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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 22.12.2016

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi

Joululehti

PALVELEMME JOULUNALLA:
 la 24.12.  klo 7-14
 su 25.12.  klo 12-19
 ma 26.12.  klo 8-21

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017 

Lääkäriajat: 
ke 28.12., 

ke 4.1.2017 

Huom. Liike suljettu pe 23.12. suljettu

Pudasjärven Optiikan 
 Joululahja sinulle!

Valitse haluamasi lahja:
Toinen linssi 0 € tai 

Kahdet lasit yhden hinnalla 
(toiset joko itsellesi tai lahjaksi) tai 

Tummuvat Transition-linssit 
kirkkaiden hinnalla.

Saat näistä kolmesta lahja-vaihtoehdosta yhden, kun ostat 
silmälasit (kehykset + linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Tarjous voimassa joulukuun loppuun saakka.

Optikon 
näöntutkimus 

0 €!

Varaa aika P. 040 821 1819

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2017!

 
Kassapalvelut 

(käteisnostot ja –panot sekä laskunmaksu)  
ma-pe klo 9.00-13.00 

Varaa aika tapaamiseen 
osoitteesta op.fi  

tai numerosta 0100 0500. 

Palvelemme ajanvarauksella 
ma ja pe 9.00-16.00 

sekä 
ti, ke ja to 8.00-18.00 

Laajennamme 
palveluaikojamme 

Tiivistämme 
kassapalveluitamme 

Uudistamme palveluaikojamme 
2.1.2017 alkaen 

 

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Palvelemme joulun aikana:
perjantaina 23.12. klo 9-18

jouluaattona 24.12. klo 9-12
Joulupäivänä ja Tapaninpäivänä suljettu

Palvelupisteemme palvelevat joulupyhinä
Puhoskylän lähikauppa su 25.12. klo 10-14, 

ma 26.12. klo 10-14
Rytingin kauppa su 25.12. 12-17, 

ma 26.12. klo 12-17
Tunturi Market Iso-Syöte su 25.12. klo 12-21, 

ma 26.12. klo 9-21

Rauhallista Joulujuhlaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2017!

METALLIROMUN
KIERRÄTYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017!Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230

Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00. www.tauonpaikka.fi

Niemitalo

Palvelemme:

Keittiö avoinna ma-to 10-16, pe-su 10-18. 
Pokkeuksellisesti keittiö on suljettu su 25.12.2016

Pe 23.12. klo 9-18
La 24.12. suljettu
Su 25.12. klo 12-16
Ma 26.12. klo 9-18
Ti-pe 27.-30.12. klo 9-18
La 31.12. klo 9-18

Su 1.1. klo 12-18
Ma-to 2.-5.1. klo 9-18
Pe 6.1. klo 9-18

Hyvää ja 
Maukasta Joulua!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

Plussaa ostoksistasi
TERVETULOA!

NÄYTTÄVÄT
ILOTULITTEET
KESPORTISTA HETI JOULUN 

JÄLKEEN 27.-31.12.!
Runsas valikoima PATOJA, 

RAKETTIPAKETTEJA ym., ym. 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista Uutta Vuotta! 

Urheilu Ankkuri Oy palvelee 
Syötteen Safaritalolla 

tapaninpäivänä 26.12. klo 14-18.
Viikon aukiolot näet Safaritalon Fb:sta.

Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14
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Joulu voi muuttaa kaiken
Otsikossa voisi olla myös ”Kristuksen syntymä voi muuttaa kai-
ken”. Oikeastaan se on jo muuttanut kaiken. Maailma Kristuk-
sen syntymän, opetuksen, kuoleman ja ylösnousemuksen jäl-
keen on erilainen, kuin maailma ennen niitä. 

Miksi sitten vanha maailma ennen Kristusta oli erilainen? 
Sen vuoksi, että ihmisen ja Jumalan välinen yhteys oli heiken-
tynyt, jopa rikkoutunut. Ihminen on luotu yhteyteen Luojansa 
kanssa. Kun tuo yhteys murtuu, ihminen lakkaa olemasta täy-
desti ihminen. Hän alkaa toimia kuin olisi itse jumala. Ihmisestä 
tulee kaiken mitta, mutta samalla hän on enemmän ja enemmän 
kadoksissa. Jouluna tuo yhteys on jälleen palautettu ja tehty en-
tistä vahvemmaksi. 

Jumalan Poika kulki maailman keskellä ja koki kaiken sen, 
mitä mekin koemme. Hän tuli lähelle ja vertaistueksi jokaiselle 
yksinäiselle, toivottomalle, hylätylle, halveksitulle, muukalaiselle 
ja köyhälle. Hän koki ihmisen elämän pohjattoman surun eikä 
mikään inhimillinen kärsimys ole Hänelle vierasta. Joulun julis-
tus ”Immanuel - Jumala on meidän kanssamme” on totista tot-
ta. Jumalallinen läsnäolo 2000 vuotta sitten tuli maailmaan jää-
däkseen. Kristuksen lupaus olla kanssamme maailman loppuun 
saakka on edelleen voimassa.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fiwww.pudasjarvenseurakunta.fi

Jouluaaton hartaus 24.12. kirkossa kello 13 ja 15, 
Rauli Junttila, Jukka Jaakkola. 

