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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
Itsenäisyysjuhla:

Investoinnit viestivät 
uskosta 

tulevaisuuteen s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 9.12.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 15.12. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Hyvää joulua 
kaikille!

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

NOUTOPÖYDÄSTÄ 
Ma 19.12. ja ke 21.12. klo 10-16.

Sisältää: Joulukinkkua, uunilohta, keitetyt perunat, 
rosollia, lanttu- ja porkkalaatikkoa, leipä + voi, 
sekahedelmäkiisseli tai kahvi, ruokajuomat.

Hinta 10,50

JOULUATERIA

Pudasjärven kaupunki / elinkeinotoimisto 
Pudasjärven Urheilijat 

MYYNNISSÄ ESIM. 
käsitöitä, leivonnaisia, 

joulukoristeita, perinteistä 
kalakukkoa, luomutuotteita, 

laatikoita, pehmeitä paketteja 
pukinkonttiin jne. 

  Joulu-
MYYJÄISET

Lauantaina 10.12. klo 9-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa

Klo 10.00 Kaupungin tervehdys. 
Klo 12-14 Joulupukki jakaa karkkia 

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 14.12., ke 21.12., ke 28.12.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!
Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus 59€

sis. päästömittaukset
Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Arvoimme marraskuussa 
määräaikaiskatsastuksessa käyneiden 

kesken 2 kpl 100€ K-ryhmän lahjakorttia.

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Onni suosi Juha Kurkelaa Kempeleestä ja 
Pertti Burmania Ylöjärveltä. Paljon onnea voittajille!

Pudasjärven seurakunta

Seurakunta kutsuu 
Sinut puurolle

KAIKEN KANSAN 

joulupuuro
ke 14.12. klo 11-18 
seurakuntatalolla.

Tervetuloa!

Torttukahvit 
Pudasjärven toimistolla
perjantaina 16.12. klo 9-16.30.

Hanki samalla pukinkonttiin 
Metsänomistajan asialla -historiakirja.

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

puh. 044 700 2577
Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

LAHJAKORTIT JA TUOTEPAKETIT PUKINKONTTIIN!

AVOINNA JOULUVIIKOLLA 19.-23.12.2016
JOKA PÄIVÄ KLO 10-18.

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!

PHYTOCEANE-
KASVOHOITO

RIPSIEN JA KULMIEN
KESTOVÄRJÄYS

SIS. KULMIEN MUOTOILUN

JALKAHOITO HIERONNALLA
JA

INTIALAINEN
PÄÄNHIERONTA

RAUHALLISTA JOULUA

JA
ONNELLISTA UUTTA

VUOTTA!

LOMAILEN 24.12. - 1.1.

60 20

70

€ €

€

,

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

Niemitalo

Tervetuloa!

Koko kansan Jouluateria
to 15.12. klo 11-16 

* Jouluiset salaatit
* Lanttu- ja porkkanalaatikot
* Pariisin perunat
* Kinkku lisukkeineen
* Leivät ja ruokajuomat
* Kahvi ja joulutorttu 8,90
Keittiö avoinna ma-to klo 10-16, pe-su klo 10-18.

MAANANTAISIN  
perheporinat vauvasta 
vaariin klo 10.00-14.00.

TIISTAISIN 
hyvinvointiryhmä 

klo 10.00-14.00

KESKIVIIKKOISIN 
Tietsikka –info 
klo 9.30-13.30.

TORSTAISIN 
Kortteeri –porinaryhmä 
luonto- ja kotiseudusta 

kiinnostuneille 
klo 10.00-14.00.

Hyvän mielen 
PERJANTAINA 

klo 10.00-14.00 tehdään 
yhdessä käsillä.

JOKA PÄIVÄ TAPAHTUU! 

 

 

Kipin kapin kirjastoon!

Uudistetun pääkirjaston 
ovet avataan  
ma 4.7. klo 10
Varaathan ensimmäiselle käynnillesi aikaa ja henkilöllisyys- 
todistuksen, kiitos! Uusimme jokaisen kirjastokortin.  
Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus. 

Avajaispäivänä uudistuvat myös villasukat:
KEPPIHEVOSTYÖPAJAT kaiken ikäisille
klo 13 - 15 sekä 16.30 - 18.30
Ota oma (villa)sukkasi mukaan! 
Osallistuminen ja materiaalit ovat maksuttomia. 
Pajat toteutetaan yhteistyössä Hyvän mielen paikat -hankkeen 
kanssa. 
 
Hyvän mielen paikat 

   
 

   

     

Hyvän mielen paikassa kirjastolla, Tuulimyllyntie 4.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. 
Maksuton kahvitarjoilu. Tervetuloa!
P. 0400 289330, tiina.salonpaa@4h.fi

Tuttu tie kotiin -levyä myytävänä:
Pudasjärven Kirjakauppa, AH-Telepiste, Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, 
Pudasjärven Apteekki, Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky,
K-Kyläkauppa Ervasti, Tulitauko, Kynttilätalo, Hieroja Kari Kärki,
M-Tavaratalo, Perhemarket, Neste Pudasjärvi, K-Supermarket Pudasjärvi.

Hinta: 15 e
Pudasjärven Sotaveteraaniyhdistyksen hyväksi Sotkajärven kyläyhdistykset

S-market Pudasjärvi sekä Pudasjärven Optiikka.
,

Tuttu tie kotiin -levyä myytävänä:
Pudasjärven Kirjakauppa, AH-Telepiste, Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisänen, 
Pudasjärven Apteekki, Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky,
K-Kyläkauppa Ervasti, Tulitauko, Kynttilätalo, Hieroja Kari Kärki,
M-Tavaratalo, Perhemarket, Neste Pudasjärvi, K-Supermarket Pudasjärvi.

Hinta: 15 e
Pudasjärven Sotaveteraaniyhdistyksen hyväksi Sotkajärven kyläyhdistykset
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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

Paras joululahjamme, noin sanotaan mei-
dän suomalaisessa joululaulussa. Raamatus-
sa Ef.5:32 sanotaan: "Tämä salaisuus on suuri, 
minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa". Nyt 
keskityn tuohon Jeesukseen Kristukseen, 
koska valmistelemme Hänen syntymäjuhlaa. 

Joulun alla riittää salaisuuksia, taas tar-
jotaan lahjapakettia, monin tavoin, lauluin ja 
puhein, oikein omistettavaksi.

Kerran kuulin kun eräältä ihmiseltä ky-
syttiin uskosta, että onko sitä, niin hän vasta-
si, "Kyllä, kun pääasian pääsee ymmärtämään, 

niin sitten selviää monta muutakin asiaa" ja 
niinhän asia on.

Lahjapakettihan ei päältä vielä kerro, mi-
ten arvokas sisältö on. Vasta avattua pääsee 
näkemään ja arvo kertoo antajasta, miten 
tärkeitä olemme lahjan antajalle.

Jeesus Kristus ei tule väkisin elämääm-
me, mutta hän hellästi tarjoaa suurinta lah-
jaa, yhteyttä Luojaan. Ja koska Jeesus on väli-
mies, saa omistaa hänet Vapahtajakseen. On 
paras lahja, tuntea syntienanteeksiantamus 
omalle kohdalle. Enkelihän sanoi Joosefille, 

että lapsen nimeksi pitää antaa Jeesus, sillä 
Hän vapahtaa kansansa heidän synneistään, 
Matt.1:21

Lahjaa on myös rauha Jumalan kanssa, 
varmuus iankaikkisesta elämästä, että Isä tie-
tää kaiken ja Hän auttaa joka päivä.

Siunattua joulua ja 
Uutta Vuotta!

Tuula Suomi
evankelista

Paras joululahjamme!

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
syyskokoukseen 21.11. kau-
pungintalolla osallistui noin 
20 henkilöä. Hallitukseen 
valittiin uutena Marja Lau-
rila ja entisinä jatkavat Kert-
tu Simu, Raimo Helve, Aini 
Seppänen, Leila Ruuskanen, 
Linnea Manninen, Tuomo 
Jokikokko ja Veli Liehu.

Ennen kokouksen alkua 
esittäytyivät Henna Ryhä-
nen Halla Cateringista ja 
Ismo Miettinen, joka aloit-
ti tänä syksynä Pudasjärven 
liikunta- ja hyvinvointisuun-
nittelijana. Kokouksessa tar-
jottiin täytekakkukahvit ja 
täytekakku oli tilattu Halla 
Cateringilta.

Puheenjohtaja Kerttu 
Simu kertoi kesän toimin-
nasta ja erityisesti toritoi-
minta oli ollut vilkasta ja 
samanlaista toimintaa odo-
tetaan myös ensi kesälle. 

Retket ja toritoiminta 
Kurenalan Kyläyhdistyksen 

toimintasuunnitelman painotuksina

Pitopalveluyrittäjä Henna Ryhänen kävi esittäytymässä ko-
kouksen alussa. Kuvassa hän on vierailemassa viime ke-
säisessä Senioriyrittäjien kokoontumisessa. 

Lintutornihanke eteni tänä 
vuonna niin hyvin, että se on 
tehty kaupungin ja Unelma-
tehtaan kanssa yhteistyössä 
valmiiksi. Vain tarkastus on 
enää tekemättä. Kyläyhdis-
tyksen retki Ranualle ja Po-
siolle oli menestys. Linja-au-
to saatiin täyteen ja todettiin, 
että tallaisia retkiä pitää jär-
jestää vuosittain.

