan-
joella, Joulupukki on poroineen Syötteellä ja tonttutyt-
tö Rajamaan rannassa.

ja katseli onnellisena ulos.
 - Huomenna minä sitten 

leivon pipareita, Kari mietti 
itsekseen. 

Maha pullollaan Kari kä-
pertyi sänkyynsä ja kuiskasi 
hiljaa kuin toivoen, että Tiia 
kuulisi hänet:- Hyvää yötä 
Tiia-tonttu, olet aina ajatuk-
sissani.

Tarina on kuunneltavissa 
äänikirjana Youtubesta ha-
kusanalla: Joulutarina: Sha-
maanin joulun odotus. Ta-
rinaan on myös jatko-osa, 
nimellä: Joulutarina Sha-
maanin joulun odotus osa 2.

Juha Mertala

Rauhallista 
Joulua kaikille 
sukulaisille ja 

tutuille.
Esteri 

Niemitalo

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2021 

ystäville, 
sukulaisille ja

tuttaville.
Vuokko ja Erkki 

Pehkonen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista

Uutta Vuotta.
Elisa ja Iikka 

Peltola

Aili Puurunen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta veteraaneille, 
kotihoidolle, sukulaisille

 ja tuttaville!

Outi ja Pasi 
Räisänen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta.Annikki ja Ossi Lantto
Marja ja 

Kauko Lantto

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta!

Oili, Mauno ja 
Jaana Illikainen

Hyvää 
Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 
sukulaisille, naapureille, 

ystäville ja 
tuttaville!

Rauhallista 
Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta! 

Aino ja Paavo 
Ervasti 

Anja Jussila

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2021 kaikille 

sukulaisille, kyläläisille, 
asiakkaille ja tutuille!

Toivotan kaikille 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

2021.

Terttu Salmi
Kiitos yhteistyöstä menneitten vuosien aikana.
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Elma, Jaakko ja 
Pirjo

Hyvää ja 
Rauhallista Joulua 
sekä Hyvää Uutta 
Vuotta sukulaisille 

ja tuttaville.

 

Kyllikki Hanhisuanto

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

sukulaisille, ystäville ja 
tuttaville!

Helvi Huovinen

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta sukulaisille 
ja tuttaville!

Hyvää joulua ja 
Onnellista 

uutta vuotta.
Kaarlo ja Kerttu 

Illikainen

Toivottaa Kalle Juusola perheineen.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021 

sukulaisille, naapureille ja kaikille tutuille.

Eero Mikkola

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille, tuttaville ja 

ystäville!Toivottaa 
Inkeri Leinonen

Rauhaisaa 
joulunaikaa ja 

Hyvää uutta vuotta 
sukulaiset ja ystävät.

Hyvän joulun ja Uuden vuoden 
2021 toivotus omaisille ja ystäville!

Kiitos ystävät avusta!
 ”Ei valtaa eikä kunniaa,

vaan rauhaa päälle maan”! 
Aili Ojala perheineen 

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta 

Vuotta 2021.
Toivottaa 
Aini Ojala

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle 
Vuodelle 2021!

Sirkka ja Juha 
Pankinaho

Hilda Perttu 

Sukulaiset, ystävät,
 naapurit! Hyvää 

Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Maija-Liisa Piri

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle 

Vuodelle!

Hyvää Joulua ja 
kaikkea hyvää 

Uudelle Vuodelle. 

Katriina ja Vesa Riekki 

Pudasjärven nuorisoseura 
ry:n tanssitoimikunnan Ii-
joen Tanssijoiden toimin-
tavuosi 2020 alkaa olla lo-
puillaan. Kuten kaikkeen 
muuhunkin, on korona vai-
kuttanut kovalla kädellä 
myös tanssiharrastustoimin-
taan. Suunnitelmissamme 
tälle vuodelle oli Satumaisen 
Sykkeen Satu Ruohomäen 
tanssikurssi-iltoja Kosken-
hovilla noin kerran kuukau-
dessa. Tammi-helmikuussa 
ehdimme järjestämään kak-
si kurssi-ilta, kunnes kevään 
ja maaliskuun koittaessa ko-
ronapandemia sulki Suo-
men. Huhtikuulle suunnitte-
lemamme Naapurinvaaraan 
suuntautuva tanssimatka-
kin peruuntui koronatilan-
teen vuoksi.

Helmikuussa ehdimme 
onneksi järjestämään Suoja-
linnalla tanssit ystävänpäi-
väteemalla 15.2. Musiikista 
vastasi oikein jalan alle me-
nevällä ohjelmistollaan ke-
mijärveläinen tanssiyhtye 
Duuriseiska. Jopa soittajilla 
oli ollut niin mukavaa, että 
poikia oli hymyilyttänyt kei-
kalta paluumatkalla ihan ko-
tiin asti pimeästä ja tuiskusta 
huolimatta. Tanssijärjestely-
jen lomassa ehdimme käydä 
tanssittamassa varsinaisena 
ystävänpäivänä 14.2. van-
husten palvelukeskuksessa 
vanhuksia heidän ystävän-
päivätansseissaan.