Sanajumalanpalvelus Sarakylän kappelissa aattona 
24.12. kello 13,Valtteri Laitila, Tuomo Rahko, Saraky-
län kappelikuoro.

Jouluyön jumalanpalvelus kirkossa kello 23, Valtteri 
Laitila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Taksi seurakunta-
kodilta kirkkoon 22.30, ei omavastuuta.

Joulukirkko kirkossa su 25.12. kello 8.00, Juha Kukku-
rainen, Tuomo Rahko, Vox Margarita. Taksi seurakunta-
kodilta kirkkoon 7.30, ei omavastuuta.

Messu seurakuntakodissa Tapaninpäivänä 26.12. kel-
lo 10,  lähtösaarna Rauli Junttila, liturgi Valtteri Laitila, 
kanttori Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit. 

Messu seurakuntakodissa su 1.1.2017 kello 12, Valtte-
ri Laitila, Jukka Jaakkola.

Kauneimmat joululaulut: kirkossa to 22.12. klo 19.

Pudasjärven kirkkokuoron levyä Turvassa suojelu-
senkelin myytävänä kirkkoherranvirastossa, hinta 18 €.

Lapsityö joululomalla 19.12.2016-5.1.2017, perhe-ja 
päiväkerhot sekä lapsiparkki aloittavat 9.1. alkavalla vii-
kolla.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä Tapanin-
päivänä 26.12. kello 16 (Mikko Tuohimaa, Timo Lyyti-
käinen).

Kastettu: Onni Matias Ylikoski.

Avioliittoon vihitty: Panu-Matias Tapani Seppälä ja 
Johanna Tuulia Luokkanen.

Haudattu: Eeva Aili Kinnula 94 v, Arvo Honkanen 89 v, 
Elsa Uusi-Illikainen  87 v.

Nytkin Jumala on meidän kanssamme. Hän on taas kaiken 
rakkauden, uhrautuvaisuuden, armon ja hyvyyden keskipis-
te. Hän on sillä paikalla, jolle kuuluu vain Jumala. Ja me ihmi-
set voimme Hänen yhteydessään elää oikeaa ihmisen elämää. 
Sen takia ortodoksisessa kirkossa vietetään joulua kiitoksella 
ja ylistyksellä laulaen:

Kristus syntyy - Kiittäkää!

Teitä kaikkia siunaten,

Oulun metropoliitta
Elia

LVI-Insinööri 
Pentti Kuurola on 

valmistunut diplomi-insinööriksi 
Tampereen teknillisestä Yliopistosta.

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Toivon soinnit
Kellojen kumina on säestänyt maailman syksyä iltojen pimentyes-
sä vuoden loppua kohti. Avaruuksiin kohoavalla kumulla ne ovat 
muistuttaneet ihmiskuntaa sen vertavuotavista haavoista ja tus-
kasta. Syvällä itsessämme tunnemme voimattomuutta ja turvat-
tomuutta niiden ilmiöiden edessä, joissa ihminen on toista vas-
taan ja kaiken keskellä tavallinen ihminen on yksin kysymystensä 
kanssa. Syyrian ja Irakin kärsimykset ovat tulleet osaksi elämääm-
me, vaikka etäisyydet ovat pitkät. Aleppon kirkonkellot ovat kui-
tenkin olleet yhteistä rukoustamme, että Jumala kuulisi hätämme.  
Rukouksen viesti onkin ollut yhdistävä side toivoa etsivien ih-
misten keskellä.  Vaikka rukous ei näyttäisi tuovan välitöntä apua 
huutavaan avun tarpeeseen, kristitty elää tietoisuudesta, että sen 
voima vaikuttaa ja vie kohti toivottua päämäärää joskus salatul-
lakin tavalla.

Klassiseksi tullut filosofi John Donnen ajatus on kaiken kes-
kellä tänään enemmän kuin totta: ”Kun kuulet kellojen soivan, älä 
kysy, kenelle ne soivat, ne soivat sinulle.” Kellot muistuttavat näin sii-
tä, että kannamme osaltamme ihmiskunnan samaa tuskaa. Keho-
tus kuuluukin, että tekisimme sen, mikä omalla paikallamme on 
mahdollista.

Kellojen kumu ei kohoa ylöspäin vain Aleppon ja muun so-
dan keskeltä. Samaan soittoon liittyy myös tuhansien ja taas tu-
hansien pakolaisten hätä. Emme pääse pakoon ihmisenä olemisen 
haasteista ja eettisestä vastuustamme laatimalla kiintiöitä, kiris-
tämällä lainsäädäntöä, maksamalla toiselle osapuolelle ongelman 
”hoitamisesta”, rakentamalla muureja ja sulkemalla silmämme to-
siasialta. Elämme muutosten maailmassa, mikä merkitsee perus-
luonteista arvojen ja asenteiden uudelleen muokkausta.  Kellot 
soittavat myös uutta aikaa.

