
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 17.12.2014

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

nro 51 2014-lehti

Joulumyyjäisissä
jälleen vilkasta s.4 

Retkeilykohteiden 
huoltotyöllistää 

pudasjärveläisiä  s. 10 

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää uutta vuotta 2015!kukkavälitys

PALVELEMME JOULUNA: 
17.-23.12 klo 9-21, 

24.12. klo 8-12. 
Joulupäivänä 25.12. ja 
Tapaninpäivänä 26.12. 
kukkakaappi palvelee 

klo 10-21.

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

                   

Kauppiaan joululahjavinkit

Tervetuloa!

23,90

Silva Arctica 
-lahjapakkaukset
- Virkistävä jalkavoide ja 
 ravitseva käsivoide
- Viettelevä kasvonaamio, mustikkainen hoitovoi-

de ja mansikkainen kuorintavoide
3x75 ml (ovh. 45,00)

249,-

29,90

Lahja iholle

16,95 34,90
2x75 ml (ovh. 26,90)

420 g (ovh. 29,10)

Raakasuklaan 
valmistuspakkaus

Rakastatko suklaata?

Valmista oma terveellinen ja 
herkullinen suklaanautintosi 
Leaderin raakasuklaan valmis-
tuspaketilla.

Revitive IX 
Circulation Booster

Auttaa pysymään aktiivisena

- Edistää verenkiertoa
- Vähentää turvotusta sää-

rissä ja jaloissa
- Auttaa kylmiin jalkoihin

26,90 100 ml (ovh. 29,90)

Joint kipu Magnesium
ja Uni Magnesium

Tehokas, nopeavaikutteinen apu!

Levitä Joint kipu magnesium sinne 
missä vaiva on. Uni Magnesium 
auttaa nukkumaan normaalisti ja 
luonnollisesti.

Footner kuorintasukka
Hemmottelua jaloille

Mukava, helppokäyttöinen ja tehokas 
jalkojen kuorinta. Kuorii jaloista kuol-
leen ihosolukon vain 60 minuutissa. 
Pehmentää kovettumat ja halkeamat.

1 pari

Kaupan päälle
Footner-voide
(75 ml, arvo 11,30)

Nordic grip -liukuesteet
Kätevä Mini lyhyille kävelylenkeille, 
Walking takaa varman pidon 
monenlaisissa olosuhteissa.

9,- 15,-

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, Pudasjärvi

P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: 

ma–pe 9.00–17.00, la 10.00-14.00,
24.-28.12. suljettu

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta Vuotta!

Konttorissamme Joulukahvit
ma 22.12.2014. Tervetuloa!Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

Täydellinen hemmottelupaketti 160 €
Hemmotteleva kasvohoito 69 €

Kasvohoito 50 €
Ihonpuhdistus 30 €

 Ripsien värjäys ja kulmien muotoilu 
sekä värjäys vuodeksi 7kpl  140 €

LAHJAKORTIT JOULUKSI!

Tuoksuja!
Shakira, Lancome, Lady Gaga, Burberry, 

Naomi Campbell, Ecgada, Police  jne. 

Koruja!
Kolmen korun ostajalle edullisin veloituksetta

Teräsrannekepalat 5 €/kpl

Hyvää Joulua! Ti 23.12.  avoinna klo 10-18, 
ke 24.12. liike suljettu

info@koilliskivi.fi  
www.koilliskivi.fi

Teollisuustie 8, Pudasjärvi 
puh. 0400 891 974

Teollisuustie 8, Pudasjärvi puh 0400 891 974
info@koilliskivi.fi, wwww.koilisivi.fi

Hyvää Joulua!

Lääkäriajat: ke 17.12, ke 7.1. ja ke 14.1.

Pudasjärven Optiikan 
HURJA jouluale!

SUURI ERÄ 
MERKKIKEHYKSIÄ JOPA 

Silmälasien ostajalle 
optikon näöntarkastus 

veloituksetta!

P. 040 821 1819Varaa aika

Tarjous 

voimassa 

vuoden 

loppuun!

-60%

Hyvää ja Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uuttavuotta 2015!

Palvelemme: ma 22.12. klo 9-17, ti 23.12. klo 9-15, ke-su 24.12.-28.12 liike 
suljettu. Ma 29.12. klo 9-17, ti 30.12. klo 9-15, ke-su 31.12.- 4.1. liike suljettu PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Joulunumero ilmestyy 
ma 22.12.2014
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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

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Vietän
70-vuotis syntymäpäivääni

to 1.1.2015 kello 12 alkaen 
Siuruan Työväentalolla 

(Moskova), osoite Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

En tarvitse kukkia enkä lahjoja.
Mahdolliset muistamiset toivon osoitettavaksi tilille: 

FI45 5360 0420 0999 32.
Lahjoituksena saadut varat käytetään 

pudasjärveläisten erityisryhmien liikunta- ja 
leirimatkojen tukemiseen.
Lämpimästi tervetuloa!

Paavo Tihinen

Kaikille sukulaisille, ystäville, 
naapureille, entisille työkavereille ym.

Rauhallista joulua ja
 Onnellista Uutta Vuotta!

Seija Mäntykenttä

Mari ja Marko Kälkäjä perheineen

Toivotamme rauhaisaa 
joulua ja hyvää uutta vuotta 2015!

Nykyään puhutaan paljon 
työssä jaksamisesta, uupu-
muksesta ja työn kuormitta-
vuudesta, vaativuudesta ja 
kaikkinaisesta pahoinvoin-
nista työpaikoilla. Kuiten-
kin tarvitsemme työtä, tul-
laksemme toimeen, se on 
osa elämäämme.

Oletko ajatellut, eihän 
työ ole koko elämä? Itse 
me kuitenkin teemme va-
linnan, hoidammeko itse-
ämme, nautimmeko elä-
mästä. Selvää on jos ajat 
itsesi ”piippuun” ahtaalle 
tai ajaudut sellaiseen tilan-
teeseen. Et voi tehdä työtä-
si kunnolla, etkä voi hyvin.

Elämä on lahja, ota se 
vastaan avoimesti. Hoi-
da itseäsi, pidä kunnos-
tasi huolta, syö koh-
tuullisesti/terveellisesti 
mahdollisuuksien mukaan. 
Kiire on myrkkyä, vedä hä-
täjarrusta jos sellainen il-

Pidä itsestäsi huolta
maantuu kohdalle. Kii-
reellä et voita mitään. Työ 
tulee tehtyä huonosti, sat-
tuu vahinkoja. Tulee kiisto-
ja, aivosi ei toimi kunnolla. 
Jopa Suomen armeijassa sa-
notaan ” meille riittää, että 
teet parhaasi”.  Ei kukaan 
ole yli-ihminen, korvaama-
ton. Vain sinä voit vaikut-
taa omaan hyvinvointiisi ja 
työssä jaksamiseen.

 Valtuustoseminaarissa 
Oulunkaaren puheenvuo-
rossa tuotiin esille sellainen 
näkemys, joka pani mietti-
mään. Poliisit ja palomie-
het on velvoitettu huoleh-
timaan riittävästä kunnon 
hoitamisesta selviytyäk-
seen työstään. Samoin tulisi 
tehdä myös sosiaali- ja ter-
veyspuolella. Heillähän on 
siihen tarvittava tietotaito 
ja osaaminen. Herätys am-
mattilaiset. Eihän meillä ole 
vain klisee ”suutarin lapsil-

Pakinan kirjoittaja nuore-
na kodinhoitajaharjoitte-
lijana Urjalan vanhainko-
dilla.

la ei ole kenkiä”.

Nautitaan elämästä ja 
huolehditaan itsestä. 

Rauhaisaa Joulun aikaa!

Onerva Ronkainen

Messu seurakuntakodissa 
su 21.12. kello 10, Juha Rau-
hala. Keijo Piirainen.

Puoli kuuden kirkko seura-
kuntakodissa pe 19.12. kello 
17.30.
Vox Margarita-kuoron joulu-
konsertti ”Joulun lapsen löy-
tää saan” kirkossa su 21.12. 
kello 19.
Kauneimmat joululaulut  kir-
kossa ti 23.12. kello 19.
Kuorot: Vox Margarita ke 
17.12. kello 17.30, kirkkokuoro 
to 18.12. kello 18. 

Diakoniavastaanottoa ei to 
18.12.
Kirpputori auki keskiviik-
kona 17.12. kello 10.00-13.00, 
viimeinen kerta tälle vuodel-
le. Seuraavan kerran avoin-
na 14.1.2015.  Kaikille lähetyk-
sen hyväksi toimineille suuret 
kiitokset kuluneesta vuodes-
ta – kiitos myös kirpputorin 
asiakkaille. Talkooväen pe-
rinteinen kiitosjuhla loppiai-

sena 6.1. jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntakodissa, 
juhlassa luovutetaan Lähe-
tysarpajaisten voitot. Talkoo-
soppaa varten ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon ke 
31.12. mennessä, puhelin (08) 
882 3100.
Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot avoinna ke  17.12. kel-
lo 9-12.
Rauhanyhdistykset: Joulujuh-

Jouluun on tasan viikko aikaa. Juhla ei synny itsestään senhän 
me tiedämme - ainakin perheen äidit tietää. Ihmisillä on kova 
kiire, jotta kaikki olisi valmista juhlaa varten.

Tämän maailman melu yrittää tukahduttaa todellisen jou-
lunsanoman, mutta meidän olisi hyvä muistaa, että joulua ei 
tule ilman Jeesusta Kristusta. Valot, laulut, ja lahjat eivät pelkäs-
tään riitä. Juhlaa ei luo se mitä me annamme toisillemme, vaik-
ka nekin ovat tärkeitä. On syytä muistaa, että joulunvietto tar-
koittaa joulun aidon ja oikean sisällön ymmärtämistä.

Tärkeintä on se, mitä itse joulun Herra saa antaa meille. 
Luuk 2: 10-11 ilmoittaa meille näin: mutta enkeli sanoi heille, 
”älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka 
on tuleva kaikelle kansalle; teille on tänä päivänä syntynyt Va-
pahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä on 
se lahja jonka Jumala on meille antanut, Vapahtaja joka on Kris-
tus Herra. Älkää peljätkö, Jumalan Poika Jeesus Kristus on tul-
lut tänne maailmaan sinua, minua, meitä kaikkia, koko ihmis-
kuntaa varten”.

Kun luovutamme syntisen sydämemme ja koko elämämme 
tämän Vapahtajamme käsiin, niin siitä syntyy sisimpäämme val-
tava pelastuksen riemu ja ilo. Saamme kokea tätä iloa ja rauhaa 
Pyhässä Hengessä, ei ainoastaan jouluna vaan 
vuoden jokaisena päivänä. 

Vapahtajamme siunaamaa joulua kaikille! 

Jouni Vikström

Joulu on taas!

MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen puheenjohtajana jat-
kaa Hely Forsberg-Moi-
lanen. Syyskokouksessa 
valittiin hallitukseen uute-
na Tanja Alatalo, Kati Huit-
si ja Veera Ivola. Sihteeri-
nä tulee toimimaan Annika 
Mattinen, rahastonhoitaja-
na Soile Graber, jäsenasiois-
ta vastaa Sirpa Nurmela, tu-
kioppilastoiminnasta Maria 
Perander, keräyksistä Soi-
le Graber, MLL:n tuotteis-
ta Jonna Puhakka ja netti/
fb-vastaavana toimii Tanja 
Alatalo.

