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taivalkosken 
varrasleipä

375 g

1,90
pss

6,49
grillisalaatti

valkosipuli 
350 g

1,89
ras

joulutorttu
4 kpl/200 g

3,29
pkt

bbq-marinoitu 
broilerin 

paistipala 1 kg

3,60
ras

pukinkonttiin:
pörrösukat
lasten

3,90

naisten muumi paituli

18,90
vauvan huopa + pupu

12,90

8,90
metri

kiroileva siili
tyttöjen yöpuku

18,90
akryylijoululiinat

susipeitto
125x150 cm

29,95
miesten untuvatakki

55,60
68,50

porsaan 
ulkofilee 

n. 1,5 kg
aikuisten

4,90 5,50

pakaste-
kinkut

4,99
kg

alkaen

kg

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

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

NOUTOPÖYDÄSTÄ 
ti 16.12. ja to 18.12. klo 10-16.

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

Hinta 10,50

JOULUATERIA

Olemme KELA:n 
palveluntuottaja 
1.1.2015 alkaen

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

PUHETERAPIA

Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua

Tutustu meihin lisää 
www.terameri.com

Kysy lisää vapaista 
terapiapaikoista! 

040 172 9574

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Puolihieronnat (45 min) 3x/100 €, 5x/150€
Kokohieronnat (90 min)1x/65 €, 3x/180 €

Duqem Terveystyyny 79 €
Pallot, gymstickit ym. 

varastossa olevat jumppavälineet -10%

Suosittujen ryhmiemme ilmoittautumiset alkaneet
Maanantaisin hikijumpat klo 16.15 ja 17.30 35€/5x

Torstaisin niskahartia/selkä 
klo 16.15 ja 17.30 100€/15x

Ilmoittaudu pian, muutamia paikkoja vapaana!

Rentouttavat joululahjat Kuntonevalta

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 10.12., 
ke 17.12. ja ke 7.1.

HUOM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 

Liike auki to 11.12. 
poikkeuksellisesti klo 9-15.30

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Liisa Karinen, gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset ma 15.12. 

Olli Heikkilä yleislääkäri ti 16.12. 

Kiitämme kuluneesta vuodesta. Toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015!

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-05.00
la 16.00-04.30
su 16.00-20.00 Tervetulo

a!

Täysin uusittu 

GRILLIKIOSKI 

- Sisällä istumapaikkoja 
10 hengelle

- Kaikki paistovälineet 
uusittu

TARJOUS 
1,50

hillomunkki + kahvi 
tai kaakao

* Grillituotteet
* Kahvia * Teetä 
* Kaakaota

* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Myytävänä:

 Nyt meiltä 
saa pizzaa! 

7,50 kpl 
(Myös mukaan)

Puistotie 4
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Pudasjärvi

Lapsiystävällinen 

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija, 
taitto
Jenni Peltoniemi
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

90 vuotta
18.12.2014

Juhlin perhepiirissä.

Mauno Puurunen

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti perjantaina 28.11. yh-
dessä Pikku Paavalin päi-
väkodin kanssa tilaisuuden, 
joka oli tarkoitettu tänä 
vuonna vauvarahaa hake-
neille perheille. Tilaisuuteen 
saapuneet vanhemmat sai-
vat lahjaksi tänä vuonna syn-
tyneille vauvoilleen Maa- ja 
kotitalousnaisten kutomat 

Vauvaraha villasukkien kera
villasukat ja perheelle joulu-
tunnelman tuojaksi Kynttilä-
talon kynttilän. Tapahtuma 
järjestettiin jo toisen kerran 
ja kaupungin lahjoittamis-
ta villalangoista ahkerat ku-
tojat olivat saaneet valmiiksi 
yli 100 sukkaparia. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja palvelusuunnit-
telija Ritva Kinnula pitivät 

Pikku Paavalin päiväkodilla järjestettyyn, tänä vuonna syntyneiden vauvojen villa-
sukkien lahjoitustilaisuuteen osallistui kaupungin ja päiväkodin edustajia sekä las-
ten vanhempia lapsineen.

tervehdyspuheen paikalla 
olleille lasten vanhemmille. 
Tilaisuudessa kerrottiin, että 
tänä vuonna Pudasjärvel-
le arvioidaan syntyvän lap-
sia noin 90, joka on hieman 
viime vuotta enemmän. Tä-
hän mennessä kaksosia on 
syntynyt jo kolmeen per-
heeseen. Kaupunki maksaa 
pudasjärveläisille perheil-
le syntynyttä vauvaa koh-
den vuosittain niin sanottua 
vauvarahaa, joka tänä vuon-
na on 375 euroa. Vauvaraha 
nousee yhdellä eurolla joka 
vuosi. Tilaisuuteen osallistu-
nut kaksosten äiti, Mia Vik-
ström totesi, että heidän per-
heelleen vauvaraha tulee 
tosi tarpeeseen.

Timonen kertoi, että vau-
varaha ja nyt järjestetty ti-
laisuus on kaupungille yksi 
tapa muistaa Pudasjärven 
elinvoiman lähdettä, lapsia. 
Kinnula totesi puheessaan, 
että Pikku Paavalin hirsinen 
päiväkoti on suunniteltu ja 
rakennettu lasten ehdoilla 
ja heidän tarpeet huomioi-
den. Kahvi-, pipari- ja me-
hutarjoilujen jälkeen vie-
raille esiteltiin päiväkodin 
tiloja, jonka jälkeen vanhem-
mat lapsineen palasivat ko-
tiin jatkamaan päivän aska-
reitaan. PK

Maa- ja kotitalousnaisten kaupungin lahjoittamista vil-
lalangoista kutomia vauvojen villasukkia ihailemassa 
kaupungin palvelusuunnittelija Ritva Kinnula ja tänä 
vuonna syntyneiden kaksosten äiti, Mia Vikström sy-
lissään Iiro-poika.

Lapsella on oikeus olla lapsi.  Aikuisilla ei ole tätä oikeutta, 
vaikka joskus käyttäydymme lapsellisesti. Itsenäisyyspäivän 
juhlassa keskustelin sota-ajan lapsuudesta. Eräs ihminen ker-
toi, miten sota-aikana isä kävi kuuntelemassa kylän ainoasta 
radiosta kello kymmenen uutiset. Lapsen mieleen oli jääneet 
isän kasvot, joko murheellisena tai toivorikkaana. Lapsuutta ei 
ehditty elää, vaan huoli tarttui lapsiin. Pelko oli jatkuvasti läs-
nä ja erityisen riipaisevaa oli kuunnella, miten sota-ajan lapsi 
muistelee, kun oma äiti tai isä itki suruaan. Koti jäi taakse ja 
sotaa oli lähdettävä pakoon. Silloin oli tosi kyseessä. Vastoin-
käymiset seurasivat toisiaan, mutta tarina päättyi onnellisesti. 

Evakkoreissulla majoituspaikka osoittautui lapsiystäväl-
liseksi ja vieraanvaraiseksi. Jeesus opettaa katsomaan pie-
niä lapsia sen vuoksi, että lapset ovat Jumalan suurimpia. Hän 
myös liittää opetukseen vakavan varoituksen ”Joka viettelee yh-
den näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että 
myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 
meren syvyyteen.” Matt. 18:6 

Vietteleminen on harhaanjohtamista ja tässä yhteydessä 
Jumalasta eroon joutumista. Monet viisaat ovat päätyneet se-
littämään lapsen kehittymistä ja kasvua, että tietyssä ikä-vai-
heessa on tarve kokeilla oikean ja väärän rajoja. Kasvatus-
työssä tarvitaan armoa ja totuutta. Ilokseni olen huomannut 
kotiseurakunnassa, että lapsiperheet osallistuvat aktiivisesti 
seurakunnan lapsityön tapahtumiin ja kerhoihin.  Tulen hyvälle 
tuulelle, kun työhuoneeseen kantautuu kerhossa olevien las-
ten äänet. Seurakunta on elämässä. 

Lapset tuovat tänne vapaata elämisen iloa ja uskoa. Minä 
haluan rohkaista teitä vanhempia kasvatustyöhön Jeesuksen 
sanoilla ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. 
Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.” Mark. 13:14 Israe-
lin kansan pitkä korpivaellus kohti luvattua maata on meidän 
esimerkkinä. Heikoimmista on pidettävä huolta ja kulkuvauhti 
määräytyy hitaimman kulkijan mukaan. Lap-
siperheet tarvitsevat tukea ja sitä koko seu-
rakunnan lapsityö tahtoo antaa. Tulkaa kaikki 
on valmiina. Kristinuskon ydin sanoma Jee-
suksesta on siinä, että jokainen saa uskoa 
syntinsä anteeksi. 

Jaakko Sääskilahti

Messu seurakuntakodis-
sa su 14.12. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Jaakko 
Sääskilahti, Jukka Jaak-
kola
Raamattupiiri seurakun-
takodissa ma 15.12. kel-
lo 17.30.
Miesten piiri seurakun-
takodissa ti 16.12. kello 
17.30. 
Kuorot: Eläkeläisten mu-

siikkipiiri ke 10.12. kello 13, 
Vox Margarita ke 10.12. kel-
lo 18, nuorisokuoro to 11.12. 
kello 16.30, kirkkokuoro to 
11.12. kello 18. 
Kirpputori Kanttorilassa ke 
10.12. kello 10-13 
Perhekerhot: seurakunta-
kodissa  ke 10.12. kello 10-
13 ja to 11.12. kello 10-13.  
Iltaperhekerho seurakunta-
kodissa to 11.12. kello 16.30.  
Paukkerin perhekerho pe 
12.12. kello 9.30-11.30.  Per-
hekerhot viimeisen kerran 
ennen joululomaa nyyttä-
reiden merkeissä.
Satumuskari Hopeatiuku 
seurakuntakodissa pe 12.12. 
(viimeisen kerran ennen 
joululomaa) 2-3 -vuotiaiden 
ryhmä kello 9.30-10.15 ja 
4-5 –vuotiaiden ryhmä kel-
lo 10.30-11.15.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa pe 
12.12. kello 9.30-12. 

Jouluparkki 1-5 -vuotiail-
le  ma 15.12. ja ti 16.12. kello 
10-14.  Voit varata vain toi-
sen päivän, lapselle välipa-
la mukaan. Ilmoittautumi-
set (08) 882 3100. 
Kansalaisopiston laulu-
oppilaiden joulukonsertti 
seurakuntakodissa la 13.12. 
kello 17.
Rauhanyhdistykset: Joulu-
juhla Jongulla Paukkerin-
harjun kylätalossa la 13.12. 
kello 19 (Jaakko Sääskilah-

Kauneimmat     
joululaulut

- Pärjänsuon hirvitallissa 
pe 12.12. kello 19, 

- Syötteen kylätalossa su 
14.12. kello 13,  
Puhoksen kylätalossa 
su 14.12. kello 14, 

- Sarakylän kappelis-
sa su 14.12. kello 19, 
seurakuntakodissa su 
14.12. kello 19, 

- Kipinän koululla ma 
15.12. kello 18

- Siuruan työväentalossa 
ti 16.12. kello 18

-  Pudasjärven kirkossa ti 
23.12. kello 19.

ti). Joulujuhlaseurat Hirvas-
kosken ry:llä su 14.12. kello 
16 (Iivari Jurmu). Joulujuh-
la Kurenalan ry:llä su 14.12. 
kello 16 (Samuli Leppänen). 
Raamattuluokka Saraky-
lässä Heidi Mannisella pe 
12.12. kello 19.
Kastettu:  Eevi Inkeri Lau-
hikari, Josefiina Lyydi Jo-
hanna  Nyman.
Haudattu: Aarne Olavi Pu-
tula 78 v, Eija Annikki Poi-
jula 48 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

-50% -31%

699
HK viljaporsaan 
marinoitu 
sisäfilee
n. 650 g

KG 199
HK 
sininen lenkki
500-580 g (3,43-3,98/kg)

PKT599
K-ruokamestarin 
grillattu 
jyväbroileri
raakapaino n. 1 kg

KPL

Voimassa to-la 11.-13.12.

Ruodoton

Jouluvalmisteluihin edullisesti

995 KG

Tuore 
ruodoton lohifilee 
vakuumi, Norja
rajoitus: 2 pkt/talous

ERÄ

Lohimedaljongit ja mätikastike 
-reseptin löydät k-supermarket.fi

Hevisti parempi
Uudistimme hedelmä- ja vihannesosastomme

099

Conference
päärynä 
Hollanti

KG

089
PS

Sokeri
1 kg (0,89/kg)

179
PKT

Myllyn Paras 
torttutaikina
1 kg (1,79/kg)

Ilman korttia 2,49 pkt (2,49/kg)

-28 %

Tarjoukset voimassa to-su 11.-14.12.

Ilman korttia 13,99 kg Ilman korttia 2,89 pkt (4,98-5,78/kg)

500

ES 
lämpökynttilät
100 kpl (2,5 cent/kpl)

2PKT

Normaali hinta 4,99 pkt

Herkkutorilta

6900

Paikallista 
muikun mätiä

KG

ERÄ

Tämän syksyn satoa:

429 KG

Atria
viljaporsaan 
Juhlakinkku 
potkalla 
n. 7 kg pakaste

Tuoresuolatut kinkut myydään pääasiassa varauksien perusteella, vielä ehdit varata omasi!

Perjantaina 
12.12. Ämmän 

leivän konsulentti 
maistattaa 

leipä-
herkkuja

Osallistu 
kinkkuarvontaan!
Arvomme tällä ja ensi 

viikolla yhteensä 4 
joulukinkkua!

Onnea 
Arvontaan!

KPL
Normaali hinta 1,89 kpl

125
Palmolive 
nestesaippua 
Florals
300 ml (4,17/l)

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 11.-14.12.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-21

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Oikein tehty yläpohjan lisäeristys 
säästää selvää rahaa. Pyydä tarjous; 

040 584 0389 tai 
oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Esim. 20 cm

10 €/m2

asennettuna

Vintiltä
rahaa!

Ahaa!

Vapaaehtoinen pelastuspal-
velu eli Vapepa on valinnut 
pudasjärveläisen poliisin 
Esa Erkkilän Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun vuoden 
maakunnalliseksi pelasta-
jaksi 2014. Erkkilä on toimin-
nallaan tehostanut merkittä-
västi kadonneiden ihmisten 
etsintöjä koko maakunnan 
alueella.

Lauantaina 29.11. Pudas-
järven Pikku-Syötteellä jär-
jestetyssä Pohjois-Suomen 
Vapepa-foorumissa palkit-
tiin ansiomerkein vapaaeh-
toistyössä vuosikymmenien 
saatossa ansioituneita osaa-
jia. Kultaisten ansiomerkki-
en lisäksi tilaisuudessa jaet-
tiin kolme ansioristiä, kuusi 
hopeista ansiomitalia ja kak-
si maakunnallisen pelastajan 
tunnustusta. 

Vuoden maakunnalli-
nen pelastaja Esa Erkkilä toi-
mii työkseen poliisina, mut-
ta suuren osan Vapepan 
hyväksi tekemästään työs-
tä hän on tehnyt vapaaeh-
toistyönä. Vuonna 1990 pe-
lastuspalvelutoimintaan 
mukaan tullut Erkkilä on 
edistänyt tuntuvasti poliisin 
ja vapaaehtoisten yhteistoi-

Vuoden maakunnallinen 
pelastaja Esa Erkkilä
mintaa kadonneiden ihmis-
ten etsinnässä.

Poliisina Erkkilä on toi-
minut poliisikoiraohjaaja-
na jo 24 vuoden ajan. Päivä-
työnsä ohessa hän on ollut 
mukana kouluttamassa lu-
kuisia Vapepan koiranoh-
jaajia ja etsintäkoiria ka-
donneen ihmisen etsintään 
Pudasjärvellä, Taivalkoskel-
la ja Kuusamossa. Erkkilä on 
vuosien varrella kouluttanut 
Vapepan hälytysryhmiin 
myös vapaaehtoisia maas-
toetsijöitä ja etsintäryhmien 
vetäjiä sekä toiminut useil-
la Vapepan kursseilla luen-
noitsijana. Lisäksi hän on 
ollut aktiivisesti luomassa 
Taivalkosken ja Pudasjärven 
alueen vapaaehtoisten häly-
tysjärjestelmää. Tällä hetkel-
lä Erkkilä toimii kuudetta 
vuotta alueen Vapepan pai-
kallistoimikunnan varapu-
heenjohtajana.

Vapaaehtoinen pelastus-
palvelu on auttajien verkos-
to

Vapaaehtoinen pelastus-
palvelu on 50 järjestön ja yh-
teisön yhteenliittymä, jonka 
vapaaehtoiset hälytysryh-
mät auttavat viranomai-

sia erityisesti paljon auttajia 
vaativissa tehtävissä. Ylei-
simmin Vapepa hälytetään 
poliisin avuksi kadonneen 
henkilön etsintään, mutta 
koulutettuja vapaaehtoisia 
tarvitaan myös esimerkik-
si laajamittaisissa evakuoin-
neissa ja tulipalojen jälki-
hoidossa. Vapepassa toimii 
yli 1300 hälytysryhmää eri 

puolilla Suomea. Vuosittain 
ryhmät osallistuvat satoihin 
hälytystehtäviin. Vapepan 
toimintaa koordinoi Suo-
men Punainen Risti. Meri- 
ja järvipelastustoimintaa 
koordinoi Suomen Meripe-
lastusseura ja ilmapelastus-
toimintaa Suomen Lentope-
lastusseura. PK

Vuoden maakunnallinen pelastaja Esa Erkkilä toimii 
työkseen poliisina, mutta suuren osan Vapepan hyväk-
si tekemästään työstä hän on tehnyt vapaaehtoistyö-
nä.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

 Avoinna MA-TO 9-18, 
PE 9-20, LA 10-15, SU 12-16
p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Joululahjoja
kaikenikäisille
löydät meiltä!

Tule tekemään löytöjä!

HUOM!
Palvelemme

SUNNUNTAINA
12-16

MAHTAVIA TARJOUKSIA!
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Pudasjärven kaupungin 
suuri ja odotettu hirsikoulu-
kampuksen rakentamistyö 
on edistynyt hyvää vauh-
tia kuluneen syksyn aika-
na. Päivittäin voi valtatie 20 
kulkijat seurata, mitä uut-
ta koulutyömaalla tapahtuu. 
Peruskiven muuraustilai-
suus järjestettiin perjantai-
na 28.11. Betonilla vuorattiin 
lieriö, johon oli laitettu tietoa 
rakennuksesta, Pudasjärven 
kaupungista sekä paikallisia 
sanomalehtiä, rahoja ynnä 
muuta tietoa tästä ajasta. 
Rakennustyömaalla piti ra-
kennushankkeen esittelypu-
heen kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
ja viereiseltä Iijoelta puhal-
taneessa alkutalven tuules-
sa pidetyn tilaisuuden juon-
si vs. tekninen johtaja Eero 
Talala. Erikoisvieraana tilai-
suudessa oli 11 hengen poh-
jois-suomalaisesta hirsira-
kentamisesta kiinnostuneen 
kiinalaisen ryhmän läsnäolo 
tilaisuudessa. Ryhmä kävi 
myös kiinnostuneena tutus-
tumassa sillä hetkellä pys-
tyssä oleviin hirsirakennel-
miin.