Joulun tutut kellot soivat taas pian ylle maan.  Niiden ensim-
mäinen sointi kuului vertauskuvallisesti kerran pimeän ajan kes-
kellä.  Siellä, missä oli paimenten yksinäinen nuotio, uuvuttava työ 
ja halveksittu asema, koettiin muutoksen hetki, joka muutti koko 
maailman. Yön hiljaisuuden rikkoi enkelten laulu, joka oli tarkoi-
tettu koko maailmalle: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan pääl-
lä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Sanomassa asui toivo. Ihmis-
kunta ei ole yksin. Sillä on olemassa mahdollisuuksien tulevaisuus, 

koska maailma on Jumalan. Hänen tahtonsa on rauhan ja turval-
lisen huomisen tahto.

Pelon ja yksinäisyyden rikkoi kerran jouluyön viesti: ”Älkää 
pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilo koko kansalle. Tä-
nään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kris-
tus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa 
kapaloituna seimessä.”

Kärsimysten kellojen sanoman keskelle soivat tänä armon 
vuonna jälleen joulun kellot. Ne soivat hiljaa, kuten perinteinen 
laulu kuuluttaa: ”Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. Kautta avaruuk-
sien kaikuu laulu riemuinen, Jeesus tullut on!”

Kellojen sanoma tulee kohti ja haluaa tavoittaa kuulijan. Sy-
vimmältään joulun kellojen viesti tahtoo synnyttää vastaanotta-
jassaan havahtumisen uuteen näkökulmaan elämässä, minullekin 
on syntynyt Vapahtaja.  Enkelten sanoma tunkeutuu meidänkin 
elämäämme ja yöhömme: ”Älkää pelätkö!  Kristus-lapsi on keskel-
lämme.”

Vapahtajan siunaamaa  
joulunaikaa toivottaen,

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Mitä odotamme joululta? Mitä se meille antaa? Toivottavas-
ti joulunaika antaa ainakin rauhallisia yhdessäolon päiviä, jot-
ka katkaisevat arkisen touhun. Toivon mukaan myös ruumis ja 
sielu lepäävät kaikesta uurastuksesta ja joulunaika tuo voimaa 
uutta vuotta varten. Ja onhan joulu meille valon välähdys vuo-
den pimeimmän ajan keskellä ja rohkaisee ponnistelemaan koh-
ti kevättä.

Erityisesti joulu kuitenkin tuo jälleen sanomansa sitä varten, 
että se otetaan vastaan. Joulun ydinsanoma ei ole kiinni mis-
tään ulkonaisista olosuhteista, vaan se on tarjolla kaikille, jotka 
sen haluavat vastaanottaa ja omistaa omalle kohdalle.  ”Tänään 
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus 
Herra” vakuutta jouluevankeliumi tänäkin jouluna. Se tarkoittaa 
sitä, että tämä joulun tärkein viesti on osoitettu kaikelle kansal-
le eikä kenenkään pidä jäädä siitä osattomaksi.

Se haluaa tuoda sisimpäämme todellisen jouluilon ja joulu-
rauhan. Vapahtajamme syntyminen seimen lapseksi kertoo Ju-
malamme toiminnasta meidän hyväksemme. Kristuksen kautta 
vapaudumme syyllisyydestä ja kaikesta pahuudesta, jota elä-
mässä on tapahtunut Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Anteek-
siantamus korjaa välejä läheisten, ystävien ja naapureiden välil-
lä. Joulun sanoma muistuttaa myös, että hän pitää meistä huolta 
kaikissa elämän vaiheissa, kulkee rinnalla ja osoittaa rakkauttaan 
ja hyvää hoitoaan.

Enkelten laulu: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa” muut-
tuu näin todeksi meidänkin sisimmäs-
sämme ja saamme siihen riemullisesti 
yhtyä ja kokea aitoa joulurauhaa ja jou-
luiloa.

Siunausrikasta ja rauhallista 
joulunaikaa toivottaen

Rauli Junttila      

Joulun iloa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

 www.pudasjarvi.fi 

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi, Puh. 040 826 6440
www.pudasjarvi.fi/puikkari

AUKIOLOAJAT
Uinti- ja kuntoiluaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. 
Lippukassa suljetaan tunti ennen hallin sulkemista.
Maanantai  12.00-20.00
Tiistai   6.15-20.00
Keskiviikko  12.00-20.00
Torstai   6.15-20.00

Perjantai  12.00-18.00
Lauantai  12.00-18.00
Sunnuntai  12.00-18.00

Pe-su 23.-25.12.  Suljettu
Ma 26.12.  12-18
Ti-to 27.-29.12.  12-20
Pe 30.12.  12-18

La-su 31.12.-1.1.2017  Suljettu
To 5.1.2017  6.15-18
Pe 6.1.2017 Loppiainen  12-18

JOULUN JA UUDENVUODEN POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Huom! Vauvauimarit: 
jatketaan normaalisti alkaen la 7.1.2017. klo 11

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Hyvää ja Lämmintä Joulua!

Palvelemme joulunalla: 
perjantaina 23.12. klo 8-17

lauantai-maanantai 24.-26.12. suljettu  

 ALOITAMME RAKETINMYYNNIN 
RAUTIASSA JA K-SUPERMARKETISSA 

TIISTAINA 27.12.2016.
SUOMEN ILOTULITUS OY:N LAATURAKETIT

 20 laukauksen 
viuhkapata

Rakettimafia   
 15 kpl raketin jättipakkaus

19,90
pkt

29,90
pkt

Kultaryntäys

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Anne ja Mervi

perjantaina 23.12. 8.30-17.00
Jouluaattona 24.12. 8.30-12.00

joulupäivänä 25.12. 10.00-14.00
Tapaninpäivänä 26.12. 10.00-14.00

Palvelemme Joulunaikana:

Puhoskylän lähikauppa

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. (08) 837 308.
Palvelemme: ma-pe 8.30-17.00, la 8.30-14.00, su 10-12

Tervetuloa!

