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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Rauhanyhdistyksen 
toimitilojen kiitosjuhla 

ja Iloitkaa aina
Herrassa -kirja 

julkistettiin s. 12 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 25.11.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Pudasjärven kirkossa 
la 3.12.2016 klo 18.00

Esiintyjinä Juha Uusitalo (bassobaritoni) 
ja Jouni Somero (piano)

OP Pudasjärven 
joulukonsertti

Ei ohjelmamaksua. Linja-autokuljetus Osuuspankin pihalta  
kello 17.15 ja paluu heti konsertin jälkeen.

”Taas kaikki kauniit muistot”

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"

Metsänhoitoyhdistys 
kiittää 80-vuotisjuhliin 

osallistuneita henkilöitä ja 
yhteistyötahoja.

Työ metsänomistajan asialla jatkuu.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tuotteet tarjouksessa vain tiistaina 29.11.2016.

IHON- JA JALKOJENHOIDON 
TEEMAPÄIVÄ

Pudasjärven apteekissa 
tiistaina 29.11.2016 klo 10-15

Paikalla 
Dermalog- ja 

Flexitol-asiantuntija 
Merja Järvisalo. 

Tule ja tutustu uuteen 
kuivien kantapäiden 
Flexitol-tuotesarjaan!

TERVETULOA!

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 30.11., ke 7.12., ke 14.12. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Ski Life
Is Life!

AVAJAISET 3.12.
P. 044 202 3595 / ROMEKIEVARI.FI / INFO@ROMEKIAVARI.FI
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 AVAJAISBILEET KLO 21 - 02. BÄNDINÄ 12 ROCKIN’ BARS!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!
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Matto- ja vuode-
vaatepesut

Tarjous voimassa marraskuun loppuun.

-15%

OULUN PESULAPALVELU
Vastaanottopiste: Perhemarket

Pietarilantie 48, Pudasjärvi
p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Syötteen yritysten ja 
Pudasjärvi-lehden 

kanssa
yhteistyössä 
toteuttama 

Jouluinen Syöte- ja 
Yrittäjä-teemalehti 

ilmestyy 
pe 2.12.2016 

Pudasjärvi-lehdessä. 

JOULUINEN
SYÖTE

Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu
Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUSMajoitus pe–su alkaen 115 eur 

Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Romekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 

 Vaarametsien joulu   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  

 Muistathan myös karavaanipaikat 

 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 tanssitaan• Romekievarissa coverbändi Stand By  

 soittaa Finnhitsejä ja menevää 

 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivän
soihtulasku 

Iso-Syötteellä
6.12. klo 19.00

Itsenäisyyspäivän
avajaisviikonloppu
Syötteellä 5.-7.12.
Tule nau�imaan talven tunnelmasta!

Kaikki tunturin palvelut, tapahtumat ja tarjoukset: www.syote.fi

MÄKEEN JA MÖKKIIN- ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
PAKETTITARJOUSMajoitus pe–su alkaen 115 eur 

Majoitusvarauksen yhteydessä viikonvaihdelippu pe-su 

Iso-Syötteelle aikuiset 56 eur ja lapset (7-12 v) 39 eur.

Syötteen keskusvaraamo | www.syote.net

Tunturin tapahtumia
•  Hiihtokeskus Iso-Syötteen avajaiset

•  Hiihtokeskus Pikku-Syötteen avajaiset  

•  SyöteShopin avajaiset                                                                     

•  Romekievarin avajaiset                                                                    

•  Arctic Span avajaiset
•  Syötteen luontokeskuksella, 

 Vaarametsien joulu   - Tunnelmallinen joulupolku   

•  Ravintola Pärjänkievari avoinna  

 Muistathan myös karavaanipaikat 

 viikonloppukävijöille!
•  Hotelli Iso-Syötteellä ja Pärjänkievarilla  

 tanssitaan• Romekievarissa coverbändi Stand By  

 soittaa Finnhitsejä ja menevää 

 tanssimusaa!

     SKI BUSSI KULKEE LA 6.12. www.otptravel.fi/syote 

Itsenäisyyspäivän
soihtulasku 

Iso-Syötteellä
6.12. klo 19.00

JOULUINEN SYÖTE 2014
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

HYVÄÄ JOULUA!
GOD JU

L!

GOD JUL!

HYVÄÄ JOULUA

VÄLITETÄÄN TOISISTAMME

JOULUPUU- 
LAHJAKERÄYS
28.11.-15.12.2016 
PUDASJÄRVEN LAPSIPERHEILLE

OHJEET LAHJAN HANKINTAAN:
1. Nouda pakettikortti S-marketin, 
K-Supermarketin, kirjakaupan tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.
2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty 
lahja paketoituna LähiTapiolan 
toimistolle (os. Toritie 1, 2.krs, 
käynti Kelan oven vierestä). 
Avoinna ma-pe klo 9.30-16.30.

Ensi sunnuntaina kirkoissa kajahtavat 
”Hoosianna”-virren sanat ja sävelet. Vie-
tämme ensimmäistä adventtisunnuntai-
ta. Adventti merkitsee tulemista. Adventin 
aikana valmistaudumme viettämään jou-
lua. Ensimmäisenä jouluna Jumalan Poika 
tuli ihmiseksi ihmisten keskelle. Tästä ih-
meen äärelle saamme taas 30 yön pääs-
tä pysähtyä.

Adventin ajan neljänä sunnuntaina pu-
hutaan Jeesuksen tulemisesta eri näkö-
kulmista. Ensimmäisenä adventtisunnun-
taina muistelemme Jeesus Nasaretilaisen 
saapumista Jerusalemin kaupunkiin. Aasil-
la, työjuhdalla, ratsastava nöyrä opettaja 
sai osakseen kuninkaallisen vastaanoton. 
Kansa levitti tielle vaatteita ja palmu-
noksia. Jeesuksen ympärillä kaikui huuto: 
”Hoosianna, Daavidin Poika, siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä!” 

”Hoosianna” tarkoittaa ”oi, auta” tai 
”pelasta”. Huuto ei kuitenkaan ollut mikä 
tahansa avunpyyntö. Se oli riemuhuuto, 

jolla kansa otti vastaan kuninkaan – eikä 
ketä tahansa kuningasta, vaan odotetun 
Kuninkaan, Messiaan. Tämän oli määrä va-
pauttaa ja pelastaa Israelin kansa vieraan 
vallan ikeestä. Hoosianna-huudoilla kansa 
tunnusti Jeesuksen Messiaaksi. 

Ensimmäisenä adventtina emme jää ai-
noastaan muistelemaan ja kuuntelemaan 
Raamatun kertomia historiallisia tapahtu-
mia. Saamme itse elää todeksi samoja asi-
oita kuin Jerusalemiin kokoontunut väki 
kaksi vuosituhatta sitten. Saamme rie-
muita siitä, että Herramme Jeesus Kristus 
on tullut keskellemme ja on myös luvan-
nut olla omiensa kanssa maailman lop-
puun asti. Jeesus asuu jokaisen seuraa-
jansa sydämessä Pyhän Hengen kautta. 
Hoosianna-virrellä tunnustamme Jeesuk-
sen Kuninkaaksemme. Samalla ylistämme 
ja kiitämme Häntä Hänen suurista teois-
taan. Hän on sovittanut kaikkien ihmisten 
synnit ja avannut tien taivaaseen. On siinä 
kiitoksen ja ylistyksen aihetta!

Aivan kuten Jeesus tuli Jerusalemin 
kaupunkiin, hän haluaa tulla jokaisen ih-
misen sydämeen, sen Herraksi ja Kunin-
kaaksi. Meille on tarpeellinen adventtivir-
ren kehotus ”Avaja porttis, ovesi - - kun itse 
taivaan Kuningas, sun tahtoo olla vierahas” 
(Virsi 2). Jeesus tahtoo tulla sinunkin sy-
dämesi asukkaaksi evankeliumin sanassa. 
Kun sinä uskot Jumalan valtakunnan evan-
keliumin, sydämen ovet ja portit on avattu 
parhaalle mahdolliselle vieraalle, Kunnian 
Kuninkaalle. Saat sydämen pohjasta laulaa: 
”Hoosianna, Daavidin Poika!”

Niin, ensi sunnuntaina laulamme 
”Hoosianna”-virttä kirkoissamme ja muis-
sa jumalanpalveluspaikoissamme. Tulethan 
sinäkin sunnuntaiaamuna jumalanpalveluk-
seen. Se on hyvä aloitus kirkkovuodelle.

Valtteri Laitila

Hoosianna, Daavidin Poika!

Messu seurakuntakodissa su 27.11. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakkola, Tuomo Rahko.
Kuorot: Kirkkokuoro to 1.12. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 30.11. kello 13. Vox Margarita su 27.11. kel-
lo 11.30 ja ke 30.11. kello 17. Sarakylän kappelikuoro 
seurakuntakodissa ma 28.11. kello 17.30.
Miesten piiri Kanttorilassa ti 29.11. kello 17.30, Mar-
ko Väyrynen.

Kirkkomusiikkiviikko 27.11.-4.12.2016.  
Konsertti seurakuntakodissa ma 28.11. kello 19  

Ylikiimingin puhaltajat,ohjelmamaksu 5 €.   
Kansalaisopiston oppilaskonsertti  seurakuntako-
dissa ke 30.11. kello 18, Yhteislaulutilaisuus seu-

rakuntakodissa pe 2.12. kello 19. Pudasjärven 
kirkkokuoron Turvassa suojelusenkelin- levyn julkis-
tamiskonsertti seurakuntakodissa su 4.12. kello 13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 28.11. kello 18.
Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kel-
lo 10-13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon 
muuta tarjolla. 
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 1.12. kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 1.12. kello 17. Ottakaa val-
miit nutut ja sukat mukaan.
Luetaaan yhdessä, suomen kielen keskustelu- ja ope-
tuspiiri turvapaikanhakijoille ti 29.11. klo 15 Kanttorilas-
sa, sen jälkeen sauvakävely.
Sauvakävely: ti 29.11. lähtö Kanttorilasta kello 16.30. 
Yhteisen lenkin jälkeen kahvit ja iltahartaus Rönössä.
Perhekerho: molemmat ryhmät seurakuntakodissa ke 
30.11. kello 10-13, tiistaina ei ole perhekerhoa.
Perheiden jouluinen askarteluilta  seurakuntakodissa 
ti 29.11. kello 16-19.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat Yli-Livolla Eija ja 
Jouni Seppälällä to 24.11. kello 19, Sarakylän kappe-
lissa pe 25.11. kello 19, Hirvaskoskella Maria ja Vesa 
Vääräniemellä la 26.11. kello 18, Hetekylässä Marika 
ja Lasse Kujalalla su 27.11. kello 12 ja Kurenalla seura-
kuntakodissa su 27.11. kello 16 (Hannu Kamula ja Timo 
Jokitalo). Myyjäiset ja seurat Yli-Livolla Marjo ja Kaar-
lo Illikaisella pe 2.12. kello 18.30 (Samuli Leppänen).
Kastettu: Wiljami Samuel Anttila, Huugo Aukusti Panu-
ma, Leo Atte Elias Granlund, Joose Aukusti Tuohimaa.

Suomi-Venäjä-Seuran Poh-
jois-Suomen piiri ja Pu-
dasjärven osasto järjestivät 
kansainvälisen piirustuskil-
pailun yhdessä komilaisen 
Vylgortin kaupungin taide-
keskus Zaranin kanssa. Suo-
malaiset lapset/nuoret piir-
sivät komilaisista saduista ja 
komilaiset vastaavasti suo-
malaisista saduista. Komi-
laisten töistä on ollut näytte-
ly Pohjantähdessä.

Voiton vei 5-8 vuotiaiden 
sarjassa Pudasjärven Hir-
vaskosken koulun oppilas 
Saana Kosamo. Hän on nyt 
kolmannella luokalla, mut-
ta piirtäessään kilpailutyö-
tä viime kevättalvella hän oli 
toisella luokalla. 

Voittopalkinto luovutet-
tiin maanantaina 21.11. Poh-
jantähdessä Suomi-Venäjä-
seuran Pudasjärven osaston 
johtokunnan kokouksen yh-
teydessä järjestetyssä juhla-
tilaisuudessa, johon oli kut-
suttu mukaan koko Saanan 
perhe Pintamolta. Taidete-
okset oli lähetetty Komiin 
ja näin voittajatyöstä oli tie-
dossa vain sadun aihe: ”Hii-
ri purjehtii jokea ylävirtaan”. 
Birgit Tolonen lupasi kuiten-
kin pyytää voittajatyöstä va-
lokuvan Pudasjärvelle näh-
täväksi. 

Saana Kosamo menestyi 
kansainvälisessä piirustuskilpailussa

Muut palkinnot menivät 
Oulun taidekoulun oppi-
laille, jonne kulttuuriohjaaja 

Birgit Tolonen ja SVS:n Pu-
dasjärven osaston puheen-
johtaja Marja-Leena Tör-

rö olivat käyneet jakamassa 
palkinnot jo aiemmin alku-
syksystä. HT

Hirvaskosken koulun oppilas 
Saana Kosamo menestyi kansainvälisessä piirus-

tuskilpailussa. Hänen sarjansa 
voittopalkinnon ja kunniakirjan luovuttivat SVS:n 
Pudasjärven osaston puheenjohtaja Marja-Leena 

Törrö ja kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen. 