Erilaisten ryhmien ja 
harrastekerhojen toimin-
taan pyritään löytämään 
vetäjiä. Tällä hetkellä yh-
distyksellä toimii alle kou-
luikäisille tarkoitettu Ku-
perkeikkakerho, mikä on 
hyvin tavoittanut lapsiper-
heitä. Kuperkeikkakerho 
kokoontuu Tuomas Sam-
melvuo -salilla maanantai-
sin kello 16.30-17.30.

Tuleva vuosi on yhdis-
tykselle merkkivuosi, kun 
yhdistys täyttää 90 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi on 

Joulupuukeräyksestä 
lahjoja yli 130 lapselle

Joulupuukeräyksen lahjojen äärellä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Pudasjärven yhdistyksen hallituk-
sen jäsenistä Annika Mattinen, Saara Laivamaa, Vee-
ra Ivola sekä LähiTapiolan palveluneuvoja Sari Pähtilä, 
joka on myös aktiivisesti MLL:n toiminnassa mukana. 

suunnitteilla lasten konsert-
ti. Joulupuukeräys yhdes-
sä LähiTapiolan ja muiden 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa on kasvanut vuosi 
vuodelta ja toiminnan kaut-
ta järjestetään jouluiloa mo-

nille vähävaraisille perheil-
le myös ensi vuonna. Muita 
tapahtumia ovat muun mu-
assa kirppiksien järjestämi-
nen ja Lasten venetsialaiset, 
josta on tullut yhdistyksen 
päätapahtuma. HT

la Sarakylän kappelissa su 
21.12. kello 12. Joululauluil-
ta Kurenalan ry:llä su 21.12. 
kello 17 (Arvo Niskasaari).
Kastettu:  Amanda Karoliina 
Lauhikari.
Avioliittoon vihitty: Lauri 
Joonatan Heikkilä ja Annii-
na Illikainen.
Haudattu: Hilja Maria Häy-
rynen  95 v, Kaarlo Iisakki 
Stenius 79 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista 
Joulua ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2015!

Tarjoamme joulukahvit 
pe 19.12. klo 12-14. 

Tervetuloa! 

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122

Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

Toivotamme kaikille Joulun Iloa ja 

Rauhaa sekä Onnellista Uutta Vuotta!

Meiltä joulun tunnelmaan 
kukat, kynttilät, 

koriste-esineet ynnä muut. 

Palvelemme: 
to-pe 9-21, la 9-18, su-ti 9-21, aattona 8-13, 

joulupäivä suljettu, 26.12. 10-14

-21% -10% -33%

10€
Juhla Mokka  
kahvi
500 g (6,67/kg)
myös tummapaahto  
rajoitus: 1 erä/talous 399

HK 
naudan jauheliha 10 %
600 g (6,65/kg)

RS299
Saarioinen  
laatikot
700 g (4,27/kg)  
lanttu, porkkana, peruna ja maksa

RS
Ilman korttia tai yksittäin 4,25 pkt (8,50/kg) Ilman korttia 3,35 rs (4,79/kg) Ilman korttia 5,99 rs (9,98/kg)

499
RS

399
RS

Atria 
karjalanpaisti
700 g (7,13/kg)

Saarioinen  
rosolli
700 g (5,70/kg)

Coca-Cola
2 x 1,5 l (0,73/l) 
sis. pantit 0,80
rajoitus: 2 erää/talous

Kalaneuvos  
savusiika
n. 700-900 g, Kanada

Saaristomeren  
lämmin-  
ja kylmäsavu- 
kirjolohifileet
n. 800 g

Ilman korttia 3,59 2-pack (0,93/l), sis. pantit 0,80

089
KG

Red  
omena
Italia

Katso vaihtoehdot  
perinteisille laatikoille 

k-supermarket.fi

-21 %

3
PKT

995
KG

1495
KG

299
2PACK

Palvelemme 

myös sunnuntaina 

21.12. klo 12-21. 

Tervetuloa!

Kaikki herkut joulupöytään K-supermarketista
Tarjoukset voimassa to-su 18.-21.12.

350
Putaan 
Pullan 
joululimppu
480 g, paperipussissa (7,29/kg)

PSS

Pe 19.12. 
Putaan Pullan 
konsulentti.
La 20.12. 
Niemitalon 
konsulentti

889 KG

Norjan 
Lohifile
pakattu, 2 pkt/talous

ERÄ

Voimassa pe-ti 19.-23.12.

Meiltä nyt myös 
Elinan kotileipomon 

gluteenittomat 
tuotteet, 

paistamme joka päivä 
omassa uunissa
 gluteenitonta

leipää.

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

Hinnat voimassa 
to-su 18.-21.12.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
• Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14, su 12-15, ke 24.12. suljettu

50v

OSALLISTU 
JOULUPAKETTIEN 

ARVONTAAN

Palvelemme 
sunnuntaina 
klo 12-15

LOPUT 
JOULUVALOT 

-30%ovh.

• 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

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 12-15 Plussaa ostoksistasi

KESPORTIN JOULU ALE!
TOPPATAKIT
 JA -HOUSUT

-30%
LUMIKENGÄT 

TSL 227

179,-229,-

JOULUISETLAHJAKORTIT

ONEWAY
HIIHTOPUKU

149,-179,-

miesten ja naisten

TERVETULOA!

Sis. 
- sukset
- monot
- siteet

ONEWAY
SUKSIPAKETTI

JUNIOR

129,- 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

MUISTATHAN, että
Kanta-asiakkaana saat

normaalihintaisista* tuotteista
5% alennuksen ja kun
kertaostos ylittää 50€
saat -10% alennuksen

*alennus ei koske käsitöitä

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: MA-PE 10-17

Ompelupalvelu

MUUTTOMYYNTI! 

-70%

KANKAITA
Alkaen

-30%
-40%

JOPA

Kaikki Miidan 
vaatteet

vähintään

-30-50%
Ovh.

Sarassa 
valmistettuja 
TUOTTEITA

Ota 3 
maksa 2
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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.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

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

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

NOUTOPÖYDÄSTÄ 
to 18.12. klo 10-16.

Sisältää: Joulukinkkua, uunilohta, keitetyt perunat, 
rosollia, lanttu- ja porkkanalaatikkoa, leipä + voi, 

sekahedelmäkiisseli tai kahvi, ruokajuomat.

Hinta 10,50

JOULUATERIA

Perinteiset joulumyyjäiset järjestettiin 
lauantaina 13.12. Tuomas Sammelvuo 
-salissa.  

Myyjäiset avannut kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa Riekki toi-
voi joulun aikana kaikkien muistavan 
yksinäisiä ja tuovan läheisille hyvää 
joulumieltä. 

-Kaupungilla on takana työntäytei-
nen vuosi ja tulevana vuonna jatketaan 
samaa tahtia muun muassa koulukam-
puksen ja Kairan kuitu verkkorakenta-
mista. Vuoden vaihteessa käynnistyy 
erityisryhmien rivitalon rakentaminen 
ja terveysasemalla toteutetaan mitta-
va peruskorjaus. Rakentamishankkeet 
tuovat paikkakunnalle työtä ja turval-
lisuutta, totesi Riekki. 

Myyjäisten järjestäjänä toimivat Pu-
dasjärven kaupunki ja Pudasjärven 
Urheilijat, jonka työntekijä Marko Koi-
vula kertoi tapahtumaan olleen tulossa 
enemmän myyjiä, kuin halliin mahtui. 
Sisällä oli 80 myyntipöytää.

Esillä oli muun muassa monenlai-
sia käsityötuotteita, runsaasti leivon-
naisia, joulukoristeita sekä pehmeitä 
paketteja pukinkonttiin. Monissa pis-
teissä sai ostaa myös arpoja. 

Voimistelujaoston 7-8-vuotiaat 
jumppakerholaiset esittivät tonttu-
tanssin Inka Kipinän, Siiri Ojalan ja 
Essi Pätsin ohjaamana. Joulupukki 
vieraili paikalla puolilta päivin ja Ur-
heiluseuralla oli kahvio. Salissa saattoi 
perehtyä myös golfin saloihin Koillis-
Golf –yrittäjä Pekka Kinnusen opas-
tuksella. 

Suomen nopein  
mies paikalla
Pudasjärven urheilijat esittelivät ylei-
sölle seuraan liittyneitä uusia huippu-
urheilijoita, joista olivat paikalla seu-
ran uudessa asussa pikajuoksijat Eetu 
Rantala ja Johanna Rajavaara. Mukana 
esittelyssä oli myös urheilijoiden spon-
soreita sekä seuran urheilijoita. 

Yleisurheilujaoston puheenjoh-
taja Heino Ruuskanen esitteli Eetu 
Rantalan kuluneen vuoden Suomen 
nopeimmaksi mieheksi, joka voitti Ka-

Joulumyyjäisissä 
jälleen vilkasta

levan Kisoissa 100 m ja 200 m sekä 
edusti Suomea EM – kisoissa. Johanna 
Rajavaara juoksi Kalevan kisoissa 200 
metrin finaalissa ja tavoitteena on ensi 
vuonna 23 vuotiaitten EM –kisat.

2015 vuoden alussa Pudasjärven 
Urheilijoita edustaa Eetun ja Johannan 
lisäksi uusina urheilijoina Iida Haata-
ja, Milja Jylhänniska ja Susanna Saa-
punki.

Heimo Turunen

Tonttutanssia esitti Voimistelujaoston 
7-8-vuotiaitten jumppakerho. 

Kierrätysmateriaalista valmistettuja ko-
ruja ja muita tuotteita olivat esittele-
mässä Katri ja Sami Luttinen Oulusta. 
Myyntipöydällä oli esillä koruja, jotka 
oli valmistettu polkupyörän sisuskumis-
ta, vanhoista penneistä ja juomatölkki-
en nipsuista. Katri on tulossa vetämään 
Pudasjärven kansalaisopistoon kurssia, 
jossa kierrätysmateriaalista valmiste-
taan koruja ynnä muuta. 

Jouko Vänttilä ja Antti Pelttari tutustu-
massa Kauko Kurtin valmistamiin alu-
miiinisiin leipälapioihin. Kevyttä ja lujaa 
alumiinimateriaalia Kauko kertoi oppi-
neensa käsittelemään Scanfinillä työs-
kennellessään ja nyt hänellä on paja au-
totallissa. 

Joulumyyjäiset avasi kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riekki yhdessä 
Petra –tyttärensä kanssa. Kuuluttajana 
toimi urheiluseuran monitoimityöntekijä 
Marko Koivula. 

Pudasjärven Urheilijoiden C-ikäisten tyt-
töjen lentopallopallojoukkueella oli näyt-
tävä leivonnaisten pöytä, jota esittele-
mässä Vicky Mwika, Essi Isomursu, Elisa 
Hukari, Laura Savela ja Essi Pätsi sekä 
huoltojoukoissa toimiva Sari Hukari. 

Pudasjärven urheilijoihin liittyneet pikajuoksijat Eetu Rantala ja Johanna Ra-
javaara (oikealta) esittäytyivät joulumyyjäisyleisölle. Heidän kanssaan kuvas-
sa myös sponsoreita ja nykyisiä urheilijoita vasemmalta: Heikki Kuurola, Jan-
ne Moilanen, Aaro Horsma, Timo Heikkilä, Lasse Moilanen, Timo Vähäkuopus, 
Mari Laakkonen, Johanna Salmela ja Ville-Veikko Salmela. 

Urheilijoiden esittäytymisti-
lanteen veti yleisurheiluja-
oston puheenjohtaja Heino 
Ruuskanen.