Taivalkoskelainen kansan-
edustaja Niilo Keränen us-
koo puurakentamiseen 
julkisissa kohteissa. Puu-
rakentamiselle tulee antaa 
lainsäädäntöä kehittämäl-
lä entistä parempi mahdol-
lisuus.

Keränen luottaa vahvas-
ti siihen, että puun käyt-
tö tulee vähentämään si-
säilmaongelmista johtuvia 
ongelmia. Kosteus- ja home-
vaurioihin liittyvien terveys-
haittojen vuosikustannukset 
ovat noin 450 miljoonaa eu-
roa. Homeisten rakennusten 
korjaus maksaisi 1,4 miljar-
dia euroa. 

-Jotain on kyettävä teke-
mään, jotta sisäilmaongel-
mista aiheutuvat terveys-
ongelmat ja kustannukset 
saadaan kuriin, Keränen to-
teaa.

-Kuntapäättäjillä on teh-
tävä kauaskantoisia päätök-
siä pohtien hyvin tarkkaan, 
onko sisäilmaongelmaisia 
kohteita järkevää remontoi-
da vuodesta toiseen vai oli-
siko parempi rakentaa uutta. 
Huomiota on kiinnitettävä 
myös entistä enemmän ra-
kennusten käytönaikaiseen 
kunnossapitoon. 

Puu- ja hirsirakennuksiin 
liittyy mielikuvissamme pal-
jon positiivisia asioita: eko-
logisuus, ympäristöystä-
vällisyys, puhdas sisäilma, 
kestävyys ja kauneus. Us-

Puurakentaminen julkisissa kohteissa 
tulevaisuuden brändi

kon, että käsissämme on ai-
kamoinen brändi-tuote, jota 
sellaisenaan voidaan viedä 
maailmalle, Keränen pohtii.

Sisäilmasta ja puuraken-
tamisesta käytiin keskuste-
lua Keräsen järjestämässä 
Julkinen puurakentaminen, 
terveet tilat -miniseminaaris-
sa 15.12. eduskunnan Kansa-
laisinfossa. 

Avauspuheenvuoron 
käytti maatalous- ja ympä-
ristöministeri Kimmo Tii-
likainen. Seminaarissa oli-
vat mukana asiantuntijoina 
Työterveyslaitokselta yli-
lääkäri Jari Latvala, joka 
puhui sisäilmaympäristön 
terveyttä edistävistä vai-
kutuksista, Puutuoteteolli-
suuden erityisasiantuntija 

Niilo Keränen kannustaa julkiseen hirsirakentamiseen 
ja kertoo esimerkkinä Pudasjärvellä hirsirakentamisen 
onnistuneet ratkaisut.

Yhtenä alustajana oli 
Moderni hirsikaupunki 
-hankkeen projektipäällik-
kö Aila Ryhänen Pudas-
järveltä.

Seppo Romppainen valotti 
Sisäilma ja massiivipuu -ai-
hetta, Pudasjärven kaupun-
gista projektipäällikkö Aila 
Ryhäsen esitelmän aiheena 
oli ”Hirsirakentaminen rat-
kaisuna sisäilmaongelmiin 
Pudasjärvellä”, Kontiotuot-
teelta suunnittelupäällikkö 

Mikko Löf kertoi teollisen 
hirsirakentamisen mahdolli-
suuksista ja haasteista sekä 
Puuket-hankkeen projekti-
päällikkö Martti Mylly puu-
rakentamisen uusista tutkin-
noista ja CLT-rakentamisen 
mahdollisuuksista. MK

Joulu on valon juhla. Jou-
luna pimeän aika taittuu ja 
taas aurinko kiipeää joka 
aamu korkeammalle, kevät-
tä kohti vauhtia kiihdyttä-
en. Syötteen tunturien laet 
hohtavat taas kultaisina pak-
kasen ja tykyn rakentami-
ne tykkypuineen. Litokairan 
korpien syvyyksissä hämärä 
taittuu ja jäniksen jälki hei-
jastuu taas puhtaan valkoi-
selle lumelle.

Tätä valon aikaa odotta-
essamme olemme sytyttä-
neet taas joulun valot ikku-
noihimme, pihoillemme ja 
kaupungin keskusraitillem-
me. Kokoonnumme yhteen 
ja avaamme mielemme ja 
sydämemme tälle kauniille 
ajalle ja toisillemme. Voim-
me yhdessä tuntea, että on 
taas uskon, toivon, rakkau-
den, luottamuksen ja kan-
nustamisen aika.

Toivottakaamme kaikil-
le ihmisille tänään jouluna-
jan Pudasjärvellä, lämpöä ja 
rakkautta sydämiin!

Uskokaamme joulunajan 
vahvistavan myönteistä ajat-
teluamme ja asennettamme, 
joiden kautta rakennamme 

Pudasjärven Joulunajan julistus

kotikaupunkimme yhteis-
henkeä ja yhteisöllisyyttä.