Kuntotanssit ovat pe-
rinteisesti kuuluneet Iijo-
en Tanssijoiden toimintaan. 
Alkuvuodesta kansalais-

Iijoen Tanssijoiden kuulumisia

opiston ja oma tanssitoimin-
tamme oli sen verran vil-
kasta Koskenhovilla, että 
ehdimme järjestää vain yh-
det kuntotanssit koululais-
ten talvilomaviikolla ennen 
koronakurimusta.

Iijoen Tanssijoiden toimi-
kunta kokoontui vuoden ai-
kana kuusi kertaa. 

Uusi puheenjohtaja ja 
sihteeri
Alkuvuodesta kokoustim-
me neljään otteeseen. Lop-
puvuodesta pidimme kak-
si kokousta Teamsissa, jotta 
välttäisimme lähikontakteja. 
Maaliskuussa tuli pieniä toi-
mikunnan sisäisiä muutok-
sia; puheenjohtaja Ulla-Mai-
ja Paukkeri ja sihteeri Tuula 
Kemppainen luopuivat Ii-
joen Tanssijoiden perusta-
misesta saakka ansiokkaasti 
hoitamistaan tehtävistä jat-
kaen kuitenkin edelleen toi-
mikunnan jäseninä. Uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
Tuula Haverinen, varapu-
heenjohtajaksi Jari Pikkuaho 
ja sihteeriksi Marjut Luuk-
konen. Tuula Kemppainen 
valittiin taloudenhoitajak-
si. Muina jäseninä toimikun-
nassa jatkoivat Esa Nurmela, 
sekä varajäsenenä Eija Iko-
nen.

Keväällä koulujen päätty-
essä muistimme stipendein 
nuoria, jotka olivat osoitta-
neet kiinnostusta ja innos-
tusta lavatanssiharrastusta 
ja –kulttuuria kohtaan. Pal-
kitsimme stipendein kolme 

Ystävänpäivätanssit ehdittiin järjestää ennen korona-ajan alkua. Soittamassa taus-
talla kemijärveläinen tanssiyhtye Duuriseiska.

Uutena sihteerinä toimii Marjut Luukkonen ja Jari Pik-
kuaho hoitaa varapuheenjohtajan tehtäviä. Ystävän-
päivän tanssien tauolla aktiivisesti toimintaan osallis-
tuva Veikko Rytinki vasemmalla.

Uusi puheenjohtaja Tuu-
la Haverinen palveli Ystä-
vänpäivätansseissa kah-
vibuffetissa. 

toisen asteen opiskelijaa ja 
kaksi alakoululaista.

Hanskoja emme kuiten-
kaan ole tiskiin heittäneet, 
vaikka maaliskuusta lähti-
en toimintamme on ollutkin 
hieman hiljaista. Facebook-
sivullamme ja Instagramis-
sa olemme pyrkineet vink-
kaamaan tanssin ystäville 
netissä livestreaminä jär-
jestettävistä tanssikursseis-
ta, tanssitilaisuuksista, tans-
siyhtyeiden ja –artistien 
nettikeikoista jne.

Joulukuussa saimme mitä 
parhaimman joululahjan Pu-
dasjärven kaupungilta. Kau-
punki myönsi meille kult-
tuuristipendin kulttuurin 
eteen tekemästämme työstä. 
Kiitos tästä kuuluu kaikille, 
jotka ovat olleet tavalla tai 
toisella Iijoen Tanssijoiden 
toiminnassa mukana. Kiitos 

myös Pudasjärven kaupun-
gille Iijoen Tanssijoiden huo-
mioimisesta.

Tulevalle vuodelle kat-
somme optimistisesti. Koro-
natilanteen hellittäessä lu-
vassa on Satu Ruohomäen 
tanssikursseja, tanssimatko-
ja ja –tilaisuuksia. 

Tervetuloa  
tapahtumiimme ja  

toimintaamme mukaan!

Toivotamme  
rauhallista joulun aikaa 
ja onnellista, tervettä ja 

toivottavasti tanssillista 
vuotta 2021!

Iijoen Tanssijat  
– IiTat / Pudasjärven 
Nuorisoseura ry.

Me palvelemme - We serve
Lions Club Pudasjärvi on palvellut 

paikkakunnalla jo yli 55 vuoden ajan. 
Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Katariina Niemitalo klubin presidentti 2020-2021

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2021!