Rakennustyömaalta siir-
ryttiin Lakarin koululle, jos-
sa juhlapuheessaan Työ- ja 
elinkeinoministeriön puu-
rakentamisohjelman ke-
hittämispäällikkö Markku 
Karjalainen luonnehti Pu-
dasjärven kaupungin hir-
sirakentamisen olevan eri-
merkillistä koko Suomen 
alueella. Hankkeesta ol-
laan kiinnostuneita myös 
maan rajojen ulkopuolel-
la. Hän kertoi hirren olevan 
kodikas, lämminhenkinen ja 
luonnollinen materiaali ra-
kentamisessa. Tällä hetkel-
lä muun muassa Tyrnäväl-
lä, Kuhmossa ja Laukaassa 

Hirsikoulukampuksen peruskivi muurattiin 
- rakennamme tulevaisuuden koulua

on menossa koulujen raken-
taminen puusta, jota vihre-
ää kultaa kasvaa Suomessa 
enemmän kuin sitä pysty-
tään nykyisin käyttämään. 
Pudasjärven hirsikoulun tar-
vitseman 2100 kuutiometrin 
puumäärän kasvaminen ta-
pahtuu 10 minuutissa.

Karjalainen sanoi kah-
den vuoden kuluttua raken-
nusmääräyksiin tulevan ohje 
hiilijalanjäljen huomioonot-
tamisesta.

-Siinä puu tulee pärjää-
mään erittäin hyvin, ovathan 
puurakennukset ja Suomen 
metsät erinomaisia hiiliva-
rastoja, totesi Karjalainen.  

Hirsirakentamisen 
pääkaupunki
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen sanoin Pudasjärven 
nousseen hirsirakentami-
sessa suunnan näyttäjäksi ja 
hirsirakentamisen pääkau-
pungiksi Suomessa. Lakarin 
koulua hän luonnehti hyväk-
si esimerkiksi puurakenta-

misessa. Hän kiitteli yhteis-
työn rakentamien kanssa 
menneen hyvin ja rakenta-
mistyö on aikataulussa.

Pääurakoitsija Lemmin-
käinen PPP Oy:n elinkaari-
mallin liiketoimintajohta-
ja Esa Kemppainen painotti, 
että nyt tehdään tulevaisuu-
den koulua, jossa oppiminen 
tulee tapahtumaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tämä 
näkökulma on tuonut raken-
tamiseen vaativan, mielen-
kiintoisen ja tulevaisuuteen 
katsovan haasteen.

-Teemme yhteistyössä ra-
kennuttajan sekä rakennuk-
sen käyttäjien kanssa kaik-
kemme mitä osaamme ja 
enemmänkin, lupasi Kemp-
painen.

Hirttä noin 28 kilomet-
riä rakennukseen toimittava 
Kontiotuotteen toimitusjoh-
taja Jalo Poijula kertoi raken-
nuksen suunnittelun olleen 
vaativaa ja koulutyömaan 
laajuus olleen haasteellista.

-Tässä on helpottanut se, 
että suunnat ja päämäärät 
ovat olleet selvät.

Lukion ja yläasteen vs. 
rehtori Markku Rajala ker-
toi odottavansa koulun ti-
lajärjestelyjen tuovan uut-
ta näkökulmaa päivittäiseen 
opetus- ja oppimisympäris-
töön. Tulevaisuudessa opet-
taja voi olla keskellä luokkaa 
eikä perinteisen tavan mu-
kaan luokkahuoneen edes-
sä. Koulu tulee myös hänen 
mukaansa olemaan Pudas-
järven matkailunähtävyys 
yhdessä muiden viimeaikoi-
na rakennettujen hirsiraken-

Peruskiven sementtiin muuratun rakentamisasiakirjan allekirjoittivat elinkaarimal-
lin liiketoimintajohtaja Esa Kemppainen Lemminkäinen PPP Oy, kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Riekki, puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö 
Markku Karjalainen Työ- ja elinkeinoministeriö, kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus. 

Vs. tekninen johtaja Eero Talala asettamassa perus-
kiveen muurattua teräslieriötä paikoilleen. Lieriön si-
sällä oli mm. paikallisia lehtiä, rakentamistyöstä kerto-
vat dokumentit, nyt käytössä olevia rahoja ynnä muuta 
tästä ajasta kertovaa materiaalia. 

Muurauslaastia vuorollaan laittamassa Kaarina Daavit-
tila, joka Pudasjärven kaupunginjohtajana ollessaan 
vei sinnikkäästi eteenpäin hirsikoulun rakentamisasi-
aa. 

Kiinalaiset vieraat olivat kiinnostuneita tutustumaan 
koulun hirsirakennelmiin. Oikealla Kontiotuote Oy:n 
toimitusjohtaja Jalo Poijula ja vieraiden isäntänä ollut 
Rovaniemen Hirsitalot Oy:n toimitusjohtaja Timo Käh-
könen. 

Koulun käyttäjien edustajana tulevaisuuden koulua kuvaili vs. rehtori Markku Raja-
la. Hän myös kertoi opettajien ja oppilaiden voineen vaikuttaa muun muassa tilajär-
jestelyihin ja tuleviin kalustohankintoihin. 

Kiinalaiset vaikuttuivat hirsirakentamisesta
Hirsikoulun peruskiven 
muuraustilaisuudessa per-
jantaina 28.11. vieraili myös 
11-henkinen kiinalaisjouk-
ko. He olivat Rovanie-
men Hirsitalot Oy:n asi-
akkaita, jotka saapuivat 
tutustumaan paikalliseen 
hirsirakentamiseen. Asi-
akasyritysten päättäjät ja 
ostajat halusivat tutustua 
matkallaan hirsituoteteh-
taisiin.

- Tämä oli erittäin hieno 

yhteensattuma, että tutustu-
miskäynnillä pääsimme osal-
liseksi maailman suurimman 
hirsitalon peruskiven muu-
rausta. Asiakkaamme olivat 
hyvin vaikuttuneita käynnis-
tä ja tilaisuudesta. Lisäksi he 
ihailivat suomalaisten edis-
tynyttä rakentamista ja ih-
mettelivät miten talviaikana 
pakkasellakin rakentaminen 
onnistuu niin hyvin, kertoo 
toimitusjohtaja ja kiinalaisten 
oppaana toiminut Timo Käh-

könen Rovaniemeltä.
Lisäksi matkaan sisältyi 

suomalaiseen ja lappilaiseen 
eksotiikkaan tutustumista, 
kuten husky- ja poroajelua 
sekä moottorikelkkasafaria.

Rovaniemen Hirsitalot Oy 
on suurin suomalainen hir-
sirakentamisen vientiyritys 
Kiinaan. Yritys on erikois-
tunut viemään maailmalle 
Kontiotuotteen hirsitalopa-
ketteja ja Profinin ovi- ja ik-
kunakokonaisuuksia.  HT

Kiinalaisvieraat tutustuivat pudasjärveläiseen  hirsirakentamiseen maailman suu-
rimmalla hirsikoulun rakentamistyömaalla. Matkaisäntänä toiminut Timo Kähkö-
nen keskellä (lakki päässä).

nusten kanssa.
-Odotan innolla uutta 

koulua.
Avauspuheessaan kau-

punginvaltuuston puheen-
johtaja Timo Vähäkuopus 
kiitti kaupungin virkamie-
hiä ja luottamushenkilöitä 
pitkäjännitteisestä ja sinnik-
käästä työstä hirsisen kou-
lun eteenpäin viemisessä.

Lakarin koulun rehtori 
Mervi Sammelvuo kertoi La-
karin koulusta ja sen äsket-
täin pidetystä 130-vuotisjuh-
lasta.

-Vuonna 1929 rakennettu 
hirsinen koulurakennus on 
edelleen koulukäytössä.

Neljännnen luokan op-
pilaat esittivät Suomi räp-
piä opettajien Mari Ritolan 
ja Rauni Vähäsarja-Tuiskun 
ohjaamana. 

Heimo Turunen 
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Itsenäisyysjuhlaa vietet-
tiin lauantaina 6.12. perin-
teiseen tapaan kaupungin 
ja seurakunnan yhteises-
ti järjestämänä. Juhlapäivä 
alkoi seurakuntapastori 
Jaakko Sääskilahden toimit-
tamalla jumalanpalveluk-
sella kirkossa, jonka jälkeen 
oli seppeleenlasku san-
karihaudoille. Sieltä ylei-
sö siirtyi seurakuntakodille 
kirkkokahville ja itsenäi-
syysjuhlaan, johon osallistui 
liki 200 henkilöä. 

Juhlapuheessaan kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen korosti elinvoimai-
suuteen liittyvinä asioina 
kaupungin järjestävän lu-
kiokoulutusta sekä kansa-
laisopistotoimintaa ja paik-
kakunnalla on lisäksi 
ammatillista koulutusta seu-
tukunnallisen järjestäjän toi-

Itsenäisyysjuhlassa suunnattiin katseet tulevaisuuteen
mesta. Nuorten valintamah-
dollisuuksien, asukkaille 
tarjottavien aktiviteettien, 
hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen ja kaupun-
gin elinvoiman kannalta on 
äärimmäisen tärkeää saa-
da pidettyä nämä toiminnot 
Pudasjärvellä jatkossakin, 
muistutti Timonen.

Positiivisina asioina Ti-
monen mainitsi viimeaikai-
sista rakennushankkeista 
hirsinen päiväkodin ja ra-
kenteilla oleva uuden hirsi-
koulukampuksen sekä laa-
jakaistahankkeen. Nämä ja 
monet muut toteutetut ja 
suunnitteilla olevat hank-
keet ovat Timosen mukaan 
merkkinä siitä, että Pudas-
järvi suuntaa katseensa 
eteenpäin ja on valmiina ot-
tamaan tulevaisuuden haas-
teet vastaan.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
totesi tervehdyssanoissaan, 
että Suomessa sota-ajan jäl-
leenrakentamisen tulokset 
ovat ihme, jonka ansiosta 
saamme osaltaan tänä päivä-
nä nauttia elintasostamme. 

-Ylpeys ja kiitollisuus 
nousevat mieleen, kun lau-
laa Maamme laulua tai kat-
soo Suomen sinivalkois-
ta lippua, sanoi nuoren 
puheenvuoron esittänyt lu-
kion oppilas Vilja-Elina Tör-
mänen. 

-Mitä itsenäisyys nuorille 
merkitsee? Niin kauan kuin 
se ei ole uhattuna, se voi 
tuntua itsestäänselvyydel-
tä. Kun korviimme kantau-
tuu Ukrainan kriisin kaltai-
sia uutisia maailmalta, ei siis 
edes kovin kaukaa, voi itse-
näisyyden merkityskin näyt-
täytyä uudenlaisessa valos-
sa, pohti Törmänen.

Pudasjärven kaupun-
gin vuoden 2014 kulttuu-
ristipendi luovutettiin 
harrastekirjailija Pirjo Rii-
hiaholle tunnustuksena pit-
käjänteisestä runojen kir-
joittamisharrastuksesta ja 
runokokoelmien julkaise-
misesta. Kaupunki on jaka-
nut kulttuuristipendin vuo-
desta 1988 lähtien. Stipendi 
myönnetään tunnustuksena 
ja kiitoksena paikkakunnan 
hyväksi tehdystä kulttuuri-
työstä. Riihiaho on julkaissut 
omakustanteisena 12 runo-
kokoelmaa, joista ensimmäi-
nen ilmestyi vuonna 1996 ja 
viimeisin syksyllä 2014. Rii-
hiahon kiitellään olevan kir-
joittamisharrastuksessaan 
esimerkillisen rohkea, joka 

tuo esille oman luovuuten-
sa ja näin rohkaisee muita 
kirjoittajia tai yleensä eri tai-
teenalueiden tekijöitä ja har-
rastajia uskomaan omaan 
luovaan tekemiseensä.

Kuorolaulua esitti juhlas-
sa kirkkokuoro sekä erikseen 

sen mies- ja naislaulajat Juk-
ka Jaakkolan johdolla. Rai-
mo Hirvasniemi lauloi Juk-
ka Jaakkolan säestyksellä. 
Nuori taiteilija Joose Heik-
kilä esitti viulunsoittoa Vil-
helmiina Heikkilän säestyk-
sellä, joka myös soitti selloa. 

Kansalaisopiston huiluryh-
mä soitti johtajanaan Pek-
ka Elsilä. Lippujen kantami-
sesta vastasivat Pudasjärven 
Maanpuolustusjärjestöt. 

Pertti Kuusisto

Kulttuuristipendiä Pirjo Riihiaholle luovuttamassa kaupunginjohtaja Tomi Timonen, 
kulttuurisihteeri Birgit Tolonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki.

Kansalaisopiston huiluryhmä esitti musiikkia Pekka Elsilän johdolla.

Juhlaväki sai kuulla nuoren Joose Heikkilän taidokas-
ta viulunsoittoa Vilhelmiina Heikkilän pianon säestyk-
sellä.

Kaupungin ja seurakunnan yhteisesti järjestämään itsenäisyysjuhlaan seurankun-
takodilla osallistui liki 200 henkilöä.

Eturivissä itsenäisyysjuhlan esiintyjiä ja oikealla lotta-asuun pukeutunut, itsekin 
sota-aikana monissa lottatehtävissä toiminut, Elsa Manninen.

Suomen Kennelliitto jär-
jesti 125-vuotisjuhlavuo-
tensa huipennukseksi 
kaksi kansainvälistä koi-
ranäyttelyä 6-7.12. Hel-
singin Messukeskuksessa: 
Lauantaina Helsinki Win-
ner- ja sunnuntaina Voit-
taja-koiranäyttely. Tähän 
suureen tapahtumaan oli 
ilmoitettu yhteensä noin 
13 700 koiraa.

Tiibetinmastiffeja oli il-
moitettu lauantaille 27 ja 

Tiibetinmastiffit menestyivät Helsingissä

Voittaja 2014 
Daki ja Pyry 

Saana Kokon kanssa.

sunnuntaille 20. Lauantai-
na Helsingin Junior Winne-
rin tittelin sai Namahu’s Di-
vvras Diamanta ”Martta”, 
omistaja pudasjärveläinen 
Miia Konttila, tuloksin JUN 
ERI JUK1 SA HeJW-14 PN2 
SERT. Rodun parhaan vete-
raanin ja Helsingin Veteraa-
ni Winnerin tittelin sai C.I.B 
POHJ MVA FIN MVA SE 
MVA NO MVA Tejakes Da-
kini Namahu ”Daki” (om. 
Tarja ja Jussi Kokko Pu-

dasjärvi) tuloksin VET ERI 
VEK1 ROPVET HeVW-14.

Sunnuntaina Helsingin 
Junior Voittajan tittelin sai 
vuorostaan Namahu’s Dal-
vvas Niehku ”Lumo” (om. 
Tarja Kokko ja Anu Manni-
nen) tuloksin JUN ERI JUK1 
JV-14. FI MVA Namahu’s 
Ceaggai Barfi ”Pyry” (om. 
Tarja Kokko) sai Voitta-
ja- tittelin ja oli myös vas-
takkaisen sukupuolen pa-
ras tiibetinmastiffi tuloksin 

VAL ERI VAK1 SA PN1 
CACIB V-14 VSP. ”Daki-
muori” oli myös sunnuntai-
na rotunsa paras veteraani, 
ja sai näin ollen VV-14 tit-
telin.

Tarja Kokko 
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Palvelemme sunnuntaisin klo 21 asti

Osuuskaupan tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille.

439
kg

Atria
Juhlakinkku potkalla 
n. 7 kg pakaste

Myllyn Paras
Torttutaikinalevyt
1 kg pakaste

179pkt

Castello
Juustolahjapakkaus
575 g (12,67 kg)

729pkt

Panda Juhlapöydän
Konvehdit
3-pack 900 g
(12,16 kg)

1095pkt

Dronningholm
Tähtitorttu
luumumarmeladi
300 g (3,30 kg)

099prk

Kotimaista
Puolikarkea
vehnäjauho
2  kg (0,47 kg)

319

Kotimaista
Broilerin fileesuikaleet
300-350 g (10,63-9,11 kg)

rasia 495

Korpela suussa sulava
Joulukinkkuviipale
500 g (9,90 kg)

pkt 569

Atria luuton
Juhlakinkku
n. 5 kg pakaste

kg

095pss

Kotimaista

Hollannin
Conference
Päärynä 119kg

Suomalainen
Puikulaperuna-
pussi 1 kg 099pss

Itgalian
Golden
Omena 119kg
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Tervetuloa viipymään ja 
viihtymään myyntipisteeseemme!

Joulumyyjäiset Tuomas Sammelvuo 
-salissa la 13.12. klo 9-14

Osallistu arvontaan!
Palkinnot:

Hierontalahjakortti, 
tuotepaketti sekä 

korvakorut.

Hyvän mielen joululahjat: 
Maria Outila (Kukka- ja hoivapalvelu Natural) ja Sami Laakkonen

* Lahjakortit
* Hoitoturpeet
* Tuoksusienisaippuat

* Parafiinituikut
* Käsityönä tehdyt korvakorut

Puu- ja erityisalojen liiton 
Pudasjärven ammattiosasto 
272:n syyskokous ja 40-vuo-
tisjuhla pidettiin lauantaina 
22.11. Jukolan Pirtissä. Ko-
kouksen jälkeen nautittiin 
yhdessä jouluateria juhlal-
lisessa, mutta rennossa tun-
nelmassa.

Paikalle saapui noin 
16-henkinen porukka, joka 
koostui osaston toimikun-
nasta ja aktiivisimmista jä-
senistä. Lisäksi paikalla 
kävi uuteen porukkaan tu-
tustumassa Olavi Rissanen, 
joka oli 40 vuotta sitten mu-
kana perustamassa Puulii-
ton ammattiosastoa Pudas-
järvelle.

Kokouksessa päätettiin, 
että ammattiosaston pu-
heenjohtajana jatkaa Kari 
Kellolampi, sihteerinä Eino 
Liikanen ja rahastonhoita-
jana Timo Märsy. Ensi vuo-
delle suunniteltiin jäsenil-
le suunnattua koko perheen 
virkistystapahtumaa, johon 
kuuluisi pilkkimistä, mak-
karanpaistoa ja muuta mu-
kavaa yhdessäoloa.

Kellolampi kuvailee am-
mattiosaston nykyistä toi-
mintaa rennoksi ja mielen-
kiintoiseksi. Nuorempaakin 
porukkaa on saatu muka-
vasti mukaan, kun toiminta 

Puu- ja erityisalojen 
ammattiosasto 40 vuotta

koetaan helposti lähestyttä-
vänä. Joskus reissujakin on 
järjestetty, mutta syyskoko-
uksessa ei vielä lyöty luk-
koon ensi vuodelle matka-
suunnitelmaa. Pudasjärven 
osastolla on jäseniä lähes 
kolmesataa.

Pudasjärven ammatti-
osasto kuuluu puuliittoon, 
joka on mekaanisen met-
säteollisuuden, puusepän-
teollisuuden, bioalojen, 
metsä- ja metsäkonealan, 
venealan ja maatalousalo-
jen työntekijöiden etujär-
jestö. Ammattiosaston toi-
minta on järjestäytynyttä ja 

Puuliiton 40-vuotiasta Pudasjärven ammattiosastoa juhlittiin Jukolan Pirtin kabi-
netissa. Etualalla oikealla puheenjohtajana jatkava Kari Kellolampi ja vasemmalla 
rahastonhoitaja Timo Märsy sekä sihteeri Eino Liikanen.

Olavi Rissanen oli 40 
vuotta sitten perustamas-
sa Puu- ja erityisalojen lii-
ton ammattiosastoa Pu-
dasjärvelle.

kollektiivista edunvalvon-
taa, sen tehtävänä on koota 
yhteen liiton sopimusaloil-
la työskentelevät alan työ-
tekijät.