Jäsenmaksu päätettiin pi-
tää samassa eli 10 euroa ja 
kannattajajäseniltä 20 euroa. 
Kyläyhdistys sai kiitosta sii-
tä, että se on toiminut alusta 
saakka hyvin ja toimintaa on 
ollut kiitettävästi. Tästä on 
hyvä jatkaa eteenpäin. Yh-
teistä toimitilaa kaivattiin, 
mutta sitä ei ole vielä löyty-
nyt toistaiseksi. 

Aini Seppänen 

Messu seurakuntakodissa su 11.12. klo 10, saarna Rauli 
Junttila, liturgi Valtteri Laitila, kanttori Tuomo Rahko.
Kauneimmat joululaulut: Pärjänsuon Hirvihallissa pe 
9.12. klo 19, seurakuntakodissa su 11.12. klo 18, Sa-
rakylän kappelissa su 11.12. klo 19, Pintamon kyläseu-
rantalossa to 15.12. klo 19, Kuren kylätalossa pe 16.12. 
klo 18, Kipinän koululla ma 19.12. klo 18 ja kirkossa to 
22.12. klo 19.
Kuorot: Kirkkokuoro to 15.12.  klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 14.12. klo 13. Vox Margarita su 11.12. klo 14 
ja ke 14.12. klo 18.
Pudasjärven kirkkokuoron levyä Turvassa suojelu-
senkelin myytävänä kirkkoherranvirastossa, hinta 18 €.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 13.12. klo 17.30.
Kaiken kansan joulupuuro seurakuntakodissa ke 
14.12. klo 11-18. Tarjolla joulupuuroa, jouluista musiik-
kia, hartaushetki. Kaikki ovat tervetulleita!
Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin klo 10 - 
13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä paljon muu-
ta tarjolla. 
Lähetystyö: Kirkkoretki Taivalkoskelle su 18.12. lähtö 
seurakuntakodin pihasta 8.45 ja paluu n. 15.30. Taival-
koskella joululaulukirkko, jonka jälkeen ruokailu  ja lähe-
tysjuhla jossa Oskari ja Anna-Riita Holmström kertovat 
työstään Tansaniassa. Retki on ilmainen. Ilmoittautumi-
nen to 15.12. mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 
3100.
Sauvakävelyryhmä kokoontuu Puikkarilla ti 13.12. klo 
16.30, mukaan uimavarusteet.
Perhekerho: molemmat ryhmät seurakuntakodissa ke 
14.12. klo 10–13.
Lapsityö: Jouluinen perhekerho ke 14.12. kello 10-13 
seurakuntakodissa, alkaa jouluevankeliumilla kirkkosa-
lissa klo 10, sen jälkeen joulupuuro klo 10.30. Heti ruo-
kailun jälkeen jouluinen satunäytelmä. Tervetuloa päivä- 
ja perhekerholaiset
KUULUTUS Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston 
kokous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa 
maanantaina 12.12.2016 klo 16.30. Kokouksen asialista 
on yleisesti nähtävänä 1.12.–12.12.2016  kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 19.12.2015–18.1.2017 viraston aukioloaikoi-
na. Pudasjärvellä, 1. päivänä joulukuuta 2016. Arvo Nis-
kasaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset Sarakylän koululla 
pe 9.12. klo 19. Joulujuhla ja seurat Korpisen kylätalos-
sa la 10.12. klo 19 (Eero Illikainen). Joulujuhla Kurenalan 
ry:llä su 11.12. klo 16 huom. aika (Seppo Leppänen). 
Haudattu: Raili Katri Antikainen 81 v, Esa Tuomas Pih-
laja  68 v.

Heikki Ojala

LÄMMIN KIITOS
muistamisesta
lakkiaispäivänäni. Kiitos!

Rakkaamme

Raili Katri
ANTIKAINEN
o.s. Orpana 
s. 2.10.1935 Käkisalmi
k. 13.11.2016 Pudasjärvi

Äiti, ansaitset kiitoksen kauneimman, 
levon tyynen ja rauhaisan.
Kiittäen ja kaivaten
Kari perheineen 
Juha perheineen 
Markku perheineen
Jaakko -veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Kiitos osanotosta suruumme.

Pudasjärven seurakunta 
järjestää seurakuntakodil-
la kaikelle kansalle tarkoi-
tetun joulupuuropäivän 
keskiviikkona 14.12. kello 
11 alkaen. 

-Meillä oli niin hy-
vät ja mukavat kokemuk-
set ihmisten kohtaamises-
ta muun muassa kesän 
markkinoilta, että ajatte-
limme tällaisen kaikkien 

Seurakunta kutsuu joulupuurolle
yhteisen joulupuuropäivän 
olevan mukava ja yhteisöl-
linen tapahtuma, joka voi-
si koota seurakuntalaisia ja 
työntekijöitä yhteen. Kaikille 
tarkoitettu joulupuuropäivä 
seurakunnassamme on nyt 
ensimmäistä kertaa, kertoo 
nuorisotyönohjaaja Tiina In-
keroinen. 

Hän lupaa, että puuroa 
on lisukkeineen tarjolla koko 

päivän kello 18 saakka. Syö-
mään voi tulla niin lounas-
tauolla kuin illemmalla töi-
den jälkeen, vaikka koko 
perheen voimin. Puuroa 
ovat tarjoilemassa seurakun-
nan työntekijät ja samalla 
voidaan vaihtaa kuulumisia. 

Toivomme näkevämme 
myös heitä, jotka ovat toi-
mineet seurakunnassa esim. 
lähetystyössä, lähimmäis-

palvelussa, YV-keräykses-
sä, hautausmaiden siivo-
ustöissä ym. eri tehtävissä 
vapaaehtoisina.

Päivän aikana on myös 
lyhyitä hartaushetkiä ja 
muutama joululaulutuo-
kio, joihin voi halutessaan 
osallistua. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistyksen syysko-
kous oli perjantaina 2.12. 
kaupungintalolla. Puheen-
johtajana jatkaa Martti Räi-
sänen. Janne Moilanen nousi 
varapuheenjohtajaksi. Sih-
teerinä jatkaa Onerva Ron-
kainen. Uutena johtokun-
taan valittiin Hannu Simu ja 
Raimo Tervonen. Johtokun-
nassa jatkavat Reijo Talala, 
Sointu Veivo, Kerttu Simu, 
Seppo Sammelvuo ja Matti 

Holmström. 
-Tällä joukkueella on 

hyvä lähteä jatkamaan uut-
teraa järjestötyötä Pudas-
järven hyväksi. Tulossa on 
vilkas vaalivuosi ja vastuun-
kantoon tarvitaan toimivia 
yhdistyksiä, todettiin yhtei-
sesti. 

Kansanedustaja Mir-
ja Vehkaperä kertoi tuoreet 
terveiset politiikan pyör-
teistä. Keskustelussa valtion 
budjetin hoito ja velan otto 

nousivat Kerttu Simun huo-
lenaiheeksi. 

Mari Kälkäjä toi esille pe-
topolitiikan, joka on ongel-
ma maaseudun yrittäjien 
näkökulmasta. Pedot eivät 
ole tervetulleita esimerkik-
si lampaiden tai porojen lai-
dunalueelle. 

Energiauudistus toi väriä 
myös keskusteluun. Säätö-
voimaa tarvitaan ja se oste-
taan ulkoa. Ihmetellään mi-
hin vesivoima on jätetty. Sen 

ei tiedetä aiheuttavan aina-
kaan päästöjä, kuten hiili.

Nyt lähdetään jatkamaan 
hyvää yhteistyötä kunnal-
lisjärjestön tukena ja pudas-
järveläisten hyväksi. Tulkaa-
pa juttusille ja ehdokkaaksi 
kuntavaaleihin. Tehdään yh-
dessä kaupungistamme en-
tistä parempi paikka elää, 
asua ja voida hyvin.

Onerva Ronkainen

Räisänen jatkaa Keskustan 
Kurenalan puheenjohtajana

Suuret onnittelut Pudasjär-
vi! Hirsikampuksenne on 
Pohjois-Suomen Paras Ra-
kennusteko 2016, palkin-
to todellakin meni oikeaan 
osoitteeseen. Olen päässyt 
itsekin tutustumaan elo-
kuussa valmistuneeseen, 
maailman suurimpaan hir-
sikouluun. Hienoa, että 
paikalliset päättäjät ovat 
päätöstä tehdessään teh-
neet rohkean ratkaisun va-
litessaan rakennusmate-
riaaliksi hirren.  On ollut 
myös hienoa kuulla, että 
paikallisuus on otettu huo-
mioon materiaaleissa. Ra-
kennukseen käytetyt hirret 
ja muut tuotteet kun ovat 
lähituotantoa paikallisilta 
yrityksiltä.  

Hirsirakentamisen on-
neksi, uudistetussa maan-
käyttö- ja rakennuslain 
säädöskokoelmassa mah-
dollistetaan hirsiraken-
taminen myös jatkossa 
erilaisissa käyttökohteis-
sa. Lakien pyrkimyksenä 
on vähentää rakennusten 

Puusta potkua työllisyyteen
energian käyttöä ja siirtyä 
uudisrakentamisessa lähes 
nollaenergiarakentamiseen. 
Energiatehokuutta voimme 
parantaa jo olemassa olevis-
sa rakennuksissa muun mu-
assa lämmitystapamuutok-
sin, vähänenergisten laite- ja 
materiaalihankinnoilla sekä 
tehdä tarvittavat huoltotoi-
menpiteet ajoissa. 