Hieroja, naprapaatti
Veikko Sarajärvi

p. 040 325 2971

Heikin lakkiaiskahville pe 2.12. 
klo 14 alkaen Rahkatielle. 

Tervetuloa

Helena ja Reijo Ojala 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Metsänomistajan asialla 
80-vuotishistoriakirja.

200 sivua tuhtia asiaa. Rajoitettu erä.

Hinta 38,00. Saatavana mhy:n toimistolta.

Lahjaidea metsänomistajalle:
SUOMUSSALMELLA TEATTERI 

RETIKAN JOULUPLÄJÄYS

pa r e m m a n

puutteessa

PE  25.11.  klo  19.00
LA  26.11.  klo  17.30
SU  27.11.  klo  15.00
PE  2.12.  klo  19.00
LA  3.12.  klo  17.30
SU  4.12.  klo  15.00
MA  5.12.  klo  19.00
PE  9.12.  klo  19.00
LA  10.12.  klo  17.30
SU  11.12.  klo  13.00
PE  16.12.  klo  19.00
LA  17.12.  klo 14.00
SU  18.12.  klo  13.00

Liput 12 € aik. / 5 € lapset
Ryhmät yli 25 hlöä 10 € / hlö

Käteismaksu
Varaukset 040 512 7301
www.teatteriretikka.net

Pudasjärrven 4H-yhdistyk-
sen ja kirjaston medialuku-
taitohankkeen järjestämä 
Tietsikka-info tarjoaa kerran 
viikossa keskiviikkoisin kau-
pungin kirjastossa Hyvän 
mielen paikassa maksuton-
ta, matalan kynnyksen opas-
tusta tietotekniikan arkikäyt-
töön. Keskiviikkona 30.11. 
alkavat kokoontumiset toi-
mivat non stop –periaatteella 
eli mukaan voi tulla milloin 
vain päivän mittaan. Sisältö 
muovataan osallistujien tar-
peiden pohjalta. 

Tietsikka-infossa opastusta tietotekniikan käyttöön

Opastajina toimivat muun muassa Sakari Niemelä ja Jou-
ni Puhakka.

Esimerkkejä sisällöis-
tä: tietokoneen perustoimin-
not, käyttöjärjestelmät, inter-
net, tiedonhaku, sähköposti, 
verkkopankki. Tietsikka-in-
fossa käytetään kirjaston kan-
nettavaa ja tablettitietokonei-
ta. Osallistuja voi halutessaan 
tuoda oman laitteen muka-
naan. Osallistujille tarjotaan 
kahvit. 

Koulutus on kaikil-
le avoin ja suunnattu eten-
kin ihmisille, joilla ei ole pal-
jon kokemusta tietokoneiden 
käytöstä.  Tietokoneen käy-

tön tarve on lisääntynyt, sil-
lä yhä useammat palvelut 
ovat siirtyneet ja siirtyvät 
nettiin. Näitä ovat muun mu-
assa; yhteystiedot, ajanva-
raukset sekä TV--ohjelmia 
katsotaan yhä enemmän ne-
tin välityksellä, joka puoles-
taan edellyttää tietokoneen 
käyttämistä: pöytäkoneen, 
kannettavan, tabletin tai äly-
puhelimen. 

Sysäys toimintaan saatiin 
Laavu-hankkeen kautta, jo-
ten tässä on hyvä esimerk-
ki yhteistyön voimasta. Kun 

aletaan suunnittelemaan yh-
dessä asioita, osaamista ja 
voimavaroja yhdistämällä 
saadaan nopeallakin aikatau-
lulla toteuttajia. Yhtenä aloit-
teen tekijänä on ollut myös 
Pudasjärven kyläyhdistys. 

Tietotekniset taidot edis-
tävät ihmisten osallistumis-
mahdollisuuksia ja ovat si-
ten osa jokamiehen ja -naisen 
medialukutaitoa.

Tiina Salonpää
Pudasjärven 4H-yhdistys

Jehovan todistajien valtakun-
nan salilla oli avoimet ovet 
lauantaina 12.11. Kuusamon 
tieltä Parkkilan suuntaan 
noin kilometrin ajamisen jäl-
keen kääntyi Ahtilantie va-
semmalle, jossa 

valtakunnansali sijaitsee. 
Vieraat otettiin ystävällises-
ti vastaan kahvitarjoilun mer-
keissä.

Seurakunnasta Sauli Kle-
metti, Jouni Puurunen ja Alpo 
Puurunen esittelivät tiloja.

Valtakunnansali on raken-
nettu vuonna 1989. Rakennus 
valmistui kolmessa päiväs-
sä suurella, noin 200 henkilön 
väkimäärällä. Rakentamiseen 
ei käytetty elementtejä, vaan 
rakennus nousi kappaletava-
rasta. 

Viime kesänä tehtiin ra-
kennuksessa perusremont-
ti. Englannin kielen salia 
suurennettiin, uusittiin ilmas-
tointi, valaistus, päätylau-
doitus ja katto. Lisäksi pa-
rannettiin sähköistystä ja 
äänentoistoa. Erikoisuutena 

Valtakunnan salilla avoimet ovet

tuli nettiyhteys, joka mahdol-
listaa kokouksiin osallistumi-
sen kotona, mikäli sairauden 
tai muun syyn vuoksi ei pää-
se paikalle. 

-Tämä on pilottihanke, 
jonka onnistumista muualla-
kin seurataan, kertoivat esit-
telijät. 

Valtakunnansalilla on 
säännölliset kokoukset tors-
taisin ja sunnuntaisin. Ko-
koukset pidetään suomen 
ja englannin kielellä. Koko-
uksiin sisältyy yleensä Var-
tiotorni -lehteen kuuluva 
keskustelu ja netin avulla voi-
daan myös seurata kokouk-

Pudasjärven Jehovan todistajien seurakunta-aktiiveja avoimien ovien päivänä valtakun-
nansalin etuosassa.

sia eri puolilta Suomea jopa 
ulkomailta. Pudasjärvellä 
toimintaan osallistuu aktii-
visesti nelisenkymmentä hen-
kilöä, joukossa useita maahan 
muuttajia. Kokouksiin ovat 
kaikki tervetulleita, kertoivat 
Sauli, Jouni ja Alpo.

Tervetuloa!
Myytävänä arpoja, voittoina auton päältäpesu +vahaus ym. mukavaa!

TYÖKESKUKSEN 
JOULUMYYJÄISET
TYÖKESKUKSESSA, Kauralantie 3

Torstaina 1.12.2016 klo 10-14.30

• Varaa mukaan käteistä, meille käy vain käteismaksu

Kahvia ja 
joulutorttuja!

• Myytävänä aitoja, ihania puutöitä, 
tekstiilejä, tonttuja, 

itsetehtyjä joulukortteja, 
kransseja..

• Ym. ym. Mukavaa itselle ja lahjaksi!

Avoinna: la 3.12., 10.12. & 17.12. sekä 19.-22.12. klo 10-17,
muutoin sop. muk. puh. 044 046 3719

LINTURANNAN 
JOULUKAUPAN AVAUS 
la 3.12.2016 klo 10-17
Lintumiehentie 3, KUUKASJÄRVI

(opasteet Syötteentieltä, Susanna ja Rauno Lohen piharakennus)
TERVETULOA ELÄMYSMATKALLE MAALLE! 

Meiltä laadukkaat, arvostetut tuotteet arkeen ja 
juhlaan: kummi-, pikkujoulu- ja joululahjat, 

askartelu- ja paketointitarvikkeet ym.
KAHVITARJOILU. TERVETULOA!

Pudasjärven metsänhoitoyhdistystä 
80-vuotisjuhlarahojen lahjoittamisesta 

ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden 
metsätietoisuuden lisäämiseen opetusta 

monipuolistamalla. 
SUURI KIITOS lahjoitusten antajille! 

Pudasjärven 
4H-yhdistys 
KIITTÄÄ
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Kipinässä Kollaja kestää -ilojuhla
Kipinän kyläseura järjes-
ti perjantaina 21.10. Kollaja 
kestää -juhlatilaisuuden Ki-
pinän kalastuskeskuksella. 

Illan aluksi kokoonnuttiin 
nuotiopaikalla juhlinnan ai-
heen Iijoen rannalle, jossa oli 
makkaran paistamista keski-
näisen seurustelun merkeis-
sä. Illan hämärtyessä tunnel-
maa loivat nuotiot, kynttilät 
ja roihut.

Kakkukahvit nautittiin si-
sätiloissa Kalastuskeskuk-
sella, jossa puheita pitivät 
muun muassa Eero Oinas-
Panuma, Jukka Vähkyrä ja 
Pirkko-Liisa Luhta. Paikal-
la oli noin 70 henkeä; mökki-
läisiä, kylän asukkaita sekä 
myös muualta saapuneita 
vieraita. 

Juhlimme hyvässä hen-
gessä, iloitsimme merkittä-

Pirkko-Liisa Luhta käyttämässä puheenvuoroa.

västä päätöksestä, joka ta-
kasi edelleen Iijoen vapaana 
virtaamisen. Osallistujilla 
oli päällimmäisenä tuntee-
na helpotus ja luottamus tu-
levaisuuteen. 

Juhlinnan ohessa suun-
nittelimme tulevaa: muun 
muassa työtä joen hyväk-
si, matkailumahdollisuuksia 
sekä Kipinän kylän kehittä-
mistä. Kyläseura haluaa kiit-

Illan hämärtyessä tunnelmaa loivat nuotiot, kynttilät ja 
roihut.

Osallistujilla oli päällimmäisenä tunteena helpotus ja luottamus tulevaisuuteen.

tää sydämellisesti kaikkia 
paikalle saapuneita, juhla-
puhujia sekä talkoolaisia!

Outi Nivakoski

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järven 80-vuotisjuhlaa vie-
tettiin lauantaina 19.11. Hir-
sikampuksella. Juhlapuhuja 
MTK:n puheenjohtaja Juha 
Marttila toivoi puurakenta-
miseen vauhtia ja että Pu-
dasjärveltä otettaisiin mallia. 

-Hallitusohjelmassa on 
linjattu, että puretaan raken-
tamismääräyksiä, jotka es-
tävät puun käyttöä. Nyt jos 
koskaan pitäisi ryhtyä tuu-
masta toimeen, sillä ilmas-
tonmuutosta ei ohjelmakirja-
uksilla pysäytetä. Oleellista 
on viedä eteenpäin puuker-
rostalorakentamista ja jul-
kisten rakennusten raken-
tamista puusta. Kun asia on 
kirjattu hallitusohjelmaan, 
pitäisi sen eteen myös hal-
lituksen konkreettisesti teh-
dä jotain. Tähän mennessä 

MHY Pudasjärvi 80-vuotisjuhla:

Puurakentamiseen Pudasjärveltä mallia
yli kaksikerroksisia puisia 
asuinkerrostaloja on raken-
nettu Suomeen 49 kappalet-
ta. Eli käytännössä ei juuri 
lainkaan. Ruotsissa poliitti-
nen tavoite on, että vuonna 
2020 50 prosenttia kaikista 
uusista rakennuksista teh-
dään puusta. Siinä olisi Suo-
mellekin hyvä tavoite, totesi 
Marttila.

Lopuksi hän kehotti puu-
rakentamisen ottamista kai-
kissa kunnissa ensi vuoden 
kunnallisvaalien teemaksi. 

MTK:n metsävaltuuskun-
nan puheenjohtaja Mikko 
Tiirola toivoi nuorison saa-
van metsätöistä kokemusta 
mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa, kuten ”ennen 
vanhaan” puiden istuttami-
sessa ja muissakin metsätöis-
sä. Metsänhoitoyhdistykset 
tekevät arvokasta työtä nuo-
rison parissa, hän mainitsi.

Puupalkinnolle  
huomiota
Juhlassa huomioitiin laajas-
ti Pudasjärven Hirsikam-
puksen saama valtakunnal-
linen Puuinfon myöntämä 
vuoden 2016 Puupalkinto. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi palkinnonha-
kumatkastaan Helsinkiin 
yhdessä johtavien luotta-
mushenkilöiden kanssa. Ti-

monen kertoi myös tulleen 
runsaasti kutsuja eri puolille 
maata esittelemään hirsira-
kentamista ja vierailuryhmiä 
käy viikoittain tutustumas-
sa Pudasjärven hirsirakenta-
miseen. 

-Kaupunki jatkaa hirsi-
rakentamista. Rakentamis-
päätös on tehty kaksi ker-
roksisista puukerrostaloista, 
joissa on entisajan malliin 
tuulettuva rossi alapohja, 
selvitti Timonen.

Suomen Metsäkeskuksen 
aluejohtaja Arto Sorri toivoi 
tervehdyksessään, että poh-
joisen alueella pystyttäisiin 
edistämään biotalouspuolen 
investointeja.

Juhlan avaaja, metsänhoi-
toyhdistyksen valtuuston 
puheenjohtaja Hannu Nissi 
lausui pelkonsa nykyihmis-
ten metsästä vieraantumi-
sesta ja kyseli, että jäävätkö 
metsät unholaan. Tässä met-
sänhoitoyhdistyksellä on 
tärkeä tehtävä oikean met-
sätiedon esillä pitämisessä ja 
levittämisessä. 