HIRVIARPOJEN VOITTONUMEROT:
 1. palkinto 1/2 aikuinen hirvi nro 523
 2. aikuisen hirven paistiosa nro 214
 3. aikuisen hirven lapaosa nro 900

Onnea voittajille!
Voittajille on ilmoitettu 

puhelimitse.

KIITOS
asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneillemme
kuluneesta vuodesta! 
Hyvää joulua ja onnea 
vuodelle 2021!

FYSIOTERAPIA 
PUHETERAPIA 

TOIMINTATERAPIA
Teemme myös 
kotikäyntejä

Coronaria Pudasjärvi 
Jukolantie 3 
93100 Pudasjärvi 
p. 010 525 8801

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen
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Palveluhakemisto

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOImISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

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

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 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, rakennusjätteet 
(pienet kuormat) ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kiiminkiläinen kansan-
edustaja, Pekka Aittakumpu on tyytyväinen eduskunnan myön-
tämiin lisärahoihin, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja 
edistävät liikkumista Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeet päätettiin valtiovarainvaliokunnan talousarvio-
mietinnön yhteydessä perjantaina 11. joulukuuta. Eduskunnan 
talousarvioesitystä täydentävä jakovara, eli niin sanottu joulu-
lahjaraha, oli tänä vuonna noin 40 miljoonaa euroa.

– Kaikkia toivottuja tiehankkeita kaikkialle ei saada yhdel-
lä kertaa, mutta eduskunta tuki nyt pienempiä hankkeita tasa-
puolisesti ympäri Suomen, Aittakumpu sanoo.

– Työtä koko maakunnan liikenneyhteyksien eteen tulee 
jatkaa yhteistyössä alueen kansanedustajien ja muiden toimi-
joiden kesken tiiviisti ja päättäväisesti. Voimme olla tyytyväi-
siä siihen, miten eduskunta on tälläkin kaudella huomioinut 
eri yhteyksissä alueemme tarpeet niin maaseudulla kuin kau-
pungeissa.

Erityisen iloinen Aittakumpu on joululahjarahoista Poh-
jois-Pohjanmaalle myönnetyistä lisärahoituksista. Ne ovat 
Lehtoseläntien ja Laitilantien kunnostus Muhoksella, kevyen-
liikenteen väylän rakentaminen Ylivieskaan, alikulkukäytävän 
rakentaminen Kalajoelle, Hylkirannantien kunnostus Reisjär-
vellä, Mustikkakankaantien liittymän paran-
taminen Utajärvellä, kevyenliikenteen väylän 
rakentaminen Oulaisiin sekä lisäraha Iin Jak-
kukylän riippusiltahankkeen viivästymisestä 
aiheutuviin kustannuksiin.

Pudasjärvi-lehti

Eduskunnan 
joululahjarahat 

parantavat pohjoisen 
liikenneturvallisuutta

Suomalaisten suhtautumi-
nen käytettyyn tavaraan jou-
lulahjana muuttuu sen mu-
kaan, antavatko vai saavatko 
he lahjan. Se hidastaa käy-
tettyjen joululahjojen yleis-
tymistä. Hidaste on paljon 
enemmän antajien mieliku-
vissa kuin saajien näkemyk-
sissä. 86 prosenttia suomalai-
sista suhtautuu myönteisesti 
tai neutraalisti käytetyn jou-
lulahjan saamiseen. Mut-
ta 53 prosenttia aikuisista ei 
ole kertaakaan antanut käy-
tettyä joululahjaa ja kymme-
nen prosenttia ei aio koskaan 
antaakaan. Toisaalta käyte-
tyt lahjat ovat suosituin kei-
no huomioida ympäristöä 
jouluna. Koronapandemian 
talousvaikutukset näkyvät 
myös joululahjoissa. Joka 
viidennellä suomalaisella on 
ylipäätään tänä vuonna ta-
vanomaista vähemmän va-
raa kuluttaa jouluun ja yli 
viidennes aikoo ostaa tavan-
omaista vähemmän lahjoja. 
Tiedot selviävät Tori.fi:n te-
kemästä kyselytutkimukses-
ta. Vastaajia oli 2199.

Kolmasosa suomalaisista 
ei huomioi ympäristöasioita 
jouluna. Kaksi kolmannes-
ta huomioi. Suosituin keino 
ympäristön huomioimiseen 
ovat käytetyt joululahjat. 
Suomalaisten suhtautumi-

nen käytettyyn tavaraan jou-
lulahjana kuitenkin muuttuu 
sen mukaan, ovatko he lah-
jan antaja vai saaja. Se hidas-
taa käytettyjen joululahjojen 
yleistymistä.