Puhuttaessa hirsiraken-
tamisesta, ei sovi unohtaa 
muuta puurakentamista, 
joka on suuri mahdollisuus 
rakennusalalle. Puuraken-
taminen tulisi laajentaa 
esimerkiksi kerrostalora-
kentamiseen, ja julkisissa ra-
kennushankkeissa tulisi ot-
taa puu materiaaliksi betonin 
rinnalle. Kasvunvaraa täl-
lä saralla riittää. Maailmalla 
on noussut kiinnostus puun 
käyttöön rakennusmateriaa-
lina. Suomella ja suomalai-
silla on näytön paikka tehdä 
kansallisista varoistamme 
liiketoimintaa. Meidän täy-
tyy tavoitella yhä pitemmäl-
le jalostettuja lopputuottei-

ta ja myydä osaamistamme 
maailmalle. 

Suomi on yksi maailman 
metsäisimmistä maista, jo-
ten meidän tulee hyödyntää 
materiaalivarojamme kes-
tävällä tavalla ja yhä enene-
vissä määrin. Jalostuksen ja 
rakentamisen lisäksi puu-
ta riittää hyvin myös ener-
giakäyttöön. Hallituksen 
julkistamassa energia- ja il-
mastostrategiassa on otettu 
kunnianhimoisia tavoittei-
ta lopettaa kivihiilen käyttö 
ja siirtyä uusiutuviin energi-
anlähteisiin. Biomassojen li-
säksi puusta saatavat sivu-
tuotteet, kuten sahanpurut, 
kuoret ja hakkuutähteet voi-
daan käyttää hyödyksi ener-
giantuotannossa. 

Yksi asia on syytä muis-
taa. Suomessa metsiä ei kas-
vateta tai päätehakata vain 
energiaksi. Suomessa on pit-
kät perinteet laadukkaasta 
metsänhoidosta ja metsäm-
me kasvavat suurella vauh-
dilla. Vaikka hakkuumää-
rät ovat nousseet, hiilinielut 

eivät ole laskeneet. Met-
sät tulevat jatkossakin sito-
maan päästöjä hyvin, kun-
han huolehdimme hyvästä 
metsänhoidosta. Puusta on 
moneksi ja se merkitsee li-
sää työtä suomalaisille.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja 

Profin Oy on mukana Ran-
ta-Tampellassa YIT:n aloi-
tuskohteissa 5 in 1 -järjes-
telmillä. Ranta-Tampella on 
Tampereelle nouseva uusi 
asuinalue lähellä kaupungin 
keskustaa. Alueelle nousee 
YIT Rakennus Oy:n asunto-
ja, joiden lasiliukuseinät ja 
ikkunat toteutetaan Profi-
nin kehittämän 5 in 1- raken-
nusjärjestelmän avulla. Ran-
ta-Tampellan ensimmäisten 
kortteleiden suunnittelus-
ta vastaavat Arkkitehtitoi-
misto Jukka Turtiainen Oy ja 
Arkkitehtitoimisto Helamaa 
& Heiskanen Oy.

Ranta-Tampella raken-
netaan kantakaupungin jat-
keeksi Näsijärven rantaan 
ja sinne tulee yli 2000 uut-
ta asuntoa. Rakentaminen 

aloitetaan järven puolelta 
Keulakorttelista, jonne tulee 
viisi asuintaloa ja noin 230 
uutta kotia. Profin 5 in 1-ra-
kennusjärjestelmän avulla 
koteihin saadaan laajoja la-
sipintoja ja upeat maisemat 
tuotua sisälle asuntoihin. 
Rakennusjärjestelmissä lasi-
liukuseinät ovat keskeises-
sä osassa. Järjestelmän etu-
ja ovat muun muassa nopea 
asennettavuus sekä tehdas-
valmis laatu, kertoo Profin 
Oy:n toimitusjohtaja Mikko 
Haapala.

Lasiliukuseinä tehostaa 
tilankäyttöä ja nostaa asun-
tojen käytettävyyttä. Myös 
tilan ja valon tuntu paranee 
huomattavasti, jolla on suuri 
merkitys asukkaiden positii-
viseen asumiskokemukseen. 

Viime vuosien aikana lasi-
liukuseinien käyttäminen 
kaikessa rakentamisessa on 
yleistynyt huomattavasti. – 
Lasiliukuseinän käytön hyö-
dyt on nyt huomattu myös 
laajemmassa mittakaavassa 
ja niiden käyttö on yleisty-
nyt, Haapala kertoo.

Kyseessä on Haapalan 
mukaan merkittävä sopi-
mus, joka osoittaa yhtiön 
järjestelmäratkaisujen vas-
taavan todelliseen kysyn-
tään. Profin on toimittanut 
vastaavia ratkaisuja useisiin 
pääkaupunkiseudun koh-
teisiin sekä muun muas-
sa YIT:n Jyväskylän vuoden 
2014 asuntomessujen 13-ker-
roksiseen Maailmapylvää-
seen. Profin Oy on avannut 
markkinat myös Ruotsissa ja 

Norjassa, jossa sillä on usei-
ta vastaavia hankkeita neu-
votteluissa.

Kotimaisissa käsissä
Suomalainen Profin Oy on 
lasiliukuseinien ja ikkunoi-
den suunnitteluun ja valmis-
tukseen erikoistunut yritys. 
Profin työllistää 80 ammatti-
laista ja konsernin liikevaih-
to oli 12 milj. euroa vuonna 
2015. Yritys on valmistanut 
lasiliukuseiniä yli 20 vuotta 
ja muita tuotteitaan 40 vuot-
ta. Niitä viedään vuosittain 
yli 30 maahan ja noin 60 % 
yrityksen liikevaihdosta tu-
lee viennistä.

Profin Oy tiedotus 

Lasiliukuseiniä uusille asuinalueille

Metsähallitus / Närekerho ry 
tarjoaa jäsenilleen 

JOULU-
PÄIVÄLLISEN 

pe 16.12. klo 15 
Hotelli-ravintola Kurenkoskessa. 

Tied. 0400 285 409. 
Tervetuloa!

100 suomalaista 
tietokirjaa 

-näyttelyn avajaiset 
kirjastolla

Suomalaisen tietokirjalli-
suuden merkittäviä teok-
sia esittelevä näyttely on 
esillä Pudasjärven kirjas-
tossa ajalla 13.12.–5.1.2017. 
Avajaisissa tiistaina 13.12.
kello 17 vieraana on tie-
tokirjailija Katariina Vuo-
ri. Näyttelyn esittelee Juk-
ka-Pekka Pietiäinen. Joel 
Kuortin ja Jukka-Pek-
ka Pietiäisen teokseen 100 
merkittävää suomalais-
ta tietokirjaa – Abckirias-
ta Mustaan orkideaan poh-
jautuva näyttely esittelee 
tietokirjallisuuden eri lajit 
ja kunkin lajin merkittävät 
suomalaiset teokset. Roll-
up-näyttely on kiertänyt 
Suomea jo yli kaksi vuotta.

Näyttely ei pyri muo-
dostamaan tietokirjakaa-
nonia. Niin näyttelyn kuin 
sen pohjana olevan teok-
sen tarkoitus on haastaa 
katsoja ja lukija pohtimaan, 
ovatko juuri mukaan va-
litut teokset ansainneet 
paikkansa sadan joukossa. 

Entä mitä listalta puuttuu? 
Roll-up-näyttely on toteu-
tettu Tietokirjallisuuden 
edistämiskeskuksen tuella.

Katariina Vuori on ou-
lulainen toimittaja ja tie-
tokirjailija, jonka tuo-
reimmassa teoksessa 
Joulumerkkikodin lapset 
(2016) palataan tuberku-
loosin aikaan 1930-luvun 
Suomeen. Vuori on kir-
joittanut myös teoksen 
Kourallinen tabuja – Ker-
tomuksia itsemurhasta 
(2014, yhdessä Jonna Pulk-
kisen kanssa) sekä useita 
erilaisia ruoka- ja keitto-
kirjoja.

Jukka-Pekka Pieti-
äinen on Helsingin yli-
opiston Suomen historian 
dosentti ja Suomen tieto-
kirjailijat ry:n toiminnan-
johtaja. Hän on kirjoittanut 
13 kirjaa Suomen historian 
eri aloilta.

Outi Nivakoski

sotaveteraanit ja sotainvalidit
ma 19.12.2016 klo 11
 seurakuntakodissa.

Toivotamme jäsenistömme, 
myös kannattajajäsenet, 
tervetulleeksi juhlaan!

Vietämme jälleen yhteistä

JOULUJUHLAA

Pudasjärven sotaveteraanit ja sotainvalidit

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net
Avoinna: Ma-Pe 10-18, La 10-15, Su 12-16

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17, La 10-15

Voimassa Pe-Su 9.-11.12.2016

Viikonlopun ETUKUPONKI 
-10% kun ostoksesi ylittää 50€ 

(norm. hintaiset tuotteet) 
saat siitä tällä etukupongilla 

-10% Alennuksen.

"Leikkaa talteen
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Kaupunginhallituksen 
myöntämä tämän vuo-
den kulttuuristipendi luo-
vutettiin musiikkimies ja 
laulujen tekijä Aimo Pieti-
lälle. Hän on harrastanut 
musiikkia jo pitkään, mut-
ta innostui varsinaises-
ti säveltämisestä eläkkeel-
le jäätyään kymmenisen 
vuotta sitten.