-Työtä metsissä riittää.
Päätöspuheen pitänyt 

metsänhoitoyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja 
Matti Alatalo nosti katseet 
tulevaisuuteen. 

-Oikeaa tietämystä met-
säasioista on levitettävä aina 
Brysseliin saakka, hän totesi. 

Metsän omistajan 
asialla -kirja
Juhlassa julkistettiin ”Met-
sänomistajan asialla” -histo-
riakirja, jonka on toimittanut 
pudasjärveläisille tuttu, FM 
Erkki Taskila Iistä. Taskilan 
mukaan Pudasjärvellä ko-
ettiin metsänomistajien yh-
teistoiminta tärkeäksi, koska 
yhdistystoimintaa on yritet-
ty aloitella jo vuonna 1930 
tai 1931. 

-Vuoden 1936 lokakuus-
sa pidettiin Pudasjärven 
Osuuskaupan Pirtissä neu-
vottelukokous, jossa päätet-
tiin jatkaa yhdistyksen pe-
rustamistoimenpiteitä ja 
yhdistys myös perustettiin. 
Aluksi päätehtävinä olivat 
puiden leimaus ja valistus. 
Myöhemmin tehtiin jo yh-
teismyyntejä. 

Omat toimitilat Metsäta-
lo saatiin vuonna 1952. Ri-
susavotat olivat keskeisiä 
-60 luvulla ja -70 luvulla saa-
tiin jo metsien hoidon edistä-
misessä käyttöön metsänpa-
rannusvaroja, kertoi Taskila.

Nykyään Pudasjärvel-
lä on puuta enemmän kuin 
koskaan ja Taskila koros-
ti, kuinka paikallinen met-
sänhoitoyhdistys on tehnyt 

merkittävää työtä työllistä-
misrintamalla. 

Kirjaa on ostettavissa 
metsänhoitoyhdistyksen toi-
mistolla. 

Ansiomerkkejä ja 
kunniaosoituksia
Mhy Pudasjärven kunniapu-
heenjohtajaksi kutsuttiin Esko 
Piipponen. Aiemmin kunniapu-
heenjohtajiksi on kutsuttu Antti 
Mäntyjärvi -79 ja Teuvo Törmä-
nen -97. 

MTK:n metsävaltuuskun-
nan hopeinen ansiomerkki 
myönnettiin Matti Alatalolle ja 
Paavo Pikkuaholle. 

MTK:n metsävaltuuskun-
nan ansiomerkin saivat Eero 
Honkanen, Kauno Nyman, Heik-

Kunniapuheenjohtajaksi 
kutsuttiin Esko Piipponen. 

MHY:n 80-vuotisjuhlaan osallistui Hirsikampuksella reilut 150 henkeä. 

ki Pakanen, Sakari Ruonala, Aar-
ne Vainio, Pudasjärven kaupun-
ki ja Kontiotuote Oy/Jalo Poijula. 

Mhy Pudasjärvi ry:n pöy-
tästandardit luovutettiin: Hei-
mo Höyhtyä, Aslak Jaara, Jor-
ma Järvenpää, Juha Kosamo, Tuija 
Luukkonen, Reino Pöykiönie-
mi, Anneli Sarala, Tuomo Siliä-
maa, Jukka Särkelä, Kalevi Särke-
lä, Erkki Taipale, Matti Taipale ja 
Erkki Taskila.  

Mhy Pudasjärvi ry:n pöy-
tästandardi yhteisöille/yrityk-
sille: Sara-Taimi Oy, Pudasjärven 
Osuuspankki, Pudasjärven seura-
kunta, Kivarin yhteismetsä, Ruu-
hensuon yhteismetsä ja Pärjän-
suon yhteismetsä. 

Heimo Turunen

MTK:n metsävaltuuskunnan ansiomerkkien saajat Timo Vähäkuopus, Sakari Ruonala, 
Heikki Pakanen, Eero Honkanen, Aarne Vainio ja Kauno Nyman. Kuvasta puuttuu Kontio-
tuote/Jalo Poijula. 

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, 
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma vaihtamassa ajatuksia juuri ennen juhlan 
alkamista. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 28.11.LOPPUVIIKKO PE-LA 25.-26.11.

PERJANTAINA 25.11. LAUANTAINA 26.11. MAANANTAINA 28.11.

Tekstiiliosastolta

100 100

499

299

149

129

089

099

595

100

099

499

499

ras

kg

pkt

pss

ras

kpl

pss

kg

kg

TIISTAINA 29.11.

495
ltk

pss

499
kg

ras

159
kg495

kg

079
kg

279
kg

499

299
pkt

169
pkt

795
kg

pkt

2 pkt/talous

MEILTÄ OIVAT LAHJAT PUKINKONTIIN:

895199
pkt

pkt

2 pkt/talous

995
kg

2 kg/talous

rss

695
kg

2 kalaa/talous

159
pss

695
kg

Ida Red tai
Champion
OMENA

Kotimainen
TOMAATTI

Snellman naudan 
PALAPAISTI, 
PAISTISUIKALE tai 
FILEELASTU 300-
400 g

Saarioinen
PRONTOPIZZAT 
330 g

Panda
JUHLAPÖYDÄN 

KONVEHTI 
300 g

Snellman
Tosi Murea

PALVI-, KEITTO- 
tai KORPPU-

KINKKU 200 g

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana tai siivuina

Valio
EDAM JUUSTOT
700 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI
kokonainen

Porsaan
KASSLER
palana ja 
pihveinä

Atria
BROILERIN-
KOIPI
3 kpl/ras 
marinoitu

Arla
VOI  500 g
normaalisuolainen

Irto
KARJALAN-
PAISTI
1/2 possua
1/2 nautaa

Pulla Pirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

Broilerin
FILEESUI-
KALE
hunaja-
marinoitu

Cloette SUKULAKU, 
BISBIS tai 
MINT MINT
50 kpl/ltk

3 ras

PEHMOLELUN 

OSTAJALLE 

NALLEHEIJASTIN-

AVAIMENPERÄ 

KAUPAN 

PÄÄLLE!

Littles Pet Shop
LEMMIKKIELÄIN-
TALO

Littles Pet Shop
LEMMIKKI-
KAHVILA

69,-

45,-
Nerf N-STRIKE
JOLT 2-PACK

Nerf N-STRIKE
ELITE  STRON-
GARM XD

1795

2150
Nerf ZOMBIE STRIKE 
DOOMINATOR

75,-
Nerf STAR WARS

2895

Alkaen

Osallistu 100 € 
LAHJAKORTIN 
ARVONTAAN

Nimi: _________________________________

Osoite ________________________________

______________________________________

Puh. __________________________________

Palauta viimeistään 5.12.2016

Talousosastolta

Lahjapakkaus 
LYHTY
ENKELI

995
VALOSARJAT
verkkovirtakäyttöset

1495

Alkaen

795

Alkaen

Airam LED 
JOULUTÄHDET

Oululainen
REISSUMIES 
4 kpl
270-280 g

Atria
PIKKU-
KINKKU
1 kg

KANAN-
MUNAT
10 kpl

SAVU-
LUUT

Saarioinen HERKKU 
RÄISKÄLEET tai 
PINAATTI-
OHUKAISET 
HILLOLLA 200 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

Korpela
CHICKEN 

SNACK
PYÖRYKÄT

200 g

Tuore
PORSAAN
ETUSELKÄ 
tai LAPA

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Vaasan MAALAIS-, 
MONIVILJA-, KAURA- tai 
TUMMATVIIPALEET 500 g

Atria MAKSA-,
LIHAMAKA-

ROONI-, LIHA-
PERUNASOSE tai 

SALAMIPERUNA-
SOSELAATIKKO

400 g

Rautaosastolta
OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

Airam 10W-Led 
Floody LIIKETUN-
NISTIN-
VALAISIN 

2995

20W

3690

AJASTIN-
KELLO
-40 - +55 C

595

ÖLJYTÄYTTEI-
SET LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim. 600W 

1995

Naisten ja 
miesten
SAUNA/
AAMU-
TAKKI
erilaisia

NÄPPYLÄ-, 
THERMO- JA
TEDDY-
SUKKAT
naisille, 
miehilla ja 
lapsille

Papuska
RUOKA-
HERNE
500 g

3 kg/talous

Pe 25.11. Pulla Pirtin 
TUOTE-ESITTELY/MAISTIAISIA!

KAHVI-
TARJOILU!

JOULUUN SAAKKA

AVOINNA MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

LAATU LAHJAT PUKINKONTTIIN

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

PALVELEMME 1.12.-24.12. 
MA-PE 9-17, LA 9-14, SU 10-15 

SEKÄ AATTONA 24.12. 9-12 

● laskikannu
● Kannussa irroitetta-

vapohja

HERCULES YLEISKONE

29,90€

610 BONUS PACK

ORAL-B PRO 790 DUO

ORAL-B PRO

3010 S PARTAKONE

HIUSTENMUOTOILIJA
FRUTTI STEEL 
TEHOSEKOITIN

TREVI MB 748 W  
MONORADIO
● toimii paristolla ja 

verkkovirralla
● hyvä kuuluvuus

39€

SMOTHIE TWISTER 
TEHOSEKOITIN
● sekoittaa smoothien 

suoraan pulloon

29€

CAFE PUNTO
● teho 800W
● tilavuus 1,2 

litraa
● automaatti-

nen virran-
katkaisu 40 
minuutin 
päästä

25€

● teho 1200W
● portaaton noupeudensäätö
● ruostumaton teräskulhon tilavuus 5,5 

litraa
● vakiovarusteet: vispilä, taikinakouk-

ku, sekoitin ja 
roiskesuojakansi

● saatavana runsaasti 
lisävarusteita

249€

● 8 800 värähdystä ja 20 000 sykäystä 
minuutissa

● 3D teknologia

49€

● 3D teknologia
● 8 800 värähdystä ja 20 000 

sykäystä minuutissa
● täyteenladattu akku riittää 30 

minuutin harjaukseen
● kaksi hammasharjan 
 runko-osaa

79€

● kolme erillistä leikkaus-
terää

● täysin vesitiivis runko
● voidaan käyttää myös 

suihkussa partavaahdon 
tai geelin panssa

● tunnin latauksella 45 
minuuttia ajoaikaa

85€

● kihartamiseen ja suorista-
miseen

● eloxal – keramiikkalevyt
● electroninen lämmönsäätö
● lämpötila-alue 130 – 200 C
● automaattinen virrankatkaisu
● suuri LE-näyttö

49€

TALENT PAISTINPANNU
+ KATTILA 2,9 LITRAA 
● Sopivat kaikille tasoille
● Teflonpinta, myös kattilassa
● Made in France

49€

PT860 PARTAKONE

89€

● joustava ajopää myötäilee 
karvojen ja kaulan muotoa

● tunnin latauksella 50 minuut-
tia käyttöaikaa

● ajopää on helppo avata 
 ja huuhdella vedellä
● ylösnouseva rajain

SUPERIOR MY WAY 
BLUETOOTH 
KUULOKKEET
● langattomat Bluetooth 

kuulokkeet
● tomintasäde noin 10 metriä
● sisäänrakennetun akun 

toiminta aika 
 noin 6 tuntia
● USB-lataus
● tehdastakuu 
 2 vuotta

39€

TREVI AV 540 
AKTIIVIKAIUTTIMET
● voi liittää esim. televisioon, tieto-

koneeseen, tablettiin…
● maksimiteho 80W
● kaksi RCA tuloa
● basson ja äänenvoimakkuuden 

säätö
● Äänen voimakkuuden voi säätää 

useimmissa televisioissa tv:n 
omalla kaukosäätimellä

Laatukaiuttimet 

edulliseen hintaan!

89€
SENSY STAR 
100 CM
PAPERITÄHTI
● näyttävä ja laadukas 
● johto mukana

49€

LUNB55UHD4K
● 55’’ LED 4K UHD Hybriditelevisio
● sisäänrakennetut digi- ja 

teräväpiirtovirittimet antenni- ja 
kaapeliverkkoon

● Sisäänrakennettu Wifi
● SMART TV
● Vapaa nettiselain sekä mm. 

Netflix, Youtube, Areena ja Ruutu
● 1500 Hz CMP kuvanparannuspii-

riohjelma
● 1000 s. tekstitv alasivujen sela-

uksella

799€

LDN32DL283
● 32¨ LED HD ready hybriditelevisio
● sisäänrakennetut digi- ja 

teräväpiirtovirittimet antenni- ja 
kaapeliverkkoon

● 200 Hz CMP kuvanparannuspiiri-
ohjelma

● 1000 s. tekstitv alasivujen selauk-
sella

● 2 vuoden tehdastakuu

269€

● 2 vuo-
den 
teh-
dasta-
kuu

● mekaaninen paineen 
tunnistin

● mukana hammastahna

● mukana kaksi 
pulloa

Kälkäjä jatkaa Keskustan johdossa
Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö piti syysko-
koustaan 19.11. Lakarin kou-
lulla. Mari Kälkäjä jatkaa 
Keskustan kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana ja sihtee-
rinä Mirja Luusua. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Eero 
Hyttinen. Uusina johtokun-
taan nousevat Jorma Kouva, 
keskustanaisten Erja Komu-
lainen sekä nuorten edustaja 
Johannes Putula. Muut joh-
tokunnan jäsenet ovat: Juk-
ka Kuha, Paavo Kortetjär-
vi, Urpo Puolakanaho, Jouni 
Piri, Martti Räisänen, Reijo 
Talala ja Kerttu Simu. 

Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat ja kes-
kusteltiin tieasioista. Kes-
kustalaiset eivät hyväksy 
minkäänlaisia heikennyksiä 
kaupungin vastuulla olevin 
yksityisteiden kunnossapi-
toon. Sivukylät halutaan pi-
tää asuttuina ja elinvoimai-
sina. 

-Teiden kunto on ratkai-
sevassa asemassa mietittä-
essä mihin se oma talo ra-
kennetaan, varsinkin jos 
työpaikka sijaitsee kauem-
pana. Myös rattailla tapah-
tuvalle kuljetustoiminnalle 
on taattava hoidettu ja kun-

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön vetäjänä jatkava 
Mari Kälkäjä käyttämässä tervehdyspuheenvuoroa ennen 
kunnallisjärjestön kokousta olleessa Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistyksen 110-vuotisjuhlassa.

nossa oleva tiestö. Me emme 
halua olla keskittämässä pal-
veluja heikentäen kuntalais-
ten yhdenvertaisuutta, to-
dettiin monesta suusta.

Kaupunkilaisia evästet-
tiinkin menemään torstai-
na 24.11. kuntalaisten kyse-
lytunnille kaupungintalolle, 
missä järjestetään tietoisku 
yksityistieasioista. 

Keskustan presidenttieh-
dokas, kansanedustaja Mat-
ti Vanhanen piti poliittisen 
katsauksen Eduskunnassa 
meneillään olevista suurista 
asioista kuten maakunta- ja 
sote-uudistuksesta. Puhees-

saan hän sivusi myös näiden 
kuntavaalien tärkeyttä. 

-Todellinen mittari Kes-
kustan onnistumisesta pää-
ministeripuolueena ovat 
ensi kevättalvella pidettävät 
kuntavaalit, ei gallupit, hän 
totesi.

Kuntavaaleista ja maa-
kuntavaaleihin valmistautu-
misesta käytti puheenvuo-
ron Pohjois -Pohjanmaan 
piirin toiminnanjohtaja Antti 
Ollikainen esittäen toiveena, 
että saisimme Pudasjärvellä-
kin maahanmuuttotaustaisia 
kuntavaaliehdokkaita. HT

Pudasjärveläisten työllisty-
mistä edistetään syksyllä alka-
neessa TyöTakomo-hankkees-
sa. Hankkeessa parannetaan 
työnhakijoiden työelämäval-
miuksia ja luodaan linkki elin-
keinoelämän ja työnhakijan 
välille.

Työelämävalmiuksia ovat 
sellaiset tiedot ja taidot, jotka 
auttavat pärjäämään työelä-
mässä, kuten oman alan am-
matillinen osaaminen sekä 
vuorovaikutustaidot. Näihin 
tuodaan TyöTakomossa apua 
henkilökohtaisten ohjauskes-
kusteluiden, täsmäkoulutus-
ten ja työkokeilujen avulla. Ta-

voitteena on myös kartoittaa 
eri keinoin työnhakijan työ- 
ja koulutusmahdollisuuksia. 
Täsmäkoulutuksia voivat olla 
toiminnassa mukana olevi-
en tarpeiden mukaan esimer-
kiksi hygieniapassi- ja työtur-
vallisuuskorttikoulutukset tai 
ensiapukurssit. - Näillä kou-
lutuksilla saadaan pikaista 
apua työnhakijan työllistymi-
sen edellytyksiin. Esimerkiksi 
hygieniapassia tarvitaan mo-
nissa palvelualan työtehtävis-
sä, kertoo hankkeen Pudas-
järven verstaspäällikkö Tomi 
Illikainen.

TyöTakomossa saa yksi-

löllisesti apua vaikkapa CV:n 
kirjoittamiseen ja pienryhmis-
sä voidaan harjoitella esimer-
kiksi työhaastattelutilannet-
ta. Asiakkaan niin halutessa, 
hankehenkilöstö on apuna 
työkokeilupaikan etsimises-
sä esimerkiksi työuravalin-
taa pohdittaessa. Tomi lupaa 
motivoituneelle työnhakijal-
le aitoa ja ammatillista tukea 
työ- ja koulutusratkaisujen et-
simiseen ja tekemiseen.

TyöTakomon kautta työn-
hakija pystyy etenemään töi-
hin VuokraWerstaalle. Sinne 
pääsemiseen vaikuttaa työn-
hakijan motivaation lisäksi 

myös alueen yritysten työvoi-
man tarve. VuokraWerstaas-
sa toimiminen tarkoittaa sitä, 
että Pudasjärven kaupunki 
palkkaa työnhakijan sellaisiin 
kunnan tehtäviin, jotka edis-
tävät juuri kyseisen henkilön 
ammattitaitoa ja yksityiselle 
sektorille työllistymistä, Työ-
Takomossa aloitetut säännöl-
liset ohjauskeskustelut ja ryh-
mätapaamiset jatkuvat sekä 
palkatulle henkilölle etsitään 
työmahdollisuuksia myös yk-
sityisistä yrityksistä ja yhdis-
tyksistä kaupungin alueella.

TyöTakomo on Pudasjär-
vellä tarkoitettu ensisijaisesti 

kaikenikäisille pudasjärveläi-
sille alle 300 päivää työttö-
mänä olleille sekä pudasjär-
veläisille maahanmuuttajille. 
Mukaan voi hakea lähettä-
mällä vapaamuotoisen hake-
muksen Pudasjärven verstas-
päällikölle Tomi Illikaiselle. 
Lisätietoja voi kysyä puhe-
limitse tai käydä Tomin toi-
mistolla, joka sijaitsee Rim-
minkankaalla Unelmatehtaan 
yhteydessä.

-Kunnalla ei ole kattavaa 
tietoa alueen työvoiman osaa-
misesta, joten työnhakija, ole 
rohkeasti yhteydessä Tomiin, 
jotta hän voi auttaa sinua 

osaamisesi markkinoinnis-
sa alueen yrityksille, kehot-
taa hankkeen projektipäällik-
kö Harri Ojanperä.

Hankeaikana kerätään ko-
kemuksia siitä, mikä on kun-
nalle se oikea tapa olla linkki-
nä työvoiman ja paikallisten 
yritysten välillä. Lähtötilan-
teessa tämä linkki on Vuok-
raWerstas, joka hankeaikana 
muotoutuu konkreettiseksi 
malliksi.

TyöTakomo-hanke on 
ELY-keskuksen rahoittama 
ja siinä ovat mukana kaikki 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
kunnat. 

TyöTakomo – ohjaava linkki työelämään
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Marraskuun kesselikirje
Kesän riemut ovat jo takana-
päin, mutta niitä on muka-
va näin muistella. Kesseli jär-
jesti useita pieniä ”leiripäiviä” 
lapsille Vienan Karjalassa. Tänä 
vuonna leiripäivät olivat loppu-
kesästä, joten lapsiakin oli vä-
hemmän. Lapset ja lastenlapset 
tulevat babuskan luo viettä-
mään kesälomaa kaupungeis-
ta. Ollaan koko kesä mummo-
lassa ja nautitaan maaseudun 
ilmapiiristä, puhtaasta ilmasta 
ja luonnosta. Käydään kalalla ja 
metsässä. Leireillä oli tuttuun 
tapaan kylien lapsien lisäk-
si lapsia Moskovasta, Pietaris-
ta, Petroskoista, Kostamukses-
ta ja Valko-Venäjältä! Monet 
ovat olleet aikaisemmilla lei-
reillä ja kaverit kutsuvat tietys-
ti omia kavereitaan mukaan. Se 
on Kesselille hyvä palaute lap-
silta. Hyvä työ palkitaan!

Tämän kesän uutuutena 
oli puujalat. Ajattelin, että kyl-
lä lapset nopeasti oppivat niil-

Borovoin uusi silta palvelee taas kyläläisiä ja turistejakin.

minua vähän, 
- Sinä olet vasemmistolainen, 

kun ajat sillä puolella! 
Joskus on pakko ajaa, kun 

yrittää väistellä kiviä ja kuoppia, 
jotta löytyisi parempi väylä. Tiet 
ovat leveitä, mutta huonokun-
toisia. Laatu riippuu vähän siitä, 
minkä piirin alueella ajelee. Mut-
ta tänä kesänä on tapahtunut uu-
distuksia. On tehty kaksi uutta 
siltaa. Tollonjoelle tehtiin jäme-
rien rautaelementtien päälle pui-
nen silta. Entinen, täysin puinen 
silta kesti ehkä 10 vuotta. Boro-
voin ja Jyskyjärven välille tehtiin 
täysin uusi puusilta. Entisen yli 
olikin jo vähän kyseenalaista ajaa.

Kuorma-autot, kaivurit ja tie-
karhut olivat työn touhussa, kun 
Aimo Pietilän kanssa ajelimme 

lä kävelemään. Mutta totuus oli-
kin toinen. Jopa murrosikäisille 
tuotti suurta vaikeutta kävellä 
puujaloilla. Hyvänä tukena toi-
set lapset yrittävät auttaa toisia 
etenemään. Hauskaa oli kaikil-
la. Yhdet puujalat lahjoitin Tiksan 
koululle, että saavat harjoitella 
ja tulla ”mestareiksi” ja näyttää 
myöhemmin, että kyllä me osa-
taan! Puujalat oli tehty Pudasjär-
ven ammattiopiston puuosastol-
la.

Monenlaisia leikkejä ja kilpai-
luja sisältyi leiripäivään. Jokainen 
leiri aloitetaan kuitenkin musi-
soinnilla. Eli lapset laulavat hen-
gellisiä lastenlauluja omalla kie-
lellään ja aina kerrotaan joku 
kertomus venäjänkielisestä las-
ten Raamatusta. Kerran eräällä 
leirillä murrosikäiset tytöt tuli-
vat laulamaan eteen kanssani. Se 
on minusta hieno ja rohkea jut-
tu. Monen lapsen elämä ei ole 
ollut helppoa johtuen kotiolois-
ta. On hyvä, että he saavat tun-

tea olevansa rakastettuja ja hy-
väksyttyjä, ei vain meidän, vaan 
myös Taivaan Isän taholta. Lei-
rillä on siihen hyvät mahdolli-
suudet. Usein lapset hakeutuvat 
syliin, puhua pälpättävät innois-
saan (mutta, kun ei ymmärrä sa-
naakaan!) tai muuten viestittävät, 
että huomaa minut! Joka leirin 
alussa käyn kättelemässä ja ky-
symässä; mikä sinun nimesi on? 
Tällä tavalla jokainen lapsi tu-
lee huomatuksi. Lisäksi lapset 
saavat aina jotain syötävää päi-
vän aikana. Leirin lopussa kaik-
ki saavat ryhmäpalkinnon. Tuu-
lianna ja Helmilotta Tuohimaa 
antoivat vaatteita leireille jaet-
tavaksi. Heti samanikäiset tytöt 
tulivat niitä valkkaamaan itsel-
leen. Hyvä niin. Tänä vuonna tuli 
Venäjällä voimaan ns. terroristila-
ki. Siinä kielletään puhumasta Ju-
malasta. Uhataan suurilla sakoilla. 
Saa nähdä, miten jatkossa voi lei-
ripäivien aloituksia ja joululaulu-
tilaisuuksia järjestää? 

Kunpa tiet olisivat parem-
massa kunnossa. Pahin pätkä on 
hiekkatie asfalttitieltä Borovoin 
suuntaan. Välillä vauhti laskee 
kolmeen km/h tunnissa. Ei sii-
nä ehdi kolaria tulla, vaikka ajai-
si pitkään tien vasenta puolta. Ai-
koinaan Heikkisen Leena torui 

lokakuun puolivälissä Boro-
voilta Jyskyjärvelle. Näimme 
oikein kuinka tamppari painoi 
hiekkaa tiiviimmäksi. 

- Ois pitänyt ottaa kuva! 
Yleensä asiat menevät vain 

huonompaan suuntaan.  Esi-
merkiksi junayhteys Lietmajär-
ven kautta Petroskoihin leikat-
tiin pois pari vuotta sitten. Se 
oli monelle vanhukselle iso ko-
laus. Mutta nyt kyläläiset ovat 
iloisia ja ihmeissään, kun tietä 
parannetaan. Kelpaa sitä vie-
railla toisissaan tai käydä hoi-
tamassa asioitaan Borovoilla 
- vaikka Uudesta Jyskyjärves-
tä saakka.

Ape Nieminen pj

Puujaloilla on kuulemma ennen kävelty paljonkin, mutta nykylapsien leikkivalikoimasta 
se puuttuu. Toivotaan uutta intoa tähän harrastukseen.

Nuorisojoukko oli innostunut leiripäivästä. Frisbeen heit-
to oli kai uutta ja ihmeellistä.