Osaston jäsenellä on oi-
keus osallistua ammatti-
osaston vuosikokouksiin ja 
tehdä esityksiä sekä aloittei-
ta toimikunnalle ja osaston 
kokouksissa. Jäsenelle kuu-
luvat tietysti myös liiton 
tarjoamat laajat jäsenedut 
ja kouluttautumismahdolli-
suudet.

Jenny Kärki

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT
Kerttu Simu valittiin jatka-
maan Kurenalan kyläyhdis-
tyksen puheenjohtajana.

Kyläyhdistys perustettiin 
reilu vuosi sitten ja Simu on 
sen ensimmäinen puheen-
johtaja. Hallitukseen valittiin 
17.11. pidetyssä syyskoko-
uksessa uutena Leila Ruus-
kanen sekä entisinä jäseninä 
jatkavat Jaakko Sahuri, Tuo-
mo Jokikokko, Aini Seppä-
nen, Linnea Manninen, Veli 
Liehu ja Martti Räisänen. 

Jäsenhankintaan tullaan 
kiinnittämään huomiota ja 
uusia jäseniä toivotaan yh-
distykseen lisää runsaasti. 
Toritoimintaa tullaan jatka-
maan kuluneen vuoden mal-
liin. 

Kaupungin elinkeinojoh-
taja Jorma Pietiläinen ker-
toi viimeaikaiset kuulumiset 

Simu jatkaa Kurenalan 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana

Kurenalan kyläyhdistyksen syyskokousväkeä. Edessä puheenjohtaja Kerttu Simu 
ja projektityöntekijä Ritva Kinnula esittelevät Arjen turvaa kunnissa–hankkeen saa-
maa arvokasta palkintoa, jonka kyläyhdistys sai ottaa vastaan. 

Kurenalan keskustan kehit-
tämisestä sekä muun muas-
sa kauppapaikkahankkeesta. 

Projektityöntekijä Rit-
va Kinnula toi Arjen tur-

vaa kunnissa -hankkeen 
terveiset sekä luovutti yh-
distykselle hankkeen voit-
topalkintotaulun Euroopan 
julkishallinnon instituu-

tin EIPA:n hankekilpailussa 
menestymisestään. Kisaan 
osallistui kuluneena vuonna 
26 maata. HT

Joululahjaksi!

Pudasjärven Kirjakaupasta ja 
Eija Taavitsaiselta p. 040 828 1587

Aittojärveläisiä
Totta ja tarinaa

Eija Taavitsaisen kirja
aittojärveläisistä ihmisistä 
1700-1850 luvulta

Tarjous!

30,-

VUOHENJUUSTO-
BROILERIA VL, G1290

Ilman S-Etukorttia 14,50

VUOHENJUUSTO-
BROILERIA VL, G12BROILERIA 12BROILERIA 90BROILERIA 90BROILERIA 

Ilman S-Etukorttia 14,50

Koko perheen jouluinen VUOHENJUUSTO-Koko perheen jouluinen VUOHENJUUSTO-
BROILERIA 
Koko perheen jouluinen 

BROILERIA noutopöytäBROILERIA noutopöytäBROILERIA BROILERIA 12BROILERIA noutopöytäBROILERIA 12BROILERIA BROILERIA 90BROILERIA noutopöytäBROILERIA 90BROILERIA 
18.12.BROILERIA 
18.12.BROILERIA 1218.12.12BROILERIA 12BROILERIA 
18.12.BROILERIA 12BROILERIA 9018.12.90BROILERIA 90BROILERIA 
18.12.BROILERIA 90BROILERIA 

klo 10.30-18.0012klo 10.30-18.001290klo 10.30-18.0090klo 10.30-18.00
klo 10.30-18.00

Lapset 3 – 7 v. 4,75 € ja juniorit 8 – 12 v. 6,65 €. 

Alle 3-vuotiaat syövät aikuisten ruokaillessa 

veloituksetta noutopöydästä.

lmoitathan yli 10 ruokailijan 

ryhmän etukäteen

Joulukinkku L, G 

Karjalanpaisti  L, G

Uunilohi  VL, G

Imelletty perunalaatikko  L,G

Porkkanalaatikko  L, G

Lanttulaatikko  L, G

Jouluinen salaattipöytä

Ilman S-Etukorttia 14,50121212
10,4010,4010,4010,4010,40

12
10,40

12 Ilman S-Etukorttia 14,50

10,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,4010,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,4010,4010,4010,4010,4010,4010,4010,40
12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,4010,40

Ilman S-Etukorttia 14,50

10,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,4010,4010,4010,4010,4010,4010,4010,4010,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,40
Ilman S-Etukorttia 14,50

10,40
12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,40

12
10,40€

Tääl´on myöskin 
kiltit lapset!

VUOHENJUUSTO-kiltit lapset!
VUOHENJUUSTO-
Tääl´on myöskin 

kiltit lapset!Tääl´on myöskin 

ABC Pudasjärvi, 
avoinna 6-24
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Energiaillassa kohti 
uusiutuvaa energiaa

Keskustan Kohti eduskunta-
vaaleja-teemaillat saivat vuo-
ronsa Pudasjärvellä Energi-
ailtana keskiviikkona 26.11. 
Ilta kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä keräsi asiantunte-
via alustajia tulevaisuuden 
energiaratkaisuista maakun-
nan eri laidoilta, niin Sievis-
tä, Iistä, Oulusta kuin Kuusa-
mostakin.

Illan avasi kansanedus-
taja Mirja Vehkaperä, joka 
puheenvuorossaan korosti 
energiaomavaraisuuden nos-
toa sekä cleantechin kasvat-
tamista vientituotteena.

Iin kunnanjohtaja Mark-
ku Kehus esitteli illassa Iin 
kunnan energiapolitiikkaa. 
Ii on mukana Hinku-fooru-
missa, jonka tavoitteena on 
hiilineutraali yhteiskunta. 
Hankkeessa on mukana täl-
lä hetkellä vajaat kuusi pro-
senttia Suomen kunnista. Iin 
tavoitteena on uusiutuvan 
energian käytön lisääminen 
ja energiatehokkuuden pa-
rantaminen kunnan omissa 
toimissa, iiläisissä yrityksis-
sä ja kotitalouksissa. Lisäk-
si tavoitteena on öljyriip-
puvuuden vähentäminen 
ja uusiutuvan lähienergi-
an hyödyntäminen, jotta ra-
hat jäävät jatkossa paikallisil-
le maan- ja metsänomistajille.

Ii on tehtyjen muutoksi-
en takia energian suhteen 
omavarainen ja kunnassa 
on laskettu, että jo tehdyil-
lä eri toimenpiteillä sääste-
tään vuosittain 180 000 euroa. 
Kunta saavuttaa lisäksi jo tä-
män vuoden aikana yhdek-
sän prosentin energiansääs-
tötavoitteensa, kaksi vuotta 
etuajassa. Silti kunnassa ei 

Edessä vasemmalla Iin kunnanjohtaja Markku Kehus ja ylärivissä vasemmalla jutun 
kirjoittanut Sanna-Mari Talala. 

Eturivissä istumassa illan puhujista Mirja Vehkaperä, Matti Leiviskä, Markku Koski, 
Heikki Karppimaa, Tauno Korpela ja Matias Ojalehto. 
ole jääty lepäämään, vaan 
koko ajan kehitetään uusia 
hankkeita uusiutuvan ener-
gian lisäämiseksi ja energia-
tehokkuuden parantamisek-
si.

Asiantuntija Tauno Kor-
pela avasi illan aikana tar-
kemmin USVA-projektia 
(Uusiutuvan energian arvo-
verkkojen ja innovaatioym-
päristön valtakunnallinen 
kehittämisohjelma). Projek-
tissa on luotu uusiutuvan 
energian kehittämissuunni-
telma, jonka tavoitteena on 
luoda edellytyksiä uusiutu-
van energialähteiden hyö-
dyntämiselle ja tätä kaut-
ta uudelle yritystoiminnalle 
seuraavan viiden vuoden ai-
kana. Suunnitelma nojaa nel-
jään tukijalkaan, joiden ym-
pärille uusiutuvan energian 
tulevaisuus rakentuu: Jatkos-
sa toimintaympäristöissä tu-
lee olla enemmän rohkeutta 
kokeilla uutta, tietoa uusiu-
tuvasta energiasta tulee olla 
saatavilla ymmärrettävässä 
ja helpossa muodossa, yrit-
täjyys uudistuu biotalouden 
tehokkaamman hyödyntä-

misen avulla sekä biomasso-
jen saatavuus on turvattu ja 
ne ohjataan arvokkaimpiin 
käyttökohteisiinsa. Näiden 
tukipilarien avulla saadaan 
uusiutuva energia tulevai-
suudessa paremmin hyödyn-
nettyä.

Oulun Energian poltto-
ainejohtaja Heikki Karppi-
maa kertoi esimerkkinä kuin-
ka Oulun Energian Toppilan 
voimalaitos näkyy koko maa-
kunnassa. Voimalaitoksen 
polttoaineen vuosittaises-
ta ostot maakunnasta ovat 
50 miljoonaa euroa. Pohjois-
Pohjanmaan alueella on vie-
lä suuret resurssit hyödyntä-
mättä ja Karppimaa nostikin 
esille huolen siitä, että tur-
vetuotanto-alueiden käyt-
tö turvataan myös jatkossa. 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntaliitto on hyväksynyt 
vuoden 2013 lopulla maa-
kuntakaavaesityksen, johon 
on merkitty tulevaisuuden 
turvetuotanto-alueet. Maa-
kunnan tahto on varmistaa 
huoltovarmuus lähienergi-
alla.

Yleisön puheenvuoroissa 

nostettiin esille äärimmäisen 
tärkeinä niin hakelämmitys 
kuin turvekin. Illan päätök-
sessä todettiin tilanteen vaati-
van ratkaisuja, joilla päästään 
vähempään energiaan sekä 
energian hajautetumpaan ja 
ympäristöystävällisempään 
tuottamiseen. Nämä toimet 
vaativat niin päättäjiltä kuin 
kansalaisiltakin rohkeutta 
lähteä kohti uutta.

- Energiakysymys on eten-
kin meille pohjoispohjalaisil-
le erittäin tärkeä ja tulee nou-
semaan valtakunnallisestikin 
kevään vaalien kärkiaiheiden 
joukkoon. Energiakysymyk-
set ovat sekä sisä- että ulko-
politiikkaa. Keskustalaiset 
kykenevät realistiseen ajatte-
luun eri energiamuotoja ver-
tailtaessa. Me haluaisimme 
päästä tuontienergiariippu-
vuudesta eroon ja satsata ko-
timaisiin uusiutuviin fossii-
listen polttoaineiden sijaan, 
linjasi Keskustan Pohjois-
Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja Matias Ojalehto ja jat-
koi:

- Meille on tärkeää tasa-
paino ympäristön ja energia-
tuotannon välillä, siksi kan-
natamme vesivoimaa, mutta 
vaadimme kalateitä sekä tu-
emme turvetuotantoa, mut-
ta vaadimme tuotantosoiden 
vesien tehokasta puhdista-
mista. Ydinvoima on aina ja-
kanut keskustalaisten ajatuk-
sia, mutta Pudasjärvelläkin 
kuulimme, että monipuoli-
nen ja mahdollisimman oma-
varainen energiatuotanto 
on paras vaihtoehto pienelle 
kansakunnalle. Lisäksi ener-
giansäästön suhteen voidaan 
piankin kuulla aivan uusia 
avauksia. 

Sanna-Mari Talala, 
kuvat Heimo Turunen

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Konttilan Erän hirvipeijai-
sissa vietettiin historiallisia 
murkinoita. Metsästysseu-
ran legendaarinen hengetär 
ja varmaan kaikille koulua 
käyneille pudasjärvisillekin 
tutuksi tullut rimmin ”keittä-
jä” Raili Juttula raski luovut-
taa käristyksen teon hirvi-
porukan miehille. 30 vuotta 

aina yhtä maittavaa käristys-
tä muuseineen tehneen Rai-
lin annettiin huilata toipi-
laana tänä vuonna. Eilen oli 
liian äksyä, tokaisi hän ukoil-
le, mutta tänään on pippurit 
kohillaan, tokaisi pippurinen 
Raili ja nauroi päälle.

Kari Tykkyläinen 

Peijaiset Siuruan Konttilassa

TEKNINEN URHEILU-
KERRASTO

CRAFT, FIVE SEASONS

29,90 (49,90)
(39,90)

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-20, la 9-14, su 12-15

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

ICEBUGEILLA KUNNON PITOA
LIUKKAILLE KELEILLE

NASTAKENGÄT IVALO/PACE

Liukkaat tiet, polut ja jää vaihtuvat paina-
jaisesta nautinnoksi Icebug-nastakengillä

149,-
TECNOPRO

Naisten klassisen 
malliset kaunoluistimet. 
Kestävää keinonahkaa.

39,90
(49,90)

CCM RBZ Prolite
YTH
(54,90) 39,90

JR
(59,90) 49,90

SR
(69,90) 54,90

Kiekkokoululaiselle ja aloittelevalle jää-
kiekkoilijalle sopivat luistimet.Leveämpi 
lesti antaa mukavan istuvuuden.

TUNTURI 
BIKE GO 50

399,-
(449,-)

LIIKUNNALLISET LAHJAKORTIT MEILTÄ

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15

50v

OSALLISTU 
ARVONTAAN!
Arvomme joulupaketin 
joka päivä jouluun asti.

Luxus tyyny 50x60 cm

15 € (ovh 18 €)

Luxus peitto 150x200 cm

45 € (ovh 53 €)

Siru rahi useita eri värejä

49 € (ovh 65 €)

Rullapatja
80x200x10 cm

49 €

Palvelemme pe 12.12. klo 9-19. 
Sunnuntaisin klo 12-15

Täkki + tyyny
20 €
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Tiistaina 2.12. ja torstaina 
4.12. kirjastolla Pudasjärven 
Osuuspankin asiantuntijat 
opastivat asiakkaitaan säh-
köisten palveluiden käyt-
töön. Asiantuntijat antoivat 
henkilökohtaista opastusta 
kävijöille, jotka olivat enim-
mikseen ikäihmisiä. 

Kävijöitä riitti muka-
vasti kumpanakin päivä-
nä, varsinkin tiistaina kun 
ajankohta oli varhaisem-
pi. Ensimmäisten joukossa 
oli paikallinen asiakas Sis-
ko Räisänen, joka kiinnos-
tui kovasti sähköisten pal-
veluiden käytöstä. Hän sai 
rahoitusneuvoja Tiina Se-
miniltä opastusta mobiili-
pankin käyttöön tabletti-
laitteella.

- Oikein oli mielenkiin-
toista käydä tutustumas-
sa. Tabletti-laite vaikuttaa 
hyvin kätevältä ja se vie 
vain pienen tilan, joten kyl-
lä minä laitan itsellenikin 
sellaisen. Kyllä tuollaiseen 
kosketuksella toimivaan 
laitteeseen varmasti tottuu, 
vaikka tuntuma onkin eri-
lainen, Räisänen arvelee.

Myyntipäällikkö Mikko 
Kähkönen kertoo, että oli 
mukava nähdä kun useilla 
asiakkailla oli mukana omat 
mobiililaitteet. Asiakkailta 
tuli hyvää palautetta henki-
lökohtaisesta opastuksesta, 
missä pääsi itsekin kokeile-
maan OP-mobiilin käyttöä. 
Siinä oppii paremmin kuin 
dioja katselemalla.

Osuuspankin sähköisiin 
palveluihin kuuluvat OP-
Mobiili -palvelualusta sekä 
op.fi -osoitteesta löytyvä 

Sähköiset palvelut tutuksi

verkkopankki. Kummankin 
avulla hoituu pankki- ja va-
kuutusasiat helposti arjen 
kiireessä. OP-Mobiili toimii 
älypuhelimissa ja tablet-
laitteissa.

Lisäksi Osuuspankille 
saatiin tiistaina 2.12. kak-
si asiakaspäätettä, joissa 
ohjelmana on OP-mobiili. 
Niillä voi hoitaa pankkiasi-
at, kuten laskunmaksun, jos 
kotoa ei löydy tietokonetta 
tai älymobiililaitetta. Asia-
kaspäätteissä on myös ka-
merat, jotka toimivat viiva-
koodinlukijoina.

Mikko Kähkönen vihjaa, 
että jatkossa pankilla järjes-
tetään lisää henkilökohtais-
ta opastusta, jota voi myös 
varata itselleen sopivaan ai-
kaan. JK

Pudasjärven osuuspankin myyntipäällikkö Mikko Kähkönen (oikealla) opastaa An-
tero Kokkoa ja Tarja Kokkoa. Heillä oli mukana oma mobiililaite, johon Kähkönen 
auttoi päivittämään uuteen OP-Mobiili -ohjelman versioon. 

Tiina Semin Pudasjärven Osuuspankissa esittelee uu-
sia asiakaspalvelupäätteitä. Ohjelmana laitteessa on 
OP-mobiili, jolla voi hoitaa pankkiasiat, kuten laskun-
maksun. Kuva Pertti Kuusisto.

Taivaallista salaatinkastiketta ja monta muuta
Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaisten Kastikekurssi 
kiinnosti naisväkeä maanan-
taina 24.11., sillä seurakun-
tatalolla järjestetylle kurs-
sille osallistui 26 naista. 
Asiantuntijoina olivat ruo-
ka- ja kotitalousasiantuntijat 
Helena Lahdenperä ja Kaisa 
Myllykangas Oulun Maa- ja 
Kotitalousnaisista. Kastike-
kurssilla joukko jaettiin nel-
jän henkilön ryhmiin, jois-
ta jokaiselle ryhmälle oli 
oma tehtävä. Reilun parin 
tunnin uurastuksen jälkeen 
kurssilaisten nautittavana 
oli monipuolinen ruokapöy-
tä. Ruokana oli uunissa kyp-
sytetty rautu, salaatteineen 
ja jälkiruokineen ja –kastik-
keineen. Ennen ruokailua 
ryhmän edustajat ohjaaji-
en kassa selostivat jokaisen 
ruokalajin valmistuksen vai-
heet, josta tuli hyvää oppia ja 
kysymyksiäkin esitettiin. Jo-
kainen ruokalajin kohdalla 
oli myös nimilappu. 

Kastikkeista esimerkkei-
nä voidaan mainita paistin-, 
hollandaise-, majoneesi-, tar-
tar- ja taivaallinen salaatin-
kastike. Jälkiruokana oli he-
delmäsalaatti kolmen eri 

kastikkeen kanssa; lakritsi-, 
suklaa- ja vaahtokarkkikas-
tike.  

Ohjaajat kertoivat kier-
tävänsä pitämässä vas-
taavia kursseja eri puolil-
la Pohjois-Suomea. Kesällä 
he vierailivat muun muas-
sa Sarakylässä, jossa pereh-
dyttiin kotimakkaran val-
mistukseen ja toisella kertaa 

Kurssilaiset tekivät ryhmätyönä kukin oman ruokalajin tai kastikkeen, jonka jälkeen 
yhdessä käytiin valmistusvaiheet läpi ja lopuksi päästiin niitä maistelemaan. Ohjaa-
ja Helena Lahdenperä keskellä.

oli yrttikurssi, jollainen pi-
dettiin myös Kurenkyläs-
sä. Koko vuoden toiminta-
teemana on ollut ”Metsästä 
voimaa”, jonka puitteissa on 
opeteltu keräämään ja käyt-
tämään villiyrttejä sekä kaik-
kea luonnosta saatavaa ruo-
kaa, kertoivat ohjaajat. 