Innostus lähti liikkeelle 
Kesseli –valssista, joka oli 
hänen ensimmäinen sävel-
lyksensä ja sanoituksensa. 
Aimon sävellykset ja sa-
noitukset taipuvat moniin 
musiikkityyleihin ja usein 
lauluista huokuvat syvät 

Pudasjärven Itsenäisyysjuh-
laa vietettiin 6.12. seurakun-
takeskuksessa. Juhla alkoi 
ehtoollisjumalanpalveluk-
sella, jossa saarnasi vt. kirk-
koherra Rauli Junttila. San-
karihaudoille lähetettiin 
seppelpartio. Kaupungin 
ja seurakunnan tarjoamien 

Pudasjärven Itsenäisyysjuhla:

Investoinnit viestivät uskosta tulevaisuuteen 

Musiikkimies ja laulujen tekijä

Kulttuuristipendillä palkit-
tu Aimo Pietilä.

tunteet – kotiseutuhenki ja 
rakkaus.

Tuottelias musiikkimies 
ei sävellä ainoastaan pöytä-
laatikkoon, vaan häneltä on 
ilmestynyt jo kolme levyä, 
viimeisimpänä tänä syksynä 
Muistojen lehdillä niminen 
levykokonaisuus.

Useissa tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa pudasjärve-
läiset ovat päässeet nautti-
maan Pietilän sävellyksis-
tä ja esityksistä. Lokakuussa 
Pohjois-Pohjanmaan kan-
sanmusiikkiyhdistyksen 
järjestämässä sävellyskil-
pailussa, Kansanlaulut –sar-
jassa Aimo Pietilä sijoittui 

kolmanneksi sävellyksel-
lään ”Metsälammen kau-
notar”. 

Kulttuuristipendin saaja Aimo Pietilä esittämässä kiitospuheenvuoroa. Kaupungin puo-
lesta kukituksen suoritti kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen, stipendin ojensi kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen ja puheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

Tuomo Rahko soitti pasuu-
naa.

Silja Alahäivälä lauloi ja soitti viulua äitinsä Kirsi Alahäivä-
län säestyksellä. Hirsikampuksen 3.-4.-luokkien kuoro lauloi opettajien Sari Hukarin ja Juha Pätsin säestyksellä. 

Itsenäisyysjuhlaan osallistui seurakuntasalin noin 100 henkeä. Eturivissä tervehdyspu-
heen pitänyt kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen, nuorten puheenvuo-
ron käyttänyt Pudasjärven lukion oppilas Petteri Juurikka, juhlapuhuja kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Timo Vähäkuopus ja kulttuuristipendin luovuttanut kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

Pohjan Laulun jäsenet Veikko Rousu, Alpo Puhakka, Matti Heikkinen ja Jouni Rajanen 
esiintyivät ensimmäistä kertaa VJAM kvartettina Pudasjärvellä, mutta ovat vierailleet paik-
kakunnalla mieskuoro Pohjan Laulun kanssa aikaisemmin muutaman kerran.

kahvien jälkeen itsenäisyys-
juhlassa juhlapuheen piti 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
pus.

-Paikkakunnalla yrityksil-
lä on suuria ja pienempiäkin 
investointeja työn alla sekä 
suunnittelupöydällä, joka 
viestii uskosta tulevaisuu-
teen.

Kaupungin strategiset ke-
hittämishankkeet myös ete-
nevät. Kaupungin talous on 
hyvässä kunnossa, vaikka 
haasteita koko ajan riittää. 
Tulevaisuuden kehittämis-
mahdollisuudet ja keskeiset 
onnistumisen elementit, ovat 
olemassa. Nyt tarvitaan vain 
lujaa uskoa, avointa yhteis-
työtä ja yhteishenkeä, sauma-
tonta luottamusta, rehellistä 
ja pyyteetöntä vastuunkan-
toa sekä rohkeaa uudistumis-

halukkuutta. Näitä tarvitaan 
kaikissa toimissa ja jokaisen 
kohdalla, lausui Vähäkuo-
pus.

Nuorten puheenvuoron 
käyttäneen lukion neljän-
nen luokan oppilaan Pette-
ri Juurikka sanoi uskovansa 
lujasti Suomen nuorison sel-
viytyvän tulevaisuudessa an-
netuista tehtävistä.

-Maamme on täynnä terä-
viä ja innovatiivisia nuoria, 
joita yksi maailman parhaim-
pina pidetyistä koulujärjes-
telmistä valmistaa vastaa-
maan muuttuvan maailman 
tarjoamiin haasteisiin. Eten-
kin Pudasjärven nuorison 
osalta asiat tuntuvat olevan 
erittäin hyvällä mallilla, mai-
nitsi Juurikka.

Hän kiitteli upeaa Hirsi-
kampusta. Etenkin hän kiit-
teli uusinta tekniikkaa ja 
digitalisaation tuomia mah-
dollisuuksia.

-Uskaltaisin väittää, ettei 
monessa koulussa olla yhtä 
tehokkaasti valjastettu uut-
ta tekniikkaa ja digitalisaati-
on tuomia mahdollisuuksia. 
Myös Hirsikampuksen opet-
tajat ja henkilökunta ansaitse-
vat kiitoksen työstään opiske-
lijoiden eteen, jonka ansiosta 
Pudasjärven lukio on loistava 
toisen asteen opiskelupaikka, 
kehaisi Juurikka.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Terttu Puurunen 
kyseli tervehdyssanoissaan, 
onko osalla nuorta väestöä 
veteraanisukupolveen side 
päässyt unohtumaan ja sitä 
kautta konkreettinen muisto 
itsenäisyyden merkityksestä 
hämärtynyt.

-Haasteena onkin kysy-
mys, mikä synnyttää rakkau-
den isänmaahan ja suomalai-
suuteen. Tutkimuksessa esiin 
tullut muutos maanpuolus-

tukseen liittyvissä näkemyk-
sissä osoittaa, että vuonna 
2003 aloitettu veteraanipe-
rinteen siirtäminen tuleville 
sukupolville on arvokasta ja 
tärkeää, totesi Puurunen.

Kulttuuristipendi luovu-
tettiin musiikintekijä ja lau-
laja Aimo Pietilälle. Kaupun-
gin puolesta stipendin ojensi 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen, kukat ojensi kult-
tuuriohjaaja Birgit Tolonen 
ja puheen piti kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus.

Musiikin osuus oli juhlas-
sa erityisen runsas. Koululai-
nen Silja Alahäivälä lauloi ja 
soitti viulua äitinsä Kirsi Ala-
häivälän pianosäestyksellä. 
Hirsikampuksen 3.-4.-luok-
kien 10 oppilaan kuoro lau-
loi Sari Hukarin pianon ja 
Juha Pätsin kitarasäestyksel-
lä. Uutena Pudasjärvellä oli-
vat esiintymässä oululaisen 

mieskuoro Pohjan Laulun jä-
senien kvartetti VJAM, jolla 
oli useaan kertaan lauluesi-
tyksiä. Kvartetin nimi koos-
tuu jäsenien Veikko Rousu, 
Jouni Rajanen, Alpo Puhakka 
ja Matti Heikkinen miesten 
nimien alkukirjaimista. Tuo-
mo Rahko soitti pasuunaa 
Jukka Jaakkolan pianosäes-
tyksellä. Rahkon pasuuna-
musiikin tahdissa saapuivat 
ja poistuivat maanpuolustus-
järjestöjen liput. Rahko myös 
lauloi Jaakkolan säestämänä 
kulttuuristipendin saaneen 
Aimo Pietilän sanoittaman 
ja säveltämän laulun ”Met-
sälammen rannalla”. Maam-
me laulu laulettiin juhlavasti 
Jaakkolan säestyksellä.

Juhlaan osallistui pakkas-
säällä noin 100 henkeä ja juh-
lajumalanpalvelukseen noin 
90 henkeä. 

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 12.12.LOPPUVIIKKO PE-SU 9.-10.12.

PERJANTAINA 9.12. LAUANTAINA 10.12. MAANANTAINA 12.12.

Rautaosastolta

149 100

149

599

599

100

kg

kg

pss

169
pkt

299
kg

pkt

699
kg199

ras

179
kg

115
ras

399

199
pkt

499

995
kg

269
kpl199

pkt

pkt

399
pkt

3 kg/talous

TIISTAINA 13.12.

kg

995
kg

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

HALKO-
KÄRRY 

4990

Orthex 
LUMILAPIO

1490
Orthex 
LUMIKOLA
80 cm

2490

JOULUUN SAAKKA

AVOINNA MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16

MA-PE 9-19
LA 9-16
SU 12-16 

595

159

099

499

599

149

099

pkt

pkt

kpl

pss

pss

kg

kg

2 pkt/talous

2 kg/talous

M-kaupan
JOULUKINKKU-

ARVONTA n. 10 kg

Nimi: _________________________________

Osoite ________________________________

______________________________________

Puh. __________________________________

Arvonta suoritetaan 18.12.2016

MEILTÄ OIVAT LAHJAT PUKINKONTIIN:

599
kg

2 kalaa/talous

699
kg

sis. pantit 0,90

ltk

pyyntivaraus

Atria kypsä
PIKKUKINKKU
1 kg

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Apetit 
Kotimainen
PINAATTIKEITTO
400 g, pakaste

Vaasan MAALAIS-, 
MONIVILJA- tai 
KAURAVIIPALEET 
500-520 g

Porsaan
LIHA-
KUUTIO

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

KLEMENTIINI
750 g
Espanja

Valio
JOGURTIT 

200 g

Sunnuntai
LEIVONTA-

MARGARIINIT
500 g

Tuore
NAUDAN 
MAKSA 
palana

Tuore
SILAKKA-
FILEE

Oululainen
PEHMO SÄMPYLÄT 
6 kpl/300 g
graham tai kaura

Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

3 prk
Saarioinen
KIUSAUKSET
kinkku, kirjolohi, 
jauheliha tai kebab 
300 g

Red delicious
OMENA

Italian 
KIIWI
500 g

Vaasan
ISOÄIDIN

PITKO
360 g

Kotivara
VENÄLÄINEN
MEETVURSTI

170 g

COCACOLA tai
COCACOLA ZERO
6x0,33 l tölkki

Vaasan
ISO PAAHDOT
500-525 g

Kotimainen
TUORE
KIRJOLOHI

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana tai siivuina

Hyvä
NAUTA-
JAUHE-
LIHA

HK 
viljaporsaan 
LIHASUIKALE 
400 g 
kermapippuri 

SUKULAKU, BIBBIS 
tai MINT MINT  
50 kpl

Porsaan
KYL-
JYKSET

PAULA
VANUKKAAT 
4x125 g

PERINTEISIÄ PERHEPELEJÄ 
PUKINKONTTIIN!