– Hidaste on selkeäs-
ti enemmän antajien mieli-
kuvissa kuin saajien näke-
myksissä. Eli kun saa lahjan, 
ei ole niin merkitystä, onko 
se käytetty vai uusi, mutta 
kun antaa lahjan, sillä onkin 
enemmän merkitystä. Heis-
tä, jotka eivät toistaiseksi ole 
lahjoittaneet käytettyä, liki 
joka viides myöntääkin mie-
likuvaongelman. He eivät 
ole antaneet käytettyä lah-
jaksi, koska pelkäävät, että 
se olisi saajalle pettymys, 
Tori.fi:n vertaiskauppatunti-
ja Laura Kuusela sanoo.

Moni kuitenkin näkee 
käytetyn joululahjan positii-
visessa valossa. 47 prosenttia 
ajattelee käytetyn vihreäksi 
vaihtoehdoksi ja 25 prosent-
tia sympaattiseksi. Yli puo-
let suomalaisista nostaa esiin 
edullisuuden ja taloudelli-
suuden.

– Syyt olla antamatta käy-
tettyä tavaraa lahjaksi ovat 
tietysti moninaiset. Pelko 
vastaanottajan pettymykses-
tä on yksi. Hienoisesti ylei-
sin syy sille, ettei ole antanut 
käytettyä joululahjaksi, on 

se, ettei ole löytänyt sopivaa 
annettavaa. Se on seikka, 
jossa vertaiskauppa voi yhä 
kehittyä, Kuusela toteaa.

Kun suomalainen hank-
kii joululahjaa, tärkeintä ei 
suinkaan ole kohteen toive, 
vaan lahjan tarpeellisuus. Se 
kerrottiin tärkeimmäksi te-
kijäksi sekä viime että tänä 
vuonna.

Korona näkyy joulukau-
passakin. Joka kolmas kaih-
taa kaupoissa käymistä ja 17 
prosenttia ostaa nyt lahjoja 
aiempaa enemmän verkosta. 
Tosin yli kolmannes suoma-
laisista viettää tänä vuonna 
joulua ihan yhtälailla kuin 
muulloinkin. 40 prosent-
tia viettää nyt joulun tavan-
omaista pienemmällä poru-
kalla. 60 prosenttia viettää 

tavanomaista enemmän ai-
kaa kotonaan, kotimaan- ja 
ulkomaanmatkailun sijaan.

Liki neljännes iloitsee sii-
tä, että tänä jouluna voi hy-
vällä syyllä tehdä, mitä 
haluaa. 34 prosenttia on tyy-
tyväinen tavanomaista pie-
nempiin joulukuluihin ja 
joka kolmas vapautunee-
seen aikaan, jonka voi käyt-
tää kotona rästiin jääneisiin 
puuhiin.

Osana Kaikille hyvä lahja 
-kampanjaa Tori.fi:n käyttä-
jät valitsivat historian toisen 
Vuoden käytetyn 2020 jou-
lulahjan, joka oli Aalto-mal-
jakko. 

Tori.fi tiedotus 

86 prosenttia suomalaisista 
ei karsasta käytettyjä joululahjoja

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUATAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja 

kalastukseen
- Laajin valikoima 
 koiranruokia ja 
 tarvikkeita 

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

Palveluhakemisto

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 253 3231 
Ylitalo Mikko 050 253 1597

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Jouluinen kranssi syntyy oman metsän havuista
Kerää metsästä pussillinen havunoksia ja 
koristeeksi varpuja ja käpyjä. Muutamassa 

tunnissa havuista syntyy kaunis kranssi, jonka voi 
ripustaa oveen joulun ajaksi.

Joulukuun alussa kannat-
taa tehdä kävelyretki omaan 
metsään ja kerätä ainekset 
havukranssiin. Suunnittelu-
hortonomi Mirva Vuohto-
niemi valitsee kranssiin mie-
luiten kuusenhavuja. 

– Myös männyn havuista 
saa tuuhean kranssin tehtyä, 
mutta ne ovat usein jäykem-
piä taivuttaa kuin kuusen-
oksat. Männynoksia kan-
nattaa käyttää esimerkiksi 
koristehavupalloihin.

Koristeiksi kranssiin voi 
poimia metsästä mustikan- 
ja puolukanvarpuja ja kuu-
senkäpyjä. Myös esimerkiksi 

pihlajanmarjat, ruusunkiu-
lukat ja värikkäät lehdet so-
pivat hyvin joulukranssiin.  

– Se täytyy muistaa, että 
havuja saa kerätä vain omas-
ta metsästä tai muuten täy-
tyy pyytää aina maanomis-
tajalta lupa keräämiseen, 
Vuohtoniemi sanoo.