Lukion kakkosluokan 13A&B luokan 
oppilailla oli luokkaretkirahaston kar-
tuttamiseksi myynnissä muun muas-
sa lumiukko ja sydänkakkuja, joita 
esittelivät Vilja-Elina Törmänen, Jas-
min Ruuskanen ja Mari Tolonen.

Leevi Eskola kuuntelemassa tarkasti 
Pekka Kinnusen golf –opastusta.

Tuomas Sammelvuo salissa oli 
joulumyyjäisissä jatkuva kuhina.    

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-4.30
la 16.00-4.30 

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

Meiltä maukkaat:

 Nyt meiltä 
saa pizzaa! 

7,50 kpl 
(Myös mukaan)

Puistotie 4



4 5nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti17.12.2014 17.12.2014nro 51

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutuksesi 
kerralla kuntoon.

Vakuutusedustaja Jenni Timonen-Högli 
Puh. 040 363 6720

Tervetuloa
Turvaan!

83x100_Timonen_Hogli_112014.indd   1 24.11.2014   11:35:50

- Tuoreena- Palvina
- Hyytelönä - Jauhelihana
- Täyslihasäilykkeenä

Laakamäen kotiliha
Heikki 0400 577 433

LIHA-AUTO
Viljapossua suoraan tilalta

Myyntiauto 
Pudasjärven 

torilla 
To 18.12. klo 8-13 Lapa, etuselkä ja 

kylki 4,90 kg. 

Stora Enso järjesti Pudasjär-
ven toimistolla perjantaina 
12.12. metsänomistaja-asiak-
kailleen perinteisen asiakas-
päivän ja tarjosi joulukahvit 
tortun kera. Metsäasiantun-
tija Heikki Toivanen kertoi, 
että pudasjärveläiset met-
sänomistajat ovat erittäin ak-
tiivisia ja käyvät mielellään 
keskustelemassa metsäasian-
tuntijoiden kanssa ajankoh-
taisista asioista.

-Esimerkiksi puun hinta 
ja metsänhoitotyöt ovat pu-
dasjärveläisille niin sanotus-
ti jokapäiväisiä asioita. Stora 
Enson toimistolla ajankohtai-
siin asioihin kuuluvat muun 
muassa tälle talvikaudelle so-
vitut puukaupat. Lauha al-
kutalvi on ollut hakkuiden 
aloituksen jarruna esimerkik-
si suometsäalueilla, jonne ei 
päästä, ennen kuin maapoh-
ja jäätyy.

-Asiakaspäivänä isomman 
mittaluokan asioina metsän-
omistajien mielessä pyörivät 
muun muassa uutta metsäla-
kia ja valmisteilla olevaa ke-
mera-lakia koskevat muutok-
set, totesi Toivanen.

Metsästä eivät työt lopu ikinä

Paikalla vieraillut, jo pi-
tempään eläkepäiviään viet-
tänyt Jukka Manninen tote-
si, että hän ja monet muutkin 
iäkkäämmät, metsien hoitoa 
nykyisin sivusta seuraavat 
ovat huolissaan siitä, etteivät 
metsänomistajat käyttäisi laa-
jentuneita oikeuksia metsän-
hoidossa väärin. Käydyissä 
keskusteluissa tuli myös esil-
le, että näillä näkymin metsän 
uudistamisen kemera-tuet 
Pudasjärven alueen metsissä 
loppuvat.

Manninen kertoi, että hei-
dän metsätilansa omistukses-

sa on hiljattain tehty sukupol-
ven vaihdos.

-Muutoksesta keskustel-
tiin ensin perhepiirissä ja asi-
an valmistelu annettiin Stora 
Enson asiantuntijan tehtäväk-
si. Monisyistä hommaa ei 
kannata tehdä omin päin eikä 
sitä saa pilata kiireellä. Mikäli 
joku asia menisi siinä pieleen, 
tietäisi se jossakin vaiheessa 
rahallisia tappiota.

Nyt meidän tilalla asia on 
valmis ja metsien omistus nii-
den hoitovastuuta myöten 
ovat tyttärellä.

-Koska hyvin hoidetusta 

Stora Enso tarjosi toimistolla metsänomistaja-asiakkailleen perinteiset joulukahvit.

metsästä eivät työt lopu ikinä, 
olen opettanut tytärtä käytän-
nön metsänhoitotöihin. Hän 
on ollutkin erittäin innokas 
oppilas ja tekee itse jo metsän-
hoitotöitä omissa metsissään 
raivuu- ja moottorisahalla. 
Tyttären on helppo jatkaa hy-
vässä kunnossa olevien met-
sien hoitoa yhteistyössä Stora 
Enson ammattilaisten kanssa. 
Minun ei tarvitse vaivata pää-
täni ja saan seurata hommaa 
sivusta, totesi Manninen tyy-
tyväisenä.

Pertti Kuusisto

ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 

ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 ESITTELYKONEIDEN

POISTO
MYYNTI
 

> VALTRA-MYYJÄSI, AGCO SuOMI OY
    Topi Väänänen, 040 759 7204

NYT KAIKKI 
ESITTELYKONEET

0%
kOROLLA 
MAKSAT vASTA 
TOuKOKuuSSA 2015
valtra-rahoitusehtojen  mukaan

Tarjous 
voimassa 
31.12.2014 asti.

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, siian mätiä ja kylmäsavulohta)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 22.12.

klo 10.00–16.00

JOULUKALAA!Oulun Aikuiskoulutus-
keskuksen 13 hoiva-avus-
tajaopiskelijaa on saamas-
sa opintonsa päätökseen. 
Perjantaina 12.12. Pudas-
järven seurakuntatalolla 
järjestettiin koulun päättä-
jäistilaisuus, jossa opiskeli-
joille annettiin osallistumis-
todistukset koulutuksesta ja 
näyttötutkinnoista. Tilaisuu-
teen kuului myös seurakun-
tapastori Jaakko Sääskilahti 
ammattiin valmistuville pi-
tämä hartaustilaisuus.

Valmistuneista opiskeli-
joista 12 oli pudasjärveläi-
siä ja yksi taivalkoskelainen. 
Ely-keskuksen työvoima-
poliittisena koulutukse-
na järjestetyn, 10 kuukautta 
kestäneen koulutuksen tar-
koituksena on työllistymi-
nen sosiaali- ja terveysalalle. 
Hoiva-avustajia on koulutet-
tu vuodesta 2010 lähtien ja 
koulutus järjestetään Pudas-
järvellä nyt jo toisen kerran. 

Asiantuntijakoulutta-
ja Merja Kokon mukaan nyt 
valmistuneista 5-6 työllistyy 
heti. Hoiva-avustajan osaa-
misen mukaiset tutkinnon 

Uusia hoiva-avustajia Pudasjärvelle

osat suorittanut henkilö voi 
jatkaa opintojaan ja suorittaa 
koko lähihoitajatutkinnon. 
Opintoja voi jatkaa välittö-
mästi tai myöhemmin, työs-
säolovaiheen jälkeen. Pu-
dasjärvellä on marraskuussa 
aloitettu myös lähihoitaja-
koulutus, jossa on mukana 
viisi nyt hoiva-avustajaksi 
valmistunutta.

Uuden vanhuspalvelu-

Seurakuntatalolla opintonsa päätökseen saamassa olevat hoiva-avustajaopiskeli-
jat: eturivissä Heli Kerälä, Maire Koskelainen, Sinikka Orreveteläinen, Saila Niska-
la, Tuula Sarajärvi ja Riikka Siliämaa. Takarivissä kouluttaja Merja Kokko, opiskeli-
jat Mervi Illikainen, Aulikki Moilanen, Auli Niemelä, Riitta Poijula, Minna Tauriainen 
ja Egne Tomingas. Kuvasta puuttuu opiskelija Päivi Torvinen, joka oli estynyt saa-
pumasta juhlaan.

MLL:n puheenjohtajana jat-
kaa Hely Forsberg-Moila-
nen. Syyskokouksessa va-
littiin hallitukseen uutena 
Tanja Alatalo, Kati Huitsi ja 
Veera Ivola. Sihteerinä tulee 
toimimaan Annika Matti-
nen, rahastonhoitajana Soile 
Graber, jäsenasioista vastaa 
Sirpa Nurmela, tukioppilas-
toiminnasta Maria Perander, 

Kuperkeikkakerho tavoittaa lapsiperheitä
keräyksistä Soile Graber, 
MLL:n tuotteista Jonna Pu-
hakka ja netti/fb-vastaavana 
toimii Tanja Alatalo.

Erilaisten ryhmien ja har-
rastekerhojen toimintaan 
pyritään löytämään vetäjiä. 
Tällä hetkellä yhdistyksellä 
toimii alle kouluikäisille tar-
koitettu Kuperkeikkakerho, 
mikä on hyvin tavoittanut 

lapsiperheitä. Kuperkeikka-
kerho kokoontuu Tuomas 
Sammelvuo -salilla maanan-
taisin kello 16.30-17.30.

Tuleva vuosi on yhdis-
tykselle merkkivuosi, kun 
yhdistys täyttää 90 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi on 
suunnitteilla lasten konsert-
ti. Joulupuukeräys yhdes-
sä LähiTapiolan ja muiden 

järjestöjen kanssa on kas-
vanut vuosi vuodelta ja toi-
minnan kautta järjestetään 
jouluiloa monille vähäva-
raisille perheille myös ensi 
vuonna. Muita tapahtumia 
ovat muun muassa kirppik-
sien järjestäminen ja Lasten 
venetsialaiset, josta on tul-
lut yhdistyksen päätapahtu-
ma. HT

lain sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Kuntaliiton 
antaman laatusuosituksen 
mukaan ikääntyneen väes-
tön osalta tulee erityisesti 
huomioida kotona asumisen 
turvaaminen, kuntoutumis-
ta edistävät toimenpiteet 
sekä ikääntyneiden osallista-
minen oman hyvinvointinsa 
ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen. Hoiva-avustajat voivat 

työskennellä kotihoidossa 
tai vanhuksille tai vammai-
sille tarkoitetuissa palvelu-
taloissa ja hoivakodeissa eli 
niin sanotuissa asumispalve-
luyksiköissä. Hoiva-avusta-
jat voivat työskennellä myös 
vammaisten henkilökohtai-
sena avustajana ja omaishoi-
tajan lakisääteisten vapaiden 
antajana.PK
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-21

Tavoi� eenamme: 
S-marketi sta joka päivä

edullisin ruokakori!

Atria 
Juhlakinkku potkalla
 tuoresuolattu n. 7 kg

Kotimaista
Karjalanpaisti
600 g (8,31 kg)

Atria
Rosolli
550 g (5,43 kg)

Saarioinen
Joululaatikot
700 g (4,27 kg)

669kg499 rasia

299rasia

Hätälä
Norjan lohifile
vac.

995kg

299rasia

Rainbow
Kalkkunan fileerulla
n. 1kg

895kg

Monipuoliset
n. 8000 tuott een
valikoimat ja
Bonukset päälle!

Ei tarjouksia,
ei rajoituksia!

Espanjan
Klementiini

USA
Red Delicious
Omena

089kg 145kg

Hätälä
Norjan lohifile

Su 21.12. klo 12-21Osuuskaupan tarkoitus on tuott aa palveluja ja hyötyjä omistajille.
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On isänpäivä aamu. Kylä on 
hiljainen, mutta kaupungin-
talon edessä oli kahdeksan 
iloista 5-6 luokkalaista tyt-
töä. Heille oli perjantai-ilta-
na tullut tieto että he voitti-
vat ehkäisevän päihdetyön 
viikolla pidetystä päihde-
aiheisesta tietokilpailusta 
suursuositun Robinin keik-
kalipun Rovaniemelle. Ty-
töt olivat varustautuneet sen 
mukaisesti, oli maalattu sy-
dämiä poskiin, Robin luki 
isosti otsassa ja oli fanikyltit 
kirjoitettu niin kuin superfa-
neilla on tapana tehdä. Ku-
kaan ei olisi malttanut istua 
2 tuntia autossa vaan olisivat 
halunneet heti päästä keikka 
paikalle. 