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

PEHMEÄT JA LÄMPIMÄT 
LAHJAIDEAT!

Naisten 
PAITULI

9,90
(norm.hinta 19,80€)

8,90
Naisten 
KUVIOLLINEN PITKIS 
100% puuvilla

9,90 (norm.hinta 19,80€)

Naisille 
MODAALI-
PITKIS 22,50

22,50
Miehille 
MODAALI-
KALSARIT

9,80LIUKUESTEET 
KENKIIN Alkaen

Lasten 
YÖASUJA -50%ERÄ!

Miesten enstex vuorellinen  
HOUSU isoja kokoja 39,00(norm.hinta 48,50€)

PÖRRÖSUKAT

Naisille 
JUHLAPUSEROITA

45,00
(hintaan sisältyy koru ja pusero)

Alkaen

9,90
(norm.hinta 12,50€)

TARJOUKSET VOIMASSA 3.12.2016 SAAKKA

Lasten KINTAS
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BUSSILIIKENNE 
PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

 1)  2) 3)   1)  2)  3) 
 M - P  M - P  M,To,P,SS   M - P  M - P  M,To,P,SS 
 6:30  9:00 14:50  Pudasjärven linja-autoasema  14:50  16:00 20:15 
 7:50  10:15 16:10*  Oulun linja-autoasema 13:30  14:40   19:00** 
 T  T I  OYS  I  I  I  
 T (8:15) I 16:35 Oulun lentoasema I  I 18:30

I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan vain viimeisenä 
pyhäpäivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä. Lisätietoja www.nevakivi.fi
1) ajetaan kouluvuoden aikana, 2) ajetaan myös kesällä
3) ajetaan ajalla 2.12.2016 - 17.4.2017, pikavuoro 
* IC28 Helsinkiin lähtee klo 18:04, ** IC25 Helsingistä saapuu klo 18:22.
Hintatarjous välille Pudasjärven linja-autoasema - Oulun linja-autoasema: 
eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 7,00 €/suunta. Aikuiset 13,50 €/suunta.

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

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
lauantaina 
3.12. klo 11

- Riisipuuro ja Soppa
- Kinkkukiusausta kotiin vietäväksi
- Porkkana- ja Lanttulaatikoita
- Arvonnassa mm. Iso Joulukori
- Kaikkien kävijöiden kesken  

arvotaan Iso karkkilyhty
- Lapsille tonttujen etsintää,  

Karkkikioski
- Kattava kahvileipävalikoima

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Huippu 
suositut!

129e

25eHusqvarna 
raivaussahan viilanohjain

Husqvarna 
varuste vyö 
täydellinen

Husqvarna 
jalkineiden 
kuivaimet

 - hyvitys toimivasta 
sahasta 200€ 

 - hyvitys toimivasta 
sahasta 200€ 

 - hyvitys toimivasta 
sahasta 200€ 

Husqvarna 450 
e-series   
• tehokas yleissaha
• sylinteritilavuus 50.2  cm³ 
• teho 2.4 kW
• paino 5.1 kg
• Smart Start kevytkäynnistys
• ketjun pikakiristys

Husqvarna 345FR

•  Vahva ja monipuolinen 
metsä raivuri

•  sylinteritilavuus 45.7 cm³
•  teho 2.1 kW
•  paino 8.7 kg
•  mukana raivausvarustus, 

siimapää ja kolmioterä

•  integroitu jakorauta

•  tukivyö, mitta, kaksi koteloa, nostokoukku, sakset ja taka-
kappale

•  eivät koveta / haurastuta  nahkaa tai kumia
• pieni virrankulutus

Husqvarna 
543XP
• kevyt ja tehokas ammattisaha
• sylinteritilavuus 43.1 cm³ 
• teho 2.2 kW
• paino 4.5 kg
• Valurunko

Husqvarna XP 
Power 2T  5-litraa
•  valmiiksi sekoitettu bensiini 2-tahtimootto-

reille
•  pidenpi säilyvyys kuin normaali bensiinillä
•  pienemmät pakokaasupäästöt

15e

19e

Pukin konttiin!

Husqvarna 
1 kpl laippa 
+ 2 kpl terä-
ketjuja • 325’’   56 L  1,5mm 

tai 1,3mm49e

595e

815e

650e

VÄLIRAHA 
395€

VÄLIRAHA 
615€

VÄLIRAHA 
450€

Kauppatie 4 Pudasjärvi, p. 08-822 415, 040 508 2049
Avoinna ma-pe 9-17, la suljettu

www.pudas-kone.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksu ehdot,
esim. korotonta 
maksuaikaa 6 kk

Palvelevaa konekauppaa lähes 40 v.

HUSQVARNA SAHANVAIHTOVIIKOT

Tarjoukset voimassa 23.11.– 5.12. tai niin kauan kuin tuote-erää riittää.
Palvelemme 1.12. – 24.12.  MA–PE 9-17  LA 9-14 SU 10-15 sekä aattona 24.12. 9-12

Korpisen kylätalolle kokoon-
tui viime lauantaina 19.11. 
joukko innokkaita tuote-esit-
telijöitä Marrasmarkkinoi-
den merkeissä. Tapahtuma 
toi vaihtelua ja virkistystä 
harmaaseen marraspäivään.

Naisväki kävi tutus-
tumassa esillä olleisiin 
tuotevalikoimiin joulu-
lahja-asiat mielessään. Tup-
perware-tuotteita esitelleellä 
Kyllikki Syrjäpalolla oli mu-
kana useita uutuuksia, jotka 
on suunniteltu varta vasten 
kodinhoitoon, ruoanlaittoon 
ja säilyttämiseen. Oikeilla 
tuotteilla saa joulunalusajan 
kotiaskareihin monenlaista 
helpotusta.  

Sirkka Jurmu esitteli Gol-
den Neo-Life-ravintolisiä ja 
yrttituotteita, hygienia- ja 

oheistuotteita. Vuoden pi-
meimpään aikaan moni ha-
kee virtaa ravinto- ja vita-
miinilisistä, joista Jurmu 
mielellään kertoi ja esitteli.

Virve Kaarre esitteli Mag-
netix-koruja, joiden avulla 
moni on saanut helpotusta 
kipu- ja särkytiloihin. Korut 
ovat paitsi helpotusta anta-
via, ne ovat myös kauniita ja 
sopivat käytettäväksi juhla-
asujenkin kanssa.

Helinä Kosken pöydäl-
lä oli feikkifarkkuja, joiden 
suosio on yllättänyt. Hän 
kiertää paljon erilaisissa ta-
pahtumissa kuten markki-
noilla ja niiden kauppa käy 
hyvin. Ne sopivat jokaisen 
jalkaan. Helinällä oli mu-
kanaan myös Cambridge-
tuotteita, jotka kiinnostivat 

painonhallintaa ajatelleita 
asiakkaita.

Unelmatehtaalla Beauti-
ful dreams-yritystä pitävä 
Päivi Torvinen esitteli tans-
kalaisia Friendtex-asusteita. 
Hän on ollut yrittäjänä elo-
kuusta lähtien ja pyörittänyt 
samalla kirpputoritoimin-
taa Rimmillä. Päivillä on niin 
kaupallista kuin hoitoalan 
kokemusta ja nyt halusi ko-
keilla itsensä työllistämistä. 

Pirjo Karekedolla oli 
myynnissä Kotigastronomi-
mausteita ja kudonnaisia. 
Maustevalikoimasta löytyi 
niin ruokiin kuin leivonnai-
siin sopivia mausteita. Erkki 
Ojala oli tuonut mukanaan 
peräkärryllisen tekemiään 
puuveistoksia eläinhahmois-
ta koriste-esineisiin. RR

Marrasmarkkinoita 
vietettiin Korpisella

Marrasmarkkinoilla oli mahdollisuus tutustua muun muassa Helinä Kosken ja Päivi Torvi-
sen esittelemiin asusteisiin. Molemmat käyvät esittelemässä tuotteitaan eri tapahtumissa 
ja kotikutsuillakin.

Jukolan Pirtti sulkee oven-
sa ja ravintolapalvelu päät-
tyy marraskuun lopussa. 
Toimintaa reilun vuoden 
pyörittänyt Sarkar Sa-
ber on siirtymässä kehit-
tämään lähiruokapalvelua 
lampaiden parissa Pudas-
järvellä. 

Huoneiston omistajat 

Merita ja Basri Gashi te-
kevät Jukolan pirtin tilois-
sa remonttia ja avaavat 
ennen joulua pizza-kebab-
grillin ja tammikuun alku-
päivinä ravintolapalvelu 
laajenee nykyisen muotoi-
seen lounasravintolatoi-
mintaan Ravintola Merita 
Pizza-Kebab-Grilli nimel-

lä. Palveluun tulee kuulu-
maan myös kokous-, juh-
la-, koulutustilaisuuksien 
ym. tarjoilut sekä pitopal-
velutoiminta. Nykyisin 
Ruukissa asuvat ravinto-
layrittäjät Merita ja Basri 
Gashi ovat muuttamassa 
myös asumaan Pudasjär-
velle. HT

Jukolan Pirtissä jatkuu toiminta 
lyhytaikaisen katkon jälkeen

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Pikkujoulukausi on kuumim-
millaan ja pudasjärveläisetkin 
kokoontuvat juhlimaan.

Tanssimaan viikonloppu-
na pääsee ainakin Hotelli Iso-

Syötteellä. Lauantaina hotellil-
la esiintyy Meiju Suvas & band.

Meiju Suvas on tunnet-
tu artisti ja hänen uralleen 
on mahtunut runsaasti hittejä. 

Hänen tunnetuimpia kappalei-
taan ovat muiden muassa Pure 
mua, Tahdon sinut, Tää onnea 
on, Kaunotar ja Kulkuri, Ystä-
väsi aina ja Andalucian yö.

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

2,00

golden star
maustepussit

1,69
pss

risella
puuroriisi 1 kg

3,49
prk

pfanner 
nektariini tai 

hedelmämehu 
2 litraa

1,99
pss

1,69
pss

ruispalat
12 kpl/660 g

1,20
pss

riisipiirakka
390 g

tai 0,70 pss
5,95

ras

karjalanpaisti
700 g

jouluviipaleet
400 g

4 PUSSIA

täytesuklaa-
konvehti
150 g

10,00
5 RASIAA

juhlapöydän
konvehdit
3x300 g

9,95
pkt

MEILTÄ 
ASKARTELUUN:

- Helmiä ja 
   tarranauhoja
- Kimalleliimaa ja 
   tarroja
- Kartonkia ym.

toffifee
suklaa
400 g

5,95
rasia

royal
mint suklaa
200 g

3,49
rasia

korttiriihen
joulukortit

7,00
10 KPL

airam
silja led
kyntte-
likkö

13,50

finnlumor
led koriste-
kaisla

19,90

LUOMAN LILLEVILLA
Ennakkomyynti toukokuu 2017, rahtivapaa. Hinta voimassa 31.12.2016 asti.

pariaitta/
varasto
lillevilla 94

3790,-
aitta
lillevilla 20

1790,-

varasto-
liiteri
lillevilla 207

1990,-
talli
lillevilla 26
2800x4600 cm

1690,-

varasto
lillevilla mikkeli

1590,-

vierasaitta
lillevilla 1

1090,-
puucee
toilet  8

590,-

puucee-
varasto
lillevilla 312

1190,-
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Honkavaaran metsästysseu-
ran hirvipeijaiset järjestettiin 
lauantaina 19.11. Jaalangas-
sa. Edellisenä päivänä aloi-
tetut peijaisjärjestelyt saivat 
huipennuksen peijaisvierai-
den saapuessa Jaalankapir-
tille. Tarjoilupöytä notkui 
herkkuja: keitettyjä perunaa 
ja lanttuja, porkkanaraas-
tetta, suolakurkkuja, puna-
juuria, puolukkasurvosta ja 
kaikkein parasta Pentin ja 
Markon tekemää hirvikä-
ristystä. Siihen kyytipojak-
si rieskaa ja kotikaljaa, me-
hua tai maitoa ja kylläpä 
alkoi vatsat mukavasti täyt-
tyä. Iloinen puheensorina ja 

Hirvipeijaisissa tavattiin Jaalangan pirtissä

haarukoiden kilinä täyttivät 
pirtin ja kuulumisia vaihdet-
tiin. Kohtapa alkoi jo kahvi-
pöydän antimet houkuttele-
maan ja oli jälkiruoan aika. 
Ja mikäpä sen parempaa oli-
sikaan kuin kuppi kuumaa 
kahvia ja kampanisua. Siitä-
pä se iltapäivä mukavasti al-
koikin.

No olihan siinä vanhoja 
muisteltava ja uusia kuulta-
va ennekuin malttoi käydä 
katsastamassa mitä hyvää 
kotiin viemistä Eila, Aino 
ja Raili olivat leiponeet. Oli 
pullapitkoa, kuivakakku-
ja, rieskaa, kampanisuja, 

hapanleipää, hiivaleipää ja 
limppua, siitä vain mieleistä 
ostamaan. Arpojakin ostet-
tiin, jos vaikka sitä hirvenli-
haa voittaisi tai jotain muu-
ta.