Pudasjärven Maa- ja ko-
titalousnaisten puheenjoh-

taja Anne Väyrynen kertoi 
yllättyneensä myönteises-
ti runsaasta osallistumises-
ta kurssille. Toiminta on ol-
lut aktiivista. Joka kuukausi 
on jotakin toimintaa ja jäsen-
määräkin on noussut ollen 
tällä hetkellä 142. 

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunki/elinkeinotoimisto
Pudasjärven Urheilijat

JOULUMYYJÄISET
la 13.12.2014

Tuomas Sammelvuo -salissa 
klo 9.00-14.00

Tuulimyllyntie 4

10.00 Kaupungin tervehdys
11.15 Yleisurheilujaosto esittelee uudet urheilijat

12.00-14.00 Joulupukki paikalla

Myynnissä esim.
*käsitöitä

*leivonnaisia
*joulukoristeita

*perinteistä kalakukkoa
*luomutuotteita

*laatikoita
*pehmeitä paketteja 

pukinkonttiin jne.
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Maamme syntymäpäivää 
juhlittiin Syötteellä monen-
laisen ohjelman voimin. Iso-
Syötteellä porukkaa riitti 
mäessä, olihan Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen kauden avajais-
päivä. Rinteitä tosin oli ollut 
käytössä lokakuusta lähtien. 
Vain pari viikkoa jouduttiin 
huilaamaan marraskuussa 
vesisateiden vuoksi, kertoi 
rinnepäällikkö Vesa Salme-
la. Itsenäisyyspäivän illan 
kruunasi perinteinen soihtu-
lasku. Reilu kolmekymmen-
tä laskijaa ilahdutti satapäis-
tä yleisöä kurvailemalla alas 
eturinnettä soihtujen ja täy-
sikuun valossa. Revontulet 
tanssivat tunturissa itsenäi-
syyspäivän iltaa viettävien 
iloksi. 

Pikku-Syötteellä pyöräh-
ti viikonloppuna myös tal-
vikausi käyntiin monipuo-
lisella ohjelmatarjonnalla. 
Itsenäisyyspäivän iltana oli 
ravintolaan katettu juhlail-
lallinen. 

Hotelli Iso-Syötteellä 
avattiin kauneushoitola ja 
tarkoitus oli avata viikon-
vaihteessa myös Artic spa 
kylpylä. Ammetoimituksis-
sa oli viivästystä ja näin kyl-
pylän avaus siirtyi lähem-
mäs joulua. 

Syöte Shopissa  
kahvipaketti halvalla
Syöte Shopin puikkoi-
hin siirtynyt Juha Schrode-
rus tarjosi itsenäisyyspäivä-
nä kahvit avajaisvieraille. 
Muuttuneen ulkonäön li-
säksi laajentunut valikoima 
ilahdutti asiakkaita. Liik-
keessä oli haettu selkeyttä 
hyllyjärjestelyillä asiantun-
tijana toimineen Citymar-
ket kauppiaan ohjeistamana. 
Kauppiasyrittäjä Juha Schro-
deruksen ja pitkäaikaisen 
myyjän Mirjami Särkelän li-
säksi oli uusiksi osa-aikaisik-
si myyjiksi palkattu Kastanja 
Sankala ja venäjän sekä mui-
denkin kielten taitaja Marta 
Khvesko. Liikkeeseen oli li-
sätty toinen kassa. Alkon ti-
lauspiste, matkahuollon ja 
kahvilapalvelut jatkuvat. Si-
sällä oli lämpimän leivän ja 
leivonnaisten tuoksu uu-
den paistopisteen ansiosta.  
Schroderuksen mukaan ta-
varaa ostetaan suoraan eri 
tukuista ja leipomoilta. Mat-
kamuistopuolen valikoimaa 
on muokattu ka vaatepuol-
ta järkeistetty. Liike toimii 
vuokratiloissa ja kiinteistön 
alakerrassa sijaitsee Syötteen 
keskusvaraamo/Lapin mök-
kilomat yritys.  50:lle ensim-
mäiselle asiakkaalle myytiin 
Kulta Katriinaa alle kahden 
euron ja kaupantekijäisik-
si ojennettiin kassalla tupla-
suklaa ja pillimehu. Vauh-
ti -suksivoiteiden edustaja, 
kuusamolainen Kalle Saa-
punki esitteli avajaispäivänä 

Syötteellä runsaasti toimintaa 
Itsenäisyyspäivän viikonloppuna

suksivoiteita. Kuntoiluhiih-
täjälle hän suositteli pikavoi-
teita ja usein siinä samalla 
teki kauppansa kätevä suk-
senpohjan puhdistusaine ja 
voiteiden levittämisharja. 

Romekievarilla  
avajaisbileet
Romekievarin tuore yrittä-
jä Mauno Sarajärvi hymyili 
tyytyväisenä väenpaljoutta. 
Erityisesti Saunabaarin uusi 
ilme yllätti paikalle saapu-
neet iloisesti kekseliäällä si-
sustuksellaan.  Romekieva-
riin oli päivällä pystytetty 
myös käsityöläismarkkinat, 
joilla myytiin koruja, neu-
lottuja ja huovutettuja tuot-
teita, taontatöitä, sekä upeita 
kanaverkosta ja paperimas-
sasta tehtyjä valaisimia. Va-
laisimet oli tehnyt Syötteen 
kyläkoulun 5. luokkalai-
nen Jesse Pyykkönen, joka 
oli paikalla myymässä tuot-
teitaan. Hän suositteli tai-
deteoksiaan sekä omaan 
käyttöön että uniikiksi jou-
lulahjaksi. Pihalla oli Syöt-
teen kyläyhdistyksen teltta, 
josta sai kahvia ja muurin-
pohjalettuja. 

Sarajärvi kertoi, että yri-
tyksen toinen omistaja Kim-
mo Särkelä oli Levillä ra-
kennustöissä, joka on myös 
Sarajärvelle tuttua. Hän 
kertoi saaneensa ravintola-
toiminnan vetäjäksi aiem-
milta ajoilta tutun ammatti-
laisen Kai ”Kaide” Vemanin 
ja lisäksi yrityksessä oli vii-
si työntekijää. Ravintolassa 
mahtuu olemaan noin 200 
henkeä sisällä ja lisäksi on te-
rassitilat. Asiakkaita palvel-
laan rinteiden aukioloaikana 
ja päivittäin uutena vähin-
tään tunti rinteiden sulke-
misen jälkeen sekä lauantai-
iltaisin yömyöhään, jolloin 
on myös ohjelmatarjontaa; 
trubatuureja, karaokea sekä 
keväämmällä mahdollises-
ti myös stand up –esityksiä. 
Pelinurkkauksessa on run-
saasti ajanvietettä. Ruokatar-
jonnassa on ollut suuressa 
suosiossa burgeri, jossa on 
keittiössä valmistettu pih-
vi. Tarjolla on myös ála carte 
annoksia, keittoruokaa sekä 
salaatteja. Rentoon meinin-
kiin kuuluvana ravintolaan 
voi tulla laskettelumonois-
sa ja kelkka-asuissa. Ava-
jaispäivän bileet jatkuivat yli 
puolen yön illan orkesterin 
Standby coverbändin tahdit-
tamana. 

Luontokeskuksella 
Vaarametsien joulu 
Syötteen luontokeskuksel-
la Itsenäisyyspäivän aamun 
vielä hämärtäessä jäälyhdyt 
valaisivat tietä tunnelmalli-
sella joulupolulla. Polun var-
rella saattoi lukea joulutari-
naa, ihastella talvista metsää 
ja tehdä pieniä tehtäviä. 

Itsenäisyyspäivän iltana yleisöä viihdytti perinteinen 
soihtulasku, jonka päätteeksi palavia soihtuja poltet-
tiin vielä soihtujen nuotiossa.

Jo heti Itsenäisyyspäivän aamusta olivat Iso-Syötteel-
lä laskettelemassa Elias Jokitalo ja Valtter Ojala, jotka 
kertoivat käyneensä Syötteellä jo pienestä pitäen. Otto 
Kärelle ja Iida Koskelalle Syöte oli uudempi tuttavuus. 
Vaunu on Rukalla, joten lasketteluviikonvaihteet ovat 
suuntautuneet useimmiten sinne.  

Romekievarissa olivat avajaispäivänä palvelemassa 
asiakkaita Mauno ”Mane” Sarajärvi, Heidi Särkelä, Lin-
da Nevakivi, Karoliina Juusola ja Kai ”Kaide” Weman. 
Lisäksi työntekijöinä ovat Liisa Parikka ja kokki Piia 
Valkama. 

Luontokeskuksella joululaulutilaisuus kokosi auditori-
on täyteen laulavaa yleisöä.

Romekievarin aulassa olivat käsityötuotteita myy-
mässä Marja-Leena ja Juha Ronkainen, Jesse ja Jen-
na Pyykkönen sekä Tyyne Riihiaho. Aulassa oli myös 
Marja-Leena ja Hugo Koivukankaan korujen ja paino-
hallintatuotteiden myyntipiste. Pihalla oli Syötteen ky-
läyhdistyksen kahvilateltta.

Kalle Saapunki esitteli Syöte Shopissa Vauhti –suksi-
voiteita. 

Kauppias Juha Schroderus ja henkilökunta palvelivat 
asiakkaita avajaispäivänä kahdella kassalla. 

Iltapäivällä virittäydyt-
tiin joulun tunnelmaan kau-
neimpien joululaulujen 
merkeissä, johon väkeä oli 
saapunut auditorion täydel-
tä.  Kanttori Hannele Puha-
kan ja kirkkoherra Juha Rau-
halan johdolla joululaulut 
raikasivat komeasti ja muu-
tama tuntemattomampikin 
laulu opittiin. Päivän aikana 
luontokeskuksella vieraili 
lähemmäs kolmesataa hen-
keä. Illan jo hämärtyessä Si-
ruka Eräpalvelut tarjoili 

luontokeskuksen ravintolas-
sa juhla-aterian. 

Vaarametsien joulu – ta-
pahtumat jatkuvat Syötteen 
luontokeskuksella lauantai-
sin 13. ja 20.12. Molempina 
päivänä ohjelmassa on jou-
lupolku, glögitarjoilua ja sö-
pöt huskyt. Metsäneläinten 
joulurauhan julistus tapah-
tuu 20.12. 

Veinalotta Vesterinen, 
Heimo Turunen,  
Oili Annila
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Lukion itsenäisyyspäivän ja syysylioppilaiden juhlaa
Pudasjärven seurakuntata-
lolla pidettiin perjantaina 
5.12. lukion juhlat itsenäi-
syyspäivän ja syksyllä val-
mistuneiden uusien yliop-
pilaiden kunniaksi. Tänä 
syksynä valmistui Pudas-
järven lukiosta Inka Kipinä 
ja Laura Ojala sekä Oulun 
aikuislukiosta Hanna-Ree-
ta Vikström.

Vs. rehtori Markku Ra-
jala onnitteli uusia ylioppi-
laita valmistumisesta ja toi-
votti kaikki tervetulleeksi 
juhlistamaan itsenäisyyttä. 
Ajankohtaisista, koulutuk-
seen liittyvistä asioista Ra-
jala mainitsi hyvillään, että 
pienissä lukioissa opetuk-
sen laatu on tehtyjen VTT: 
n ja STT:n vertailujen mu-
kaan on vertailun kärjessä. 

Hänen mielestään tärkeä-
nä tulevaisuuden asiana on 
lukio-opetuksen säilymi-
sen paikkakunnalla. Ope-
tusta halutaan kehittää en-
tisestään. Näistä hyvänä 
esimerkkinä Rajala mainit-
si lukiolla käynnistyneen 
pelikurssin ja monenlaiset 
projektiluontoiset tapahtu-
mat esimerkkeinä näytel-
mät ja musiikkiesitykset.

Rajala toi esille kuntai-
dentiteetin, joka näyttää ke-
hittyneen vahvemmaksi. 

-Pudasjärvellä ollaan ny-
kyisin jopa ennakkoluulot-
tomia ja tehdään yhteises-
ti hyviä asioita. Menemme 
tänä päivänä minne tahan-
sa Suomen kolkkaan, niin 
Pudasjärvi tunnetaan jo 
hirsirakentamisen kaupun-

kina, hehkutti Rajala.
Oppilaskunnan puheen-

johtajan ja Vapauden viesti- 
puheessaan Severi Arvola 
mainitsi itsenäisyyden ole-
van tärkeä osa elämäämme, 
josta saamme olla ylpeitä 
ja kiitollisia itsenäisyyden 
puolesta taistelleille. Arvo-
la painotti, että vastoinkäy-
misiä ei pidä pelätä, vaan 
niistä kannattaa ottaa opik-
si.

Seurakuntapastori Jaak-
ko Sääskilahti puhui ylhääl-
tä tulevasta viisaudesta, 
joka on puhdasta ja hyvää 
sekä teeskentelemätöntä. 
Hän kannusti ylioppilaita 
keskustelemaan jonkun sel-
laisen henkilön kanssa, joka 
on kokenut Suomen vaikei-
ta aikoja. 

-Opitte kuulemastanne 

ja saatatte huomata, että on 
olemassa niin sanotusti pa-
rempaa viisautta, jota ei voi 
kirjoista oppia, muistutti 
Sääskilahti. 

Juhlaväen yhteislau-
luina laulettiin Lippulau-
lu ja Gaudeamus Igitur 
sekä Maamme- laulu. Pia-
nosäestyksestä vastasi Sari 
Hukari. Lisäksi kuultiin 
Noora Torvisen lauluesi-
tys Sari Hukarin säestyk-
sellä. Musiikkiesitykseen 
kuului Johanna Luokka-
sen ja Vilja-Elina Törmäsen 
viulunsoittoa Elisa Lehdon 
säestyksellä. Ella Kujala ja 
Annika Paavola esittivät 
Uuno Kailaksen ja Eino Lei-
non runoja.

Pertti Kuusisto

Oppilaskunnan puheen-
johtajan ja Vapauden 
viesti- puheessaan Seve-
ri Arvola viestitti, että vas-
toinkäymisiä ei pidä pelä-
tä, vaan niistä kannattaa 
ottaa opiksi.

Pudasjärven syksyn 2014 ylioppilaat Inka Kipinä, Laura Ojala ja Hanna-Reeta Vik-
ström.

Musiikkiesitykseen kuului Vilja-Elina Törmäsen ja Jo-
hanna Luokkasen viulunsoittoa Elisa Lehdon säestyk-
sellä. 

Ella Kujala ja Annika Paavola esittivät Uuno Kailaksen 
ja Eino Leinon runoja.

Pudasjärven kaupun-
ki voitti Suomen huippu-
kuntoisin kunta -tittelin 
valtakunnallisesta Hymis-
kampanjasta. Kampan-
ja toteutettiin 1.10.–30.11. 
haastekilpailuna ja siihen 
rohkeni vastata 17 kuntaa 
ja kaupunkia ympäri Suo-
men.

Pudasjärven kaupun-

gin henkilökunnan kes-
kuudesta tähän kuntoa ja 
mieltä kohottavaan kisaan 
osallistui 111 työntekijää, 
joista muodostui 12 jouk-
kuetta. Joukkueet kävivät 
keskenään myös kaupun-
gin sisäistä kilpailua, joka 
omalta osaltaan kiritti Pu-
dasjärven kaupungin var-
sin suvereeniin voittoon 

kuntien välisessä taistossa.
Henkilöstötoimikunnan 

puheenjohtaja, palvelu-
suunnittelija Ritva Kinnu-
la kertoo olevansa erittäin 
ylpeä kaupungin henkilös-
tön saavuttamasta liikun-
nallisesta tuloksesta:

- Pudasjärven kaupunki 
palkitsee voittajajoukku-
een 12.2.2015 pidettävässä 

henkilöstöjuhlassa ja muis-
taa samalla kaikkia muita 
kampanjaan osallistuneita.

Kahden kuukauden 
ajan jokainen osallistuja 
merkitsi omat liikuntasuo-
rituksensa Hymiksen verk-
kosivuille ja näin kertyneet 
hikiset tunnit laskettiin 
yhteen ja muutettiin vii-
koittaisiksi liikuntasuorit-

teiksi. Pudasjärven kau-
pungin kokonaistulos oli 
tasan 8 tuntia viikossa jo-
kaista osallistujaa kohden. 
Kahdeksan tunnin maagi-
seen haamurajaan on Suo-
men kunnista aikaisemmin 
yltänyt vain Kiuruveden 
kaupunki. Pudasjärven 
eniten liikkuneessa ”Kon-
karit” -ryhmässä liikunta-

tunteja kertyi lähes 11 hen-
kilöä kohden.

Viiden parhaan jouk-
koon seuraavaksi sijoittui-
vat Tyrnävän kunta (7,5 
h), Kangasalan kunta ja 
Porvoon kaupunki (6,9 h), 
Lempäälän kunta (6,8 h) 
sekä Pirkkalan kunta (6,7 
h). JK

Pudasjärviset liikkuivat haastekisan voittoon

Kaupunginhallitus käsitteli 
kokouksessaan tiistaina 2.12. 
kaupungin omistamien teol-
lisuustilojen myymistä osa-
na talouden tasapainottamis-

Teollisuushallista uudet ostotarjouspyynnöt
ohjelmaa. Hallissa vuokralla 
oleva Kuljetus Luokkanen 
Oy oli tehnyt hallista 60 000 
euron tarjouksen ja sitä esi-
tettiin esityslistalla hyväk-

syttäväksi. Kokouksessa sel-
visi, että myös niin ikään 
hallissa vuokralla oleva Kul-
jetuspudas Oy on tehnyt os-
totarjouksen 75 480 eurol-

Metsäpalvelu Kerälä Oy
myy rajoitetun erän

VILJELTYJÄ JOULUKUUSIA

Tiedustelut Timo Kerälä puh. 0400 285 409. 

la. Kolmantena hallissa on 
vuokralla Se-Ve Huolto Ky.