Havujen keruu ei kuulu 
jokamiehenoikeuksiin, eikä 
niitä saa ottaa edes kaatu-
neista puista ilman lupaa. 
Sama koskee myös käpyjä, 
varpuja ja puunlehtiä. Sen 
sijaan maahan pudonneita 
oksia ja käpyjä sekä erilai-
sia luonnonmarjoja voi kerä-

Ulko-oveen ripustettu havukranssi voi säilyä hyväkun-
toisena useita viikkoja.

tä vapaasti.  

Havukranssi  
säilyy pitkään ulkona
Kranssiin kannattaa valikoida metsästä 
vain hyväkuntoisia havunoksia. Kranssia 
on myös hyvä alkaa tehdä mahdollisim-
man pian keruuretken jälkeen. Jos oksat 
ovat jäässä, voi niitä sulattaa pesuhuo-
neessa.

– Ennen joulua tehty havukranssi säi-
lyy ulkona vielä pitkään vuodenvaihteen 
jälkeenkin. Kannattaa kuitenkin välttää 
liikuttelemasta kranssia liikaa, etteivät 
neulaset ala karista, Vuohtoniemi sanoo.

Ylöjärveläinen Mirva Vuohtoniemi 
tekee työkseen pihasuunnitelmia ja on 
vetänyt harrastajaryhmille havukrans-
sikursseja. Hän kannustaa keräämään 
metsäretkellä kranssihavut tuliaiseksi 
myös vaikkapa omille ystäville ja ilah-
duttamaan heitä joulun alla. 

– Samalla vaivalla saa helposti kerät-
tyä reilusti havuja, että niistä riittää use-
ammallekin tekijälle. 

Näin teet  
havukranssin
Havukranssiin tarvitset pussillisen kuu-
senhavuja ja koristeiksi esimerkiksi kä-
pyjä ja mustikan- tai puolukanvarpuja 
sekä reilun metrin koristenauhaa. Lisäksi 
tarvitset muovitetut hanskat, oksasakset 
ja reilusti rautalankaa. Jos haluat liimata 
koristeita kranssiin, se onnistuu kätevim-
min kuumaliimapyssyllä.  

1. Leikkaa havunoksista noin 10-15 sentti-
metrin mittaisia pieniä havuja valmiiksi. Niis-
tä tehdään myöhemmin nippuja, joita kiepu-
tetaan rautalangalla kranssin ympärille. Pieniä 
havuja saa olla reilu määrä valmiiksi leikattuna. 
Havuja kannattaa käsitellä muovitetut hanskat 
kädessä, etteivät neulaset pistele.

2. Valitse muutama taipuisa noin 30 sent-
timetrin pituinen kuusenoksa ja leikkaa niis-
tä sivuhaaroja pois. Yhdistä oksat pyöreäksi 
kranssikehikoksi rautalangalla.

3. Ota kolme pientä havua käteen nipuk-
si. Aseta nippu kranssin sisäreunalle ja kiinnitä 
se kranssikehikkoon kiepauttamalla rautalan-
kaa ympärille. Kiristä rautalankaa hyvin, että 
nippu pysyy tukevasti kiinni kranssikehikossa. 
Ota taas kolme pientä havua ja aseta nippu 
edellisen havunipun viereen ja kiepauta taas 
kiinni samalla rautalangalla. Kolmannen pienen 
havunipun voi kiinnittää kranssikehikon ulko-
reunalle. Näin havuniput peittävät kehikkoa 
tasaisesti. Lisää seuraavat havuniput edellisten 
alapuolelle tasaisesti. 

4. Havunippuihin voi lisätä välillä myös 
mustikan- ja puolukanvarpuja. Koristeina voi 
käyttää myös esimerkiksi pihlajanmarjoja.

5. Kun havukranssi on peitetty havunipuil-
la, muotoile kranssikehikkoon rautalangas-
ta lenkki, josta kranssin voi ripustaa naulaan 
oveen tai seinälle.

6. Ripustuslenkin kohdalle voi tehdä nau-
hasta ison rusetin tai ruusukkeen, jonka voi 
kiinnittää kranssikehikkoon rautalangalla.

7. Ota pari kuusenkäpyä ja pujota rautalan-
kaa niiden suomujen alta. Kiinnitä kävyt rau-
talangalla ripustuslenkin kohdalta roikkumaan 
kranssin keskellä. 

8. Kuumaliimapyssyllä saat helpos-
ti liimattua lisää käpyjä koristeeksi krans-
siin. Koristeina voi käyttää myös esimerkik-
si ruusunmarjoja, värikkäitä lehtiä tai muita 
luonnonmateriaaleja. Askarteluliikkeistä saa 
erilaisia valmiita koristeita ja koristenauhoja 
kranssiin.

9. Säilytä valmista havukranssia mieluiten 
ulkona, etteivät neulaset ala karista. Valmis 
kranssi voi säilyä ulkona hyvänä useita viik-
koja.