Huomioikaa läheisiänne 
niin kuin itse toivoisitte teitä 
huomioitavan. Pieni panos-
tus sanomisen tai tekemisen 
muodossa toiselle, aidos-
ti ja pyyteettömästi annet-
tuna, voi tulla moninkertai-
sesti takaisin. Vierailukäynti 
naapurissa asuvan ikäihmi-
sen luona, hyvän joulun toi-
vottaminen, arjen askareissa 
avun tarjoaminen sekä toi-

sen huolien tai ilonaiheiden 
jakaminen ovat askel mat-
kalla kohti oikeaa joulua ja 
joulumieltä.

Käyttäkäämme paikal-
lisia palveluita, tällöin an-
namme samalla itse lahjan 
työpaikkojen säilymiseksi.

Kannustakaamme toi-
siamme viemään viestiä, että 
Pudasjärvellä on turvallista 
ja viihtyisää asua sekä viet-
tää vapaa-aikaansa.

Luottakaamme toisiimme 

ja yhteisen Pudasjärvi-hen-
gen voimaan, joka kantaa 
meitä joulunajan lisäksi vuo-
den jokaisena päivänä.

Odottakaamme täällä Pu-
dasjärvellä, kuten muualla-
kin valtakunnassa, joulua 
rauhallisin mielin.

Hyvää ja rauhallista jou-
lunaikaa teille kaikille!

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen antoi Pudasjärven joulunajan julistuksen joulun-
avauksessa torilla, jossa on keskustelemassa joulunavauksen järjestelyvastuussa 
olevien Pudasjärven Yrittäjien varapj Tommi Niskasen ja paikallislehti Iijokiseudun 
päätoimittaja Martta Oinas-Panuman kanssa. 

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule tekemään 
löytöjä!

Avoinna:
Tänään klo 9-18

Perjantaina klo 9-19
Aattona klo 8-14
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Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2017!

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

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 2017!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Autokoulukurssi alkaa ma 9.1.2017 klo 17

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA 
Kiitämme asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2017!

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin kaupan väki toivottaa kaikille

Oikein Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2017!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme Hyvää Joulua ja 

turvallista matkaa vuodelle 2017!
Taksi Piia ja Sami Savela perheineen. 

Sami p. 0400 289 760, Piia p. 0400 386 188

Wirtapiiri jouluisissa tunnelmissa

Kyläläisten yhteinen Wirtapiiri on kokoontunut Sarakylässä säännöllisesti vuosi-
en ajan.

Jouluisissa tunnelmissa ko-
koontui maanantaina 12.12 
Sarakylän WIRTAPIIRI 
syyskauden viimeiseen is-
tuntoonsa koululle. Kirpeä 
pakkanen ei haitannut sitä 
pirteää alun kolmatta kym-
menen henkilön joukkoa, 
joka kutsua oli noudattanut. 

Aloitimme tilaisuuden 
joulun sanoman äärellä, 
laulamalla Enkeli taivaan, 
jonka yhteydessä Oilin lu-
kemana kuulimme jou-
luevankeliumin. Muistelim-
me yhteisiä kokoontumisia, 
joissa usein on ollut kutsut-
tuja vierailijoitakin. He ovat 
tuomassa vaihtelua ohjel-
maan ja samalla tulee tutus-
tuttua uusiin ihmisiin ja on 
tullut asiantuntevia ajatuk-
sia yhteiseen keskusteluum-
me. 

Tutut joululaulut raikui-
vat voimakkaina, joita Jaak-
ko säesti matkaharmonilla. 

Kertomuksia, runoja ja haus-
ka sketsi nähtiin Leenan ja 
Marjaleenan toimesta. Kau-
kon avustuksella laadimme 
kirjeen joulupukille, josta tu-
likin aika hauska ja moni-
puolinen. Keittiön väki oli 
valmistanut jälleen mauk-
kaan aterian, joka kuuluu 
aina ohjelmaamme. Heitä 
halusimme yhteisesti muis-
taa ja kiittää vaivannäös-
tä hyväksemme. He ovat 

vapaehtoisina palvelleet jo 
useita vuosia tässä tehtäväs-
sä. Tulihan se joulupukkikin 
seurueensa kanssa käymään 
ja tontut jakoivat lahjoja ”kil-
teille” ja kaikki saivat pake-
tin. Kaisa touhun naisena 
velvoitti meidät vielä yhteis-
kuvaan. Lauloimme muuta-
man laulun ja lopuksi joim-
me kahvit. 

Oli jälleen hieno päivä yh-
dessäolon merkeissä. Toivei-

ta kuului useamman suusta, 
että ensi vuonna toiminnan 
on syytä jatkua. 

Kiitos kaikille, 
jotka olette olleet vuosien 

aikana mukana! 
Suuri kiitos ruokahuollosta 

vastanneille. 

Wirtapiiriläisten puolesta 
kirjoitteli 
Iivari 

Luetaan yhdessä -verkosto 
tukee maahan muuttaneiden 
kotoutumista. Verkosto tar-
joaa vapaaehtoistyönä luku-
taidon ja suomen kielen ope-
tusta maahanmuuttajille eri 
puolilla Suomea. 