Uuden tiedon perusteella 
esitystä muutettiin ja Teolli-
suushalli 2:n myynti päätet-
tiin toistaiseksi keskeyttää. 
Hallista toteutetaan uusi os-
totarjouspyyntökierros, jossa 
kaikille tiloissa nyt vuokral-
la oleville tarjotaan mahdol-
lisuus osallistua kilpailuun. 
Mikäli uusi kierros ei joh-
da kiinteistön kauppaan, lai-
tetaan kiinteistö julkiseen 
myyntiin. JK
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

  

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
Puh. 044 971 0227

Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)
Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Wella ja Four Reasons 
lahjapakkaukset

19,90
(Pakkaukset sis. Shampoon ja hoitoaineen) 

PUKINKONTTIIN:
Digitaalinen
valokuvataulu
7 tuuman lCD näyttö

tablet 
tietokone
anDroiD
9 tuuman

hauDutus-
kattila
3,5 litran, 180-200 W

raDio-
ohjattava auto

timCo
moottorisaha
1,5 kW

meister
171-osainen
työkalusetti
alumiinisalkku

luxor 
leD taulu-tv
32 tuumaa

milWaukee 
heavy Duty set

tefal
kahvinkeitin
1,25 l

Workman 
työmaaraDio

raCh paineilma- 
kompressori
2 hp/24 l

29,95

99,90

29,90

9,95

79,-

79,-

79,-

149,-

299,-

19,95

99,-

ComanChe
mönkijä
50 cc

599,-

ComanChe
mönkijä
90 cc

699,-

keeWay
mönkijä
110 cc

799,-

samurai
Crossi
70 cc

399,-

keeWay
skootteri
ry 6

1199,-

rajOITeTTU erä NäIllä hINNOIN:

finbullet 
kuuma-
ilmapuhallin
2000 w + suutinsarja

14,95
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BUSSILIIKENNE 
PUDASJÄRVI - OULU - OULUNS. LENTOKENTTÄ

 1)  2) 3)   1)  2)  3) 
 M - P  M - P  To ja SS   M - P  M - P  To ja SS 
 6:30  9:00  14:50  Pudasjärven linja-autoasema  14:50  16:00  19:15 
 7:50  10:15 16:10*  Oulun linja-autoasema 13:30  14:40  18:00** 
 T  T  I  OYS  I  I  I  
 T (8:15) I 16:30 Oulun lentoasema I  I  17:30

I = auto ei käy paikassa, T = tarvittaessa
SS = useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin ajetaan vain viimeisenä 
pyhäpäivänä, ei yksittäisinä arkipyhinä.
1) ajetaan kouluvuoden aikana, 2) ajetaan myös kesällä
3) ajetaan ajalla 4.12.2014 - 12.4.2015, pikavuoro 
* Pendolino 60 Helsinkiin lähtee klo 17:31, ** IC47 Helsingistä saapuu klo 17:27.
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 

Puukauppavuosi 2014 lähestyy 
loppuaan ja pian on aika hiljentyä 
Joulun viettoon. 

Kiitokseksi kuluneen vuoden yhteis-
työstä tarjoamme asiakkaillemme 
joulukahvit Pudasjärven toimistol-
lamme osoitteessa Toritie 1. Pannu 
on kuumana pe 12.12. klo 10–14.

Terveisin
Heikki, Aimo, Vesa ja Pentti

Lisätietoja:
Aimo Kaivorinne, p. 0400 399 066 tai
Heikki Toivanen, p. 040 350 5730

Rauhallista Joulua

Kaupunginkartanossa on 
syyskuussa aloitettu sään-
nölliset, joka keskiviikko 
pidettävät asukkaiden ker-
hopäivät. Virikepiiriksikin 
kutsutun kerhon ohjelmiin 
kuuluu yhdessäoloa ja kah-
vittelua sekä ohjattua jump-
paa ja sopivina ajankohtina 
myös tietoiskuja esimerkik-
si terveyteen ja hyvinvoin-

Kerhopäivillä terveystietoa ja mielenvirkeyttä
Kaupunginkartanon asukkaat juhlistivat keskiviikon kerhopäiväänsä itsenäisyys-
päiväjuhlan hengessä.

Pidetyn kerhopäivän erikoisaiheena oli hampaiden hoitoon ja suuhygieniaan liitty-
vät asiat, joista paikalla olivat kertomassa terveysasemalta suuhygienistit Hannele 
Puhakka ja Tuula Kemppainen.

tiin liittyvistä asioista. Onpa 
välillä pidetty myös bingoa, 
tietovisoja ja runonlausun-
taakin. Kaupungin nuori-
sotoimen nuoriso- ja vapaa-
aikaohjaaja Minna Ojala 
kertoi, että kerhopäivien 
ohjauksesta vastaa kaksi 
kaupungin nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaajaa. 

-Toiminta kuuluu osa-

na viriketoiminnan jär-
jestämistä ikäihmisille ja 
ideoita kerhopäivien suun-
nitteluun on saatu myös ta-
lon asukkailta, toteaa Ojala.

Kaupunginkartanon 
asukkaat olivat kattaneet 
keskiviikkona 3.12. itse-
näisyyspäivän henges-
sä  yhteiseen oleskelutilaan 
juhlakahvit itse tehtyine lei-

vonnaisineen kynttilöiden 
kera. Tilaisuus oli samal-
la viikoittainen kerhopäivä. 
Tällä kertaa tietopuolisena 
aiheena oli terveysasiat ja 
vieraiksi oli kutsuttu terve-
ysasemalta suuhygienistit, 
Hannele Puhakka ja Tuu-
la Kemppainen kertomaan 
muun muassa hampaiden 
hoidosta ja suuhygieniasta. 

Tällä hetkellä Kaupun-
ginkartanossa asukkai-
ta on reilu 30, joista kerho-
päivään yleensä osallistuu 
noin 20 henkilöä. Kerho-
päivä on ollut asukkaiden 
mieleen ja osallistujamäärät 
ovat syksyn mittaan kasva-
neet asukkaiden toimies-
sa markkinamiehinä toinen 
toisilleen. Esimerkiksi oh-

jattu säännöllinen jumppa-
tuokio on koettu tärkeäksi, 
koska yksinään semmoinen 
jäisi tekemättä, kertoi eräs 
paikalla olleista asukkaista.

Pertti Kuusisto

Metsänhoitoyhdistys Pudas-
järvi ry:n valtuusto kokoon-
tui perjantaina 5.12.  Pohjois-
Suomen Metsänomistajien 
liiton aluepäällikkö Heikki 
Rahko esitelmöi ensi vuoden 
alusta voimaantulevasta jär-
jestöuudistuksesta, joka tii-
vistää ja tuo tullessaan lisää 
resursseja edunvalvontatyö-
hön kunta-, maakunta- val-
takunta sekä EU-tasolla. Mhy 
Pudasjärvi ry on 79 muun 
metsänhoitoyhdistyksen ta-
voin liittynyt Maa- ja metsä-
taloustuottajain Keskusliit-
toon MTK:hon. 

Ehkä metsänhoitoyhdis-
tyksen historian merkittä-
vimmistä muutoksista on 
vuoden alussa voimaantu-
leva metsänhoitoyhdistysla-
ki vaikutuksineen. Lakimuu-
toksen vaikutukset kentälle 
tulevat nähtäväksi ajansaa-
tossa, mutta ehkä tärkein jo 
lainkin painotus on metsän-
hoitoyhdistyksen oikeus ja 
velvollisuus metsänomista-
jan edunvalvonnan hoitami-
seksi. Tämä on selkeä viesti 
metsänomistajille, että valtio-
valtakin haluaa yksityismet-
sänomistamisen olevan talo-
udellisesti ja toiminnallisesti 
kannattavaa. Viimeviikkois-
ten valtakunnantason puu-
kartelli -uutisointi vahvistaa, 
että metsänomistajat tarvitse-
vat yhä enemmän ja tiiviim-
pää edunvalvontaa. Edun-
valvontatyöhön ei mikään 
muu taho kuin METSÄN-
OMISTAJAT-edunvalvonta-
ketju ole ilmoittautunut. 

Uusi metsänhoitoyhdis-

Metsänomistajien edunvalvonta-
työhön lisää resursseja

tyslaki poistaa lakisääteisen 
metsänhoitomaksun. Met-
sänhoitomaksun tilalle tule 
yhdistyksen jäsenmaksu, 
jonka perusmaksu on 25 eu-
roa/tila + hehtaarikohtainen 
maksu 0,8 euroa hehtaarilta 
metsätalousmaalle. Kanna-
tusjäsenmaksuksi päätettiin 
30 euroa. 

Huomionarvoista on, että 
nyt myös pienet metsätilan-
omistajat sekä ilman omaa 
metsää kiinteistöyhtymi-
en ja yhteismetsien osakkaat 
voivat liittyä metsähoitoyh-
distyksen jäseneksi saaden 
kuitenkin täysimääräiset jä-
senedut. 

Alatalo jatkaa  
hallituksen  
puheenjohtajana 
Mhy:n valtuuston puheen-
johtajaksi valittiin Hannu 
Nissi ja varapuheenjohtajaksi 
Esko Piipponen. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Matti Ala-
talo, Armi Kellolampi, Esa 
Pihlaja, Jukka Särkelä, Nil-
la Jaakola sekä uutena jäse-
nenä Jouni Vengasaho. Hal-
litus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Matti Ala-
talon, joka toimi puheenjoh-
tajan tehtävässä myös aiem-
min.

MTK:N metsävaltuuskun-
nan kokouksiin yhdistyk-
sen edustajaksi valittiin Matti 
Alatalo sekä Pohjois-Suomen 
metsänhoitoyhdistykset ry:n 
kokousedustajaksi Matti Ala-
talo ja Antti Härkönen. Mui-
hin tarvittaviin yhteisöihin 

valtuutettiin hallituksen hoi-
tavan nimeämisen.

Tärkein valtuuston koko-
uksen viesti metsänomista-
jille oli, että lakimuutoksista 
huolimatta metsänhoitoyh-
distyksen oikeus ja velvol-
lisuus jatkaa pitkäjänteis-
tä työtä metsänomistajan 
metsänomistamisen ja -hyö-
dyntämisen tukemiseksi. 
Edunvalvontaa tiivistetään 
järjestöuudistuksen suomil-
la mahdollisuuksilla ja edun-
valvonnan onnistuminen 
riippuu paljon myös siitä, mi-
ten oma jäsenistö kokee asian 
omalta kohdaltaan tärkeäksi 
sitoutumalla asian taakse.

Metsänhoitoyhdistyksen 
liiketaloudellisessa toiminta-
suunnitelmassa painotettiin 
entistä enemmän toimenpi-
teitä, miten yksityinen met-
sänomistaja voi hyödyntää 
omaa metsäomaisuuttaan en-
tistä paremmin niin taloudel-
lisesti kuin muidenkin arvo-
jen suhteen.

Puunkäytön lisääminen 
sekä metsien hyödyntämi-
nen täysimääräisesti on myös 
metsänhoitoyhdistyksen pe-
rustehtäviä. Näiden onnis-
tuminen riippuu paljon ylei-
sestä taloussuhdanteesta. 
Puunkäytön lisääminen yh-
distystasolla riippuu osaltaan 
myös kunnallispolitiikasta 
mm. kotimaisen bioenergian 
käytön arvostamisesta ja in-
vestointipäätöksistä paikal-
listasolla.

Antti Härkönen 
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Pudasjärven Urheilijat valmistautuu 70-v juhlavuoteen
Seppo Sammelvuo jatkaa Pu-
dasjärven Urheilijoiden pu-
heenjohtajana. Valinta tehtiin 
sunnuntaina 7.12. syyskoko-
uksessa, jossa muistutettiin 
ensi vuoden olevan seuran 
70-vuotisjuhlavuosi. Juhlaa 
vietetään tulevana syksynä. 
Johtokuntaan valittiin uute-
na Jenni Ylilehto, varalla Aini 
Seppänen ja erovuoroisista 
entisenä jatkavat Arto Kuu-
rola (Heimo Turunen) ja Kirsi 
Kipinä (Mervi Matero). Mui-
na johtokunnan jäseninä ovat 
Riitta Jaakola, Pekka Kinnu-
nen ja Paavo Ervasti. 

Stipendillä palkittiin yleis-
urheilijoista Lasse Moilanen, 
Mari Laakkonen, Heikki 
Kuurola ja Janne Moilanen, 
suunnistajista Moona Har-
ju, Emma-Noora Jaakola ja 
Aleksi Härkönen sekä vete-
raaniurheilija Kari Jylhänleh-
to.

Vuoden yleisurheilijana 
huomioitiin Mari Laakkonen, 
hiihtäjänä Antti-Jussi Raap-
pana, lentopalloilijana Heik-
ki Ojala, voimistelijana Essi 
Kipinä, suunnistajana Moo-
na Harju, uimarina Sofia 
Harju ja Vuoden kuntoilija-
na Tarmo Kokko. Taistelijan 
maljan sai Janne Moilanen, 
Vuoden urheilutekona oli 
Mari Laakkosen osallistu-
minen Kalevan kisoihin ja 
hänen valmentajansa Rai-
mo Moilanen palkittiin Vuo-
den valmentajana. Jaostoista 
huomioitiin Kuntourheiluja-
osto kuntoilun edistämises-
tä ja Mäkijaosto mäkikoulun 
alkamisesta, huoltajana Mik-
ko Raappana, nuoriohjaajana 

Inka Kipinä, esimerkillisenä 
urheilijana Arttu Jokikokko, 
urheiluseuratoimijana Aini 
Seppänen sekä Vuoden tal-
koolaisena Kauko Tervo-
nen. Yhteistyökumppaneis-
ta huomioitiin LC Pudasjärvi 
Jyrkkäkosken alueen talkoo-
työstä ja Venetsialaisten jär-
jestämisestä useana vuonna 
Jyrkkäkoskella urheiluseu-
ran kanssa. 

Yhteishengessä  
seuran voima
Puheenjohtaja Sammelvuo 
korosti toimintasuunnitel-
maa esitellessään koko seu-
ran yhteisten pelisääntöjen, 
niiden noudattamisen ja seu-
rahengen merkitystä. Se an-
taa voiman, jolla voidaan iso-
jakin tapahtumia järjestää.

Varsinainen urheilu- ja 
kilpailutoiminta on jaosto-
jen vastuulla. Ne vastaavat 
myös omasta taloudestaan, 
jota johtokunta tukee eri ta-
pahtumista ja yhteistyösopi-
muksista saatavilla tuloilla.  
Niin pääseuran kuin kaik-
kien jaostojenkin talouden 
todettiin olevan kunnossa. 
Pääseuralla on juhlavuonna 
helmikuussa pidettävät um-
pihankihiihdon MM-kisojen 
järjestelyt hyvässä vauhdissa. 
Kevättalvella ovat Syötehiih-
dot, elokuussa Kesäpilkin 
MM-kilpailut ja joulukuussa 
joulumyyjäiset. Tuurituvan 
veikkaus- ja kahvilatoiminta 
Osuuspankin talossa on va-
kiintunut ja samoissa tiloissa 
toimii urheiluseuran toimis-
to, jossa työskentelee seuran 

monitoimityöntekijä Marko 
Koivula. Tuvalla on aloitta-
nut joulukuun alussa uutena 
työntekijänä Anu Sarajärvi, 
joka valittiin eläkkeelle jää-
neen pitkäaikaisen työnteki-
jän Taina Tauriaisen tilalle 24 

Palkitut urheilijat sekä seuran muista ansioista huomioimat henkilöt sekä yhteistyökumppani. 

Urheilustipendillä palkittuina Kari Jylhänlehto, Moona Harju, Mari Laakkonen, Lasse Moilanen, Heikki Kuurola, 
Emma-Noora Jaakola, Aleksi Härkönen ja Janne Moilanen. 

hakijan joukosta. Jyrkkäkos-
ken huvialueella kesä on vil-
kasta toiminnan aikaa lähes 
viikoittaisten tanssien ja mui-
den tapahtumien merkeissä. 
Juhlavuonna pyritään järjes-
tämään Jyrkkäkoskelle taval-

lista suurempi tapahtuma ni-
mekkäine esiintyjineen niin 
aikuisille kuin nuorillekin. 
Venetsialaiset elokuun lo-
pulla ovat kesän kohokohta 
jo vakiintuneen yli 1000 hen-
gen osallistujajoukolla. Juh-

lavuonna kiinnitetään lisäksi 
huomiota tiedotukseen sekä 
valmentaja- ja ohjaajakoulu-
tuksen toiminnan aktivoimi-
seen. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Sotaveteraanit ja 
Sotainvalidit naisjaostoineen 
viettivät tiistaina 9.12. seu-
rakuntakodilla yhteistä jou-
lujuhlaa. Tervehdyspuheen 
piti Sotaveteraaniyhdistyk-
sen puheenjohtaja Paavo Pik-
kuaho, jouluevankeliumin 
esitti Raija Niemelä ja joulu-
hartauden kirkkoherra Juha 

Sotaveteraanit ja Sotainvalidit yhteisessä joulujuhlassa

Rauhala. Ohjelmaan kuului 
joulurunon lisäksi virsi- ja yh-
teislaulua sekä nuorten neito-
jen, Vilja-Elina Törmäsen ja 
Johanna Luokkasen viulun-
soittoa kanttori Keijo Piirai-
sen säestyksellä.

Tilaisuudessa luovutet-
tiin neljälle pudasjärveläiselle 
naisveteraanille kunnianosoi-

tuksena Sotaveteraaniliiton 
ansiomerkit. Kultaisen ansio-
merkin saivat Helena Har-
ju ja Raija Niemelä sekä ho-
peisen Elvi Kipinä ja Hilkka 
Parkkisenniemi. Tilaisuuden 
lopuksi juhlaväki sai nauttia 
Sotainvalidien tukihenkilöi-
den valmistaman joulupuu-
ron torttukahvien kera. PK

Juhlaväki nauttimassa Sotainvalidien tukihenkilöiden valmistamaa joulupuuroa 
torttukahvien kera.

Joulujuhlan 
musiikkiesityksiin kuului 
Vilja-Elina Törmäsen ja 
Johanna Luokkasen 
viulun soittoa Keijo 
Piiraisen säestyksellä.

Sotaveteraaniliiton hopeisen ansiomerkin saivat Hilkka Parkkisenniemi ja Elvi Kipi-
nä sekä kultaisen Raija Niemelä ja Helena Harju.
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KIRPPIS
to-pe 11.-12.12. klo 10-16

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
myös paljon huonekaluja ja mattoja ym.

Lukijan kynästä

Nyt on vuoden pimein aika, loska lentää ja on liukasta, niin ha-
luan muistuttaa autoilijoita eräästä valoisasta asiasta. Olin sa-
man päivän aikana kaksi kertaa joutua kolariin sen vuoksi, että 
Pudasjärven keskustassa runsain määrin palavien valopisteitten 
seasta en huomannut kuin vasta viime tingassa minua kohti aja-
van auton. Miksi näin? Koska autoissa paloi vain parkkivalot. Lii-
kennelaki sanoo, että ajettaessa autossa pitää olla ajovalot pääl-
lä. Tuo valojen säästeliäs käyttäminen näyttää olevan Kurenalla 
tapana, jota ei voi hyväksyä. Puolivalot päälle keskustaajamassa 
niin näette ja näytte. 

Nimim. Valoa kansalle.

Hengenvaarallinen 
tapa

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä ma 22.12.2014

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fiKysy lisää:

PUDASJÄRVI -lehti
Puh. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi

TILAA LAHJAKSI
PUDASJÄRVI-LEHTI!

Tilaushinta 12 kk 

59€ sis. alv. 10%

Pudasjärveläislähtöinen, va-
jaa vuosi sitten Ylikiimin-
gistä Ouluun muuttanut, 
Kokoomuksen kansanedus-
tajaehdokas, sairaanhoita-
ja, yrittäjä Sami Pikkuaho 
avasi eduskuntavaalityön-
sä Pudasjärvellä torstai-
na 4.12. Iltapäivällä hän oli 
äänestäjien tavattavissa S-
marketin edustalla tarjoten 
paikallisten Kokoomusaktii-
vien kanssa glögiä, esittäy-
tyen kävijöille ja kuunnellen 
heidän kysymyksiään ja pa-
lautteita. Joukossa oli myös 

Pikkuahon vaalityön avaus 
lapsuuden kotipaikkakunnalla

aiemmilta ajoilta paljon tut-
tuja.

Paikalle tultuaan näki 
heti, että Pikkuaho oli pa-
nostanut näkyvyyteen. Pa-
kettiauto oli teipattu vaa-
litunnuksin ja ehdokkaan 
valokuvin, glögipöydän vie-
ressä ja edessä oli suuri mai-
nostaulu, vastuuhenkilöillä 
oli ehdokkaan nimellä va-
rustetut liivit ja vielä pie-
nempiä mainostauluja oli 
mukana näkyvyyden lisää-
miseksi.