Teksti: Outi Tehomaa 
Kuvat: Outi Tehomaa, Emma Talsta
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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset. Taksi Piipponen Oy
Hyvää Joulua kaikille!

Lukijan kynästä

On tullut kyselyjä, että miksi paikallisessa Kelan toimistossa on 
suljettu ulkoseinässä oleva kirjeiden jättöluukku. Siinä on ollut 
kesästä teksti, että toistaiseksi suljettu, mutta mitähän heidän 
”toistaiseksi” tarkoittaa. 

Kelan palvelut on supistettu ennestään jo niin minimiin, 
että asiointi on lähes toivotonta. Pitää löytyä sieltä taholta jo 
selvät perusteet, miksi toimitaan näin ja niitä perusteluja odo-
tetaan paikallislehteen heiltä mahdollisimman pian. On koh-
tuutonta vaatia, että kaikki asiointi sivukyliltäkin pitää järjes-
tää vain perjantaiksi ja vielä se, että joka lappunen on vietävä 
sisälle laatikkoon. 

Erikoisesti nyt poikkeusaikana, eikö tämä ole vastuutonta 
toimintaa Kelalta. 

Eeva Lehtola

Kelan toiminnasta 
palautetta

Autoilijat ovat panneet merkille, että täällä Pudasjärven liiken-
neympyrässä harvat käyttävät vilkkua, kun ovat kääntymässä 
ympyrästä pois. Se aiheuttaa ympyrään tuleville epäselvyyttä ja 
vaaratilanteita, kun ei tiedä, että tuleeko ympyrässä oleva auto 
eteenpäin vai onko poistumassa ympyrästä. Yrittäkää nuoret, 
aikuiset ja vanhempi väestö opetella, että aina, kun olet aikeis-
sa kääntyä/poistua ympyrästä, laita vilkku päälle, että muut au-
toilijat näkevät, että et ole tulossa ympyrää eteenpäin, vaan 
poistut sieltä. Tämä olisi tärkeää kaikilla muistaa, jotta autoilu 
ympyrässä olisi kaikille turvallista. Ympyrään mennessä ei vil-
kuteta, vaan vilkku laitetaan päälle silloin, kun ympyrästä aio-
taan poistua. 

Tässä olisikin pyyntö kaupungille, että voisitteko aina laittaa 
tärkeät tiedotteet ja asiat selkeästi ja tarpeeksi suurena myös 
joka talouteen leviävään Pudasjärvi lehteen? Liikenneympyräs-
sä käyttäytymisen havainnekuva ja ohjeet olisi ollut myös tär-
keää olla Pudasjärvi-lehdessä. Koska on nähtävillä, että suurel-
la osalla autoilevista ei ole hallinnassa, että miten ympyrässä 
pitää vilkun kanssa toimia. Samoin olisi tärkeää, että myös ko-
rona-ajan tiedotteet ja ohjeistukset pitäisi olla selkeästi esillä 
Pudasjärvi lehdessä. 

Yksi autoilija

Vilkun käyttö  
liikenneympyrässä

Onko maillasi hyvä teeren tai metson soidinpaikka? Tai aikaisin 
keväällä sulava jokisuisto, johon muuttolinnut kerääntyvät? Olet-
ko koskaan miettinyt voisiko metsä tuottaa tuloja myös kas-
vuvaiheessa tai voisiko joutomaalla tienata? Finnature Oy on 
25-vuotta vanha luontomatkailuyritys ja toimistomme sijaitsee 
Muhoksella, mutta toimialueena meillä on koko Suomi. Tuomme 
vuosittain Suomeen lintujentarkkailijoita ja luontovalokuvaajia 
ympäri maailman. 

Suomen luonto kiinnostaa maailmanlaajuisesti! Meillä on vie-
lä jäljellä paljon niitä lajeja, jotka ovat mm. Keski-Euroopasta hä-
vinneet. Luontokuvaus harrastuksena kasvaa koko ajan ja ihmiset 
ovat valmiita maksamaan hyvistä kuvauspaikoista. 

Finnature on jo vuosia tehnyt yksityisten maanomistajien 
kanssa yhteistyötä rakentaessaan valokuvauspaikkoja suoma-
laisille ja ulkomaalaisille asiakkailleen. Yritys huolehtii valoku-
vauskojuista ja asiakkaista maksaen jokaisesta kävijästä vuokraa 
maanomistajalle. Esimerkiksi Utajärvellä kiinteät kotkakojum-
me sijaitsevat tuottamattomalla kallioisella metsämaalla. Olem-

me ruokkineet kotkia paikalla jo 15-vuotta. Nykyisin alueella käy 
noin 100 valokuvaajaa ja useita eri kansallisuuksia vuosittain. Siir-
rettävät suokukkokojumme löytyvät Liminganlahden tulvaniityil-
tä. Kanahaukkaa ja huuhkajaa kuvaamme asuntovaunukojuista 
metsän ympäröimän pienen pakettipellon keskellä. Toisin sanoen 
piilokojun paikkoja voi löytyä monenlaisista maastoista. 