Kaksi Kaupungin au-
toa starttasi 11 aikaan 
kaupungintalon edestä. 
Tunnelma oli käsin koske-
teltavissa. Alku matka oli 
hiljainen mutta mitä lähem-
mäs pääsimme Rovaniemeä, 
sitä enemmän alkoi puheen-
sorinaa kuulumaan. Tuli ky-
selyä siitä että missä keikka 
on ja milloin sinne pääsee si-
sälle. Ajoimme Lappi Aree-
nan ohi ja siellä oli pitkät jo-
not jo yhden aikaan vaikka 
ovet aukesivat kahdelta. Kä-
vimme Tarjan siskon luona 
syömässä ennen keikkaa ja 
sielläkin tytöt kysyivät että 
milloin me mennään, Robi-
nin soidessa taustalla.

Ennakkolippuja oli myy-
ty kuulemamme mukaan yli 
3000 joten osasimme odot-
taa pitkää jonotusaikaa jo-
ten lähdimme jonottamaan 
ennen kahta. Jono kulkikin 
yllättävän joutuin, johtuen 
varmaan siitä että siellä oli 

Rovaniemelle Robinin keikalle
ennakkoon tilattujen lippu-
jen jono ja sitten ovelta os-
tettavien lippujen jono erik-
seen.

Lappi Areenan aula oli 
ihan täynnä. Ei puhetta-
kaan että narikkaan olisi saa-
tu takkeja joten jätimme ta-
kit aulaan pöydälle, josta ne 
saisi nopeaa kun keikka lop-
puu. Sitten alkoikin pujotte-
lu ihmismassan välistä hal-
liin jossa Robin esiintyy.

Pääsimme lavan luo, niin 
nuoret lähtivät pujottele-
maan mahdollisimman lä-
helle lavaa. Jäimme Tarjan 
kanssa taemmas. Alussa DJ 
soitti musiikkia ja viihdytti 
yleisöä. Hän myös käski lait-
taa puhelimeen lamput pääl-
le ja halli pimeni. Oli todella 
hienon näköistä kun puheli-
met liikkuivat. Sitä tunnetta 
ei voi edes sanoin kuvailla. 
Katselimme ympärillemme 
ja koko halli täyttyi äkkiä 
Robin faneista, niin pienis-
tä kuin isoista. Tunnelma oli 
niin upea jo siinä vaiheessa 
vaikka Robin ei vielä ollut 
tullut esiintymään.

Sitten hallissa räjähti, 
huutojen ja aplodien saat-
telemana Robin tuli lavalle. 
Tunnelma sen kuin vaan pa-
rani. Meidän mukana olleet 
nuoret olivat saaneet paikan 
aika läheltä lavaa, eihän nii-
tä näkynyt. Kameran valot 
vilkkuivat ja Robin lauloi. 
Hän veti kyllä hyvän keikan, 
otti hyvin yleisön huomioon 
ja nuoret oli tyytyväisiä. Ja 
kyllä oltiin me aikuisetkin. 

Keikka kesti vähän reilun 
tunnin.  Sitten alkoikin tak-
kien luo pääseminen, toiset 
pääsivät nopeammin ja oli-

vat jo autolla kun viimeiset 
pääsivät takkien luo. Tosi-
aan, sitä porukkaa oli siellä 
aivan mahdottomasti. Tun-
nin jouduimme jonottamaan 
autossakin ennen kuin pää-
simme Lappi Areenalta ta-
kaisin Ounasvaarantielle.  
Piipahdimme keikan jälkeen 
vielä Tarjan siskon luona ja 
kotimatka alkoi. Autossa oli 
hiljaista. Ranuan kohdalla 
yksi nuorista kysyi että joko 
ollaan kotona. Puoli kahdek-
san aikaan illalla olimme 
taas kaupungintalon edessä. 
Vanhemmat jo odottelivat 
nuoriaan kyytiin. Matkasta 
tuli varmasti monelle nuo-

relle ikimuistoinen ja kerrot-
tavaa on riittänyt koulussa-
kin.

Hanne Romakkaniemi
Nuoriso- ja Vapaa-ajan 
ohjaaja opiskelija,
Pudasjärven Kaupungin 
nuorisotoimi

Toimistomme:
Pudasjärvi Toritie 1 (OP:n talo, 2.kerros) 

p. 020 413 520

Kuivaniemi Kuivajoentie 13 B 2 (OP:n talo) 
p. 0400 318 607

www.mhy.fi

Toivotamme Rauhallista Joulua 
sekä Menestyksellistä 
Uutta vuotta 2015!

Tule käymään 
Pudasjärven toimistolla 

torttukahveilla ja glögillä 
perjantaina 19.12. klo 9-16. 

Tervetuloa!

OSTA OMAKSESI!

13 hienoa laulua silkkaa 
saunanpuhdasta luomupoppia

”Loistava levy.”
”Vau, mitä musaa!”

”Näitä tarinoita jaksaa kuunnella 
yhä uudestaan, ja mieluusti.”

Musiikkia Iijoen törmiltä Ervastista
Antti Ervasti & Erakot: 

KAIKKI NAISET CD-albumi

Myynnissä: Pudasjärven Aarrearkussa, Pudasjärven 
kirjakaupassa,Tulitauossa ja Elintarvike Kuksassa.

Tai tilaa suoraan Erakoilta p. 040 564 2762
www.anttiervasti.fi

OSAO Pudasjärven yksikössä voi valita va-
linnaisiin attoaineisiin eli ammattitaitoa tuke-
viin opintoihin myös bändisoittokurssin, jossa 

Amiksessakin paukutellaan

Viivi on kova tyttö paukuttaan.

Bändisoiton opettaja JP Sillanpää on liete-
Altaan solisti, mutta 28 vuoden kokemus 
rummuissa on vakuuttava. Mirka ja Ulla vauhdissa.

Ville säätää välillä styrk-
karia ja koskettimia.

harjoitellaan erilaisia rumpukomppe-
ja, kitaran ja basson soittamista ja laule-
taan. Myös omien soittimien käyttämi-
nen kurssilla on mahdollista.

Aikaisemmilla tunneilla olemme 
päässeet kokeilemaan laulamista soo-
lona ja yhdessä muiden kanssa. Lau-
lamme erityylisiä kappaleita iskelmästä 
poppiin. Meitä säestävät kurssin soitto-
taitoiset opiskelijat ja opettaja JP Sillan-
pää. Löytyypä koneelta karaoketausto-
jakin joka lähtöön, kertovat hevosalan 
opiskelijat Mirka Piri ja Ulla Ojala.

Olemme päässeet kokeilemaan eri-
laisia komppeja, kuten 4/4 rockperus-
komppi, disco-, valssi-, suffle, blues ja 
jazzkomppi ja lisää on kuulemma tulos-
sa, opiskelijat kertovat.

Kurssin opettaja toivottaakin kaikki 
ammatillisesta kou-
lutuksesta kiinnos-
tuneet, mutta ilman 
opiskelupaikkaa ole-
vat nuoret ja aikui-
set tervetulleeksi yk-
sikköön ja vaikkapa 
lyömään välillä rum-
pua.

Viivi Mahlakaarto ja 
Ville Lehto, kuvat 
Viivi Mahlakaarto
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

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) 

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

pukinkonttiin:

sAunApAlvisiivu
350 g

2,79
pkt

nAutA-sikA
jAuhelihA

400 g

2,49
ras

juhlAkinkku
kypsä, noin 6 kg

saimme 
erän! 8,95

kg
juhlArullA

kypsä, noin 2 kg

9,95
kg

joulu-
limppu

500 g

1,69
pss

merimuumi
pussilAkAnAsetti
150x210 cm 

29,95

lAsten
pussilAkAnAsetti
120x160 cm 

29,95
keittiöpyyhe 2 kpl

6,95
kAitAliinA

12,50
hupi tyynyliinAt

10,00
2 kpl

pAtAlAppu 
+ kintAs

8,50 7,90

Aikuisten kylpytAkki

29,90

Aino pikAri
kolme eri makua, 480 ml

2,99
prk

nAruverhot

-20%

joulukukAt sAApuvAt pe 19.12.

muoviset 
joulukuuset

89,-
Alkaen

joulukuusen punosnAuhAt

2,20
Alkaen

muumi 
joulusukkA

8,95

lAhjApAperit

lAhjAkAssit

1,50
Alkaen

19,90

pöytä-
joulukuuset

19,80
Alkaen pöytä-

kynttelikkö 
3 kynttilän

1,00

36,90

Alkaen

joulukuusen koristeet

2,20
Alkaen

AirAm joulukuusen retro 
vAlokynttiläsArjA 16 kpl

12,50

nyt meiltä:

spider
sno-strom 
liukurit
100 kpl erä!

29,95
polkuAuto

79,-
solifer
polkupyörä
28”

149,-
sAmurAi
grossimopo
70 cc, nelitahti

399,-
comAnche
mönkijä
90 cc, nelitahti

699,-
keewAy
mönkijä
110 cc, nelitahti

799,-
keewAy
skootteri
ry6, 2-tahti

1199,-
mönkijän
kärryt
alkaen

365,-

mönkijän
tukkikärry
keinutelillä, alkaen

699,-
trApper 
mönkijä
500 cc, traktorimalli

5990,-
lumilingot
alkaen

399,-
moottorikelkAn 
Ahkiot
alkaen

119,-
moottorikelkAn 
tAlousreki

395,-
moottorikelkAn
tukkireki

595,-
hondAn 
inverterit
alkaen

1190,-
polttomoottori
puunhAlkAisukone
10 tonnia, 6,5 hp

499,-

huippu

uutuus!

+ toimituskulut

polttomoottori
klApisirkkeli
70 cm terä, 13 hp

699,-
denver
pelikonsoli
valmiina 150 peliä

34,90
logo
Akkumopo
+ 3 vuotiaalle

139,-
logo
Akkujeeppi
+ 2 vuotiaalle

99,50
cAse ih
polkutrAktori
+ 3 vuotiaalle

139,-

cAse ih
polkutrAktori/kAivuri
+ 3 vuotiaalle

289,-
milwAukee
rekkA 
+ tArvikepAketti

79,-

pioneer Autostereot
erillissArjAt

AutokAiuttimet
tArvikkeet 

johtosArjAt

meiltä 
uudet jA 
käytetyt

moottorikelkAt

tonttutyttö ovikrAnssi

saimme 
erän!

ohut 
kAlkkunAleike

200 g

2,25
pkt

present konvehti
300 g

3,95
ras

juhlApöydän 
konvehti 300 g

3,95
ras
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MAANANTAINA 22.12.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 10.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Kurikkatie 11, 90440 Kempele
040- 961 5319 • simo@vierashuone.fi

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

Pudasjärvi on loppujen lo-
puksi aika ihana asuin-
paikka. Huomasimme sen 
jälleen, kun Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistyksen voi-
min läksimme pikkujoulun 
viettoon Syötteen maise-
miin. Kurenalta lähtiessä oli 
vesisateinen synkkä harmaa, 
jopa synkeä keli. Ajettuam-
me muutamia kymmeniä ki-
lometrejä, maisemat muut-
tuivat kuin taika-iskusta. 
Saapuessamme Pikku-Syöt-
teen huipulle, oli kaikkien 
ihmeteltävänä niin joului-
nen talvimaisema, kuin vain 
voi olla.