Glögin tarjoamisesta siir-

ryttiin kaupungintalon val-
tuustosaliin, jossa tilaisuu-
den avasi Kokoomuksen 
kaupunginvaltuutettu ja 
kaupunginhallituksen jäsen 
Aune Ekdahl, toivottaen läs-
näolijat tervetulleeksi.

Sami Pikkuaho selvitti, 
että poliittinen herääminen 
tapahtui Pudasjärvellä -80 
luvulla, kun hän oli nuore-
na seuraamassa kunnanval-
tuuston kokouksia, joissa isä 
Paavo Pikkuaho toimi kun-
nanjohtajana esittelijänä.

Ylikiimingissä asuessaan 
Pikkuaho kertoi olleensa 12 
vuotta kunnanvaltuutettu-
na ja suuren osan ajasta kun-
nanhallituksessa ja myös sen 
puheenjohtajana. Poliittista 
ja vaalityön kokemusta hän 
sai toimiessaan kymmen-
kunta vuotta sitten euro-
vaaleissa ehdokkaansa Antti 
Pentikäisen vaalipäällikkönä 
organisoiden muun muassa 
noin 200 vaalitilaisuutta.

Pikkuaho kertoi asettu-
neensa ehdolle Kokoomuk-
sen eduskuntavaaliehdo-
kasasetteluun ja tultuaan 
hyväksytyksi ehdokkaak-
si oli aloittanut välittömäs-
ti vaalityön. Ennen Pudas-
järvellä vierailua oli ollut 

muun muassa Oulussa Pik-
kuahon vaaliorganisaation 
järjestämä musiikkipainot-
teinen isänmaallinen tilai-
suus, jossa paikalla oli liki 
140 henkeä.

Selkeässä ja osin vauh-
dikkaassakin puheessaan 
Pikkuaho toi esille vaalitee-
mojaan. Ensimmäiseksi hän 
toivoi palaavan käytäntöön 
ennen niin hyvän ja toimi-
van kodinhoitajakäytännön, 
joka on tuonut tosi tarpeelli-
sen avun lukuisiin lapsiper-
heisiin. Lasten ja nuorten ja 
perheiden asiat, unohtamat-
ta ikääntyneitä, Pikkuaho 
sanoi olevan lähellä sydän-
tään. Hän harmitteli suures-
ti tasa-arvoisen avioliittolain 
äskeistä äänestystulosta.

-Emme saa luovuttaa 
vuosituhansien aikaisen 
miehen ja naisen avioliitto-
käytännön puolustamista, 
hän totesi.

Kestäviä arvoja; koti, us-
konto ja isänmaa, hän koros-
ti yhteiskunnan perustana.

-Yrittämisen edellytyk-
set tulee parantaa, jolla tur-
vataan samalla työllisyys. 
Valitettavasti nykyinen tu-
kipolitiikka kannustaa osit-
tain passiivisuuteen. Nykyi-
sen suuruinen työttömyys 
on vakava ongelma. Uusia 
työpaikkoja tarvitaan ja täs-
sä olisi kuntien ja valtionkin 
käytettävä kaikki mahdolli-
set keinot. 

Pikkuaho kertoi olevansa 
valmis tekemään lujasti töi-
tä muun muassa Pudasjär-
ven työttömyyden vähentä-
miseksi.

Hän kertoi kirjoittavan-
sa ahkerasti blogia ja kehotti 
kuulijoita seuraamaan sieltä 
ajatuksiaan ja tekemisiään. 
Lopuksi Pikkuaho antoi ti-
laisuuden kysymyksille ja 
yhteiselle keskustelulle.

Heimo Turunen

Paikalliset Kokoomusaktiivit Antero Kokko ja Pekka Niemitalo sekä kansanedustajaehdokas Sami Pikkuaho tar-
josivat glögiä paikalle tulleelle Rauni Kukalle. 

Aune Ekdahl avasi Pikkuahon eduskuntavaalityön avaustilaisuuden Pudasjärven 
kaupungin valtuustosalissa.

Pikkuahon vaalikiertueella käyttämä auto oli teipattu 
näyttävästi ja taitavasti.

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: MA-PE 10-17

Ompelupalvelu

Sarassa 
valmistettuja 
TUOTTEITA

LOPUT
JOULU-

KANKAAT
Ota 3 

maksa 2 -30%
Ovh.
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Pudasjärven kyläneuvoston 
kokous pidettiin Suojalin-
nalla torstaina 27.11. Kylä-
neuvoston tärkeimpänä teh-
tävänä on toimia luontevana 
kohtaamispaikkana, jos-
sa kaupungin viranhaltijat, 
luottamushenkilöt ja asuk-
kaat vaihtavat ajatuksia ja 
käyvät tasavertaista vuoro-
puhelua keskenään. Paikal-
le oli 25 henkeä kahdeksasta 
eri yhdistyksestä. Neuvos-
ton kokouksia on järjestetty 
pitkin pitäjää muutamia ku-
luneen vuoden aikana ja nyt 
järjestelyvuorossa oli Ku-
renalan kyläyhdistys yhdes-
sä Työpetari Ry:n kanssa. 

Kurenalan kyläyhdistyk-

Kyläneuvosto kokousti Kurenalan kyläyhdistyksen vieraana

sen puheenjohtaja Kerttu 
Simu kertoi, että uudella yh-
distyksellä on takanaan rei-
lu vuosi aktiivista olemassa 
oloa. Suurimpana saavutuk-
sena pidetään torin elävöit-
tämistä eri tapahtumilla ja 
tempauksilla. Peräkärry-
kirppikset ovat löytäneet 
käyttäjäkuntansa, väkeä 
paikalla on käynyt jopa 300 
henkeä. Yhdistyksellä on jä-
seniä 35. 

Pudasjärven kaupungin 
kehittämisasiantuntija Virpi 
Harilahti- Juola piti esityk-
sen maahanmuuttajien tilan-
teesta Pudasjärvellä. Heidän 
kauttaan on syntynyt Pudas-
järvelle 38 uutta työpaikkaa. 

Väestöstä 2,5 prosentilla on 
maahanmuuttotausta. Eni-
ten muuttajia on tullut Ruot-
sista paluumuuttajina. Maa-
hanmuuttajien ikäjakauma 
on hyvin nuorta ja eniten on 
tullut 16- 24 vuotiaita. Ko-
touttaminen ja Pudasjärvel-
le sopeutuminen on suju-
nut pääosin hyvin ja osa on 
saanut ammattitutkinnonkin 
Pudasjärvellä olevista opin-
ahjoista. Esityksen lopus-
sa keskusteltiin vilkkaasti 
myös siitä, mitä valtio mak-
saa maahanmuuttajista Pu-
dasjärven kaupungille.

Tämän jälkeen kuultiin 
eri kyläkulmien kuulumiset 
ja puheenvuoron käyttivät 

Yleisössä oli väkeä Pudasjärven kyliltä sekä kaupungin työntekijöitä, Kyläneuvoston yksi tarkoituksistahan on 
lisätä vuoropuhelua kylien väen sekä päättäjien välillä. 

Pudasjärven kaupungin 
kehittämisasiantuntija 
Virpi Harilahti-Juola ker-
toi maahanmuutosta Pu-
dasjärvelle: Noin puolet 
ovat muuttaneet tänne 
työhön, koulutukseen tai 
perhesuhteisiin liittyvis-
tä syistä ja noin puolet 
ovat turvapaikkapäätöstä 
odottavia pakolaisia.

Jongun, Livon, Ervastin, Ait-
tojärven, Pintamon, Korpi-
sen ja Iinattijärven edustajat. 
Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että nyt on kylillä tekemi-
sen meininki ja uusia ideoita 
on liikkeellä runsaasti. Ky-
lien veturina ja mallina voi-
daan pitää Livon kylää, joka 
on jo pitkään kehittänyt ky-
lää ja sen toimintaa elinvoi-
maiseksi. Kylä on saanut 
valtakunnallisesti palkintoja 
useaan otteeseen.   

Pudasjärven kaupungin 
palvelusuunnittelija Ritva 
Kinnula esitteli vuoden 2015 
kehittämis- ja toimintatuki-
avustuksia. Vuosi 2014 on 
ollut avustusten suhteen pi-

lotti vuosi ja avustuksia jaet-
tiin yhteensä noin 80 000 eu-
ron edestä. Nyt kannattaa 
valmistautua jo ensi vuoteen 
ja miettiä yhdistyksissä tar-
peet ja toiminnot valmiik-
si avustusten hakemiseen. 
Vuoden 2015 avustukset tu-
levat jakoon tammikuussa. 
Avustustenhakuohjeet tule-
vat kaupungin nettisivuil-
le ja hakemisesta myös tie-
dotetaan paikallislehdissä. 
Kinnula kehotti ottamaan 
häneen yhteyttä, jos asia 
mietityttää yhdistyksissä, 
että voidaanko hanke toteut-
taa kaupungin avustuksen 
kautta. Ritva Kinnula jakoi 
Arjen turvaa hankkeen saa-
man kansainvälisen palkin-
non kopiot jokaiselle paikal-
le olleelle yhdistykselle. 

Lopuksi Työpetarin toi-
minnanjohtaja Tuomo Joki-
kokko esitteli oman yhdis-
tyksen toimintaa kuulijoille. 
Lähinnä kiinnosti, mitä pal-
veluita muut yhdistykset 
voivat saada Työpetarilta. 
Toimintaa on kehitetty muu-
tama kuukausi mallilla, jos-
ta yhdistykset voivat saada 
apua kaikkeen tukityöllis-
tämiseen liittyviin asioihin. 
Työpetarin palvelujen laa-
jenemista haluttiin myös 
muillekin kylille kuin kes-

kustaan.
Seuraava kyläneuvos-

ton kokous pidetään Jongul-
la Paukkerinharjun koululla 
26.2.2015. 

Tuomo Jokikokko, 
kuvat Jenny Kärki

Tasokas konsertti talkoohengessä veteraaneille
Sunnuntaina 30.11. järjes-
tettiin yhdeksättä kertaa 
hyväntekeväisyyskonsertti 
Pudasjärven sotaveteraani-
en hyväksi. Pyhä yö Taipa-
leenjoella -joulukonsertin 
tuotolla tuetaan veteraa-
nien kotiasumista, hengel-
listä työtä sekä virkistys-
toimintaa. Tuottoa kertyi 
arviolta 1300 euroa.

Konsertti-idean isä ja 
puuhamies Vesa Holm-
ström kertoi puheessaan 
päivän olleen seitsemän-
kymmentäviisi vuotta sit-
ten alkaneen Talvisodan 
muistopäivä. Sataviisi päi-
vää kestänyt Talvisota 
aloitti Suomen historiassa 
viisi vuotta kestäneen ajan-

Baritoni Hannu Niemelää 
säesti Markus Vaara piano ja 
urut sekä Niemelä lauloi myös 
välillä Sari Hukarin kanteleen 
säestyksellä. 

ONMKY:n poikakuoro Ynnin pojat esiintymässä Mihkel Kolditsin johtamana. 

jakson, jolloin kansamme 
menetykset olivat mittaa-
mattomat ja jättivät tänäkin 
päivänä näkyvät jälkensä. 
Pudasjärveläisiäkin kaatui, 
kolmessa sodassa kaikki-
aan 421 henkilöä: Talviso-
dassa 76, Jatkosodassa 326 
ja Lapinsodassa 19.

- He, jotka aikanaan läh-
tivät sotaan, olivat pakon 
edessä. Meillä on vastuu 
huolehtia veteraaneista, 
vaikka ei ole pakkoa. Osal-
listumisesta saamme hyvää 
mieltä ja tunteen, että jo-
kainen osaltaan hoitaa vel-
vollisuutensa, Holmström 
kertoi puheessaan.

Kirkkoherra Juha Rau-
hala puheessaan avasi jou-

lun sanomaa: Jumalan valo 
ja kirkkaus laskeutuu alas 
ja poistaa pimeyden. Jee-
suksen syntyminen mer-
kitsee myös rauhan julis-
tamista kansoille. Puheen 
jälkeen laulettiin yhdessä 
adventin kunniaksi Hoosi-
anna.

Konsertin ohjelmisto 
oli jälleen isänmaallinen ja 
jouluinen, kulkusetkin ki-
lisivät. Taipaleenjoen tais-
telussa komppaniapäällik-
könä toimineen Yrjö Jylhän 
runot ”Pyhä yö” ja ”Ko-
tiin” lausuttiin ja niissä 
kerrottiin häntä kosketta-
neista taistelutilanteista.

Tasokkaita musiikkiesi-
tyksiä tarjosivat muun mu-
assa oopperalaulaja Hannu 
Niemelä, joka oli myös ti-
laisuuden taiteellinen joh-

Joululahjaksi!

myynnissä
Pudasjärven Kirjakaupassa,

Livon koululla,
Pirjo Riihaholta (p. 044 203 0720)

Hinta 28,-

Elämänmakuisia runoja

Sormuksen 
varjo

Pirjo Riihiahon runokirja

taja, säestäjä Markus Vaa-
ra Oulun konservatoriosta, 
kalevalaisen kanteleen tai-
taja Sari Hukari sekä Ou-
lun NMKY:n poikakuoro 
johtajanaan kuoromusiikin 
läänintaiteilija Mihkel Kol-
dits.

- Sotkajärven kyläyhdis-
tykset ovat tässä mukana ja 
haastamassa yrityksiä sekä 
yhteisöjä. Nykyisin muka-
na on laajemmin toimijoita, 
kuten seurakunta ja kau-
punki. Kaikki, jopa esiin-
tyjät, ovat olleet mukana 
pyyteettömästi talkoomie-
lellä. Ensi vuoden konsert-
ti sijoittuu jälleen itsenäi-
syyspäivän läheisyyteen ja 
ohjelmaakin on jo suunni-
teltu. Joka vuosi ohjelmaan 
otetaan jotain uutta, Holm-
ström lupaa. HT

Haastajina olivat veteraanien hyväksi keräykseen: Hirvaskosken kyläyhdistys, Sotkajärven Veto, 
Korentojärven kalaveden osakaskunta, Sotkajärven metsästysseura, Sotkajärven Maa- ja 

kotitalousseura ja Koillis-Golf. 
Haasteeseen voi vastata: Sotkajärven Vedon konserttitili: FI75 5360 0420 0672 85.

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy 

joulun ja uuden 
vuoden alla:
ke 17.12., 
ma 22.12., 
ke 31.12. ja 

ke 7.1.

Varaa ilmoitustilasi 

joululehteen 

hyvissä ajoin!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti



16 17nro 50PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti10.12.2014 10.12.2014nro 50

Joulunavaus S-marketissa
Pudasjärven S-marketin 
joulunavauksessa perjan-
taina 5.12. kävi koko päivän 
runsaasti väkeä. Joulupukki 
oli kahteenkin otteeseen toi-
vottamassa asiakkaat terve-
tulleeksi suklaakaramelli-
en kanssa ja niitä hän jakoi 
niin lapsille kuin aikuisil-
le. Toki hänellä oli aikaa 
runsaammin lasten kans-
sa keskusteluun ja joulu-
lahjavinkkien kuuntele-
miseen. Kaikille tarjottiin 

glögiä maittavien joulutort-
tujen kanssa. Arinan palve-
luneuvoja Marjatta Svennil-
lä oli palvelupiste, jossa hän 
esitteli S-pankin palvelu-
ja sekä Arina osuuskaupan 
omistajajäsenasiaa. Aulas-
sa oli Kurenalan koulun 6 
B luokan myyntipiste luok-
karahaston kartuttamiseksi 
ja Juho Kuopuksen valoku-
vateosta oli kauppaamassa 
Hilkka Parkkisenniemi. 

Kinkkuarpalippuihin 

saattoi jokainen kirjoittaa 
nimensä. Maanantaina toi-
mitetussa arvonnassa kin-
kun voitti Pasi Päkkilä, 50 
euron lahjakortin Eero Luo-
ma ja kestokassin Helena 
Karlbom. 

Myymäläpäällikkö Niko 
Haapaniemi esitteli uut-
ta gluteenittomien tuottei-
den hyllyä, joka on mah-
dollistanut valikoiman 
laajentamista aikaisemmas-
ta. Valikoimaa on mahdol-

lista vieläkin laajentaa, mi-
käli sillä on kysyntää, kertoi 
Haapaniemi. 

Viime jouluna oli suu-
ri kysyntä Saarioisten kyp-
sällä ja luuttomalla kin-
kulla. Sitä on nyt tilattu 
joulumyyntiin reilusti – ei 
pitäisi loppua kesken, arvi-
oi Haapaniemi. 

Heimo TurunenMarja-Leena Heikkilä ja Jussi Puurunen nauttimassa glögiä ja joulutorttuja, joita oli-
vat tarjoilemassa Pudasjärven Urheilijoista Marko Koivula, Minna Veijonen ja Kauko 
Tervonen. Myymäläpäällikkö Niko Haapaniemelläkin oli järjestynyt hetki aikaa glö-
gin nauttimiseen. 

Palveluneuvoja Marjatta Svennin palvelupisteessä 
Roosa Peltoniemi täyttämässä Arinan jäsenhakemusta. 

Merja Ylikoski Aittojärven Kynkäältä oli perheen nuorimpien lasten Eerikki 3v, Olavi 
5v ja Olivia 1v joulupukkia tapaamassa ostoksilla käydessään. Pirkka ja Merja Yli-
kosken perheessä on yhteensä 10 lasta, jotka odottavat pukin vierailua aattona. Jo-
kainen on kirjoittanut lapuille lahjatoiveitaan ja ne on ripustettu ulko-oveen. Tonttu 
on ne jo käynyt hakemassa, kertoi Merja. 
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Ensimmäinen hirvi ja peijaiset vuonna 1979
Pudasjärven Metsästysseurassa pitkä peijaisperinne

Pudasjärven Metsästysseu-
ran hirvipeijaisiin lauantaina 
29.11 Kurenalan koululle oli 
kokoontunut noin 90 maan-
omistajaa ja seuran jäseniä 
perheineen. Monilla osallis-
tuneilla on jo pitkä perinne 
käydä hirvikäristys syömäs-
sä ja juoda kääretorttukahvit 
päälle. Monelle perheellä on 
ollut myös nuorta sukupol-
vea mukana. Tilaisuudes-
sa tapaa myös muita tuttu-
ja ja hakeudutaan samaan 
pöytään kuulumisia kerto-
maan. Peijaisten lopuksi on 
järjestetty hirvenlihan huu-
tokauppa ja -arvonta kuten 

nytkin. Siinä on mahdolli-
suus saada kotiin vietäväksi 
joko huutamalla tai arpa-
onnella hirvenlihaa. Peijais-
ten loppuhirvikäristys kävi 
myös mukavasti kaupak-
si. Kun vielä perunamuusia-
kin jäi kotiin vietäväksi, niin 
moni saattoi jatkaa peijais-
ruoalla myöhemmin koto-
na. Hyvän hirvikäristyksen 
kokkina oli Raija Suorsa, ku-
ten monina edellisinä vuo-
sinakin.

Seuran ensimmäinen lu-
pahirvi kaadettiin vuon-
na 1979 ja samalla tuolloin 
pidettiin ensimmäiset hir-

vipeijaiset. Siitä lähtien on 
hirviä saatu kaadettua joka 
vuosi ja myös peijaiset pidet-
tyä. Kaikkiaan on saatu kaa-
dettua yhteensä 485 hirveä 
ja kaatoprosenttikin koko 
ajalta ovat mukavat 92 pro-
senttia. Ennen ensimmäisen 
hirven saamista oli kolme 
edellistä vuotta jäänyt se yk-
sikin lupahirvi saamatta eli 
harvassa hirvet tuolloin oli-
vat nykyiseen verrattuna.