Lapsia unohtamatta oli 
kaikkien paikalla käyneiden 
lasten kesken omat arpajai-
set, pääpalkintona Fazerin 
karkkireppu. Kylläpä onnel-
lisia lapsen kasvoja oli mon-
ta kun oma nimi huudettiin 
ja arpapöydästä sai hakea 
jonkin tavaran itselle. 

Ja huutokaupassa huu-
dettiin hirvenlihaa, hyvin 
vakuumiin pakattua. Siinä 

Huutokauppa meklarina Tauno Moilanen.

Maistuvan ruoan äärellä tuvan täydeltä peijaisvieraita.

Peijaisvieraista vanhin Tau-
no Perttunen ja nuorin Ju-
lia Rytinki, ikäeroa noin 90 
vuotta.

oli menoa ja meininkiä niin, 
että ei meklarikaan tahto-
nut välillä perässä pysyä. 
Siitä huolimatta lihat saatiin 
myytyä kotipakastimiin. Kii-
tos Tauno Moilaselle, koke-
neelle meklarille huutokau-
pan läpiviennistä.

Lopuksi arvottiin kaikki-
en noin 100  peijaisvieraiden 
kesken erilaisia arpajaista-
varoita, joita paikalliset pu-

dasjärviset yritykset olivat 
lahjoittaneet. Ja olipa siel-
lä kädentaitojakin käytetty 
leipomusten, kutomusten ja 
puutöiden muodossa. Kiitos 
kaikille, jotka antoivat arpa-
jaisiin lahjoituksia.

No mitäpä tästä jäi mie-
leen? Mukavaahan siellä oli, 
nähtiin vanhoja tuttuja ja su-
kulaisiakin ja saattoipa sii-
nä tulla uusiakin tuttuja. Mi-

käpä sen mukavampaa, kun 
kokoontua yhteen hyvän 
ruoan ääreen hyvässä seu-
rassa. Niin hauskaa siellä 
oli, että kotiin lähtiessä sano-
taan: Ensi vuonna peijaisissa 
tavataan!

Noora Manninen, 
kuvat Antti Timonen

Ylikiimingin Puhaltajat on 
Oulu-opiston alaisuudes-
sa toimiva puhallinorkes-
teri, jonka kokoonpanoon 
kuuluu kymmenen 
muusikkoa.

Pudasjärven seurakunnas-
sa järjestetään kirkkomusiik-
kiviikko 27.11 – 4.12. Viikko 
alkaa 27.11 1. adventin mes-
sulla. Uuden kirkkovuoden 
lisäksi 1. adventtina otetaan 
käyttöön virsikirjan lisävih-
ko. Juhlan aihetta on siis kyl-
liksi. 

Maanantai-iltana kello 19 
seurakuntatalossa kuullaan 
puhallinmusiikkia Ylikiimin-
gin puhaltajien toimesta. Joh-
tajana toimii Jaakko Rahko. 

Keskiviikkona on kansa-
laisopiston oppilaiden kon-
sertti kello 18 seurakuntata-
lossa. Konsertissa esiintyvät 

kansalaisopiston muskarit 
Marjut Kossi-Saarelan joh-
dolla. Mukana on myös Har-
ri Östermanin johtama jou-
sitrio. Lisäksi illan aikana 
kuullaan Rentukkakuoroa, 
piano-, laulu- ja viulumusiik-
kia.

Perjantai-iltana seurakun-

tatalossa on yhteislaulutilai-
suus kello 19. Illan aikana 
lauletaan juuri käyttööno-
tetun virsikirjan lisävihkon 
virsiä. 

Sunnuntaina on 2. adven-
tin messu kello 10. Messun 
jälkeen kello 13 on kirkkomu-
siikkiviikon päätöskonsertti. 

Konsertissa julkistetaan Pu-
dasjärven kirkkokuoron uusi 
äänite ”Turvassa suojelusen-
kelin”. Konsertissa esiintyvät 
kirkkokuoron lisäksi sopraa-
no Henna-Mari Sivula ja sel-
listi Mikael Säily. He ovat 
mukana myös julkaistavalla 
levyllä. Konsertin säestyksis-

tä vastaavat Hannele Puhak-
ka ja Anna-Elina Jaakkola. 

Tervetuloa 
kirkkomusiikkiviikon 

tilaisuuksiin!

Jukka Jaakkola 

14. Kirkkomusiikkiviikolla runsaasti ohjelmaa

Maanantai-illan konser-
tissa 28.11. kello 19 seu-
rakuntatalossa kuullaan 
pitkästä aikaa puhallin-
musiikkia Ylikiimingin 
puhaltajien esittämänä. 
Ylikiimingin Puhaltajat 

Puhallinmusiikkia 
kirkkomusiikkiviikon aluksi

on Oulu-opiston alaisuu-
dessa toimiva puhallinor-
kesteri, jonka kokoonpa-
noon kuuluu kymmenen 
muusikkoa. Puhaltajat 
esiintyvät vuosittain omissa 
konserteissaan, Ylikiimin-
gin musiikkiyhdistyksen 
tapahtumissa sekä seura-
kunnan järjestämissä mu-
siikkitilaisuuksissa. Puhal-
tajien kirkkokonserteissa 
kuullaan lähes poikkeuk-
setta barokin mestareiden 

Bachin ja Vivaldin mu-
siikkia sekä perinteistä 
klassista musiikkia. Täs-
sä konsertissa kuullaan 
lisäksi tuttuja joululau-
luja soolosoitinten esit-
tämänä sekä sovitettuna 
puhallinorkesterille. Ti-
laisuuteen on vapaa pää-
sy. Ohjelmamaksu on vii-
si euroa. 

Jukka Jaakkola

Nuorten Tuki arpajaisten 
voittoluettelo
1.  Samsung taulu TV Tyyne 
Riihiaho, 2. Acer kannettava 
tietokone Mika Karjalainen, 
3. Nestekaasugrilli Olli-Pek-
ka Kokko, 4. Moccamaster 
kahvinkeitin Raija Honka-
nen. 
Olli-Pekka Kokko ja Tyyne Riihiaho vastaanottamassa voittamaansa palkintoa. 
Palkintoja luovuttamassa Nuorten Tuki ry:n rahastonhoitaja Kari Koivula.

Pudasjärven Nuorten 
Tuki ry kiittää kaikkia ar-
pajaisiin osallistujia tuesta, 
sekä K-supermarkettia ja S-
markettia arvanmyyntipai-
kasta. 

Nuorten Tuki ry 
toivottaa kaikille 
oikein mukavaa 
Joulun odotusta!

Kari Koivula
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Joonas Hannuksela
yritykset

p. 044 555 0568

Toimistomme
Pudasjärvellä

on avoinna ma-pe
9.30-16.30

Tervetuloa,
me palvelemme Sinua!

Sari Pähtilä
  palveluneuvoja

Leena Kipinä
  palveluneuvoja

LÄHITAPIOLA PALVELEE

SINUA
PUDASJÄRVELLÄ
Meiltä saat kaikki vakuuttamisen,  sijoittamisen ja säästämisen palvelut. 

Puhelinpalvelumme palvelee ma-pe klo 8-18, puh. 08 814 2500. 
Ajanvarauksella palvelemme myös iltaisin. 

Ma-pe 9.30-16.30 | Toritie 1 | lahitapiola.fi | etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

Teemu Nurkkala
maatilat

p. 0400 985 703

Veli-Heikki Mikkonen
maatilat

p. 0400 885 266

Jarmo Vainionpää
kotitaloudet

p. 040 701 7213
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Kehittämistoimen osastosih-
teeri Sinikka Mosorin esitteli 
viime elinvoimavaliokunnan 
kokouksessa kehittämis- ja 
toimintatukien hakukritee-
rit ja painopisteet vuodelle 
2017. Kehittämistoimi jakaa 
ensi vuonna yhdistyksille ja 
yksittäisille henkilöille ke-
hittämis- ja toimintatukia 
150 000 euroa. Avustusten 
myöntämisperusteet ovat 
lähtökohtaisesti samat kuin 
vuonna 2016. Uusina avus-
tusperusteina painotetaan 
laajaa osallistuvan budjetoin-
nin näkökulmaa työllistämis-
tä edistävänä toimenpiteenä 
sekä kesämatkailun kehittä-
mistä.

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa esitteli nuo-
riso-, kulttuuri-, vapaa-aika 
ja työpajatoiminnan suun-
nittelutilanteen. Kehittämi-

sen keskeisenä tavoitteena 
on toiminnan päällekkäisten 
toimintojen karsiminen sekä 
uusien tulosyksiköiden ase-
moiminen nykyiseen palve-
lurakenteeseen. Tällä hetkellä 
nuorisotoimi ja etsivä nuori-
sotoiminta kuuluvat opetus- 
ja sivistystoimeen. Karhupa-
ja kuuluu kehittämistoimeen, 
jossa se toimintansa luonteen 
mukaisesti haluaa pysyä jat-
kossakin. Työpajojen tulokse-
na on päädytty vaihtoehtoon, 
jossa osastot jaettaisiin kol-
meen lohkoon: 

Henkinen kasvu ja kehi-
tys: kirjasto, kulttuuritoimi, 
museo ja kansalaisopisto. Esi-
mies. kirjastonjohtaja.

Sosiaalinen vahvistami-
nen: Karhupaja, etsivä nuo-
risotyö ja nuorisotoimi. Esi-
mies Karhupajan esimies. 

Terveyden edistäminen: 

liikuntatoimi, liikuntapaikat 
ja Puikkari. Esimies liikunta- 
ja hyvinvointisuunnittelija.

Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli pääasiassa sosiaalisen 
vahvistamisen osiosta, kos-
ka se koskee vahvimmin va-
liokuntaa. Kahden esimiehen 
mallia ei nähty ongelmana, 
koska tästä on jo hankkeiden 
kautta kokemusta. 

Kehittämistoimessa on 
meneillään kilpailullinen 
neuvottelumenettely Unel-
matehtaan toiminnan suun-
nittelijatahosta. Toimijan va-
linnan jälkeen Sosiaalisen 
vahvistamisen osion esimie-
hen paikka tulee julkiseen 
hakuun. Rekrytointihaas-
tatteluihin otetaan mukaan 
työntekijöiden edustus. Toi-
mijataho tulee tekemään yh-
dessä työntekijöiden kanssa 
suunnitelman, jossa aikatau-

lutetaan Karhupajan toimin-
nan kytkeytyminen Unelma-
tehtaaseen. 

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen kävi läpi 
syyskuun 2016 työllisyys-
tilanteen. Karhupajalle on 
edelleen vaikeuksia saada 
TE-toimiston kautta nuoria. 
Nuorilta saadun palautteen 
pohjalta yhtenä suurena es-
teenä pajalle tulemiseen on 
se, etteivät nuoret saa palkka-
tukea tehdystä työstä.

Myyntikoordinaattori 
Vesa Illikainen kertoi Unel-
matehtaalla meneillään ole-
vista asioista. Tällä hetkellä 
työllistämistöissä on 10 hen-
kilöä. Unelmatehas-konsep-
ti on perustettu nimenomaan 
työllistämisen tukikohdak-
si. Toiminnassa on kaksi ta-
soa. Sosiaalinen yritys, joka 
sisältää osuuskunnat, yhdis-

tykset, muut toimijatahot, 
työllistäminen, kuntouttava 
työtoiminta yms. sekä Unel-
matehas Oy, joka keskittyy 
liiketoimintaan mahdollista-
en sosiaalisen yrityksen toi-
minnan. Illikainen on ollut 
tiiviisti yhteydessä pudasjär-
veläisiin yrittäjiin. Jos joku 
yrittäjä on kiinnostunut jos-
tain Unelmatehtaan yritystoi-
minnasta, niin siitä voidaan 
luopua sillä edellytyksellä, 
että yritys työllistää henki-
löitä. Unelmatehas kiinnos-
taa työnhakijoita ja palvelui-
den tarvitsijoita. Illikainen 
saa jatkuvasti kyselyitä näis-
tä asioista.

Kurenalan koulun tilalle 
suunniteltavan rakennuksen 
käyttötarkoitus ja mahdolliset 
toiminnot ovat aiheuttaneet 
keskustelua kuntalaisten kes-
kuudessa. Elinvoimavalio-

kunta ohjeistaa johtoryhmää 
kyselyn tekemisestä kunta-
laisille tulevan rakennuksen 
ja sen ympärille tulevista toi-
minnoista valiokuntien yh-
teistyönä. Tämä vaikuttaa 
Elinvoimavaliokunnan vuo-
sikellon aihealueista koet-
tuun hyvinvointiin ja paikka-
kunnan viihtyvyyteen.

Pudasjärven kaupungin 
hallintosääntö, johon valio-
kuntien toimintojen kuvauk-
set kuuluvat, on käsittelyssä 
seuraavassa kaupunginval-
tuustoseminaarissa 1.12. Elin-
voimavaliokunta käsittelee 
valiokuntien toimintasääntöä 
kokouksessaan 28.11. 

Suomi 100 vuotta työryh-
män suunnitelma juhlavuo-
delle olivat vielä kokouksen 
lopussa esillä. 