Lukutaidottomien maa-
hanmuuttajien määrä Suo-
messa lisääntyy. Osalla Suo-
meen sota-alueilta saapuvilla 
ei ole vuosiin ollut mahdolli-
suutta käydä koulua. Osal-
la on mahdollisuus käydä 
Suomessa viranomaisten jär-
jestämillä eripituisilla kurs-
seilla, osa on ehkä oppinut 
niillä auttavasti lukemaan-
kin, mutta koulutuksen ja 
työelämän tarpeisiin taidot 
eivät riitä. Aina viranomais-
ten järjestämä koulutus ei 
edes tavoita kaikkia lukutai-
dottomia.

Verkostolla on ollut toi-
mintaa vuodesta 2004 alka-
en. Valtakunnallinen hank-
keesta tuli vuonna 2007. Sata 
Luetaan yhdessä -ryhmää 
toimii eri puolilla Suomea. 

Suomen kieli tutuksi 
Luetaan yhdessä -kokoontumisissa

Vapaaehtoisia opettajia on 
yli 600 ja opiskelijoita on yli 
2900. 

Pudasjärven Luetaan yh-
dessä- verkostossa toimii 
tällä hetkellä viisi vapaaeh-
toista opettajaa, vastuu- ja 
yhteyshenkilönä Sirkka Ste-
nius. Lisäksi opettajina toi-
mivat Pirkko Polvi, Saara 
Hintikka, Johanna Malmelin 
ja Kari Stenius. Suomen kiel-

tä opetetaan säännöllisesti 
viikoittain; Kansalaisopistol-
la Suomistartti ryhmäläisille, 
seurakunnan tiloissa omalle 
ryhmälle sekä ODL:n ryhmä-
kodissa, Kumpulassa, asuvil-
le nuorille koululaisille. 

Osalle oppilaista järjestet-
tiin tapahtuma Marikaisjär-
ven toimitalolla, missä yh-
dessä opettajat ja oppilaat 
valmistivat sekä suomalais-
ta, että irakilaista ruokaa. 
Tilaisuudessa turvapaikan-
hakijoille kerrottiin suoma-
laisesta elämäntavasta, kes-
kusteltiin ja vietettiin aikaa 
yhdessä, unohtamatta suo-
men kielen opetusta.

Kari Stenius

Marikaisjärven tapahtumassa oli myös suomen kielen opetusta.

Opettajat Sirkka Stenius, Pirkko Polvi ja Saara Hintikka.

Marikaisjärven toimitalon tapahtumassa valmistettiin suomalaista ja irakilaista ruo-
kaa sekä kerrottiin suomalaisista elämäntavoista. 
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Jouluun saakka

AVOINNA MYÖS

SUNUNTAISIN
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895
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269
pkt

Rautaosastolta Taloustavarasosastolta

Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
ESITTELY/
MAISTIAISIA
Torstaina 22.12.

TUORETTA
LEIPÄJUUSTOA
TARJOUS HINTAAN!

KALAHERKKUJA 
- IRTOTYNNYRISILLIÄ
- SILLIFILEPALOJA
- SAVUKALOJA
- TUORETTA KIRJOLOHTA
- TUORETTA NORJANLOHIFILETTÄ
- SUUTARINLOHTA
- yms. HYVÄÄ

Esla POTKUKELKKA

8990
Stiga RATTIKELKKA

4995
ALKAEN

ALKAEN

4500

OTSAVALAISIN
1000 lumen
Ladattavat akut

1295

18-OS. 
MEISSELISARJA 
seinätelineellä

399

Airam JATKOJOHDOT
Esim.3-osainen 1m kytkimellä  

3995

Prego
TUHKAIMURI
1200w

1295

Bahco 
MONITOIMI-
TYÖKALU

1990

Tekninen microfleece  
VÄLIASU

9990

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

200

FOLIO ULKOTULI 
7 kpl, paloaika 4 h

Kynttilä-tuote
HAUTAKYNTTILÄ 
5 kpl, kannella

379

990

30-OS. MEISSELI-
SARJA salkussa

MIKROAALTOUUNI 
* 700w * 20L 
* pyörivä alusta

6250
TUOREMEHU-
PURISTIN

9900

Stiga
ROOKIE 60 SET 
2*maila + pallo

1150

JUMPPAPALLO

2490
Stiga
SÄHLYMAILA

1995
Denver
RADIO-CD-
KASETTISOITIN

6490
KELLORADIO 
PROJEKTORILLA

2990

Kynttilä-tuote
JUHLATULI 
paloaika 10h

1000
3 kpl

Havi tuikku
LÄMPÖKYNTTILÄT
50 kpl

295

KILOKYNTTILÄ 8 kpl

369
LYHTYKYNTTILÄT 12 kpl

395
Kynttilä-tuore 
ÖLJYKYNTTILÄ 12 kpl

790Remington
KIHARRIN

2195

Eldorado
PERSIKKA
840/470 g
sokeriliemessä

Valio
MAUSTETUT
MAITO-
RAHKAT
200 g

KLEMENTIINI 
Marokko

Risella
PUURORIISI
1 kg

TYNNYRI-
SILLI

KYLMÄSAVU-
PORORULLA

SAVU-
NAUTA
sisäpaistista

Atria
ROSOLLI
550 g

Huhtahyvät
HERKKUSIENI-
SALAATTI
250 g

Atria Kulinaari
KYLMÄSAVU 
KINKKU tai 
HÄRKÄ
100 g

Saarioinen
LAATIKOT 
700 g
peruna, porkkana, 
maksa, lanttu

PORON-
KÄRISYS-
LIHAT
pakaste /hyvä laatu)