Hirvikanta seuran alu-
eella niin kuin koko Pudas-
järvellä on alarajalla eli kan-
nan toivoisi nousevan eikä 
enää laskevan, kuten se vii-
me vuosina on tehnyt. Kulu-
valla metsästyskaudella lu-
pia on neljälle aikuiselle ja 
kahdelle vasalle. Kaadettu-
na on kolme aikuista ja kol-
me vasaa eli yhden aikui-
sen luvalla on kaadettu yksi 
vasa ja vielä toisen vasan 
saanti oli peijaispäivänä kes-
ken. Metsästys alkoi lupaa-
vasti, sillä viimeiset kaadot 
tehtiin jo lokakuun 12.päivä. 
Sen jälkeen muutamana vii-
konloppuna vielä vasoja nä-
kyi, mutta nyt näyttää niiden 
osalta melko tyhjältä. Toi-
vo vasan saantiin jää siihen, 
josko hirvien talvilaitumel-
le liikehdintä niitä vielä toi-
si. Seuran alue jokivarsineen 

ja saarineen on pääasiassa 
kesälaidunaluetta eli hirvet 
muuttavat alueelta muualle 
talven ajaksi.

Hirviluvat ovat ajan saa-
tossa suuresti vaihdelleet. 
Suurin lupamäärä on ollut 
vuonna 2007, jolloin 27 lu-
valla sai kaataa 18 aikuista ja 
18 vasaa. Tuolloinkin jäi vain 
kolme vasaa saamatta. Sattu-
moisin tuohon vuoteen ajoit-
tuu seuran Riistariihen val-
mistuminen eli siitä lähtien 
hirviporukka on huolehtinut 

hirvien nylyn, riiputuksen 
kylmiössä, lihanleikkauk-
sen ja –pakkauksen vakuu-
miin omissa hirvenkäsitte-
lytiloissa. Tilat ovat olleet 
käytettävissä myös muille 
hirviporukoille. Ensimmäi-
senä vuotena kaikkiaan 48 
hirveä käsiteltiin ajanmukai-
sissa tiloissa. Tänäkin vuon-
na päästään ihan mukavaan 
määrään, kun tilaa on käy-
tetty jo 29 hirven käsitte-
lyyn. Tänä syksynä erikoi-
sesti moni on tuonut hirvet 

nyljettyinä kylmiöön riippu-
maan ja leikattavaksi. Hirvi-
en käsittely ajanmukaisissa 
ja hygieenisissä tiloissa näyt-
tää saavan lisää kannatusta 
hirviporukoissa.

Pudasjärven Metsästys-
seura on Pudasjärven suu-
rimpia noin 10 000 hehtaarin 
hirvenmetsästysalueeltaan 
ja seurassa on jäseniä 186. 
Hirvenmetsästysmaat koos-
tuvat noin 230 tilasta.

Pentti Timonen

Ruokailun lomassa peijaisväellä oli aikaa myös vaihtaa kuulumisia. Etualalla Mur-
sunsaaren peijaisväkeä.

Kotiin vietäväksi jäi myös käristystä perunamuusei-
neen. Peijaisten huutokauppaa ja arvontaa suorittivat 
Paavo Pihlaja, Timo Hostikka ja Pentti Timonen.

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

Ranuan Kenkätalo

J JOULUN VARMAT 
LAHJAIDEAT!

MIESTEN KALSARIT
- Koot:48-58                    
- 100%puuvilla 13,50Alkaen

MIESTEN 
NAHKA-
SORMIKKAAT                               16,95Alkaen

NAISTEN LAADUKAS
NAHKA-
SORMIKAS 28,90

KARVALAKIT 

ERÄ PITKIKSIÄ 
POISTOHINTAAN 5,-

AAMU-
TOSSUT 19,80Alkaen

KIRISTÄMÄTÖN 
SUKKA 7,90

KOTIMAINEN
VILLAPOHJASUKKA 7,90

LASTEN 15,90Alkaen

AIKUISTEN 17,90Alkaen

PIPOT 7,50Alkaen

34,-
NAISTEN 
OLOASU
- Lämmin fleece                          
- Väri: lila, kanerva
- Napit edessä

19,80
NAISTEN 
PAITULI
- Kaksi kuosia               
- Koot: s-xxl

Alkaen

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop
Loppuviikon tarjoukset!

Kulta Katriina
500g

3,99
pkt

Atria Nauta-sika
jauheliha 400g

1,50
pkt

ke-to

Atria 
Burgeri 110g

0,50
kpl

Atria
Punainen lenkki 

500g

1,99
pkt

Atria
Jauheliha- ja 

kinkkupizza 200g

1€kpl

Atria
Punajuuri-,

peruna-, ja italian-
salaatti 400g

1,49
kpl
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Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 € + 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, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: leh-
ti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

SEKALAISTA

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN 
3 H + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, 
putkiremontti tehty, 

talossa oma talonmies.
Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Puh. 0400 522 501.

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Hetepirtillä järjestetään 
perjantaina 12.12. Oh-
jelmalliset iltamat, jossa 
esiintyy Tanssiorkesteri 
Ylix. Iltamissa tanssitaan 
ja välillä keskustellaan ja 
saadaan ajankohtaista tie-
toa illan emännältä, kan-
sanedustajaehdokkaal-
ta Eeva-Maria Parkkiselta 
muun muassa Viinivaa-
ran vedenottohankkeen 
tilanteesta. Monenlais-
ta ohjelmaa, arvontaa ja 

hauskuuttakin sisältävät Il-
tamat aloitetaan kello 20.30.

Illan musisoinnista vas-
taava nuorten soittajien bän-
di saapuu Ylikiimingistä. 
Menoa piisaa, koska nämä 
muusikot ovat nuoresta iäs-
tään huolimatta kuulemma 
aikamoisia petoja lavalla. 
Siinä on lavalla myös tyttö-
energiaa, niin että kannattaa 
mennä kauempaakin katso-
maan ja tanssimaan. Tuuli 
Marttila-Tornio soittaa kos-

Hetepir tillä Ohjelmalliset iltamat
Kurenkoskessa tanssiorkesteri Sway

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 
13.12. oululainen tanssior-
kesteri Sway. 

Lukuisille pudasjärveläi-
sillekin tuttu yhtye on keik-
kaillut nykyisellä kokoon-
panolla jo vuodesta 2001. 
Orkesteri soittaa monipuo-
lista tanssimusiikkia sisäl-
täen sekä kotimaisia että ul-
komaisia kappaleita, joissa 
löytyy rytmejä jokaiseen ma-

kuun. Nelimiehinen or-
kesteri on tuttu näky ra-
vintoloiden ohella myös 
tanssilavoilla, juhlatapah-
tumissa ja yksityistilai-
suuksissakin. Orkesterin 
työnjaosta on sovittu seu-
raavanlaisesti: Urpo Enck-
ell kitara ja laulu, Petri 
Enckell koskettimet ja lau-
lu, Jani Enckell rummut, 
Aki Enckell basso ja lau-
lu. PK

kettimia, Anu Taskila laulaa 
ja soittaa hanuria ja Tuomas 
Marttila-Tornio hanuria. PK

Marshal Power Grip talviren-
kaat 145 R12 720. Nissanin 
vanteilla, vähän käytetty, 100 
€. Renkaat Rimmillä. Kauko p. 
040 571 2457.

Myydään Traktorin piikkikettin-
git ja Aggregaatti. P. 0400 188 
125.

Leikattuja joulukuusia, keskus-
tan alueella kotiin toimitettuna, 
alkaen 30 €/kpl. P. 040 529 
7804/klo 17 jälkeen.

 

Olimme itsenäisyyspäivä-
nä Pelttarijärvellä. Joku koi-
ra oli ajanut hirveä takaa, 
jolloin se oli hädissään juos-
sut jäälle ja pudonnut järven 
niemeen. Se ui siellä ehkä 
noin kaksi tuntia. Jouduim-
me kutsumaan palokunnan, 
jotka sahasivat moottorisa-

Jäihin vajonnut hirvi pelastettiin

hoilla jäähän reitin hir-
velle. Hirveä oli ve-
tämässä pois vedestä 

usean hengen miesporuk-
ka hirven takapuolen takaa 
vedetyllä narulla. Kun hirvi 
saatiin kuivalle maalle, niin 
se tärisi kylmästä.  

Jätimme kylmettyneen 
eläimen lepäämään joksikin 
aikaa ja lähdimme pois. Kun 
sitä myöhemmin mentiin 

katsomaan, niin se seisoi jo 
siellä ja lähti kymmenen mi-
nuutin päästä juoksemaan 
pois metsään eikä sitä tar-
vinnut lopettaa. Toinen hir-
vi oli vissiin juossut saareen 
ja juossut sieltä jäätä pitkin 
maihin. Loppu hyvin ja hir-
vi selvisi!

Milla Pesälä 13 v

Neljättä kertaa pidetyt Os-
viitan joulumyyjäiset pidet-
tiin tänä vuonna 20. mar-
raskuuta. Tapahtuma keräsi 
jälleen kerran mukavasti tu-
van täydeltä joulumielisiä 
asiakkaita. Joulutorttujen 
menekistä päätellen kävijöi-
tä oli reilut kaksisataa. Myy-
jäisiä vietettiin leppoisissa 
joulutunnelmissa. Joulumu-
siikkia soi niin levyltä kuin 
livenäkin. 

Päivätoiminnan ja kun-
touttavan työtoiminnan 
kuntoutujat ovat itse val-
mistaneet syksyn aikana 
myytävät koriste-esineet. 
Myytävänä oli muun mu-
assa tekstiili- ja puukäsitöi-
tä, koruja sekä leivonnaisia. 
Myyjäisten tuotto käytetään 
muun muassa materiaali-
hankintoihin ja kuntoutuji-

Osviitan joulumyyjäiset jo perinne

Myyjäisissä oli tarjolla monenlaisia käsitöitä. 

en päiväretkien mahdollis-
tamiseen. 

”Näin joulun alla tahtoo 
tuolla naisväellä olla kiireis-
tä aikaa”, totesi eräs mies. 
Kun kysyin, ”että mitenkäs 
se on miesväen kiireiden lai-
ta?”, niin vastaukseksi sain, 

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
viikonvaihteen syyskoko-
uksessaan Muhoksella in-
sinööri Jari-Pekka Teurajär-
vi Oulusta. 

Piirihallitukseen valit-

tiin muun muassa Juho Kel-
lolampi Pudasjärveltä. Piiri 
valmistautuu tuleviin edus-
kuntavaaleihin valmiina 
ajamaan pohjois-pohjalaisia 
teemoja, maa- ja metsätalo-
uden sekä teollisia työpaik-
koja. Pienten ja keskisuur-

ten yritysten asemaa tulee 
parantaa perussuomalais-
ten esittämän alv-vapaan 
tulorajan nostolla ja huojen-
nusalueen laajennuksella. 

PS tiedotus

Teurajärvi Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi

Ahkeran taivalkoskelaisen 
kirjailijan Niilo Keräsen uu-
sin kirja Nuori Maria ilmestyi 
tänä syksynä. Nuori Maria 
saa viestin, että hänestä tu-

lee Jeesuksen äiti. Mitä Maria 
ajattelee tehtävästään? Entä 
kihlattu Joosef? Tässä nuor-
tenkirjassa seurataan heidän 
elämäänsä, kun Jumalan il-

moitus alkaa käydä toteen. 
Niilo Keränen esittelee 

uusinta kirjaansa Päätalo-
keskuksessa keskiviikkona 
10.12. kello 18. HT

Keräsen Nuori Maria esittelyssä

”että taisi jatkosodan aikaan 
olla kyllä miesväellä kiirei-
tä”. Kiitokset asiakkaille ja 
työntekijöille! Rauhallista 
joulun odotusta kaikille!

Harri Inkeröinen, 
kuva Teija Kuha-Kaarre

Autoileva, reipas ja puhelias 
Joulupukki varattavissa aatto 
illaksi. 40 €. P. 040 549 1357.  

VUOKRATAAN

Työssä käyvä fysioterapeutti 
etsii yksiötä/kaksiota, p. 045 
110 4677.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.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

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

ensio@pudasjarvenisannointi.fi
eeva-liisa@pudasjarvenisannointi.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJAAVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen fysioterapia
• Ikääntyneiden fysioterapia
• Lähetehoidot
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAANRAKENNUSTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT
ALASI 

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
- HOUKUTTELU  

KUVAT  
poistohinnoin

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin
-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
- Lusikat ja lipat  

alk. 10kpl/20€

-  Akkulämmitteiset 
HANSKAT JA LIIVIT

-  SIIMAT, KELAT, VAVAT 
-  KAHLUUSAAPPAAT
-  KAHLUUHOUSUT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAMERA
 FullHD + tarv. 190€
-  Autokamera  99 €
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  Nelitahti PERÄMOOT-

TORIT 2,6 hv 599€. 
 5 hv 899€
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PAINOPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

PAINOPALVELU PUURUNEN

PAINOPALVELU PUURUNEN

Jukolantie 4

Jukolantie 4

Järkilahjat pukinkonttiin! 

NIMIKOIDUT:
*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*kylpypyyhkeet
*laudeliinat
*toilettilaukut

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot

*reput, kassit
*kännykkäpussit
*pikkuväen lompakot

  
TERVETULOA!

  
TERVETULOA!

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

ps. alakerran KIRPPUTORILLA 
paljon käytettyä ja uutta tavaraa!!

ps. alakerrassa 
edullista lahjatavaraa

Jätä tilaus nyt, saat valita
haluamasi väriyhdistelmät
maahantuojan kuvastosta!

PAINOPALVELUSSA UUSI
PAINOMENETELMÄ:

PAINOPALVELUSTA YKSILÖLLISET,
NIMIKOIDUT TEKSTIILIT PUKINKONTTIIN

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

Upeat painotyöt valokuvista ja 
piirroksista t-paitohin, essuihin,
tyynyliinoihin, hiirimattoihin...

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

...sekä 
    tutut, suositut joululahjat

av. ma-pe 10-17

av. ma-pe 10-17

Toimitusaika 
vain 2-3 päivää!!

Kirjasto täyttyy iloisesta jou-
lutohinasta torstaina 11.12. 
kello 16.– 20. Kirjaston jou-
lu! -iltatapahtuma päätetään 
Markku Kemppaisen johdat-
tamana yhteislauluihin kel-
lo 19 alkaen, mutta ennen 
kuin laulu raikaa puuha-
taan työpajoissa, ratkotaan 
joulupolun arvoitus, katso-
taan improvisaatioteatteria, 
tanssitaan tonttujen johdol-
la sekä tavataan kello 18.15 

Taas saamme mielemme ja 
sydämemme laskea kohti 
Joulurauhaa. Ja iloiseksi pe-
rinteeksi on meillekin työ-
hön rantautunut pikkujou-
lu. Sinne työntouhuun on 
mukava soluttaa pieniä juh-
lahetkiä. Sellaisen saimme 
viettää Suomen itsenäisyys-

Kurkistus jouluun
päivänä Rimmintien tuki-
asunnoilla.

Suoma oli urakoinut 
asukkaiden kanssa torttuja 
ja pipareita. Raimo sai kun-
nian toimittaa joulupukin 
virkaa, liekö muistanut Kor-
vatunturille verokortin toi-
mittaa? Marjon laittamat 

makeiskulhon taisi käydä 
huonosti, luulen, että pohja 
paistaa jo. Annen lämmittä-
mä glögi hiveli makuhermo-
ja ja Tarjan tarjoilema kahvi 
nosti kummasti tunnelmaa 
ja torttupinot kera piparei-
den hävisi makeisiin suihin. 
Kynttilät loistavat kauniisti 

pimenevässä illassa ja saam-
me nauttia iloiten elämästä. 
Joulupukki saateltiin laulaen 
toisiin juhliin.

Onerva Ronkainen

Joulu tulee kirjastoon
saapuva joulupukki.

Kansalaisopiston lasten ja 
nuorten teatteriryhmä Jippii 
paljastaa kello 17. millainen 
on ”Korvatunturin vuosittai-
nen terveystarkastus”. Tans-
sitontut Hilkka ja Jaana eivät 
tanssi kuusen alla, vaan oh-
jaavat Just dance –tanssipe-
lin osallistujia aina tasatun-
nein.

Joulutapahtuman järjes-
tää kirjasto yhdessä kansa-
laisopiston ja vapaaehtoisten 
kanssa. Kirjaston jouluun on 
vapaa pääsy. 

Tervetuloa tonttuasussa tai 
muuten vain. 

Eija-Liisa Kasesniemi

Kirjaston tanssivat 
tontut Jaana Iinattiniemi 
ja Hilkka Haanela 
sekä työpajoissa häärivä 
joulumuori 
Taina Laakkonen.

Metsänhoitoyhdistykset jär-
jestävät jo toista kertaa pe-
räkkäin valtakunnallisen Jou-
lukuusikätköilyn lauantaina 
13.12. Kuusikätköily toteute-
taan geokätköilyä mukaillen 
noin 40 yhdistyksen alueel-
la ympäri maan. Kätköjä on 
kaikkiaan yli 150. Pudasjärven 
Metsänhoitoyhdistys on tässä 
mukana.

Metsänhoitoyhdistysten 
joulukuusigeokätköilyssä jou-
lukuusi tai -kuuset löytyvät 
koordinaattien osoittamas-
ta paikasta lauantaiaamuna 
13.12. Paikalle ensimmäisenä 
ehtinyt saa pitää kuusen löy-
töpalkkiona. Kuusen lisäksi 
kätköpaikassa on kätköpurk-
ki, jossa on lokivihko, johon 
toivomme kaikkien paikan 
löytäneiden kirjaavan käyn-
tinsä. 

Kuusikätköilyllä metsän-
hoitoyhdistykset haluavat toi-
vottaa kaikille hyvää joulua ja 

Joulukuusikätköilyä 
metsänhoitoyhdistyksissä

muistuttaa, että joulukuusen 
hakeminen metsästä ei kuulu 
jokamiehen oikeuksiin. Poik-
keuksen tekevät nämä jou-
lukuusikätköilyssä löytyvät 
kuuset, jotka on merkiksi ko-
risteltu punaisella metsänhoi-
toyhdistys-kuitunauhalla. 

Kuusikätköt voivat sijaita 
yksityisten henkilöiden, kun-
tien tai valtion omistamilla 
mailla tai piha-alueilla. Kätkö-
jen etsijöiden tulee noudattaa 
jokamiehenoikeuksia ja -vel-
vollisuuksia ja toimia häiriö-
tä tai vahinkoa aiheuttamatta.

Kuusikätköjen koordi-
naatit julkaistaan lauantai-
na 13.12. noin kello 8 osoit-
teessa: 
www.mhy.fi/joulukuuset sekä 
mukana olevien metsänhoi-
toyhdistysten sivuilla Ajan-
kohtaista –valikossa.