690

UNO-
PELIKORTIT

13,-

Plasto
SAMMAKKOPELI

990
BINGO

1395

YATZY

LAIVAN 
UPOTUS

2450
CHOCO

1550
FORTTUNA

2190

490
Martinexin
taalainhevonen/
kuusi-sarjan:
ESILIINA

290

PATALAPPU

390

PATAKINTAS

2590

Heppa
KYLPYPYYHE
70x140 cm

PUSSILAKANA-
SETTEJÄ
150x210 cm + 50x60 cm

4350

AFRIKAN
TÄHTI

1790

TUULILASINSUO-
JA MAGNEETILLA  

495

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

9990

AUTON 
PUOLIPEITE  

1095
HEIJASTIN-
VALJAAT 

695

3950

Muumi
SIRKUS
KYLPYTAKKI
Koot 86-128 cm

2490

Ryhmä Hau, 
Frozen & 
Käryri aiheisia:
KYLPY-
PYYHEHKEITÄ
70x140 cm

RIISTA-
KÄRISTYS

Atria kotimainen
JUHLAKINKKU
n. 7 kg/kpl
harmaasuolattu
pakaste

699
kgTuore

NAUDAN 
MAKSA 
jauhettuna
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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 

Pudasjärveläisten biokaa-
sun tuotannosta ja käytöstä 
kiinnostuneiden 15 henkilön 
porukka retkeili Suomus-
salmella Huutolan tilalla 
marraskuun lopulla. Retkei-
lyn järjestäjinä olivat pai-
kallinen MTK Pudasjärven 
väki yhdessä Oulun Seudun 
BiotalousLeaderin, ProAg-
ria Oulun ja Maa- ja kotita-
lousnaisten kanssa. Paikan 
päällä meidät otti vastaan ti-
lan ystävällinen isäntäväki 
Marja-Riitta ja Markus Moi-

lanen. 
Huutolan tilan erikoisuu-

tena on omaa sähköä ja läm-
pöä tuottava biokaasulaitos, 
joka näytti toimivan hyvin. 
Vuonna 2012 valmistuneen 
laitoksen on suunnitellut ja 
rakentanut isäntä Markus 
Moilanen. Se toimii myös 
esittelykohteena vierailijoil-
le. Huutolan tilalla on maa-
talouden lisäksi myös mat-
kailutoimintaa.

Nykyisellään Huutolan 
tilalla on noin 55 lypsyleh-

mää ja saman verran nuor-
ta karjaa, lypsyrobotti, pel-
toa nurmiviljelyssä noin 80 
hehtaaria. Biokaasureaktori 
on rakennettu vanhaan 500 
kuution lietesäiliöön joka on 
ulkoapäin eristetty. Biokaa-
sun lähteenä eli syötteenä on 
lietelanta, ylivuotiset rehu-
paalit ja nurmimassa. 

Oman biokaasulaitok-
sen sähköntuotanto on ollut 
130 000 kWh, tilan kokonais-
kulutuksen ollessa 150 000 
kWh. Lämpöenergiaa tulee 

niin paljon, ettei omalla tilal-
la pystytä sitä kaikkea hyö-
dyntämään. Biokaasulaitok-
sen rakentamiskustannukset 
olivat 262 000 euroa sisältä-
en uuden lietesäiliön 2000 
kuutiometriä ja 1/3 apevau-
nun hinnasta. Laitoksen ta-
kaisinmaksuajaksi on lasket-
tu 11 vuotta.

Seuraava biokaasuun liit-
tyvä projekti on rakentaa 
maatilakokoluokan puhdis-
tus- ja tankkausasema. Omat 
traktorit ja autot muutetaan 

käyttämään polttoainee-
na myös biokaasua. Vuosit-
tain maatilalla kuluu trak-
toreihin ja kaivuriin noin 17 
000 litraa kevyttä polttoöl-
jyä, autollakin ajetaan vuo-
dessa noin 25 000-30 000 ki-
lometriä. 

Retkeläiset olivat tyyty-
väisiä tilan isännän asian-
tuntevaan ja avoimeen esit-
telyyn. Myös Pudasjärven 
väki oli perehtynyt asiaan 
jo etukäteen ja keskustelu 
oli vilkasta. Kun viljelijä pu-

huu toiselle viljelijälle, syn-
tyy yhteisymmärrys hel-
posti. Mikäli samanlaiselle 
retkelle lähtöhalukkaita on 
enemmän, suunnittelemme 
mahdollisesti toista retkei-
lyä vuonna 2017. Retkeläiset 
voivat olla Oulun Seudun 
Leaderin kohdealueelta. Mi-
käli olet kiinnostunut seu-
raavasta retkeilystä vuonna 
2017 ota yhteyttä Taimiin.

Taimi Mahosenaho

Vierailu biokaasulaitoksella Huutolan tilalla
Biokaasureaktori on rakennettu vanhaan 500 kuution lietesäiliöön joka on ulkoapäin eris-
tetty. Biokaasun lähteenä eli syötteenä on lietelanta, ylivuotiset rehupaalit ja nurmimassa. 

Retkeläiset olivat tyytyväisiä tilan isännän asiantuntevaan ja avoimeen esittelyyn. Myös 
Pudasjärven väki oli perehtynyt asiaan jo etukäteen ja keskustelu oli vilkasta.

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi Ry:lle valittiin uusi val-
tuusto 4.-25.11. järjestetyis-
sä postivaaleissa. Ääntään 
käytti yhdistyksessämme 
48,3 % jäsenistä. Valtuustos-
samme on 15 jäsentä.

-Äänestysaktiivisuus 
osoittaa, että metsäasiat 
kiinnostavat ja että metsän-
hoitoyhdistystoiminnalla 
on metsänomistajien luotta-
mus. Nyt valitut valtuutetut 
edustavat laajasti työelämää 
ja tuovat monipuolista tieto-
taitoa yhdistyksen kehittä-
miseen, luonnehtii toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen.

Valtuusto käyttää jäsen-
ten päätösvaltaa ja on met-
sänhoitoyhdistyksen ylin 
päättävä elin. Uudet valtuu-

tetut ottavat tehtävänsä vas-
taan 1.1.2017. Valtuutetut 
toimivat tehtävässään neljä 
vuotta, eli 31.12.2020 saakka. 
Valituista valtuutetuista 33  
% on uusia. Valtuutettujen 
keski-ikä on 55 vuotta.

Valituista valtuutetuis-
ta 47 % on maatalousyrittä-
jiä. Muita yrittäjiä on 20 %, 
palkansaajia 20 % ja eläke-
läisiä 13 %. Valtuutetuista 13 
% on naisia. Kaikki valtuute-
tut asuvat yhdistyksen toi-
mialueella. 

Postivaaleissa äänioike-
utettuja metsänomistajia oli 
yhteensä 2493. Postinkulun 
takia äänten laskenta aloitet-
tiin vasta tällä viikolla. Ää-
nestysaktiivisuus nousi 15 % 
verrattuna neljän vuoden ta-

kaisiin vaaleihin.
Valtuuustoon valitut: 

Eero Honkanen, Jukka Sär-
kelä, Esa Pihlaja, Antti Ka-
ren, Matti Alatalo, Paa-
vo Pikkuaho, Hannu Nissi, 
Veera Kuha, Esko Piippo-
nen, Timo Paavola, Juha Jär-
venpää, Helena Kummala, 
Arto Hinkula, Veijo Paka-
nen ja Juho Kellolampi. Vali-
tut  valtuutetut ovat Pudas-
järveltä lukuun ottamatta 
iiläisiä Karenia, Kuhaa ja Pa-
kasta.

Varasijoille äänestettiin: 
Kirsi Alahäivälä, Mari Käl-
käjä, Kauko Juutinen, En-
sio Kauppila (Oulu), Pekka 
Harju, Mikko Jokela (Kemi), 
Mauri Loukusa, Jouni Ven-
gasaho ja Pasi Nyman.

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n 
uudet valtuutetut vuosille 2017-2020 valittu

Syötteen avajaisia vietet-
tiin 2.-6.12 Pikku-Syötteellä, 
Iso-Syötteellä ja luontokes-
kuksella. Avajaisviikonlo-
pun sää oli mitä mainioin, 
lumitilanne hyvä ja väkeä 
tunturissa paljon liikkeel-
lä. Hotelli Iso-Syöte oli täyn-
nä ja avajaisviikonloppuna 
vieraili talven ensimmäiset 
kansainväliset ryhmät, jotka 
kävivät muun muassa Syöt-
teen Eräpalveluiden husky-
valjakkosafareilla. Aurora-
sviittien avajaiset sujuivat 
hienosti yleisön ihastelles-
sa sviittien designia ja mai-
semaa.  