Naudan 
PAISTI-
JAUHELIHA

Atria 
KARJALAN-
PAISTI
700 g

Turun 
SINAPPI 
375 g

Hartwall
JAFFA tai 
JAFFA LIGHT 
APPELSIINI
1,5 l sis. pantin

Koff
PERINNE
KALJA
1,25 l
sis. pantin

Norjalainen
tuore
IRTO 
LOHIFILEE
2 filettä/talous

Ohuet
SYDÄN-
PIPARIT
350 g
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Pudasjärven reumayhdis-
tys järjesti 7.12. pikkujou-
lun Pikku-Syötteellä. Muka-
na reissussa oli 18 henkilöä 
ja tunnelma oli jouluisen 
lämmin. Luminen maisema, 
tykkypuut, pikkupakkanen, 
herkullinen eväs ja iloiset ih-
miset eri puolilta Pudasjär-
veä tekivät reissusta ainut-
laatuisen.

Kiitos kaikille mukana 
olijoille, Pikku-Syötteen her-
kulliselle ravintolalle ja Hon-
kasen liikenteelle!

Reumayhdistyksen pikkujoulu Pikku-Syötteellä

TERAMERI

Rauhallista Joulua 
asiakkaillemme toivottavat: 
Riitta, Jarno, Johanna ja Sanni

Olemme Kelan palveluntuottaja

TERAMERI

TERAMERI

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

SAVUSIIKAA JA -LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta,

kylmäsavulohta, siian- ja muikunmätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Perjantaina 23.12

klo 9.00–16.00

JOULUKALAA!!!

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017! 

OLEMME AVOINNA:
23.12. klo 7-12, 
24.-26.12 suljettu, 
27.-29.12. klo 7-17, 
30.12. klo 7-12, 
31.12.-1.1. suljettu 

Normaalisti olemme 
avoinna ma-pe klo 7-17 

Syötteen kansallispuisto on 
rauhallisuutta kaipaavan tal-
viliikkujan paratiisi. Korkeil-
la vaaroilla lumi peittelee 
puut ja verhoaa maiseman 
joulukuulta maaliskuulle 
saakka. Tykky on puihin il-
masta tarttunutta kosteut-
ta, enemmän siis jäätä kuin 
lunta. Syötteen seudulla tyk-
ky on runsasta, sillä Koillis-
maan korkeat vaarat otta-
vat ensimmäisenä vastaan 
mereltä saapuvan vesihöy-
ryn, joka pakkasilla tiivistyy 
ja jäätyy puihin. Kovan pak-
kastalven aikana tykkyä ker-
tyy puihin runsaasti ja suu-
ri tykkykuusi saattaa painaa 
useita tonneja. 

Päivän kääntyessä iltaan 
tummuvan taivaan täyttä-
vät tuikkivat tähdet ja lois-
tava kuu. Kirkkaana pak-
kasyönä miljoonista tähdistä 
koostuva utuinen linnunra-
ta kulkee taivaankannen hal-
ki. Sen sivuilla tähdet loista-
vat harvemmassa tummaa 
yötaivasta vasten. Pohjois-

Joulun ja uuden vuoden 
retkille Syötteellä

taivaalla kettu Repolainen 
piiskaa taivasta hännällään 
ja saa taivaan hehkumaan 
vihreän ja punaisen väreis-
sä. Varmimmin revontulet 
loimottavat taivaalla puolen 
yön aikaan ja himmenevät 
jälleen aamua kohden. Kun 
tulikettu oikein innostuu, 
kohoavat revontulet suo-
raan päänpäälle muodosta-
en kirkkaana loistavan re-
vontulikoronan. 

Joulun ja uuden vuoden 
aikoihin Syötteen luontokes-
kuksella on koko perheelle 
sopivaa touhua. Taskulamp-
pu mukaan ja Ota tasku-
lamppu mukaasi ja lähde 
suunnistamaan heijastinra-
dalle. Luontokeskuksen pi-
halla on myös lumilabyrintti 
talven touhuja varten.  Si-
sällä voi etsiä Pekka Pöllön 
kavereita ja Tonttuja luon-
tokeskuksen näyttelyn uu-
menista. Kahvila-ravintola 
Tykyssä on tarjolla suolaisia 
ja makeita herkkuja. Luonto-
keskuksen puodista löytyy 

Lapsetkin nauttivat lumikenkäilystä. Kuva Minna Kora-
mo.
luontoaiheisia juttuja sekä 
paikallista käsityötä kotiin 
viemisiksi. Luontokeskuk-
sella on vuokrattavana lumi-
kenkiä myös lasten kokoja, 
lastenvetoahkio sekä lasten-
kantorinkka.  