Nyt Finnature etsii yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia 
kuvauspaikkoja Pudasjärven alueelta. Etenkin kanalintujen soiti-
met kiinnostavat kuvaajia, mutta esimerkiksi myös pöllöt. Koska 
olemme asiakkaiden kanssa liikkeellä, toiveena on kohtuullisen 
helppo saavutettavuus. 

Pyydämme ottamaan rohkeasti yhteyttä ja 
kertomaan mahdollisuuksista. Katsotaan yhdessä, 

soveltuuko paikkanne tähän toimintaan! 

Yhteydenotot: Jari Peltomäki 040 591 9120 tai 
jari@finnature.fi

Lintu- ja 
luontokuvausmatkailijoita Pudasjärvelle 

Pintamon metsästysseura ry. 
kiittää maanvuokraajia ja jäseniä.

Hirviporukka

Koronatilanteen vuoksi emme 
valitettavasti voi tänä vuonna järjestää 

hirvipeijaita.

Hyvää Joulua ja 
Rauhallista Uutta Vuotta!

Puhoskylän metsästysseura ry. 
kiittää maanvuokraajia ja jäseniä.

Hirviporukka

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Emme valitettavasti voi järjestää hirvipeijaita.

Muutoksia 
aukioloajoissa jouluna 

Pudasjärven sosiaalitoimessa asioidaan ajanvarauksella 
vallitseva koronatilanne huomioon ottaen.

Sosiaalitoimisto on suljettu 24.-25.12. sekä 1.1. ja 6.1.
Oulunkaaren seudullinen sosiaalipalveluiden palve-

luohjausnumero 08 5875 5010 palvelee arkisin kello 9-15, 
poikkeuksena 24.–25.12. ja 1.1. ja 6.1., jolloin palveluohja-
us on suljettu.

Akuuteissa kriisitilanteissa virka-aikana (ma-pe klo 8-16) 
voi olla yhteydessä Oulunkaaren sosiaalipäivystykseen hä-
täkeskuksen numeron 112 kautta tai soittamalla numeroon 
08 5875 6888.

Virka-ajan ulkopuolella (ma-pe kello 16-08, viikonloput ja 
arkipyhät) akuuteissa kriisiasioissa palvelee Oulun seudul-
linen sosiaalipäivystys numerossa 044 703 6235. Sosiaali-
päivystyksen tavoittaa myös hätänumerosta 112.

Muissa kuin akuuteissa kriisitilanteissa pyydämme ole-
maan yhteydessä arkisin seudulliseen palveluohjaukseen, 
08 5875 5010, tai suoraan työntekijöihin. 

Pudasjärven terveysasema on suljettu 24.-27.12. ja 
1.-3.1. ja 6.1.

Päivystys ilta- ja viikonloppuaikaan sekä joulunaikaan 
on Oulun seudun yhteispäivystyksessä, 08 315 2655. 
Muutoin terveysasemalla ovat entiset aikataulut: Kiireelliset 
asiat ma-pe klo 7.30-16, kiireettömät asiat klo 10-15.45 (pe 
klo 10-15). Ajanvaraus, 08 5875 6600.

Pudasjärven työterveyshuolto on kiinni 28.-31.12.

Oulunkaari 
tiedottaa

Sosiaalitoimisto on suljettu pe 24.11.2017 
henkilöstön koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven perhepalvelut

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASTORILLA.

VUOKRATTAVANA

PUDASTORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirp-
putorimyynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti on toimitet-
tava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoitet-
tuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Säilytysrasioita ja avaimien 
säilytyskaappi. Joulukortteja. 
Muovitaskuvihko. Taidekalen-
teri 2021. Ruusu, joulu, foto ja 
eri päiväkirjoja. Tavaroilla hyvä 
kunto. Topitorin asiakasmyynti, 
Kauppatie 3, Pudasjärvi.

Invalideilla joulupuurotapahtuma  
Palvelukeskuksessa
Pudasjärven Invalidit ry:n 
joulupuurotapahtuma jär-
jestettiin 27.11. Palvelukes-
kuksen tiloissa. Maukas 
joulupuuro lisukkeineen, 
sekä jouluinen kahvitus 
oli puuhattu yhdistyksen 
omin voimin. Suosituk-
sen mukaiset turvavälit oli 
huomioitu ja ruokailu to-
teutettiin kahdessa erässä.