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen rinteillä kausi avattiin 
vilkkaasti, rinteet olivat hy-

vässä kunnossa ja eturinne, 
Lumimaa, sekä osa Snow-
Parkista olivat avoinna. Ta-
karinteet avataan tulevana 
lauantaina 10.12 ja Snowpar-
kista löytyy jälleen lisää suo-
rituspaikkoja. 

Pikku-Syötteen rinteil-
lä vietettiin myös avajaisia 
ja hotellilla viikonloppu oli 
vilkas, hotellissa oli useampi 
hiihtoleiri ja yli 200 majoittu-
jaa. Itsenäisyyspäivän illalli-
nen ja talven A’la Carte lis-
ta ravintola Purossa otettiin 
hyvin vastaan. Rinteiden 
osalta avajaisviikonloppu 
oli varsin samanlainen kuin 
aiempina vuosina. Pääsään-
töisesti asiakkaat koostuivat 
kausikorttilaisista. Jonkin 

verran oli toki myös päivä-
kävijöitä. Rinteissä vierai-
li viikonlopun aikana noin 
100 asiakasta. Asiakaskunta 
oli pääosin Oulun seudulta 
ja Pohjanmaalta. 

Syötteen luontokeskuk-
sen avajaiset olivat niin 
ikään suositut, luontokes-
kuksen edustalla olleella 
joulupolulla riitti kiertäjiä. 
Lauantaina tarjoiltiin glö-
giä ja piparia laavulla, mis-
sä vieraili yli 100 kävijää 
yksin lauantain aikana. Ava-
jaislauantain kauneimmissa 
joululauluissa oli auditorio 
täynnä, samoin Jouluntari-
na elokuva veti väkeä, kuten 
myös askarteluhetket luon-
tokeskuksella. SP

Syötteen kausi käynnistyi 
vilkkaasti itsenäisyyspäivän alla 

Avataan Tapaninpäivänä 26.12., 
jonka jälkeen avoinna joka päivä.

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833

meritaravintola@hotmail.com
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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                                                                              

1,99
pss

1,99
pss

Putaan Pullan 

konsulenttipäivä 

on peruuntunut 

pe 9.12. 1,20
pss

2,19
pkt

liha-
piirakka 

9 kpl/400 g

joulu-
viipaleet

400 g

joulu-
pitko 

430 g

riisi-
piirakka

6 kpl/390 g  

ruis-
jykerö

100 %  400 g

Carman auton
sisätila-
lämmitin

9,95

vr BoX 3d 
virtuaali-
lasit

19,90

severin
iso 
kahvinkeitin

19,95

prego
ilman-
kostutin

59,50

pyykin-
pesukone
edestä täytettävä

299,-

tiskikone

349,-

moottori-
jääkairat

395,-

peter pan
leikkimökki
sisältää kattohuovat

499,-HUIPPU 

UUTUUS!

alkaen

alkaen

alkaen

vakuumikoneet

69,50
rollaattori

149,-

philips
pölynimuri
power life

99,-
liesi
50 cm

299,-

alkaen

Woozo
metsäsukset

159,-

alkaen

naisten
suorat housut

ja farkut

-20%

koti
kippo
punatulkku

3,90
kpl

koti
muki

punatulkku

2,90
kpl

luhta
kaisla

laudeliina
45x150 cm

7,90
kpl

luhta
kaisla
sauna-
tyyny

8,90
kpl

emendo
lahjakori
sis. saunakarhu + tuoksu
löylytuoksu 500 ml
tervasaippua ja pesukukka

24,90
pkt

kulta- ja 
hopeaspray

3,50
plo

kuusenkoriste-
pakkaus
hopea ja valkoinen

19,95
pkt

UUTTA MEILTÄ:
vitility 

apuvälinesarja
esim. tuuBipuristin

5,30
kynsisakset

6,60

emendo
jalkaöljy & 
puuvillasukat

9,90
pkt

emendo
jouluhetki 
lahjapakkaus
sis. himalajan jalkavoide, 
jalkakylpy + pesukukka

16,50
pkt

naisten
toppapuku

naisten
toppatakki

59,90

48,90

miesten james
toppatakki

68,-

23,60
miesten 
Collegepusero

26,50

koristetyynyt

10,90
luhta
torkkupeitot
130x160 cm

39,90

59,95
hyvä valikoima
toppahanskoja 
ja rukkasia

11,90

alkaen

luhta
torkkupeitot
150x240 cm

alkaen

miesten
toppahousut

2,99
kpl

+ siteet + sauvat
yhteishintaan
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Ypykkäharjulla vietettiin tunnelmallista pikkujoulua

Aittojärven kyläseura ry. 
vietti perinteistä pikkujoulu-
lauluiltaa maanantaina5.12. 
Kalervo Harjun tunnelmalli-
sessa 1842 rakennetussa pir-
tissä. Laulamaan oli saapunut 
puolisensataa entistä ja ny-
kyistä aikuista kyläläistä sekä 
14 lasta.

Kyläseuran puheenjohtaja 
Eino Taavitsainen avasi tilai-
suuden tervetuliaissanoilla, 
jossa oli omistettu ihan oma 
osuus erityisesti lapsille. Hän 
muistutti, että joulu on las-
ten juhla, missä yhteydessä 
hän myös kertoi kyläseuran 
uuden perinteen, vauvara-
han jatkuvuudesta. Vauvara-
ha, joka annetaan lahjakortin 
muodossa paikalliseen M-Ta-
varataloon, jaettiin nyt tois-
ta kertaa perheisiin, joihin 
on syntynyt uusi perheenjä-
sen kuluneen vuoden aika-
na. Vuonna 2016 Aittojärven 
kyläseuran alueelle syntyikin 
kaksi uutta asukasta, Hirvas-
niemille Lauri-poika ja Ny-
strömeille Väinö-poika. 

Yhteislaulujen lisäksi mu-
siikillisesta ohjelmasta vas-

tasi Hirvasniemen perhe eri-
laisine kokoonpanoineen. 
Säestyksestä huolehti per-
heen äiti Ulla-Maija Hirvas-
niemi.

Uusi joululauluvihko ja 
säestyskansio saivat myös 
huomiota ja kiitosta.

Illan isäntä Kalervo Har-
ju kokkausapuineen olivat 
laittaneet kaiken valmiiksi 

Musiikillisesta ohjelmasta vastasivat Hirvasniemen perhe. 
Ulla-Maija Hirvasniemi säesti puolisoaan tenori Raimo Hir-
vasniemeä.

Ilta aloitettiin tyttöjen yllätysnumerolla. Tytöt Siiri Nyman, 
Emmi, Anni ja pikkuinen Hanna Hirvasniemi lauloivat Kili-
see, kilisee kulkunen.

Keittiöhommissa mukana olivat talon isännän sisaret Liisa 
Haapamäki ja Laina Orreveteläinen.

Juhlakalujen nukkuessa huomionosoitukset vastaanotti-
vat äidit Ulla-Maija Hirvasniemi sekä Reija Nyström. Kylä-
seuran puolesta lahjakortit luovuttivat rahastonhoitaja Oili 
Puurunen ja puheenjohtaja Eino Taavitsainen.

Kokit Juha Nyman ja talon isäntä Kalervo Harju tarjosivat 
maukasta riisi- ja ohrapuuroa.

vieraita varten. Riisi- ja oh-
rapuuro tekivät kauppansa 
sekahedelmäsopan sekä li-
sukkeitten kanssa. Jälkiruu-
aksi nautittiin torttukahvit. 
Mukana olleet vieraat, sekä 
Aittojärven kyläseura ry. kiit-
tävät lämpimästi Kalervoa, 
Juhaa, Lainaa ja Liisaa tarjoi-
luista ja vieraanvaraisuudes-
ta. Entisessä savupirtissä riit-

tää tilaa ja tunnelmaa näinkin 
isolle porukalle. 

Saunatonttu ja Riihitont-
tu vierailivat myös Harjun 
pirtissä suurine lahjakorei-
neen…ja meillä kaikilla oli 
niin mukavaa.

Aittojärven kyläseura ry. 
toivottaa kaikille Pudasjärvi-
lehden lukijoille rauhallista 
joulun odotusta. STK

Kyläläisiä oli kokoontunut viettämään mukavaa puurojuhlaa joululaulujen merkeissä.

Työpetari piti syyskokous-
taan haikeissa tunnelmissa 
tiistaina 29.11.Suojalinnal-
la. Kokousväki oli erittäin 

Työpetarin syyskokous haikeissa tunnelmissa
huolissaan yhdistyksen toi-
minnan jatkosta, koska tu-
kityöllistäminen on mennyt 
erittäin haasteelliseksi vuo-

den 2016 aikana. Yleinen 
kokous hyväksyi vuoden 
2017 toimintasuunnitelman 
ja budjetin. Tulevan toimin-

Syyskokousväkeä mietteliäissä tunnelmissa. Kuva Heimo Turunen. 

tasuunnitelman mukaan 
yhdistyksen työllistämis-
toiminta lopetetaan vuo-
den 2016 loppuun mennes-
sä. Samalla lopetetaan myös 
Suojalinnan asukastupa ja 
kirpputori. Toiminnanjoh-
tajan ja toimistosihteerin 
työt loppuvat tammikuun 
lopussa. Yhdistys jää toi-
mimaan ns. vapaaehtois-
pohjalta. Pieniä toiveita on 
jatkosta, mikäli kaupun-
gin toiminnassa nähdään 
Työpetarin työn tarpeelli-
suus. Tammikuussa ratke-
aa, että onko siinä vielä mi-
tään toivoa.