Sisällä ravintola Puros-
sa meitä odotti hienosti ka-
tetut pöydät ja tonttujouk-
ko valmiina palvelemaan. 
Pienen tietoiskun, tervetu-
lotoivotusten ja yhteislaulun 
jälkeen, pääsimme käsiksi 
joulupuuroon ynnä muihin 
syötäviin. Nautittuamme 
vielä maittavat torttukah-
vit ja laulettuamme jouluisia 
yhteislauluja, aloitimme oh-
jelma tuokion. Tälläkin ker-
taa ohjelmatoimikunta oli 
toiminut kiitettävästi ja oh-
jelmaa oli sopivasti. Joskin 
jouduimme aikalailla sovel-
tamaan sairauspoissaolojen 
vuoksi. Senpä vuoksi kuu-
lutammekin, että ohjelma-
toimikuntaan tulisi mah-
dollisimman paljon jäseniä. 

Pikkujoulua joulumaisemissa

Tietenkin tapahtumaa var-
josti hiljattain sattunut su-
rullinen onnettomuustapaus 
yhteisössämme, ja varmas-
ti tiedän, että kaikilta meiltä 
riitti lämpimiä ajatuksia hei-
dän toipumiseksi.

Kiitokset Nevakiven kul-
jettajille turvallisesta mat-
kasta, vaikka tie oli jäinen 
ja erinomaisen kuoppainen. 
Niinhän se myös on, ettei 
kaikki voi mennä niin kuin 
Strömsöössä, allekirjoittanut 
tuhri kamerasta muistikortin 
ja paljon kuvia meni ö-map-
piin. 

Kauniit kiitokset jäsenis-
töllemme, on tosi mukavaa 
kun ollaan isolla porukal-
la reissussa. Meitä oli täl-
läkin kertaa mukana kaksi 
linja-autollista, yli 80 henki-

Sisällä ravintola Purossa 
meitä odotti hienosti kate-
tut pöydät ja tonttujoukko 
valmiina palvelemaan.

Ajettuamme muutamia kymmeniä kilometrejä, maise-
mat muuttuivat kuin taika-iskusta.

löä. Keskusteluista päätellen 
osanottajat olivat reissuun 
tyytyväisiä.

Alpo Laakkonen, 
kuvat Timo Lahti ja 
Kimmo Laine

Pe 19.12. klo 9.00 alkaen 
Aamulla leivotut
- Aidot ohrarieskat
- Ruislimput, hiivaton
- Tuoreet munkit, joululimput ym.

- Joulumarmeladit 
 ja lakritsit
- Tyrnävän 
 Myllyn jauhot Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla

Retkeilykohteiden huolto 
työllistää pudasjärveläisiä

Pudasjärveläisellä yrittäjäl-
lä, Matti Salonpäällä oli syytä 
hymyyn, kun Metsähallituk-
sen Karhukunnaan toimistol-
la allekirjoitettiin maanantai-
na 15.12. Metsähallituksen, 
Syötteen ja Oulangan kansal-
lispuiston polttopuu- ja jäte-
huoltosopimus. Sopimukseen 
kuuluvia töitä Salonpäälle on 
luvassa kolmeksi vuodeksi 
ja siihen liittyy vielä kahden 
vuoden optio, mikäli molem-
mat sopimusosapuolet halu-
avat sitä jatkettavan. Yrittäjän 
itsensä lisäksi sopimus työllis-
tää vuosittain yhden henkilön 
noin puoleksi vuodeksi.

Syötteen kansallispuiston 
ja sen lähialueiden osalta so-
pimustöihin kuuluvat polt-
topuiden toimittaminen met-
sähallituksen autiotuville ja 
retkeilykohteiden taukopai-
koille. Töihin kuuluu myös 
kompostikäymälöiden huol-
to. Muista huoltotoimenpiteis-
tä vastaavat Metsähallituksen 
työntekijät.

Salonpäällä on retkeilykoh-
teiden ja –reitistön huolto- ja 
kunnossapitotöistä kokemus-
ta jo useamman vuosikym-
menen ajalta. Näinpä Syötteen 
aluekin on hänelle tuttua seu-
tua. Hän on tehnyt Syötteen 
Taivalkosken puolella huolto-
töitä viimeisen kolmen vuo-
den ajan. Yrityksen viimei-
siä kädenjälkiä on nähtävissä 
myös tänä vuonna kunnos-

tetulla Syötteen Peikkopolun 
reitistöllä.

Vesa Simonen Metsähalli-
tuksen luontopalveluista ker-
toi, että esimerkiksi Syötteen 
alueella huollettavana on 39 
taukopaikkaa.

-Syötteen alueen ja lähiym-
päristön taukopaikoilla ja au-
tiotuvilla vierailevat retkeili-
jät sekä matkailjat kuluttavat 
polttopuuta vuosittain yhteen-
sä noin 150 pinokuutiometriä. 
Polttopuun kulutuksen vähen-
tämiseksi autiotupien pihassa 
ei yleensä ole avotulipaikkaa 
ja tupien varustukseen kuulu-
vat kaasuhellat. Syötteen alu-
eella sijaitsevat Toraslammen 
ja Ahmatuvan autiotuvat kuu-
luvat retkeilijöiden vierailu-
kohteisiin ja ne ovat erityises-

ti päiväkävijöiden suosiossa, 
vaikka ne soveltuvat yöpymis-
käyttöön ympäri vuoden.

-Retkeilykohteiden käyt-
täjillä on tärkeää muistaa, 
että Metsähallituksen retkei-
lykohteissa on ollut jo pit-
kään käytäntönä niin sano-
tusti roskaton retkeily. Tämän 
periaatteen mukaan perin-
teistä roskajätettä ei synny, 
koska jokainen vie roskansa 
pois mukanaan. Tämä peri-
aate on tullut hiljalleen tutuk-
si kävijöillemme, joten enää 
ei esimerkiksi ihmetellä ros-
ka-astioiden puuttumista tau-
kopaikoilla. Kaikkien yhteinen 
intressi on, ympäristö pysyy 
siistinä ja viihtyisänä, totesi Si-
monen.

Pertti Kuusisto

Vesa Simonen Metsähallituksen luontopalveluista kut-
sui pudasjärveläisen yrittäjän, Matti Salonpään alle-
kirjoittamaan Metsähallituksen, Syötteen ja Oulangan 
kansallispuiston polttopuu- ja jätehuoltosopimuksen.

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop
Loppuviikon tarjoukset!

1,50 /plo

Pepsi Next
1,5l sis.pantti

16,90

Kulta Katriina
500 g

3,99
/pkt

Kaikki pipot

- 30 %
24rll wc-paperia

& 12rll talouspaperia
shoppi hintaan

avoinna 
ma-to 9-18 
pe  9-21 
la  10-20 
su  12-16
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Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

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

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!Etsitään joulupukkia/tonttua 
vierailemaan jouluaattona 
Syötteen Pytkynharjussa. P. 
050 330 1982

Kurenkoskessa ar tisti Juju
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy lauan-
taina 20.12. artisti Juju yh-
dessä Hullut- bändinsä 
kanssa. Kaksi kertaa kul-
taa singleillään Onnel-
liseksi ja Hullu myynyt 
Juju takoo rautaa, sillä uu-
sin, viime kesänä julkaistu 
albumi, Julius Kivi on hul-
lu ylittää myöskin pika-
puoliin kultarajan. Albu-
mi oli myös 2014 vuoden 
kolmanneksi kuunnelluin 
suomalainen albumi Spo-
tifyssä. Orkesteriin kuu-
luu kokenut rumpali Mart 
Mardisalu, joka on kiertä-
nyt maailmaa muun mu-
assa Rearmed nimises-
sä deathmetal bändissä 

ja Suomea Janne 
Hurmeen riveis-
sä. Kitaran varresta 
löytyy multi-instru-
mentalisti David 
Köteleki, joka on sä-
veltänyt muun mu-
assa uusimman al-
bumin kappaleet 
Nauramaan ja On se 
kumma. Basson var-
resta löytyy Petteri Kuu-
sisto, artistinimeltään Kau-
semus, joka on työstänyt 
kuusi täysi pitkää albumia 
erikoisen hämärää ambien-
tia ja futuristista Jazzia. Li-
säksi lavalla heiluu, huutaa 
ja hehkuttaa Joona Sarisal-
mi, joka on käsikirjoittanut 
ja ohjannut lähes kaikki Ju-

jun musiikkivideot. Kei-
kalla tullaan kuulemaan 
kappaleita kaikilta Jujun 
neljältä studioalbumil-
ta uudelleen sovitettui-
na bändiversiona. Jujul-
la on myös youtubessa 
useita miljoonia kuunte-
luita vanhempien levyjen 
kappaleilla, kuten Huuda, 
Oodi, Savuaa. PK

MYYDÄÄN

Omakotitalo Mursunsaarella, 
sekä kerrostaloyksiö Naaman-
gantiellä. Vapautuvat 1.1.2015. 
Puh. 040 506 5318.

Omakotitalo Iijoen rannalla Er-
vastissa, p. 0400 150 318.

Potkupyörä rollaattori, 130 e, p. 
040 191 0684. 

Kettler Manta electronic kunto-
pyörä. 100 e. P. 040 191 0684.

Joululahja idea, tyttöjen-, poi-
kien-, lasten-, miesten- ja 
naistenpolkupyöriä, muuta-
ma mommonpyörä. P. 040 
5042814.

Gates merkkinen uusi jakohih-
na Bemariin seuraavat mallit
316i-E30 vm. 88-90, 316i E36 
vm. 91-93, 318i E30 vm. 87-90,
318i E36 vm.90-93, 518i E34 
vm. 90-93. 15 €. Jakohihna 
Opel Corsa 1.2 vm.1989, uusi, 
GM alkuperäinen. 10 €. P. 044 
296 6173.

Mielitkö 
hirvimetsälle

Soita 
p. 040 703 1345

Erakkomusiikkia kirjastolla
Pudasjärven kirjastolla 
esiintyy torstaina 18.12. 
kello 19 Erakot-duo, Tei-
ja Mikkilä, laulu ja Antti 
Ervasti laulu ja kitara. He 
esittävät kappaleita Antti 
Ervasti & Erakkojen mar-
raskuussa ilmestyneeltä 
cd-levyltä Kaikki naiset. 
Lisäksi ohjelmistoon kuu-
luu kappaleita Antti Er-
vastin kaksi vuotta sitten 
ilmestyneeltä esikoisalbu-
milta Erakoksi Ervastiin. 
Joulunalustunnelmiin so-
pivasti kuullaan myös 
pari joululaulua. Ant-
ti Ervasti on Kiimingissä 
asuva lauluntekijä, jonka 
juuret ovat Pudasjärven 
Ervastinkylässä. Kahdel-

le levylleen hän on 
kirjoittanut enim-
mäkseen Ervastin 
törmiltä kertovia 
tai siellä syntynei-
tä lauluja. Uuden 
levyn laulut ovat 
ylistystä kaikenikäi-
sille naisille. Se sisäl-
tää myös muutaman 
kummitustarinan 
sekä kannanoton 
suomalaisten soitto-
listaradiokanavien musiik-
kipolitiikasta. 

Erakkojen musiikki on 
melodista, tarttuvaa ja mo-
nisävyistä poppia. Sanoi-
tuksissa on tarinallisuuden 
lisäksi huumoria ja positii-
vista elämänasennetta. 