Tilaisuuden juonsi vuo-
denvaihteessa puheen-
johtajan pestin jättävä Esa 
Viuhkola ja toivoi uudel-
le puheenjohtajalle menes-
tystä tehtävän hoitamises-
sa. 

Joululauluja laulettiin 
Kalevi Vattulan säestyk-
sellä ja yksinlaulua esit-
ti Heikki Höyhtyä. Olipa 
mukana myös pieni sketsi 
naapuruksien elävien ku-
vien ihmeestä.

Lopuksi muistettiin 
kukkakimpuilla ja lahja-

Tilaisuudessa lauloi joululauluja Heikki Höyhtyä Kalevi Vattulan säestyksellä, joka 
myös säesti yhteisesti lauletut joululaulut.

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:  www.vkkmedia.fi

korteilla tehtävänsä jättä-
viä Esa Viuhkolaa ja pit-
käaikaista puheenjohtajaa 

sekä kuluneen vuoden va-
rapuheenjohtajana toimi-
nutta Kyllikki Hanhisuan-

toa. 



18 19nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 51 19PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2020nro 52



20 TPnro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5120 nro 52PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2020

Tavallista paremman

joulun tekijät

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA! 
@ksmpudasjarvi

TARJOUKSET VOIMASSA MA-to 21.-24.12. ELLEI TOISIN MAINITA

tuore  
BenellA siikA
kAsvAtettu,  
suoMi 
kAsvAttAjA 
vääränieMi

1695
kg

SAARISTOMEREN

kylMä- tAi  
läMMinsAvustettu  
kirjolohifilee
n. 700 g

1895
kg

ruodotonKALANEUVOS

tuore  
ruodoton lohifilee
kAsvAtettu norjA, C-leikAttu 
rAjoitus 2 pkt/tAlous

895
kg

erä

SUOMI

950
Ilman Plussa-korttia 4,49 pkt (8,98-11,23/kg)

JUhLA MOKKA

jAuhetut kAhvit
400-500 g (6,33-7,92/kg) 
rAjoitus 1 erä/tAlous

3
pkt

-29%
Plussa-kortilla

kArjAlAn-
pAistilihAt
800 g (8,56/kg)

685
rs

sAvustettu  
kAlkkunAfilee
n. 700 g

-10%
Plussa-kortilla1390

kg

Ilman Plussa-korttia 15,50 kg

MiniluuMutoMAAtti
250 g (2,00/kg) espAnjA/MArokko

1.-
Yksittäin 0,99 rs (3,96/kg)

kleMentiini
espAnjA

099
kg

AMAryllis
2-vAnAinen, suoMi

790
kpl

erä

2
rs SUOMI

MyLLyN pARAS

torttutAikinA
1 kg (2,29/kg)

229
pkt

VIp

glogi juoMA 
1 l (1,09/l)

109
prk

fAzER

kääreelliset 
konvehdit 
270-350 g (10,43/kg)

1095
-8%

Plussa-kortilla

3
kpL

799
kg SUOMI

2995
kg

10.-
Ilman Plussa-korttia 4,39 rs (4,88/l)

AINO

kerMAjäätelöt
900 Ml (3,70/l)  
ei lAktoosittoMAt eikä kAurAjäätelöt 
rAjoitus 1 erä/tAlous

3
rs

-24%
Plussa-kortilla

3995
kg

ATRIA 

kypsä perinteinen 
joulukinkku 
hArMAAsuolAttu, n. 3 kg

1295
kg

REILUN KAUpAN 
MonilAtvAinen 
joulutähti 
M-koko, suoMi

599
kpl

pULLApIRTIN 

voillA leivottu 
joulutorttu 
50 g (19,80/kg)

099
kpl

RISELLA 

puuroriisi 
1 kg

189
pss

-18%
Plussa-kortilla199

kpl

Ilman Plussa-korttia 2,45 kpl (8,17/kg)

SAARIOINEN 

rosolli 
300 g (6,63/kg)

315
rAs

SAARIOINEN 

lAnttu-, perunA-, porkkAnA- 
tAi MAksAlAAtikko 
700 g (4,50/kg)

tuore  
nApApiirin kirjolohi
suoMi. rAjoitus 2 kAlAA/tAlous

erä

herkullinen 
tuore 
kirjolohen- 
Mäti
suoMi

erä

SUOMI

ruodottoMAt
kylMäsAvu- jA  
grAAvilohi- 
fileeviipAleet
norjA

erä

ruodoton

jouluviikollA pAlveleMMe:

Hyvää joulua!

Ke 23.12. klo 7-21
To 24.12. klo 7-16

Pe 25.12. klo 12-18

La 26.12. klo 10 - 21
Su 27.12. klo 10-21

kAikki loput 
pAkAstekinkut
 poistohinnoin!