Sointu Veivo

Elinvoimavaliokunnan kokouksessa runsaasti asiaa

Pudasjärven Rauhanyhdis-
tyksellä vietettiin sunnun-
taina 20.11. Pudasjärven 
rauhanyhdistysten historia-
kirjan ”Iloitkaa aina Herras-
sa” julkistamisen sekä toi-
mitalon 40-vuotis sekä juuri 
valmistuneen remontin val-
mistumisen kiitosjuhlaa. 

Juhlapäivä alkoi messul-
la seurakuntatalossa, jossa 
saarnasi rovasti Erkki Piri 
ja liturgina toimi vt. kirkko-
herra Rauli Junttila. Kiitos-
juhlaa vietettiin Rauhanyh-
distyksellä juhlaruokailun 
jälkeen. Juhlamessuun osal-
listui 245 henkilöä ja kii-
tosjuhlaan noin 450 juhla-
vierasta. 

Toimitalon remonttia esi-
tellyt Pudasjärven rauhan-
yhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtaja Jukka Jaakko-
la kertoi remontin vaiheista. 

Rauhanyhdistyksen toimitilojen kiitosjuhla ja Iloitkaa aina 
Herrassa -kirja julkistettiin

-Ulkona tehtiin kiinteis-
tön ympärille salaojitus, 
jonka yhteydessä pihan sa-
devesijärjestelmä laitettiin 
kuntoon ja tehtiin uusi pai-
koitusalue ry:n ja Kurenkar-
tanon väliin. Lisäksi oli maa-
laustöitä. Katon rakennetta 
muutettiin suoraviivaisem-
maksi ja julkisivu sai uuden 
ilmeen.

Sisällä suoritettiin maa-
laustöitä ja salin uudel-
leenjärjestely siten, että 
istumasuunta on kaikilla is-
tumapaikoilla sama. Puhu-
jakoroke on nyt Paavo To-
losen maalauksen vieressä. 
Salin, ravintolan ja eteisen 
lattiapinta uusittiin. Juhla-
salin valaistus oli uusittu ja 
useat puhujat mainitsivat-
kin tilojen valoisuuden ja 
toimivuuden lisääntyneen.

-RY:n toiminnan päätar-

koitus on kutsuvan ja loh-
duttavan evankeliumin 
saarnaaminen kaikille avoi-
missa tilaisuuksissa, mainit-
si Jaakkola. 

Toimitalon remontin ark-
kitehtina toiminut Jari Hint-
sala kertoi talon uuden il-
meen tuoneen raikkautta ja 
lämpöä. 

- Nyt on ilon ja kiitoksen 
aika, aloitti Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyh-
distyksen julkaisujen toimi-
tusneuvoston puheenjohtaja 
Markku Seppänen. Hän ker-
toi, että Pudasjärven kirja on 
järjestyksessään 17. SRK:n 
historiajulkaisu. 

Historiatyöryhmän pu-
heenjohtaja Seppo Leppä-
nen kertoi kirjan kertovan 
Jumalan hyvistä teoista. 
Hän mainitsi, että pudasjär-
veläisen lestadiolaisen kris-
tillisyyden materiaalin ke-
rääminen aloitettiin Mikko 
Kälkäjän johdolla jo 1980-lu-
vulla. Nyt sitten tuli Juma-
lan oikea aika saada työ pää-
tökseen kirjan muodossa. 

-Jumalan valtakunnan 
olemus on vanhurskautta, 
rauhaa ja iloa Pyhässä Hen-
gessä, päätti Leppänen pu-
heensa. 

Lestadiolainen  
kristillisyys  
Pudasjärvellä
Varsinaisen kirjan esittelyn 
suoritti kuvin ja sanoin kirjan 
toimittaja, rovasti Erkki Piri. 
Hän korosti, että kirjassa on 
kerrottu lestadiolaisesta kris-
tillisyydestä koko Pudasjär-
vellä, olihan paikkakunnalla 
enimmillään 30 eri rauhan-
yhdistystä. Vanhin yhdistys 
oli Kollajankylällä ja Pudas-
järven kylän rauhanyhdistys 
perustettiin Nyynäjän eli Po-
roputaan kamarissa vuonna 
1932. Oman toimitalon raken-
tamishanke oli pitkään vireil-
lä, kunnes oman talon ava-
jaisseurat pidettiin 1976 eli 40 
vuotta sitten ja nyt on juhlan 
aika!

Myöhemmin toimitaloa on 
laajennettu ja ennen nykyistä 

Iloitkaa aina Herrassa – le-
stadiolainen kristillisyys 
Pudasjärvellä -kirjan kir-
joittaminen vei Erkki Piriltä 
kolmisen vuotta. Kirjan si-
sällön runkona on ollut Pu-
dasjärven tulevan kirkko-
herran Timo Liikasen pro 
gradu -tutkimus. 

Jukka Jaakkola ja Mikko Tuohimaa jakoivat Iloitkaa aina Herrassa -kirjat remontin keskei-
sille vastuunkantajille Juhani Ahoselle, Pentti Partaselle ja Eero Lauhikarille, arkkitehti 
Jari Hintsalalle ja kaupungin edustajalle Vesa Riekille.

Iloitkaa aina Herrassa -kirjan kirjoittaja Erkki Piri kukitet-
tiin yhdessä rouva Raakel Pirin kanssa ja heille luovutet-
tiin viralliset henkilökohtaiset kappaleet juuri julkistetusta 
kirjasta.

Juhlaa varten koottu kuoro esitti musiikkia sanoin ja säve-
lin Hannele Puhakan johdolla.

Juhlaan osallistui noin 450 henkeä. Eturivissä Pudasjärven Rauhanyhdistyksen johtokun-
nan puheenjohtaja Jukka Jaakkola, maaherra Eino Siuruainen, rovasti Erkki Piri, rouva 
Raakel Piri, rouva Aino Junttila, Pudasjärven vt. kirkkoherra Rauli Junttila ja Pudasjärven 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki. 

remonttia uusittu sisäänkäyn-
tiä sekä julkisivua ja tehty va-
rastorakennus. 

-Jumala on runsaasti siu-
nannut työtämme. Hänelle, 
jolta kaikkinainen hyvä anti 
tulee, olkoon ylistys, kiitos ja 
kunnia, totesi Piri. 

Hartauspuheen piti SRK:n 
puheenjohtaja, rovasti Vil-
jo Juntunen, joka kertoi ole-
van hyvät ja rakkaat muis-
tot kolmista eri Suviseuroista 
Pudasjärvellä. Hän luovut-
ti yhdessä Markku Seppäsen 
kanssa SRK:n lahjana suuren 
laatikollisen uusia Siionin lau-
lukirjoja Pudasjärven rauhan-
yhdistyksen kiitosjuhlaan. 

-Elävän seurakunnan tun-
tomerkit näkyvät Pudasjär-
ven kristillisyyden elämäs-
sä, jossa toiminnan sisältö on 
tärkeä. Rakennukset sinän-
sä, vaikka ovat kuinka kaunii-

ta, eivät ole Jumalan asuinsi-
ja. Hän on läsnä, kun Jumalan 
kansa kokoontuu yhteen, to-
tesi Juntunen. 

Musiikkia esitti juhlaa var-
ten koottu kuoro, jota joh-
ti Hannele Puhakka. Hänen 
johdollaan lauloi myös pyhä-
koululaisten lapsikuoro. Kol-
men nuoren miehen triossa 
Olli Heikkilä soitti viulua, Ri-
ku-Ville Heikkilä selloa ja Ju-
hana Heikkilä pianoa.

Iloitkaa aina Herrassa -kir-
jassa on 240 sivua ja siitä on 
otettu 600 kappaleen pai-
nos. Hinta on 25 euroa. Kir-
jaa meni runsaasti kaupaksi jo 
kiitosjuhlassa ja sitä on edel-
leen ostettavissa Rauhanyh-
distyksellä, Pudasjärven kir-
jakaupassa ja Oulussa SRK:n 
kirjamyymälässä.

Heimo Turunen
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MYYDÄÄN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA
PUDASTORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Toyota Corolla sedan 1.4. vm 
2001. Ajettu 263 000 km. Omis-
taja myy. P. 040 538 1718.

MB 200 D vm. 1982. Siis-
ti ja hyväkuntoinen. Ajoaikaa 
28.2.2018 saakka. Kahdet uu-
det renkaat. P. 040 583 4729.

OSTETAAN
Kattotelineet Toyota Avensis 
Sedan henkilöautoon, sopivat 
vm. 1998-2003. P. 045 638 
2076.

HALUTAAN 
VUOKRATA TAI 

OSTAA MAATILA 
Pudasjärveltä 

lampaiden 
kasvatukseen. 

Ostetaan myös lampaita 
kasvatettavaksi ja teuraaksi.

P.  044 980 1175

Pyöräpotkukelkka seniorille, 
polkupyöriä: mummo, maasto, 
vaihde ja vakio malleilla. P. 040 
504 2814.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 3.12. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on su 25.12. Merja Juutinen & Ari Hyvälä.

TANSSIYHTYE 
MAINARIT

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Takaisin kotiin - Arja Äikäksen metalligrafiikkaa 15.11.-30. 12.  Näyt-
tely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Joulutori ja joulunavaus pe 25.11. klo 16-20 Joulunavaus alkaen klo 18,  
Tori, Puistotie 2.
Vuoden viimeiset uintikisat pidetään Puikkarissa su 27.11. klo 18.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 28.11. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Työkeskuksen joulumyyjäiset to 1.12. klo 10-14.30, Kautalantie 3.
Syötteen talven avaus ja koko perheen pikkujoulut pe-ti 2.-6.12. 

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 27.11.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa pelaamaan!

Sarakylän Nuorisoseuran 
YLEINEN KOKOUS 

pidetään Sarapirtillä 
su 4.12.2016 klo 12. 

Tervetuloa!

Koskenhovilla su 27.11.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Vesiosuuskunta on hakenut aluehallin-
tovirastolta lupaa ja valmistelulupaa 1. Vesijohdon ja 
paineviemärin rakentamiseen Mursunlahden ali (Dnro 
PSAVI/1878/2016) ja 2. Vesijohdon rakentamiseen Ii-
joen ja Mursunpudaksen ali (Dnro PSAVI/1879/2016) 
Pudasjärven kaupungissa. 

Kuulutukset ja asiakirjat ovat nähtävänä aluehallinto-
viraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu) 
ja Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteessä 
23.11.–23.12.2016. Kuulutukset ja asiakirjat keskeisil-
tä osin ovat myös www-sivuilla osoitteessa www.avi.fi/
lupatietopalvelu. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden 
antamiseen ilmenevät kuulutuksista.

ILMOITUS VESILAIN 
MUKAISISTA HAKEMUKSISTA

Osayleiskaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 5.9.2013 § 41 hyväksynyt 
Iijokivarren rantaosayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 
9.11.2016 antamallaan päätöksellä hylännyt kaavasta tehdyn 
valituksen.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoite-
taan, että osayleiskaava tulee voimaan 25.11.2016. 

Pudasjärvi 21.11.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Hilturannassa lauantaina 3.12.2016 
klo 11-13 välisenä aikana. 
Tervetuloa jutustelemaan ja 

syömään jouluiseen tunnelmaan! 
Pidämme myös juhlakinkkuarpajaiset, 1 €/arpa.

Korvatunturille on oltu yhteydessä, ja joulupukkikin 
lupasi yrittää ehtiä paikalle pienten tuliaisten 

kanssa kuulemaan lasten lahjatoiveita.

TARJOAA 
JOULURUOAN

Ruoan varaamista varten tarvitsemme 
suuntaa-antavan ilmoittautumisen tapahtumaan; 

eerohy@hotmail.com, puh. 040 730 3892.

Ruoka on jäsenille ilmainen, 
muille 10 €/hlö. Myös alle kouluikäiset 

ruokailevat ilmaiseksi.

PuU Uintijaosto
Vuoden viimeiset uintikisat 
pidetään Puikkarissa su 27.11. 
klo 18 alk.                           Tervetuloa!

TEHOKÄVELY su 27.11. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Ervastinseudun 
Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
la 3.12. klo 11-14 uudella Hankasarven kämpällä. 

Arvontaa, lopuksi huutokauppa.
Maanvuokraajat, kyläläiset ja 

jäsenet perheineen tervetuloa! 
Johtokunta

Liepeessä su 4.12.2016 klo 13.00.
Aterian hinta 10 € jäsenet, 22 € ei-jäsenet.

Ilmoittautumiset ma 28.11. mennessä 
Mailalle p.045 120 8750. 

”Ken lahjan tuo, hän lahjan saa”. Tervetuloa!

Pudasjärven Maa-ja 
kotitalousnaisten  

JOULURUOKAILU

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen

SYYSKOKOUS
pe 2.12.2016 klo 18.00 Pudasjärven 

kaupungintalo Nalle-kokoustila.
Joulutorttukahvit alkaen 17.30.

Paikalla kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä.

Tervetuloa!

PIKKUJOULU 
perjantaina 16.12.2016 

palvelukeskuksessa kello 17.00 alkaen.
Osallistumismaksu 10 € jäseniltä sisältäen jouluaterian, 

torttukahvit ja ohjelman. Ilmoittautuminen Leenalle 
11.12.2016 mennessä puh. 050 559 9066.