Teija Mikkilä ja 
Antti Ervasti irrottautu-

vat hetkeksi 
Antti Ervasti &

Erakot -kokoonpanosta 
ja tulevat 

esiintymään 
Pudasjärven 

kirjastoon.

Juhannusaattona uistelin 
sormikkaat kädessä, silti pa-
leli. Oli kylmä tuuli ja läm-
pöä vain muutama aste. Sit-
ten lämpeni sää kuudeksi 
viikoksi yli hellerajan lähel-
le kolmeakymmentä astetta. 
Siitä ovat nyt muistot jäljel-
lä, kuin lapsuuden jouluis-
ta. Silloin oli lunta aina lähes 
metri ja usein kova pakka-
nen. Kuusenhaku oli melkoi-
sen työläs paksussa lumessa, 
kuitenkin mukava tehtävä. 
Revontulet ja paljon tähtiä 
taivaalla antoivat oman sä-
vyn tunnelmaan. Palapelit 
ja sukat sekä puuhevoset oli-
vat lahjoina. Tytöille myös 
nuket ja tietenkin karkit. En 
osannut toivoa mitään suur-
ta, ymmärsin että ei ole va-
raa laittaa rahaa kuin pakol-

Mennyt kuuma kesä
lisiin menoihin. 

En mene syvemmälle 
muistoihin, hyppään tähän 
päivään. Taas on kohta jou-
lu ovella, ei kunnon talves-
ta tietoakaan. Mistä ja miten 
saa nykyään joulutunnel-
man? Sen saa kirkossa aatto-
hartaudessa ja hautausmaal-
la kun sytytetään kynttilät. 
Kiire ja hälinä pois, joulu tu-
lee sisältä päin. Tammikuus-
sa alkaa mielenkiintoiset 
uudet tehtävät. Kirkkoval-
tuustossa ja kirkkoneuvos-
tossa seuraavat neljävuotta 
ainakin. Harkintaa ja viisaut-
ta työ vaatii, se on selvä asia. 

Rauhallista joulunaikaa 
kaikille toivotan.

Mauno Ruokangas

Virpiniemen liikuntaopiston 
toteuttama vertaisohjaajakou-
lutus päättyi osallistumistodis-
tusten jakoon. Toisena koulut-
tajana toiminut Ilkka Marttila 
harjoitteli syksyn ajan kerran 
kuukaudessa kylätoimikuntien 
edustajien kanssa ja nämä to-
teuttivat kylillä opittuja asioita. 
Muutamalle kylälle syntyi uu-
sia liikuntaryhmiä ja monissa 
palavereissa on kokeiltu liikun-
nan toteutusta pieninä annok-
sina. Liikuntaa on saatu lisättyä 
kyläyhdistysten toimintaan. 
Tavoitteena on vakiinnuttaa lii-
kuntatoimintaa kyliin.

Erityishuomion saa Syöt-
teen Kyläyhdistys, joka perus-
ti työikäisten kuntoiluryhmän, 
jo kesällä alkaneen kokeilun 
jatkoksi, ja uusi ikääntyvien lii-
kuntaryhmä syntyi heti kou-
lutuksen alettua. Kumpikin 
ryhmä jatkaa toimintaansa ja 
ohjaajina tulevat toimimaan 

Ketteryyttä kylille -hanke päättyi

myös Syötteen Liikunnan am-
mattitutkinnon opiskelijoita. 
Korpisen kylältä osallistui in-
nokas vertaisohjaajaryhmä, 
mutta päätöstilaisuuteen he 
eivät valitettavasti päässeet. 
Liikuntainnostus synnyttää 
Korpisella alkuvuodesta sään-
nöllisen liikuntatoiminnan 
ikäihmisille. Livolla on ryhmä 
toiminut aktiivisesti, Aittojär-
vellä ja Kipinässä on innostus-
ta asiaan ja pienten kokeilujen 
myötä toiminta tulee laajentu-
maan.

Kurenalla on yksittäisiä ko-
keiluja vanhusten palvelutalol-
la, mutta kuntataajamasta oli-
si mahtunut monta osallistujaa 
mukaan. Ikäihmisiä on keskus-
tassa paljon ja liikunta- ja toi-
mintakyvyn tukemiseen lienee 
tarvetta.

Virpiniemen liikuntaopis-
ton ja omasta puolestani kii-
tän osallistujia aktiivisuudesta 
ja kiitos yhteistyökumppaneil-
le salitilojen järjestämisestä.

Katri Virtanen

Myydään JAPA 600 halonte-
kokone, hydraulinen +kuljetin. 
Hp. 3300 € tai vaihto. P. 040 
474 0444.

Kasvatettuja joulukuusia 30 €/
kpl. Keskustan alueella toimi-
tus sisältyy hintaan. P. 040 529 
7804/klo 17 jälk.

Pärjänsuon hupitoimikunta 
järjesti jo totuttuun tapaan 
yhteisen illanvieton jou-
lupuuron ja kauneimpien 
joululaulujen parissa Pär-
jänsuon hirvihallilla perjan-
taina 12.12. Tapahtuma ke-
räsi kokoon yhteensä 115 
henkilöä vauvasta vaariin. 
Ohjelman aluksi syötiin 
herkullinen riisipuuro se-
kametelisopan kanssa, jon-
ka jälkeen Keijo Piirainen 
laulatti kauneimpia joulu-
lauluja. Tuttujen ja tunnel-
maa luovien laulujen lisäksi 
opeteltiin kahta uutta jou-
lulaulua, jotka oli vastikään 
lisätty lasten virsikirjaan. 
Laulelun lomassa kerättiin 
myös kolehti Suomen Lähe-
tysseuran työn hyväksi. Lo-
puksi laulettiin perinteistä 
Joulupukki–laulua useam-
paan otteeseen. 

Lopulta lasten riemuk-
si ja osittain kauhistuksek-

Lämmintunnelmainen 
kokoontuminen Pärjänsuolla

sikin joulupukki kopisteli 
sisään lahjasäkin kanssa ja 
muisti jokaista pientä pai-
kalla olijaa lahjapussukal-
la. Olipa pukilla vyötäisille 
sidottu kirjanenkin, johon 
oli tonttujen toimesta kir-
jattuna tuhmien lasten ni-
met. Eipä löytynyt Pärjän-
suolaisten lasten nimiä siitä 
kirjasta!

Joulupukin vierailun 
päätteeksi juotiin torttukah-
vit ja iloinen puheensorina 
täytti hirvihallin tilat. Kuu-
lumisia vaihdettiin ja arpo-
ja ostettiin kiitettävä mää-
rä. Pääpalkintoina arvottiin 
kaksi juhlakinkkua ja 50 eu-
ron lahjakortti. Lisäksi ar-
vottiin paljon muita joulu-
aiheisia palkintoja. Kaikin 
puolin tapahtuma oli hy-
vin onnistunut, jouluiset 
koristelut ja ulkovalaistus 
toivottivat tulijan tervetul-
leeksi, tarjoilut olivat mitä 

mainioimmat ja tunnelma 
lämmin. Hupitoimikunta 
onnistui jälleen kerran jär-
jestämään mieltä lämmittä-
vän yhteisen tapahtuman ja 
uskallanpa lämpimästi kiit-
tää sekä itseni, että kaikkien 
paikalla olleiden puolesta!

Mirka Pääkkö

Pärjänsuon Kauneimmat 
joululaulut –tapahtumas-
sa joulupukilla riitti raati-
seuraa.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Kiitän kuluneesta 
vuodesta ja toivotan 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2015

www.polkky.fi

www.kaijala.fi
Kaijala Ky

Toivotamme asiakkailemme ja 
yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Kaupunginhallitus käsitte-
li tiistain 16.12. kokoukses-
saan kaupungin liittymistä 
Suomen yleisten kirjastojen 
konsortioon ja esityksen mu-
kaan tekisi asiasta yhteistyö-
sopimuksen Helsingin kau-
pungin kanssa. Sopimus 
koskee kirjastotoimintaa, mut-
ta sopimukseen liittyy yksit-
täinen kunta. Kirjastojen val-
takunnallisella yhteistyöllä 
vältetään päällekkäistä työtä 
ja saadaan taloudellisia etu-
ja yhteisistä kilpailutuksista, 
jolloin yksittäisten kirjastojen 
tuottavuus lisääntyy. Alku-
vaiheessa konsortio keskittyy 

Työmarkkinatuki kaupungin budjettiin
erityisesti e-aineistojen han-
kintaan, sopimuksiin, käyt-
töönottoon ja koulutukseen. 
Lisäksi konsortio edistää kir-
jastojen yhteistyötä myös mui-
den hankinta-asioiden, luette-
loinnin, kirjastojärjestelmien, 
henkilökunnan koulutuksen 
sekä kirjastojen tiedottamisen 
ja markkinoinnin osalta.

Kokous käsitteli Oulun-
kaaren yhtymähallitus esitys-
tä, jonka mukaan hyväksyt-
täisiin sopimus kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaajan siir-
rosta Oulunkaaren kuntayh-
tymän viranhaltijasta Pudas-
järven kaupungin vastaavaan 

toimeen ja periaate työmark-
kinatuen kuntaosuuden bud-
jetoinnista ja siirtymises-
tä Pudasjärven kaupungille. 
Työmarkkinatuen kuntaosuus 
on tähän asti ollut Oulunkaa-
ren budjetissa ja sopimuksen 
myötä työmarkkinatuen kun-
taosuudesta aiheutuvat kus-
tannukset budjetoitaisiin jat-
kossa kaupungille. Pudasjärvi 
hakisi jatkossa valtion korva-
uksen kuntouttavan työtoi-
minnan järjestämisestä ja 
maksaisi mahdollisen korva-
uksen järjestölle, yhdistyksil-
le ym. heidän ottaessaan kun-
touttavassa työtoiminnassa 

olevan henkilön toimipistee-
seensä.

Kokouksen asialistalla 
oli myös jätetaksoista päät-
täminen sekä ruokapalvelu-
jen hinnoittelujen muutos- ja 
ateriahintojen tarkistusesityk-
siä. Kokouksessa käsiteltiin 
myös esitystä kaupungin sel-
vitykseksi Pohjois-Suomen 
Aluehallintovirastolle Pudas-
järven vanhempainyhdistys 
ry:n hallituksen kantelun joh-
dosta. Kantelu koskee Pudas-
järven kaupungin toimen-
piteitä Rimminkankaan- ja 
Kurenalan koulujen olosuh-
teita koskevassa asiassa. PK

Sarakylän kappeli oli muu-
tamaa paikkaa vaille täysi, 
kun siellä järjestettiin sun-
nuntaina 14.12. perinteinen 

Laulamisen perinne säilynyt Sarakylässä
Kauneimmat joululaulut 
–tilaisuus. Tapahtumaan 
osallistui reilut 80 henkeä 
ja lauluillan vetäjänä toimi-

Kauneimmat joululaulut 
–tilaisuus kokosi 

Sarakylän kappeliin
 reilut 80 osallistujaa. 
Kuva Janne Kummala

nut kanttori Jukka Jaakko-
la totesi hyvillään, että on 
mukava soittaa laulavalle 
yleisölle ja että laulamisen 

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

perinne on säilynyt Saraky-
lässä. Uusi laulukin, Tallis-
sa meni Jaakkolan mukaan 
erinomaisesti. Jaakkola piti 
mukavasti kevyttä tunnel-
maa yllä kertomalla muu-
taman laulun välein muun 
muassa Lapin terveisiä. 
Pari laulun jälkeen muistu-
tettiin, että tarjolla on myös 
torttukahvit. Laulujen aika-
na kerättiin kolehti kehitys-
maiden äitien hyväksi, joka 
oli yksi vaihtoehto lähetys-
seuran tämänvuotisesta hy-
väntekeväisyys kampanjas-
ta. PK
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

 

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

MAANRAKENNUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi 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

HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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 € 

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

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

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

PAINOPALVELUITA

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!!