Yhdistyksen jäsenmaksu 
säilyy kuudessa eurossa ja 

kannatusjäsenmaksu on 25 
euroa. 

Yhdistykseltä jälkeen 
jääviä tehtäviä mietittiin, 
että miten ne tulevaisuu-
dessa turvataan esimerkik-
si eri yhdistyksille annetta-
va toimistoapu henkilöiden 
työllistämiseen, avantouin-
tipaikan ylläpito, Eu-ruo-
kajako ym. jälkeen jäävät 
työt. Tärkeimpänä pidettiin 
EU-ruokajaon varmistamis-
ta jollekin taholle. Työpeta-
ri on tähän asti huolehtinut 
paikkakunnalla tapahtuvan 
ruokajaon. Ruokaa on ol-
lut vuositasolla jaossa aina 
noin 10 000 kiloa. Vapaa-
ehtoisia tarvitaan pussitta-

miseen ja jakamiseen, sillä 
tuosta määrästä tulee yh-
teensä noin 1500 kauppa-
kassilista ruokaa. Jako on 
ollut kaksi kertaa vuodes-
sa. Kuka ottaa Pudasjärvel-
lä vetovastuun Eu-ruokaja-
osta tulevaisuudessa?  

Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin jatkamaan 
Veli Liehu ja hallituksen jä-
seniksi: Heimo Turunen, 
Jouni Puhakka, Sointu Vei-
vo, Mikko Liehu, Arvo 
Suonperä. 

Tuomo Jokikokko 
Toiminnanjohtaja
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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

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

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSTETAAN

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Moottorikelkkan ajopuku 
takki+housut, hyväkunt., val-
mistaja Sinisalo, koko 52, 50 €. 
P. 0400 295 721. 

Oikaisu
Pudasjärven Sos.dem työvä-
enyhdistyksen kokousuuti-
seen on puheenjohtaja Päivi 
Pohjanvesi toivonut oikai-
sua. Kokouksessa ei päätet-
ty henkilövalinnoista eri va-
liokuntiin vaan keskusteltiin 
kokouksessa.

FARKKULEGGARI/
KALASÄILYKE-

MYYNTI  
k-kaupan 

eteisaulassa 
to 15.12. klo 11-17.

Tervetuloa!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteis-
tön myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja 
on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seik-
kaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

Edullinen, aikuisen käyttöön so-
veltuva Esla-merkkinen potkuri. 
P. 045 638 2076.

VUOKRATTAVANA
Keskustassa rivitaloasunto 67 
m2, oma sauna ja autopaikka. 
Vasta remontoitu, esteetön ja 
siisti asunto. Vapaa 1.1.2017. P. 
0400 992 999.
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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

Taksi Piipponen Oy

Hannu Aarni P. 0400 386 186

Taksi, inva- ja 
paarikuljetukset, 1+8 henkilöä”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.
Kauneimmat joululaulut Pärjänsuon Hirvihallilla pe 9.12.2016 klo 19, 
laulattaa Jukka Jaakkola. Aloitamme riisipuurolla klo 18.00, lopuksi torttukah-
vit. Joulupukki vierailee ja jakaa kaikille lapsille lahjan.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Tuomas Sammelvuo -salilla.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 12.12. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Wirtapiiri Sarakylän koululla maanantaina 12.12. klo 10.30.
Kuntotanssit koskenhovilla klo 18. - 20 maanantaisin 12.12. ja 19.12. Jär-
jestää Pudasjärven Nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta pikkujoulun merkeissä 
Raili Juttulalla to 15.12. klo 18.

Koskenhovilla su 11.12.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pelaajille torttukahvit!    Tervetuloa! 

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 11.12.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Tervetuloa pelaamaan!

Tuhansuon 
Metsästysseura ry

PEIJAISET 
su 18.12. Sarakylän koululla. 

Tule paikalle klo 13 mennessä!

puheenjohtaja

Maanvuokraajat ja seuran jäsenet perheineen 
sekä ystävineen tervetuloa!

50 Vuotta

Unelmatehtaan avajaisissa esiteltiin 
laajaa tuote- ja palvelutarjontaa

Syksyllä Rimminkankaan 
entisissä koulutiloissa toi-
mintansa aloittanut Unel-
matehas vietti avajaisiaan 
lauantaina 26.11. Päivän ai-
kana saivat kaikki haluk-
kaat tutustua toimintaan ja 
kymmenkunta työntekijää 
esitteli kävijöille toimintaa, 
palvelua ja tuotelanseerauk-
sia. 

Avajaispäivään oli val-
mistettu esitteet eri palve-
luista ja tuotteista. 

Työntekijät olivat myös 
rakentaneet leikkimökin ar-
vottavaksi kaikkien kävijöi-
den kesken. Sen voitti Raija 
Jokikokko. Mökki on sovittu 
toimitettavaksi myöhemmin 
keväällä.

Puurakentaminen ja -tuotteet
-Piha-aidat, piharakennukset yksilöllisesti, roskakatokset ja aitauk-
set, pihakalusteet yksilöllisesti sekä erilaiset puuntyöstöpalvelut.
Kotitalkkaripalvelu
Lumityöt ja muut kodin pihatyöt, polttopuiden teko ja kanto, ko-
din pienet remontit, maalaukset ja korjaukset, Huonekalujen ja 
kalusteiden asennukset, kodin loma-ajan huolenpito sekä erilaiset 
kesäajan työt ja palvelut. 
Siivouspalvelu
Kotisiivoukset, ikkunanpesut, yrityssiivoukset, rakennussiivoukset, 
muuttosiivoukset vuokra-asuntoihin ym. 

Kierrätyspalvelut
Käyttö- ja/tai korjauskelpoisten rakennustavaroiden, puuhuone-
kalujen, polkupyörien, liikuntavälineiden, astioiden ja koriste-esi-
neiden vastaanotto sekä huutokaupat.
Metsuripalvelu
Pihapuiden ja ongelmapuiden kaadot, raivaukset, metsänistutuk-
set, polttopuiden myynti. 

Unelmatehdas tarjoaa

Yllätyksenä kaikki yh-
teydenottopyyntökyselyn 
täyttäneet saivat 10 euron 
arvoisen Unelmatehtaalla 
rakennetun kynttilälyhdyn. 
Se on tulevaisuudessa myös 
yksi myytävä tuote. 

Paikalla oli soppatyk-
ki, josta tarjoiltiin ilmaisek-
si hernekeittoa. Makkaraa-
kin sai paistaa ja tarjolla oli 
kahvia pipareitten kanssa. 
Niiden tuotto luovutetaan 
pudasjärveläiseen vanhus-

työhön.
-Halusimme järjestää 

kunnon avajaiset, jotta kau-
punkilaiset ja alueen yrityk-
set oppivat tuntemaan toi-
mintaamme ja tietävät mitä 
tuotteita ja palveluita meiltä 
on mahdollista saada, kertoi 
Unelmatehtaan liiketoimin-
nasta vastaava myyntikoor-
dinaattori Vesa Illikainen. 

-Toiminnan kehittämi-

nen ja palveluiden tuotteis-
taminen aloitettiin syyskuun 
alussa, samalla kuitenkin 
tehden jo asiakastöitä. Jat-
kossa toimimme kuin mikä 
tahansa yritys ja olemme hi-
oneet tuotteemme sekä toi-
mintamallimme niin, että 
voimme täyttää asiakaslu-
pauksemme mahdollisim-
man hyvin, totesi Illikainen 
HT

Myyntiedustaja Harri Sormunen luovutti yhteydenottamis-/
kyselykaavakkeen täyttäneille kotiin viemisiksi Unelmateh-
taalla valmistetun kynttilälyhdyn.

Aitaelementtejä esittelemäs-
sä Tuomo Petäjäjärvi. 

Rimminkankaan koulun entisissä tiloissa toimii Unelmatehas, jossa oli avoimet ovet. Etualalla kaikkien kävijöiden kesken arvottu Unelmatehtaalla rakennettu leikkimökki. 

Vesa Illikainen ottamassa vastaan Kurenalan kyläyhdistyk-
sen onnittelut.

Kaikille tarjottiin Pitopalvelu Alpo Illikaisen valmistamaa 
hernekeittoa.

Sotkajärven Vedon
KAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS

su 11.12.2016 klo 14.00
Hirvaskosken koululla.

           PS. Kaukalon kunnostustalkoolaiset mukaan.
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 9.12.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Ke 14.12. 
MUSAVISA

Lauantaina 17.12. 

NIKKE 
ANKARATU

LO
SS

A:

Lauantaina 10.12.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Tervetuloa!
 Liput 

ennakosta 17€. 
Ovelta 22€.

Pohjois-Pohjanmaan Perus-
suomalaiset valitsivat syys-
kokouksensa 20.11. Raahes-
sa uudeksi puheenjohtajaksi 
Ahti Moilasen Utajärvel-
tä. Puheenjohtajuus koskee 

sekä loppuvuotta 2016 että 
koko vuotta 2017.

Piirihallitukseen valittiin 
jäseneksi muun muassa Ta-
pio Lämsä Kuusamo, varalle 
Juho Kellolampi Pudasjärvi. 

Moilanen 
Perussuomalaisten 

piirin puheenjohtajaksi
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Jäniskoirien Koillismaa Cu-
pin kolmas osakilpailu pi-
dettiin 3.12. Aittojärvellä 
kyläseuran Kyläkololla. Jär-
jestäjänä toimi Pudasjärven 
MP- ja AKK ry. 