”Ken lahjan tuo hän lahjan saa.” 
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET ry

OHJELMA:
su 27.11.  klo 10  Messu  Seurakuntakoti

ma 28.11.  klo 19  Konsertti  Seurakuntakoti 
  Ylikiimingin puhaltajat

ke 30.11.  klo 18  Konsertti  Seurakuntakoti 
  Kansalaisopiston oppilaat

pe 2.12.  klo 18 Yhteislaulutilaisuus  Seurakuntakoti 
  Virsikirjan lisävihkon lauluja

su 4.12.  klo 10  Messu  Seurakuntakoti

 klo 13  Pudasjärven kirkkokuoron  Seurakuntakoti  
  Turvassa suojelusenkelin  
  -levyn julkistamiskonsertti

27.11.-4.12.2016

14.

Tervetuloa!

Kansalaisopiston tanssikurssien

PÄÄTTÄJÄISTANSSIT
ti 29.11. klo 18 ja ke 30.11. 

klo 18 alkaen Koskenhovilla.

Järjestää yhteistyössä Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat ja 
Pudasjärven kansalaisopisto

Tanssikurssilaisille 
vapaa pääsy, 

muilta osallistumismaksu 3 €.
Tervetuloa!

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€ 
 2 hlö 85€ 

Perjantaina 25.11.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Tervetuloa!

Keskiviikkona 
30.11. tietokilpailu

La 17.12. 
Nikke Ankara

Lauantaina 26.11.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Tanssittaa 

ÄSSÄT
Lauantaina 3.12.

Karaoke ja  wintti lippu 5 €lippu 12€

TU
LO

SS
A:

Vielä ehdit varata pikkujoulusi!
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Karhupajan väki sai ilon ja 
kiitoksen aiheen saadessaan 
lahjoituksena Asta ja Erkki 
Piriseltä sähköurut rikastut-
tamaan musiikkivälinearse-
naaliaan. 

Maailma ja työpaikkojen 
toiminnat vaativat jatkuvaa 
kehittämistä ja positiivisia 
muutoksia. Karhupajan toi-
minnan yhtenä uutena toi-
mintana on nuorille tarjot-
tavana oleva Musiikki- ja 
ohjelmistopajatoiminta, jo-
hon tulemiseen vaaditaan 
nuorelta ainoastaan kiinnos-
tus itsensä ilmaisuun mu-
siikin ja/tai muun hallussa 
olevan esitysten tekemisen 
halun avulla. Ei edellytetä 
mitään erityisosaamista eikä 
taitoja, halu tehdä yhdessä 
mukavia asioita muiden ja 

Sähköurkulahjoitus Karhupajan väelle
itsensä ilahduttamiseksi ja 
kehittämiseksi riittää. Täl-
laisesta työkokeilusta on oi-
keasti hyötyä nuorelle hänen 
hakiessaan koulutus-, työko-
keilu. tai työpaikkaa sellai-
selta alalta, jossa tarvitaan ja 
arvostetaan esiintymistaitoa 
ja luovaa tekemisrohkeutta.

Nuoren/nuorisoporu-
kan, jolla ei ole vielä työ-
kokeilu-, työ- tai koulutus-
paikkaa kannattaa esittää 
TE-toimistossa halukkuu-
tensa tulla Karhupajalle 
käynnistämään uutta musii-
killista toimintaa. Suora yh-
teydenotto Karhupajan val-
mentajiin tai käynti ovat 
tervetulleita ja mahdollista.

Sointu Veivo Karhupajalle lahjoitetut urut kiinnostivat Eid Mohamadia ja 
Emiliaa.

Pudasjärven Urheilijoiden 
Hiihtojaoston järjestämät 
hiihtokoulut 0-2-luokkalai-
sille sekä 3-9-luokkalaisille 
aloittivat jälleen toimintan-
sa marraskuun alussa. Keh-
non lumitilanteen vuoksi en-
simmäisissä harjoituksissa 
suksia ei vielä tarvittu. Mo-
lemmat hiihtokoulut aloitti-
vat sauvakävelyharjoituksil-
la Jyrkkäkosken maastoissa. 
Onneksi lunta oli kuitenkin 
sen verran, että talvinen tun-
nelma saatiin aikaiseksi kyl-
män pohjoistuulen siivittä-
mänä. 

Seuraavaksi olikin jo vuo-
rossa päivän kestävä hiihto-
leiri lauantaina 19.11. Taival-
kosken Taivalvaaralla. Siellä 
oli kahden kilometrin latu 
saatu erinomaiseen kuntoon 
jo lokakuun alkupuolella 
edellisenä talvena säilöttyä 
tykkilunta käyttäen. Hiihto-
koululaiset harjoittelivat aa-
mupäivällä luisteluhiihdon 
tekniikoita Tomin, Antin ja 
Merjan opastuksella. Har-
joituksen jälkeen nautittiin 
monitoimitalolla Metsä-Vei-
koilta tilattu maittava keit-
tolounas. Iltapäivällä sitten 
luotiin peruskuntoa hiihtele-
mällä vapaaseen tahtiin. Lo-
puksi vielä laitettiin pystyyn 
leikkimieliset sprintivies-
tit, jotta saataisiin lihaksisto 
oikein kunnolla heräteltyä. 
Harmaasta ja välillä satei-
sestakin säästä huolimatta 
saimme hiihtokoulun vie-
tyä läpi varsin mallik-
kaasti ja niin hiihtokoulun 
oppilaat, huoltajat kuin ve-

Hiihtokouluihin mahtuu vielä väkeä

täjätkin saimme lähteä aje-
lemaan tyytyväisin mielin 
kohti Pudasjärveä. Harmil-
lista hiihtoleiripäivässä oli 
ainoastaan se, että moni lei-
rille ilmoittautunut joutui 
perumaan osallistumisensa 
flunssan vuoksi.

Hiihtokoulut jatkuvat 
normaalisti läpi talven si-
ten, että 0-2-luokkalaiset 

harjoittelevat Jyrkkäkoskel-
la perjantaisin kello. 17:30 
ja 3-9-luokkalaiset puoles-
taan Jyrkkäkoskella tiistaisin 
kell 17:30. Molempiin hiih-
tokouluihin mahtuu reilus-
ti uusia oppilaita ja toivom-
mekin, että mikäli lapsenne 
haluavat kokeilla hiihtohar-
rastusta hyvässä ohjaukses-

sa ja mukavassa ilmapiirissä 
muiden lasten parissa, niin 
tuokaa lapset Jyrkkäkoskelle 
edellä mainittuihin aikoihin. 
Harjoitukset kestävät tunnin 
verran ja kokoontuminen 
on Maatalousoppilaitoksen 
parkkipaikkojen kohdalla.

Tomi Illikainen

3-9-luokkalaisten aloituskokoonpano Jyrkkäkoskelta.

Taivalvaaralla oli hyvät ladut ja hiihtokeli. 

Hiihtokoululaiset harjoittelivat luisteluhiihdon tekniikoita 
Tomin, Antin ja Merjan opastuksella. 0-2-luokkalaisten aloituskokoonpano.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Niehkan päiväkirjasta
Heipä hei! Kesä mennyt ja talvi tullut.

Saisi kyllä jo oikea talvi tulla, niin voisimme nuuskutella tont-
tujen jälkiä lumella. Kyllä niitä jo liikkuu, olen varma siitä asias-
ta.  Kun katsoo oikein tarkasti, niin näkyy pikku tossujen jälkiä.

Kesällä oli yksi kurja juttu, sillä minut vietiin lääkäriin. Ja kun 
heräsin unesta, niin kyllä minua itketti, kun olin niin kipeä.

Päässäni oli ihan ihme pönttö, kuulemma siksi, etten tassulla 
raavi naamassani olevia tikkejä. Siitä oli leikattu joku patti pois.

Arvatkaapa hävettikö minulla, kun piti Raitsussakin se kurja 
pönttö päässä kävellä. Sanoin kyllä aikamoisen isoja sanoja siel-
lä muille koirille, että ei tarvi yhtään naureskella mulle ja kun 
niin kipeäkin olin.

Tapasin minä omia kaverikoiriani. He lohduttivat, että ihan 
kiva kesäkaulurihan se on... Olisivat varmaan halunneet itsel-
leenkin sellaisen.

Sitten lääkäri soitti patin vastaukset, niin emäntäni oli su-
rullinen. Taisipa itkeäkin vähän. Mutta ei minulle ole tullut yh-
tään pahkuraa lisää minnekään eli olen kai terve koiratyttö, luu-
len niin.

Tavattiin me uutta ystäväämme Ricoakin ja sain juosta ral-
lattaa sen kanssa ympäriinsä. Ai niin, me Ricon kanssa kahlat-
tiin yhdessä mutalääseikössäkin niin paljon, että olin kuulemma 
korvia myöten ravassa. Ja jouduinpa sitten pesulle siellä Minnan 
ja Markon pihalla.

Olemme me Zorron kanssa saaneet juosta myös toisen uu-
den ystävämme, Watsonin kanssa, kun kävimme koirapuistos-
sa sen kanssa.

Zorro oli kesällä monta kerta agilityssa. Eipä kyllä uskoi-
si, että Zorro täyttää tammikuun alussa 11 vuotta. Papparai-
nen meni niin hienosti siellä agilityssa Jennyn kanssa. Zorro oli 
ihan epävirallisissa agi-kisoissakin ja me hymyiltiin aidan taka-
na emäntämme kanssa. Kiitos Jennylle taas Zorron kanssa pa-
rina olemisesta!

Yksi tosi surullinen asia on, kun meidän hyvä kaverimme 
Namu on kadonnut. Namu on alaskanmalamuutti ja katosi He-
tekylässä metsään. Isäntäväkensä on siellä aina etsinyt sitä, mut-
ta ei ole löytynyt.

On jo monen monta viikkoa kulunut. Missähän Namu on? 
Toisiko joku Namun jouluksi kotiin? Namun kotiväellä on niin 
iso ikävä rakasta koiraansa. Minullakin on ikävä ystävääni.

On täällä meillä kotona ollut monenlaista melskettä kesällä 
ja syksyllä. Lähellä ja kauempana niin paljon, että Zorroa on pe-
lottanut usein ja se on tärissyt ihan horkassa. Ja voitteko kuvi-
tella, että Zorro kiipeää välillä emäntämme syliin turvaan, kun 
niin pelottaa.

Minua huvittaa, kun iso poika syliin menee. Minä ruukaan 
vaan joskus iltaisin ottaa pikku torkut emäntäni sylissä, siinä on 
hyvä olla.

Nyt meidän talon nurkalla on valtavan iso rakennus, siihen 
muuttaa vanhuksia asumaan. Kohta purkavat meidän talon pääs-
tä yhden asunnon pois ja luulenpa, että täällä sitten taas yksi koi-
ra tärisee ja pelkää.

On meillä kotihuoliakin, kun emme tiedä, että voimmeko ja 
saammeko enää kauan asua tässä rakkaassa kodissa. Mietin kyllä 
usein suruissani emäntäni kanssa, että mistä meille löytyisi uusi 
koti? Osaisiko kukaan vastata siihen kysymykseen?

Joku sellainen kotipaikka niin kuin tässä on aina ollut, että 
koiratkin hyväksytään ja tykätään. Meille kolmelle tulee hyvin, 
hyvin surullinen olo, jos minua ja Zorroa ei hyväksytä elämään 
ja asumaan. On kai kaikilla elävillä olennoilla yhtäläinen lupa olla 
olemassa ja asua jossakin, eikö vain?

Minulle kerrottiin, että ensi viikolla emäntämme menee taas 
käymään sellaisessa paikassa, että sitten sillä on taas ne kolise-
vat kepit ja kipsi jalassa tosi kauan. En ymmärrä, että miksihän 
se aina niitä hakee itselleen. Millon on käsi paketissa, milloin jal-
ka - outoa hommaa että aina jotain leikataan.

Minua huolettaa, että miten sitä sitten taas Zorron kanssa 
lenkille päästään. Pidetään peukkuja, että jospa emännällämme 
sitten olisi taas vähän vähemmän kipuja. Se olisi kyllä hyvä asia.

Joulu on tulossa ja kaikkien ihmisten ja eläinten pitäisi olla 
tosi kiltteinä, kun ei tiedä, että missä niitä tonttuja liikkuu. Olkaa 
iloisia ja pitäkää hyvää huolta toisistanne, siitä tulee aina hyvä 
mieli ja lämmin sydän. Eikö se olekin elämässä tärkeintä, että on 
hyvä mieli sydämessä.

Jos ja kun on tänne kerran luotu, elossa on oltava, olemassa
niin yksi on ihminen, toinen esimerkiksi koira.
Mikä se on ihminen elossaan ja mikä koira olossaan?
Kun ei vain oltaisi jollakin lailla yhteismitallisia, yhtä suuria
tai yhtä pieniä ainakin siinä miten paljon tarvitsemme
huolenpitoa ja rakkautta
tai siinä miten voi koskea kohtelu, viha, välinpitämättömyys.
Samoja luotuja
maan vaeltajia ollaan.      (runo Seija Mäki)

Kirjoitteli Niehka
Mukana tarinassa  
Zorro ja Lahja
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