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

ALASI 
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKE-

MISTOSSA!
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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!

VUODEN VIIMEINEN 
KINKKUBINGO 

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) su 21.12.2014 klo 18.00

Pääpalkintona 10 kg:n kinkku.
Pelataan 6-sivuinen pelivihko 5-sivuisen 

hinnalla. TORTTUKAHVIT! 
Tervetuloa! Järj. Taku

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.
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 luontokeskuksella la 20.12. 
Salibandyn kaamosturnaus la 20.12 Tuomas Sammelvuo –salissa klo 8 alkaen.
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.
Sarakylän alueen Uuden vuoden vastaanottajaiset la 31.12. klo 19. alk. Ruu-
hensuon metsästysseuran Virkistyksellä.
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 Iso-Syötteen Lumimaassa la 3.1. klo 14.00

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Rauhallista Joulua! 

Su 21.12. klo 11  Joulujuhla
To 25.12. klo 11  Tuula Suomi ym
Su 28.12. klo 11  Aila Pyörälä ja tiimi 

Jouluista kuoromusiikkia 
Pudasjärven kirkossa

Pilvisen hämärää joulunseutua valaisee jouluinen musiikki. 
Neljännen adventtisunnuntain iltana soivat joululaulut Vox 
Margarita – kuoron esittäminä Pudasjärven kirkossa. Kysei-
sen pyhäillan konsertilla on Pudasjärvellä jo pitkä perinne.
Joulukonsertin ”Joulun lapsen löytää saan” – laulut ovat ko-
koelma eurooppalaista joulumusiikkia. Esko Hartikaisen 
säveltämä ”Kun tuoksuvat havupuut” ja Ivar Rasmussenin 
säveltämä ”Enkelten laulu” edustavat konsertissa pohjoismai-
sia, harvemmin kuultavia joululauluja. Vuosisatojen takaista 
ranskalaista joulumusiikkia edustavat myös laulut ”Joulun 
lapsi” (Nous voici dans la ville) ja ”Heinillä härkien kaukalon”, 
joiden juuret ulottuvat keskiaikaan saakka. Viime vuosisadan 
säveltäjistä konsertin joululauluissa kuullaan Pekka Simojo-
en, Lasse Heikkilän ja Petri Laaksosen tuotantoa. Konsertin 
ohjelmistossa on mukana myös monien mieleen painunut 
”Taivas sylissäni” –laulu, joka tällä kertaa kuullaan Lempää-
län kanttorin Pietari Korhosen kuorosovituksena. Uusimmat 
laulut konsertin ohjelmistossa ovat viime vuonna valmistu-
neet Keijo Piiraisen Terttu Puurusen sanoihin säveltämä ”Ar-
monsa riittää jokaisen luo” ja Anu Neuvosen omaan hellyttä-
vään sanoitukseen säveltämä ”Niin pieni ja hentoinen”.
Vox Margarita – kuoroa johtaa ja säestää kanttori Keijo Pii-
rainen ja huilua soittaa Cacho Petrello. Konsertissa lauletaan 
myös muutamia jouluvirsiä iltahartauden yhteydessä. 
Tilaisuuden ohjelma on maksuton. Virsien aikana kerättäväl-
lä kolehdilla tuetaan Suomen Pipliaseuran Raamatunkään-
nöstyötä Kiinassa.

Olet tervetullut virittymään jouluviikon kynnyksellä joulun 
tunnelmaan sävelten ja sanojen siivittämänä!

Terttu Puurunen

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

Jongun alueen kyläyhdistys 
kutsuu kyläläiset

Puurojuhlaan
pe 19.12.2014 kello 19 

Paukkerinharjun kylätalolle.
Laulamme joululauluja ja vietämme pienen 
hetken puuron ja torttukahvin merkeissä.

Tervetuloa!

Sote-palvelujen 
aukiolomuutokset 
vuodenvaihteessa

oulunkaari.com

Pudasjärven terveysaseman kiireetön lääkäri- ja 
hoitajavastaanotto, laboratorio ja röntgen ovat 
suljettuina 24.–26.12.
Päivystys on auki jouluaattona lauantain mukai-
sesti, eli kello 9–17, ja 25.–26.12. pyhäpäivien 
mukaisesti, eli kello 11–17. 
1.1. ja 6.1. vain päivystys on auki, kello 11-17.
Päivätoiminta on kiinni 22.12.-6.1.
Livon Seniorineuvola on auki seuraavan kerran 
7.1. Keskustan Seniorineuvola on auki 30.12. 
ja kiinni 23.12. ja 6.1. Sarakylän ja Puhoksen 
Seniorineuvola sekä Senioripiste ovat auki 
normaalisti.
Sosiaalipäivystys kattaa vain kiireelliset lasten-
suojeluasiat virka-ajan ulkopuolella, arki-iltaisin 
ja öisin sekä viikonloppuisin. Yhteyden sosiaali-
päivystäjään saa hätäkeskuksen kautta soitta-
malla numeroon 112. Sosiaalipäivystäjä arvioi 
lastensuojelun tarpeen.

MLL ja LähiTapiola kiittävät kaikkia 
yksityishenkilöitä ja Pudasjärven kaupunkia 

sekä muita yhteistyökumppaneita
osallistumisesta järjestämäämme 

Joulupuu-keräykseen.

Toritie 1, Pudasjärvi Pudasjärven yhdistys

Perjantaina 19.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Lauantaina 20.12.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Aukioloajat:
 Ti 23.12. suljettu • ke 24.12. klo 14-21 • to 25.12.  klo 18-04 • pe 26.12. 

klo 13-04 • la 27.12. klo 13-04 • su 13-18 • ma-ti 14-20 • ke 31.12. klo 14-04

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Wintissä: 
klo 24-03.30  

DJ HAMMER Lippu 18 € sis. ep. 
Liput ennakkoon perjantaihin asti 14 € sis. ep. 

JUJU
TULOSSA:  la 27.12. Jore Siltala

alkaen klo 22.00
DJ LEILA

Salissa: 

Keskiviikkona 17.12.
Jouluinen tietovisa alkaen klo 19 vetäjänä Marko Koivula

KINKKUBINGO 
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 20.12. 
klo 13.00

Tervetuloa! HNSwww.hetepirtti.fi

Kaupungilta 
stipendi Aittojärven 

kyläseuralle
Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa tiistaina 16.12. 
muistettiin Aittojärven kylä-
seuraa sen tekemästä maise-
manhoitotyöstä Aittojärven, 
Kynkään ja Ypykän kylien 
alueella sekä Livojoki var-
ressa. Yhteistyössä on ollut 
mukana ProAgrian Vyyh-
tihanke sekä kylän maa- ja 
metsäalueiden omistajat. Sti-
pendin yhdessä kaupungin-
johtaja Tomi Timosen kanssa 
luovuttanut kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki totesi, että työn tu-
loksena maisemat pääteiden 
ja Livojoen varressa sekä ky-
läalueella on siistitty. Näin 

kylä rakennuksineen ja mai-
semineen on saatu näkyville 
ja raivaustyöt edistävät myös 
kylällä virinnyttä lammasta-
loutta. 

Kylällä on kunnostettu 
talkoilla myös koulun jää-
kiekkokaukalo sekä koulura-
kennusta. 

Työn tekemisessä on työl-
listetty pitkäaikaistyöttömiä 
ja tehty runsaasti talkootyö-
tä, joissa on ollut mukana 
kaiken ikäisiä kyläläisiä sekä 
miehiä ja naisia. Tämä on li-
sännyt myös kylän yhteisöl-
lisyyttä, kertoivat kyläseuran 
puheenjohtaja Jaakko Sahu-
ri ja sihteeri Mari Kälkäjä. PK

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riekki luovuttivat Aittojärven 
kyläseuralle stipendin, jonka olivat ottamassa vastaan 
kyläseuran puheenjohtaja Jaakko Sahuri ja sihteeri 
Mari Kälkäjä. Kyläseuran edustajat luovuttivat samal-
la kaupungille ProAgria Oulun Vyyhtihankkeen kans-
sa tehdyn Aittojärvi-Kynkään maisemanhoidon yleis-
suunnitelman sekä Maaseutu viestii julkaisut.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia kaupungintalon  
aukioloajoissa
Pe 19.12.2014 klo 8.00-13.30 
Ke-pe 24.-26.12.2014 suljettu 
Ke 31.12.2014 klo 8.00-15.00 
To 1.1.2015 suljettu 
Ma 5.1.2015 klo 8.00-15.00 
Ti 6.1.2015 suljettu

Asiakaspalvelupiste

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ranta-asemakaavojen voimaantulo
Valtuusto on hyväksynyt seuraavat ranta-asemakaavat:

1) Jongunjärven ranta-asemakaava, valt. 26.3.2014   
2) Tuulijärven ranta-asemakaava, valt. 25.9.2014

Asemakaavat tulevat voimaan 19.12.2014, lukuun ottamatta Jongun-
jjärven ranta-asemakaavan kortteleita 3 ja 8.
Päätökset ovat asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja 
mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 15.12.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia jätehuollon  
toiminta-ajoissa
Pienkiinteistöjen jätteiden tyhjennysajat  
joulu-tammikuussa 2014-2015
vko 51  (15.-21.12.2014)
ma-pe ajetaan normaalisti viikon 51 ajot 
la maanantain ajot (viikolta 52) 
su ajetaan vain tarvittaessa 
vko 52  (22.-28.12.2014) 
ma ti-ke ajoja 
ti ke-to ajoja  
ke ei ajeta (Jouluaatto) 
to ei ajeta (Joulupäivä) 
pe to-pe ajoja 
la viikon viimeiset ajot 
su ajetaan tarvittaessa
vko 1  (29.12.2014-4.1.2015) 
ma-ke saman päivän ajoja + seuraavan päivän ajoja kiinni 
to ei ajeta (Uuden Vuoden päivä) 
pe to-pe ajoja 
la viikon viimeiset ajot, jos jäljellä
vko 2  (5.-11.1.2014) 
ma saman päivän ajoja + seuraavan päivän ajoja kiinni 
ti ei ajeta (Loppiainen) 
ke-pe ajetaan edellisiä päiviä kiinni ja saman päivän ajoja 
la viikon viimeiset ajot, jos jäljellä
Viikosta 3/2014 lähtien ajetaan normaalisti

Palveluntuottaja pidättää oikeuden tehdä tarvittaessa muutoksia 
suunniteltuihin ajopäiviin viikkojen 51-52/2014 ja 1-2/2015 osalta.

Lisätiedot: HFT Network Oy:n asiakaspalvelu,  
puh. 020 747 9090, asiakaspalvelu@hftnetwork.fi

Siirtokuormausaseman aukioloajat
vko 52 pe-la suljettuna  
vkosta 1 lähtien avoinna normaalisti pe klo 14-18 ja la klo 10-14 
Lisätiedot: puh. 040 702 6691 (siirtokuormausasema)
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö avasi perjantai-
na 5.12. vaalituvan keskei-
sellä paikalla Kauppatie 3:ssa 
Kurenalla. Samassa kiinteis-
tössä on muun muassa Pu-
dasjärven kirjakauppa. Huo-
neiston kalustus; pöydät, 
tuolit, kahvikeitin ynnä muut 
oli saatu kerätyksi talkoovoi-
min edullisesti. Avajaisiin 
oli kutsuttu kaikki Keskus-
tan kansanedustajaehdok-
kaat, joista pääsivät paikalle 
aamupäivällä Niilo Keränen 
Taivalkoskelta ja iltapäivällä 
Eeva-Maria Parkkinen Ylikii-
mingistä. 