Aamulla kokoonnuttiin 
seitsemältä ja juotiin Tert-
tu Salmen tarjoamat kahvit. 
Sovittiin samalla, että ruo-
kailu olisi sitä mukaa, kun 

porukat tulevat maastosta, 
luvassa olisi Tertun keittä-
mää nakkisoppaa.

Ylituomari Marko Päl-
synaho  ja koetoimitsija 
Ilmo Jokikokko tarkistivat 
kaikkien tuomareiden pa-
perit, koirien paperit ja että 
rokotukset olivat kunnossa. 
Sen jälkeen arvottiin maas-
tot, jotka oli testattu huo-

lellisesti. Kaikista löytyi-
si jäniksiä ajettaviksi, myös 
asiantunteneet maasto-op-
paat olivat maastoissa.

Kokeeseen osallistui kol-
me suomenajokoiraa. Koil-
lismaa Cupin pääpalkinto-
na oli Ultracom tutkapanta, 
jonka voitti Reijo Karjalai-
nen Kuusamosta. Kilpailu 
koostui kolmesta osakilpai-

lusta, joista kaksi parasta 
tulosta huomioidaan.

Päivä valkeni kirkkaassa 
14 asteen pakkasessa. Edel-
lispäivänä vähän satanees-
sa lumeen näkyivät selväs-
ti tuoreet jäniksen jäljet. 
Maastot sijoittuivat Yli-Siu-
rualle ja Venkaalle. Kaikista 
maastoista löytyi kaksi ajet-
tava jänistä.

Kiitokset Yli-Siuruan  
metsästysseuralle  

maastoista ja kaikille  
mukana olleille!

Tulokset
1. Mimosa om. Sauli Hol-
ström Taivalkoski 44/12, 

2. Ajotaiturin Remu om. 
Reijo Karjalainen Kuusamo 
49/29, 
3. Korpikeijun Eppu om. 
Reijo Raiskio Pudasjär-
vi 9/70. Korpikeijun Eppu 
oli myös kokonaiskilpailun 
kolmas. 

Ari Isola

Jäniskoiria kisaili Koillismaa Cupissa

Takarivi Reijo Raiskio, Heikki Vengasaho, Ari Isola, Reijo Karjalainen, Mikko Hentilä, Aimo Viinikka, Sauli Holmström. Etu-
rivi ylituomari Marko Pälsynaho, Ilmo Jokikokko, Reijo Karjalainen, Ari Märsynaho ja Timo Karjalainen. Kuva Terttu Salmi.

Ajotaiturin Remu Kuusamosta omistajansa Reijo Karjalai-
sen kanssa. Kuva Ari Isola.

Hirvipeijaiset Metsälän Metsäpirtillä

Kuopusjärven metsästysseu-
ran lämminhenkiset, kotoi-
sat hirvipeijaat järjestettiin 
sunnuntaina 2.12   Metsä-
län kylätalolla Metsäpirtillä. 

lähes sadan osallistujat voi-
min. 

Tapahtuma aloitettiin yh-
teisesti lauletulla maakunta-
laululla.

Seuran sihteeri Jukka 
Särkelä kertoi tämä vuon-
na olleen seuralla lupia kol-
me aikuista ja neljä vasaa, 
joista yksi aikuinen erotet-
tiin perinteen mukaan pei-
jaishirveksi pois lihan jaos-
ta. Seuran metsästystapana 
aikaisempina vuosina on 
hyvän hirvikannan aikaan 
ollut hyvin toimiva ajomet-
sästys, koiria oli vähempi. 
Nyt ajomiehet ovat vähenty-
neet ja ikääntyneet. Ikähaita-
ri on suuri - nuorin tyttö 13 
vuotta, joka isän mukana on 
metsässä ja vanhin ampu-
ja lähentelee jo 80 ikävuot-
taan. Nyt seurassa ns. koiral-
la metsästäviä nuoria jäseniä 
on enempi kuin saatiin lupia 
tälle vuodelle. Kesäkokouk-
sessa päätettiin siirtyä ajo-
metsästyksestä uuteen toi-
mintamuotoon – aamulla 
sovittiin mitä tänään pyyde-
tään - koirat tekevät etsinnän 
ja pysäytyksen. Koska lupia 

oli rajoitetusti, niin jos hau-
kussa oli oikea eläin, vas-
ta johtajalle tehtävän puhe-
lun jälkeen sai kaataa. Näin 
varmistettiin, ettei kaadeta 
ylimääräisiä, vaikka metsäs-
sä oli useampia koiria toimi-
massa yhtä aikaa eri alueilla 
metsästäjineen. Usein etsi-
vän koiran mukana oli use-
ampi metsästäjä, näin saim-
me seurassa toimintatapaa 
siirrettyä uusillekin metsäs-
täjille.

Kannan hoitoa ja 
hirvien pysymistä 
alueilla 
Seuramme alueet sijaitsevat 
hirvien perinteisten kesä- ja 
talvilaidun alueiden välissä 
– Nuolukivillä ja riistapel-
loilla on pyritty hidastamaan 
laidunten välillä siirtyvien 
eläinten pysähtymistä ja py-
symistä alueillamme. Kun 
pysyvä lumi tulee tahto-

vat eläimet siirtyä Syötteen 
luonnospuistosta suoraan 
alueemme läpi, Pärjänjoen 
yli, Pärjänsuon yhteismet-
sään ja eteenpäin –pois alu-
eiltamme – talvehtimisalu-
eille. Syksyinen joki rajoittaa 
tosin ylityksiä – niinpä yli 
menneet hirvet eivät palaa 
kylän ympäristöön.

Kun vatsat oli täynnä kä-
ristystä ja astiat saatettu 
emännille tiskiin, metsästyk-
senjohtaja Teuvo Kelahaa-
ra alkoi toimia ”paikallise-
na huutokauppakeisarina” 
ja myymään, yli tarpeen 
jääneitä käristyspakka-
uksia. Aluksi oli jännitys-
tä, millä hinnalla pakkauk-
set lähtevät liikkeelle kuin 
huutokauppakeisarin kupa-
ripannu. Tosin nyt ei tainnut 
pakkauksissa olla, emäntien 
ja meklarin nimmareita. Sa-
lin puheensorina vai mek-
larin nuijan/vasaran puu-
te meinasi ajoittain hidastaa 

tapahtumaa, koska yleisökin 
jännityksissään pyrki anta-
maan menettelyohjeita.

Huutokaupan jälkeen al-
koi salinkin hiljentävä perin-
teinen arvonta – mikä väri 
ja numero nousee aina voit-
toon jouluisesta pussista. 

Tilaisuuden ohjelma 
päättyi joulutorttukahvei-
hin. Sujuva yhteistyö tun-
tui jatkuvan hyvässä yhteis-
hengessä, olipa osallistuja 
maanvuokraaja, metsästäjä, 
mökkiläinen tai kutsuttu tut-
tava. Peijaisissa tavattiin tut-
tuja ja monta tuntematonta 
oppi tuntemaan, mikäli osal-
listui keskusteluun.

Emännille – runsaat kii-
tokset – perinteinen maistu-
va käristysresepti oli saatu 
säilytettyä toiminnassa – 
vaikka tekijät olivat osittain 
uudistuneet. Näin hyvät pe-
rinteet säilyy ja siirtyy nuo-
remmille. JS/OK

Pirtissä oli lähes sata vierasta.

Tilaisuuden emännät laulutuokiossa Anni Piiroinen, Asta 
Saxman, Pirjo Herukka, Katja Särkelä, Valma Lasanen ja 
Marja-Leena  Suoranta.

Perunoiden ja käristyksen jaon hoitivat Anni Piiroinen ja 
Teemu Kuopusjärvi, joka onnistui Jeppe koiralleen ampu-
maan yhden aikuisen ja yhden vasan. Jahdissa Teemulla 
oli mukanaan 13-vuotias tytär.
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Vahingottomuus
tuo suurimman
korvauksen.
Se päivä, kun jotain sattuu jää historiaan 
epäonnen päivänä. Kun ihmisiltä kysytään, 
minkä yhden asian he omaisuudestaan  
pelastaisivat, moni vastaa valokuvat tai  
muistot, joita raha ei voi koskaan korvata.

 
Tiesitkö, että mitä vähemmän vahinkoja kai-
kille asiakkaillemme sattuu, sitä vähemmän 
vakuutusmaksuja sinä maksat? Jo yli 20 000 
suomalaista on oppinut Sankarikoulutukses-

samme toimimaan tulipalon kohdatessaan, 
ja ensi vuonna vahvistamme suomalaisten 
ensiaputaitoja. Sankarikoulutustemme 
opettamat taidot eivät vain laske vakuutus-
maksuja, ne pelastavat ihmishenkiä.

Kiitoksena asiakkaidemme esimerkillisestä 
toiminnasta alennamme nykyisiä koti- ja 
liikennevakuutuksiamme 14 miljoonalla 
eurolla. Laskemme vuonna 2017 myös 
uusien koti- ja liikennevakuutusten hintoja 
ja säilytämme muiden vahinkovakuutustem-
me maksut ennallaan.  

Mennyttä emme voi muuttaa, mutta 
meille tulevaisuus tarkoittaa sitoutumis-
ta tekoihin vahingottomuuden puolesta. 
Katso lisää lahitapiola.fi/elamasi.

Siksi olemme lähteneet uudelle
tielle: me LähiTapiolassa
korvaamme vahinkojen lisäksi
vahingottomuutta.

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.