Antti Härkönen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Matti Pikkujämsä - kuvituksia 1.-31.12.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe 
suljettu.  Kulttuurikeskus Pohjantähti,  Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Koillismaan alakoulujen salibandyn mestaruusturnaus to 11.12. klo 9-15 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kirjaston joulu! to 11. 12. klo 16-20. Tonttupajoja lapsille klo 16-18. Lasten te-
atteriryhmä esiintyy klo 17. Joulupukki vierailee klo 18.15. Yhteislauluja klo 19-20. 
Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Kauneimmat joululaulut pe 12.12. klo 18 Aittojärven koululla.
Kauneimmat joululaulut Pärjänsuon hirvitallissa pe 12.12. klo19, Syötteen     ky-
lätalossa su 14.12. klo 13, Puhoksen kylätalossa su 14.12. klo 14, Sarakylän     kappe-
lissa su 14.12. klo 19 , seurakuntakodissa su 14.12. klo 19, Kipinän koululla ma 15.12. 
klo 18, Siuruan työväentalossa ti 16.12. klo 18, ja kirkossa ti 23.12. klo 19.
Joulumyyjäiset la 13.12. klo 9-14.  Tuomas Sammelvuo -salissa.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskuksella la 13.12. klo 11-14 luonto-
keskuksen laavulla on glögi- ja piparitarjoilu.  Söpöt valjakkohuskyt ovat tavattavissa 
klo 12-14. Luontokeskus on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–16.
Lucian-päivän oppilaskonsertti la 13.12. klo 17. Aira Siuruainen-Kalliolan, Keijo 
Piiraisen ja Jussi Juolan lauluoppilaiden sekä kansalaisopiston nuorten kansanmusiik-
kiyhtyeen jouluinen konsertti. Seurakuntakeskus,  Varsitie 12.
Neulekahvila kirjastossa to 18.12. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyl-
lyntie 4.
Keikalla! to 18. 12. klo 19-20. Ohjelmistossa kappaleita Antin ja Erakoiden toiselta 
levyltä Kaikki naiset sekä myös jouluisia säveliä. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskusella la 20.12. 
Kauneimmat Joululaulut Pudasjärven kirkossa ti 23.12. klo 19.
Jouluyön kirkko ke 24.12. klo 23. Pudasjärven kirkko, Mikanharjuntie 16.
Jouluaamun kirkko to 25.12. klo 8. Pudasjärven kirkko, Mikanharjuntie 16.
Suomi-Slalom Iso-Syötteellä la 27.12. klo 12.
Ilta-sessarit Iso-Syötteen SnowParkissa la 27.12. klo 19–21.
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteen Lumimaassa su 28.12. klo 14.
Mustin ja Lystin Uuden Vuoden retki ke 31.12. klo 14. Hiihtokeskus Iso-Syote.
I-S Tour kiertueen avauskilpailu ke 31.12. klo 17–20. Hiihtokeskus Iso-Syote.
Soihtulasku Iso-Syötteen eturinteillä ke 31.12. klo 23.55.
Ilotulitus Iso-Syötteellä ke 31.12 klo 00.00.
Tarmon rattikelkkakisa Iso-Syötteen Lumimaassa to 1.1.  klo 14. 
Mustin ja Lystin pujottelukisa IsoSyötteen Lumimaassa la 3.1. klo 14.00

KINKKUBINGO 
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 13.12. klo 13.00
Seuraava bingo: 

la 20.12. 
Tervetuloa! HNSwww.hetepirtti.fi

KINKKU-
BINGO

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8)

sunnuntaina 14.12. klo 18.00
Pääpalkintona 10 kg:n kinkku. 

Tervetuloa! 
Järj. Taku

Soittaa 
tanssiorkesteri YLIX

Tervetuloa!

Ohjelmalliset iltamat
pe 12.12. klo 20.30-24 Hetepirtillä

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

Lippu vapaaehtoinen

Illan emäntänä 
kansanedustajaehdokas 
Eeva-Maria Parkkinen.
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Jouluhartaus 
kirkkoherra Juha Rauhala, 

joululauluja kanttori 
Keijo Piirainen.

Puuron ja sopan jakelu 
Pitopalvelu Alpo Illikainen. 

Joulupukki paikalla. 
K-supermarketissa kaikille 

kahvitarjoilu 
yhteistyössä järjestävien 

yhdistysten kanssa. 

Olemme lahjoittaneet Työpetarin kautta ruokalahjakortteja suoraan niitä tarvitseville. 
Jyrkkäkoski Oy, E.T. Väliheikki Oy/Teboil, Huonekaluliike Heikkilä, Kylmänen Food Oy, 

Koillissähkö Oy, Autosähkökorjaamo/ Unto Siira, Neste Pudasjärvi. 

työttömille ja vähävaraisille
pe 19.12. kello 11 

K-supermarketin piha-alueella. 

JJoulupuuro-
tapahtuma

Kesseli ry

Pärjänsuolla  hirvihallilla! 
pe 12.12.2014  klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa viettämään 
yhdessä jouluisaa lauluiltaa!

Toivottaa hupitoimikunta

Illan aloitamme riisipuurolla ja klo 19.00 
Piiraisen Keijo viihdyttää ja laulattaa meitä.

Joulupukki tulee lahjasäkin kanssa 
lapsia ilahduttamaan.

Mukavan illan päätteeksi juomme torttukahvit.

Arpoja myynnissä jossa pääpalkintona 2 juhlakinkkua, 
50 € lahjakortti ja ym. palkintoja.

Kolehti kerätään Suomen Lähetysseuran työn hyväksi.

Pudasjärven kansalaisopiston 
lauluoppilaiden 

Lucian-päivän 
oppilaskonsertti 

seurakuntasalissa, Varsitie 12 
la 13.12.2014 klo 17.00

Konsertissa esiintyy 
Aira Siuruainen-Kalliolan, 

Keijo Piiraisen ja Jussi Juolan oppilaita. 

Ohjelmistoon on koottu perinteisiä jouluun 
liittyviä lauluja ja mukana on joitakin uudem-
piakin sävellyksiä. Solististen esitysten lisäksi 
kuullaan myös kolmi- ja neliäänisiä lauluja ja 
mukana on myös kansalaisopiston nuorten 

kansanmusiikkiyhtye. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

konsertti
Joulun sävel

Järjestää Lukion musiikkiryhmä

ti 16.12. klo 19 
seurakuntakodissa, Varsitie 12

Ohjelma 3 €.
Tervetuloa!

Keskiviikkona 10.12.
Tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

Perjantaina 12.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ LEILA

Lauantaina 13.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 • ke 14-01 • to 14-21  • pe 14-04 • la 14-04 • su 13-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Salissa: 
SWAY

Wintissä: klo 24-03.30  DJ HAMMER

TULOSSA:  la 20.12. JUJU, ennakolippuja myydään  15.12.-19.12. pubissa lipun hinta 
ennakkoon on 14 euroa sis. ep. ja ovelta 20.12. ostettuna hinta on 18 euroa sis. ep.

YLEISET PIKKUJOULUT

 Lipun hinta salin puolelle on 25 € sisältäen ruokailun sekä 
tanssilipun. Tanssilippu ruokailun jälkeen on 12€ sis. ep. 

Jouluruoka on katettu 
klo 20.00- 21.30,  jonka
 jälkeen alkaa tanssit.

KOKO PERHEEN 
PUUROJUHLA 

MTK-Pudasjärven jäsenille 
perheineen on 

Hilturannan leirikeskuksessa 
la 13.12.2014 alkaen klo 12. 

Tiedossa jouluista ohjelmaa ja tietenkin joulupuuroa!
Ei maksua. Tervetuloa! 

Ilm. to 11.12. mennessä puh. 040 596 6198 
(miel. tekstiviesti) tai maija.puhakka@luukku.com

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 18. päivä-
nä joulukuuta 2014 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 10.12.2014 alkaen 
kaupungin ilmoitustaululla ja 
internetissä osoitteessa www.
pudasjarvi.fi. Kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
23.12.2014 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 5.12.2014 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Rakennusvalvonta 
suljettu
Toimistomme on suljettuna  
ti-to 9.-11.12.2014 muuton 
vuoksi.
Rakennusvalvonta

Kirkkovaltuusto piti kulu-
van valtuustokauden vii-
meisen kokouksensa maa-
nantaina 8.12., joten kokous 
merkitsi myös kirkkoval-
tuutetun luottamustehtävän 
päätöstä usealle valtuute-
tulle. Paikalla oli myös jouk-
ko uusia kirkkovaltuutettuja 
seuraamassa kokousta.

Valtuusto hyväksyi kirk-
koneuvoston ehdotuksen 
1.1.2015 voimaantuleviksi 
hautapaikkamaksuiksi. Esi-
merkiksi paikkakuntalai-
selle arkkuhautamaksu on 
100 euroa 30 vuoden hal-
linta-ajalla ja vastaavasti ul-
kopaikkakuntalaiselle 350 
euroa. Kokous hyväksyi 
seurakunnan ja hautainhoi-
torahaston vuoden 2015 
toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelmat vuosille 
2016-2017.

Talousarviosta todettiin, 
että siinä on pienoista ylijää-

Kirkkovaltuustolla 
valoisa toimintakausi

mää. Vuosien 2015-2017 in-
vestoinnit sisältävät useita 
hankkeita, muun muassa ke-
sällä 2015 toteutettavan seu-
rakuntakeskuksen kattore-
montin, hankeselvityksenä 
tehtävän kirkon energiare-
montin, kirkon, kellotapulin 
ja vuodelle 2016 suunnitel-
lun asehuoneen huoltoterva-
uksen sekä Riekinkaankaan 
hautausmaan ilmoitustau-
lut. Rahoituslaskelman mu-
kaan seurakunnalla ei todeta 
olevan lainanoton tarvetta.

Talousarvion muutoksiin 
liittyvinä asioina valtuus-
to päätti, että puunmyyntiä 
ei toteuteta kuluvan vuoden 
aikana ja näin ollen metsä-
talouden ulkoinen toiminta-
kate jää alijäämäiseksi noin 
15 000 euroa. Lisäksi inves-
tointiosasta hyväksyttiin 
poistettavaksi 40 000 euron 
määräraha tuolien kunnos-
tamiseksi tai uusimiseksi. 
Koska seurakunnan 280 tuo-

lia on voitu kunnostaa ver-
hoilemalla ne uudelleen, 
voidaan nämä kustannukset 
kirjata investointiosan sijaan 
käyttötalouteen.

Toimintasuunnitelmaan 
liittyen kokouksessa todet-
tiin, että kirkossa on käyn-
nissä keskustelu seurakun-
tien rakennemuutoksesta, 
joka konkretisoituu kevään 
2015 kirkolliskokouksessa. 
Tuolloin kirkolliskokous ot-
taa kantaa rakennemuutos-
ehdotukseen. Pyrkimykse-
nä on saavuttaa suurempia 
seurakunnallisia yksiköitä, 
seurakuntayhtymiä, jotka 
olisivat itsekannattavia. Mi-
käli ehdotus hyväksytään, 
tarkoittaa tämä merkittäviä 
taloudellisia ja hallinnollisia 
muutoksia myös Pudasjär-
ven seurakunnan kohdalla.

Muista asioista mainit-
tiin muun muassa juma-
lanpalveluselämän uudis-
taminen, jota varten nuoret 

otetaan mukaan sunnuntain 
jumalanpalveluksen suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. 
Aikuistyössä jatketaan esi-
merkiksi miestenpiiriä ja 
raamattupiiriä sekä järjeste-
tään perheitä, vanhemmuut-
ta ja parisuhdetta tukevat 
koulutuspäivät. Pudasjärven 
kirkkokuoron todettiin viet-
tävän ensi vuonna 60-juhla-
vuottaan. Vuonna 2014 yh-
teistyössä kaupungin kanssa 
aloitettua lasten toiminta-
viikkoja jatketaan ja sopi-
musta kerhon pitämisestä 
vastaanottokeskuksessa jat-
ketaan. Diakoniatyössä to-
dettiin olevan tarvetta ko-
tikäyntityön ja henkilöstön 
lisäämiseen. Kiinteistöjen 
osalta todettiin olevan tulos-
sa merkittäviä korjauksia.

Kokouksen lopuksi kirk-
kovaltuuston puheenjohta-
ja Arvo Niskasaari kiitteli 
kaikkia osapuolia valtuusto-
kauden jouhevasta ja raken-
tavasta yhteistyöstä sekä hy-
vistä päätöksistä. Niskasaari 
puhutteli lopuillaan olevaa 
valtuustokautta Valon val-
tuustoksi liittyen esimerkik-
si hautausmaalla toteutet-
tuun pitkään kestäneeseen 
valaistuksen rakentamistöi-
hin. Valoisina asioina Niska-
saari piti myös seurakunnan 
nykyistä taloustilannetta ja 
jäsenmäärää. Tilaisuuden 
lopuksi nautittiin yhteinen 
jouluateria. Vanhoja kirk-
kovaltuutettuja seurakun-
ta muisti joululahjalla ja en-
sikauden uudet valtuutetut 
saivat almanakan.

Pertti Kuusisto

Kirkkovaltuuston viimeisessä kokouksessa oli kuulijoina paikalla tulevalle valtuustokaudelle valittuja valtuutet-
tuja ja varajäseniä, jotka saivat lahjaksi ensi vuoden almanakan. Vasemmalta Sirkku Fali, Kari Tykkyläinen, Ilma-
ri Lohilahti, Juhani Mattila, Aune Ekdahl, Taina Vainio, Mauno Ruokangas ja Suvi Puhakka. 

Seurakunta muisti kirkkovaltuutettuja kauden viimeisessä kokouksessa pienel-
lä joululahjalla. Valtuuston puheenjohtajalle Arvo Niskasaarelle lahjaa ojentamas-
sa seurakunnan talouspäällikkö Maire Puhakka, oikealla kirkkoherra Juha Rauhala.

Kesälle lähtöä kellot soittaa.
Viluinen syksyinen sää koittaa.
Pimeys valkeuden voittaa.
Lumi vaippansa heittää,
pohjoisen tunturit peittää.

Joulun siunaus
Ainaisen kesän maassa
pyhä lapsonen syntyi
aasien tallin seunustaan.
Jumalan lupaus täyttyi,
pimeyden valta päättyi.
Kääntyi historian lehti,
enkelit sen ensiksi ilmoitti.

Maassa rauha,
ihmisillä hyvä tahto.
Kaikukoon tämä sanoma
aina avaruudessa
joulun lapsosen syntymän
muistoksi.

Joulun siunausta anna
antelias, hyvä Jumala,
siunausta anelemme
jouluna, Sinulta,
kaikille maailman lapsille.

Pentti Leppänen 
Elämän puntari 2010

Pakkasöitten jälkeen
tavallisen kylmää.
Sateista ja pimeää.

Tuuli on kumonnut
voikukkaruukun.

Jossain synnytetään
uutta elämää.
Pieni ihme hengittämään
syyskesää.

Onnea pikkuiselle.

Pöytälamppu valaisee
mustakantista kirjaa.
Silmiä kirveltää
käsi tuskin jaksaa
liikuttaa kynää.

Uppoan ilooni suruuni
mihin vain
unohtaakseni:

Minun sylini on tyhjä.

Pirjo Riihiaho
Sormuksen varjo 2014

Uppoan

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

Tarjous voimassa 31.12.2014 saakka.

•  Hyvä tukihoitotuote 
kuivasta sisäilmasta 
kärsiville ja flunssan 
yhteydessä

•  Sisältää 0,75 % eu-
kalyptusöljyä, loput 
seesamiöljyä

•  Säilöntäaineeton

8,50€
(norm. 9,45 € / 10ml)

Nyt 

JOULUHINTAAN

10 ml

Naso Fresh Seesamiöljy
Raikas uutuus 

nenän kuiville limakalvoille!

• Seesamiöljy nenän kuiville limakalvoille
• Lisätty eukalyptusöljyä  antamaan raikkaan 

nenätuntuman

Kauttamme myös ilmastointikanavien 
putsaukset, kysy tarjous!

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

Kauttamme muunmuassa

Käyttövesi -ja 
patteriverkostojen 

saneeraukset Uponor-
komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupanpäälle!

PUDAS-KONEESTA PUKINKONTTIIN

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415. www.pudas-kone.fi

Olemme Jouluun asti 
avoinna joka päivä: 

ma-pe 9-17
la 9-17 ja su 12-18.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

First Kitchen -sarjaan 
kuuluva blender uniikilla 
muotoilulla.
Tehokas kuusiteräinen 
sekoitusterä.
● Tehokas moottori 500 W
●  Soseuttaa ja vatkaa mm. 

keitot, kastikkeet, pirtelöt, 
vauvanruoan ja smoothi-
en

ZS-S10CP CD-RADIOSOITIN
● MP3 toisto
● Äänitulo
● FM viritin

49€

Joustavat 
maksuehdot, kororonta 

maksuaikaa 
jopa 6 kk

PT 723 
PARRANAJOKONE

59€

● Ladattava, vesipestävä leukaa 
 myötäilevä ajopää 

LASTEN MOOTTORISAHA
Sisältää paristot, 
varaterän ja 
työkalupussin

PAISTINPANNU 28 cm

29€

First Kitcen 7781

59€

6972 VOHVELIRAUTA
Tyylikkäässä OBH Nordica vohveliraudassa 
suuret paistopinnat.
● Tuotekoodi OBH6972
● King Size vohvelirauta
● Säädettävä lämpötila
● Tarttumaton pinnoite

39€

2318 Café Punto KAHVINKEITIN
● Kahvinkeitin, jossa 1000 

W:n lämpöelementti
● Kapasiteetti 1,2 litraa, 

(10 kupillista)
● Automaattinen virran-

katkaisu 40 minuutin 
jälkeen

● Irrotettava suodatinte-
line (suodattimen koko 
1x4) 25€

2107 Tourin 450i GT HÖYRYSILITYSRAUTA
● Voimakas 

höyryntuot-
to takaa 
erinomaisen 
silitystulok-
sen. 

● Säädettävä 
höyrynmäärä, 
lisähöyry ja 
spray.

● Pysty- ja vaa-
kahöyrytys.

25€

6408 VEDENKEITIN
● Ruostumaton teräs 
● 1 litra  
● 1600W 
● Automaattinen virran-

katkaisu 
● 360 ° kierto 
● ylikuumenemissuoja 25€

6409 VEDENKEITIN Spirit
●  Tilavuus 1,5 L
●  Ruostumattoman pohjan alle upotettu 

vastus – helppo pitää puhtaana
●  Kannu on helppo asettaa 360° pyörivälle 

alustalle
●  Vesimäärän osoitin
●  Automaattinen virrankatkaisu
●  Tyhjiinkiehumissuoja
●  Irrotettava kalkkisuodatin

25€

Retro PÖYTÄRADIO
Ajaton retrodesign pöytäradio 
tammen värisellä puukotelolla. 
Mono, FM, AM radio ja kuulokeliitäntä. 

● Kaiutin: 8 Ohm 10 W
● Kuulokeliitäntä: Kuuloke 32 Ohm
● Koko: L 22cm x S 13,5cm x K 12,5cm 

39€

Eco Kitchen 8143

20€

JOULU-
KAHVI-

TARJOILU 
pe 12.12. 
klo 9-17

Tervetuloa!

● Vesimäärän näyttö vesi-
säiliössä ja kannussa 

● Tippalukko

TEHOSEKOITIN
● Soveltuu jääpalojen ja 

makeisten murskaamiseen 
esim. juomiin ja leivontaan

● 2 nopeutta ja pitoasento
● Lasikannun tilavuus 1,5 l

●  Automaattinen virrankatkaisu.  
●  Sisäänrakennettu kalkinpoistosuodatin.
●  Valaistu vesisäiliö (350 ml). 
●  Tippalukko.
●  Keraaminen pohja.
●  Pitkä johto 3 metriä.

● Keraaminen 
pinnoite 

Saatavana myös raivaussaha malli 