Avajaispäivänä tarjottiin 
paikan päällä paistettuja jou-
lutorttuja kahvin ja glögin 
kanssa. Mukavaa tunnel-
maa pidettiin yllä laulamal-
la muun muassa Reippahasti 
käypi askeleet. Kävijät saat-
toivat osallistua arpajaisiin, 
jossa oli runsaasti voittoja. 

Vaalituvan avaussanat ja 
paikalla olleen yleisön lau-
sui tervetulleeksi kunnallis-
järjestön puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä. Hän korosti, että eri 
kunnissa tapahtuva paikalli-
nen vaalityö on tärkeää. Pu-
dasjärvellä tartuttiin toimeen 
ja paikallinen vaalitupa pal-
velee vaaleihin saakka ja on 
käytettävissä Keskustan kan-
sanedustajaehdokkaiden tu-

kansanedustajaehdokkaiden tukikohtana

Onerva Ronkainen vetämässä yhteislaulua vaalituvan avajaisissa. Istumassa kan-
sanedustaehdokas Niilo Keränen, paikallinen aktiivi Martti Räisänen, kunnallisjär-
jestön puheenjohtaja Mari Kälkäjä ja Keräsen vaalityön tukihenkilö Aune Turpeinen 
Taivalkoskelta. 

Koillismaan ala-asteiden sa-
libandyn mestaruuskisat pi-
dettiin Pudasjärvellä tors-
taina 11.12. Pudasjärven 
koululaisten joukkue voitti 
poikien kisan ja Kuusamo oli 

kakkosena. Tyttöjen kisas-
sa osat vaihtuivat. Kuusamo 
voitti ja Pudasjärvi oli kak-
konen. Taivalkosken jouk-
kue oli kummassakin kisas-
sa kolmantena. HT

Pojille kultaa 
salibandyssä

Oululainen kansanedus-
taja Risto Kalliorinne jat-
kaa Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston puheenjoh-
tajana vuonna 2015. Vara-
puheenjohtajiksi valittiin 
Katja Hänninen Raahesta ja 
Veli Paasimaa Muhokselta. 
Syyspiirikokous teki valin-
nat yksimielisesti lauan-
taina 13.12. Kuusamossa. 
Kokousohjelmaan kuului 
kansanedustajaehdokkai-

Kalliorinne jatkaa Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston johdossa
den vaaliteltta Prisman piha-
piirissä. Pudasjärveltä kan-
sanedustaehdokkaana on 
Sanna Stenius. 

Syyskokouksen kan-
nanotossa vaadittiin kulje-
tustukeen reilua korotusta 
alueellisten erojen tasoitta-
miseksi Pitkät etäisyydet li-
säävät Koillismaan yritysten 
ja asukkaiden kustannuk-
sia heikentäen työllistämis-
mahdollisuuksia. Yritysten 

kuljetustuen tuntuva ko-
rottaminen on välttämätön 
alueellisten erojen tasoitta-
miseksi ja rikkidirektiivin 
Pohjois-Suomen teollisuu-
delle aiheuttaman lisäkus-
tannuksen korvaamiseksi. 
Vientikuljetuksia tulee tukea 
enemmän, ja kuljetuksissa 
tulee suosia lähintä satamaa 
vähentäen näin tiestön kuor-
mitusta. 

Hyvässä kunnossa oleva 

tiestö on elintärkeä Koillis-
maan elinkeinoille. Puun 
ja turpeen ja teollisuuden 
tuotteiden kuljetukset hoi-
detaan entistä isommalla 
kalustolla. Matkailun ke-
hityksen perusehto on toi-
mivat liikenneyhteydet, to-
dettiin kannanotossa. 

Vasemmistoliitto 
P-P tiedotus

Iltapäivällä vaalituvalla vieraili kansanedustajaehdokas Eeva-Maria Parkkinen (oi-
kealla). Hänen kanssaan ajatuksia vaihtamassa Erja Komulainen, Reijo Talala, Paa-
vo Kuha ja Eeva-Marian tukiryhmän jäsen Pentti Marttila-Tornio.

Eeva-Maria Parkkinen oli emäntänä ohjelmallisissa il-
tamissa lauantaina 13.12. Hetepirtillä. Soittamassa oli 
tanssiorkesteri Ylix. Väliajalla Eeva-Maria piti puheen 
ja lausui pakinoita ja runoja sekä keskusteli osallistuji-
en kanssa, joita oli Pudasjärven lisäksi naapurikunnis-
ta. Tanssien hän tanssi aviomiehensä Markun kanssa 
näytöstyyliin - kuvassa. 

kikohtana Pudasjärvellä. 
Keränen kertoi sosiaali- ja 

terveyshuollon asioiden ole-
van hänelle läheisiä asioita 
lääkärin ammattiinsa liittyen. 

-Lapsiperheillä on talou-
dellisesti tiukkaa, joten hal-
lituksen päättämä lapsilisi-
en leikkaus ei ollut loppuun 
saakka harkittua. 

Päivähoitomaksut Ke-
ränen toivoi voitavan pi-
tää ennallaan, vaikka nou-
supaineita tuntuisi olevan. 
Yrittämisen edellytykset tu-
lee pitää kunnossa ja yrittä-
jiä saada lisää, joka edistäisi 
työllisyyttä ja toisi verotulo-
ja yhteiskunnalle. 

Keränen sanoi olevan-
sa käytettävissä tavallisten 
ihmisten asialla ja vievänsä 
saamansa viestit eteenpäin 
päättäjille.

Eeva-Maria Parkkinen 

koki tärkeänä, että yhteis-
kunnan taholta turvataan 
maaseudulla asumisen edel-
lytykset sekä työllisyyden 
ja peruspalveluiden turvaa-
minen. Siihen kuuluu muun 
muassa tieyhteyksien hoita-
minen ja talvikunnossapito. 
Oulun kaupungin suunnit-
telemaa veden ottamista Vii-
nivaarasta Parkkinen kertoi 
vastustavansa päättäväisesti. 

-Puu taipuu moneksi, joka 
pitää sisällään jatkuvasti kas-
vavien metsiemme monipuo-
lisen käyttämisen niin teolli-
suuden raaka-aineeksi kuin 
lämmitysenergiana ja nyky-
ajan teknologian mahdollis-
tamana monipuolisesti muun 
hyödyntämisen. Pidetään 
Suomi leivässä, oli Parkkisen 
yksi keskeinen vaaliteema. 

Heimo Turunen

Vaalitupa
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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

Joustavat 
maksuehdot, kororonta 

maksuaikaa 
jopa 6 kk

Täydellinen valinta vaativille ensikäyttäjille. 
Ergonominen muotoilu ja erityisen leveä ajopää
takaavat tehokkaan ajon.
● Vesipestävä
● Rajaaja

Series 1 PARRANAJOKONE

Kotimainen MUIKKULAKKI

LÄMPÖSAAPAS
● Erittäin lämmin
● Kevyt
● Pitävä pohja
● Vedenpitävä
● Koot 26-51
● Lasten koot sinise-

nä ja punaisena

Lyhyt- tai 
pitkä-

vartinen

● Hirvennahkaa/teddy
● Myös punaisena
● Ainoana lakkina täydet viisi 

tähteä kylmätyöohjelman 
kehittämishankkeessa 
(Työterveysleitos Oulu 2001, 
ISBN 951-802-435-9)

39€

69€

39€

Gravity 2301 KAHVINKEITIN
● Teho 1800 w
● Takuu 5 vuotta
● Automaattinen virrankatkaisu
● European Coffee Brewing Centerin myöntämä 

ECBC-merkintä
● Myös mustana

99€

Fruitti Blender Steel 6659
Teräksisen värinen tehosekoitin 300W teholla. Irrotettavat
terät valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
● Teho 300 W
● Lasikulhon tilavuus 0,8 l
● 2 nopeutta
● Takuu 2 vuotta

29€

UE40H5005 Full HD LED-TV 40”
● Teräväpiirto ja digivirittimet 

antenni- ja kaapeliverkkon

470€

Erikois ERÄ!

Alkuperäinen ruotsalainen

LED-televisio, Quad Core, WiFi
● Teräväpiirto ja digivirittimet 

antenni- ja kaapeliverkkon

570€

Päältä täytettävä PYYKINPESUKONE
● 5,5 kg täytömäärä.
● 900 Kierrosta.
● Ajastin toiminto.
● Suomenkielinen ohjauspaneeli.
● Määrä automatiikka.
● Ohjelman lyhennystoiminto.

369€

UE40H5505 40” Smart 

TEHOSEKOITIN

RTT 5090 

ASTIANPESUKONE
iQ500 speedMatic
● VarioSpeed-toiminnolla voi lyhentää 

pesuaikaa jopa 50 % lähes kaikissa 
ohjelmissa.

● Helppo täyttää varioFlex-korijärjestel-
män ja kolmannen tason varioDrawer 
ansiosta.

● Hiiliharjaton moottori
● Energia A+
● Ääni 46 dB

599€

SN45L281SK

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

Ranuan Kenkätalo

P

NAISTEN FLANELLI-
PYJAMAHOUSUT  16,50
NAISTEN 
MODAALIPITKIS                                          19,90
NAISTEN 
NAHKAKINTTAAT                                            15,50

MIESTEN FLANELLI-
PYJAMAHOUSUT  17,90
MIESTEN MODAALI-
KALSARIT 19,90
MIESTEN 
NAHKAKINTTAAT 25,50

Hyvä valikoima pipoja ja käsineitä koko perheelle!

PUKINKONTTIIN LAHJAKSI 
IHANAN PEHMEÄÄ JA LÄMMINTÄ

NAISTEN KOTIMAINEN 
PYJAMA 49,50 37,50- Koot S-XXL
- 3 kuosia

MIESTEN PYJAMA 
- Koot S-XXL
- 100 % puuvilla

- ruutukuosi/pinkki/valk.                                         

Alkaen

- ruutukuosi/harmaa/musta

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja Toivotamme Rauhallista Joulua ja 
Menestystä alkavalle vuodelle! T: Laila ja Sirpa

VINKKELIT
Pitkä varsi

129,50
Lyhyt varsi

89,50
Miesten koot

139,-

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

JOULULAHJAT 
PUKINKONTTIIN RAUTIASTA!

ARKIHUOLESI KAIKKI HEITÄ ja 
kipaise Rautian tonttujen 

luokse torttukahveille 
perjantaina 19.12. klo 10-16!

MUISTA
 RAUTIA 

LAHJAKORTTI!

VARMASTI KOTIMAINEN

Sähkösaha Makita 
UC3020A 1800 W

Kevyt ja helppokäyttöinen sähkösaha 
kotikäyttöön tai rakennukselle.

Avaimeton ketjun vaihto ja kiristys.
Laipan pituus 30 cm.

79,90
119,-

Alusasu Helly Hansen 
Kastrup

Työskentelyyn ja 
harrastuksiin kaikis-

sa olosuhteissa.
Maksimaalinen 

kosteuden poisto ja 
nopea kuivuminen.
Kevyt, pehmeä ja 

joustava. Materiaali 
100 % polypropy-

lene 130 gr. 
Koot S - XXL. 34,95

49,95

AKKUPORAKONE+
KAIRA

Saimme erän 
jouluruusuja pe 19.12.

hinta 5,95!