Suosituksia  
talviretkille:
Talvikävelyretki Iso-Syötteen 

huippu (3 km), Anninkoski Naa-
vaparran polkua pitkin (3 km). 
Lumikenkäretki Teerivaara 
(6 km), Vattukuru (2 km). Pyö-
räretki Ahman polkasu (19 
km). Hiihtoretki Ahmatuvan 
latu (17 km). Luontokeskus on 
avoinna 27.12. alkaen tiistaista 
lauantaihin kello 10-16. 

Luontokeskus tiedotus

Joulupuukeräyksen lahjojen äärellä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Pudasjärven yhdistyksen hallituk-
sen jäsenistä Veera Ivola, Jonna Puhakka, Sari Pähtilä 
LähiTapiolan edustajana, Hely Forsberg-Moilanen, An-
nika Mattinen ja Soile Graber. 

Pudasjärvellä jo yhdeksän-
nen kerran, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton ja Lä-
hiTapiolan yhteistyönä jär-
jestetty Joulupuukeräyk-
sen suosio on riittänyt vuosi 
vuodelta. Tänä vuonna jou-
lulahja voidaan toimittaa yli 
140 lapselle. Joulupuukeräys 
on hyväntekeväisyyskeräys, 
jonka tavoitteena on antaa 
joululahja niille pudasjär-
visille lapsille, jotka muu-
ten jäisivät ilman joulupukin 
tuomisia. Tänä vuonna suu-
rin osa lahjoista saatiin yk-
sityisiltä ihmisiltä. Mainit-
semisen arvoinen on muun 
muassa Kyllikki Hanhisu-
annon jo useana toimittamat 
useat itsekudottujen sukki-
en paketit. Pudasjärven kau-
punki antoi tänäkin vuonna 

Joulupuukeräyksestä 
lahjoja yli 140 lapselle

lahjojen hankintaan jouluter-
vehdyksiin varatut rahat.

LähiTapiolan palvelu-
neuvoja Sari Pähtilä totesi, 
että Joulupuu-keräys on pai-
kallisuutta parhaimmillaan. 

-Näin paikallisilla ihmi-
sillä on mahdollisuus ojen-
taa auttava kätensä oman 
paikkakuntansa apua tarvit-
seville lapsiperheille. Lah-
jaksi kävi joko itse tehty tai 
uusi ostettu lahja. LähiTapi-
ola toimi lahjojen vastaanot-
topaikkana ja kuuset, joista 
pakettikortin saattoi noutaa, 
oli sijoitettu seurakuntaan, 
K- ja S-Markettiin sekä Pu-
dasjärven kirjakauppaan. 

LähiTapiola luovutti pa-
ketit keräyksen päättymis-
päivänä 15.12. Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton 

Pudasjärven yhdistykselle, 
joka toimittaa lahjat yhdessä 
seurakunnan diakoniatyön 
ja kaupungin sosiaalitoimen 
kanssa pudasjärveläisiin ko-

teihin ennen joulua. Perintei-
seksi noussut keräys järjeste-
tään jälleen vuoden päästä. 
HT

"Lumiset oksat vihreän puun, kimmeltää valossa Jouluisen kuun.Katsoen tähtien hopeista nauhaa, 
toivomme Jouluusi lämpöä rauhaa." Tarja Kokko-



6 7nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 51 7PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2016nro 51

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Ps. Asukastupa Suojalinnalla suljettu viikolla 52. 

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys

 Hyvää Joulua 
     ja onnellista Uutta vuotta!

 Tulkoon joulu rauhallinen,
Uusi vuosi onnellinen !

Tulkoon Joulu rauhallinen,
Uusi vuosi onnellinen!

Tulkoon Joulu rauhallinen,
Uusi vuosi onnellinen!

Tulkoon Joulu rauhallinen,
Uusi vuosi onnellinen!

Tulkoon Joulu rauhallinen,
  Uusi vuosi onnellinen!

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2017!

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotan

asiakkaille ja yhteistykumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta Vuotta!

Olen joululomalla 23.12.2016-1.1.2017

TERVEYSKESKUKSEN 
KANTTIINI

Miettinen siirtyy vuoden vaihteessa 
Liberaalipuolueeseen

Pudasjärven kaupunginval-
tuutettu Toivo Miettinen on 
jättänyt eroanomuksensa 
Perussuomalaiset r.p.:stä, ja 
hyväksytty Liberaalipuolu-
een sen Oulun piirijärjestön 

Toivo Miettinen tuli  
valituksi viime kuntavaa-
leissa Pudasjärven  
kaupunginvaltuustoon  
Perussuomalaisten  
listalta. 

jäseneksi. Miettisestä tulee 
näin Liberaalipuolueen en-
simmäinen kunnanvaltuu-
tettu Pudasjärvellä 1.1.2017 
alkaen.

-Olen aina kokenut itseni 
liberaaliksi, ja luettuani Li-
beraalipuolueen puolueoh-
jelman läpi, tein päätöksen. 
Nämä asiat ovat minullekin 
tärkeitä ja tähän joukkoon 
kuulun mielelläni, Miettinen 
kertoo.

-Tämä on todella muka-

va yllätys ja toivotamme tie-
tysti kaikki liberaalin ajatus-
maailman omaavat mukaan 
- sekä nykyiset että tulevat 
kunnanvaltuutetut, tai muu-
ten vain jäseniksi tai aktii-
veiksi halukkaat, toteaa puo-
lueen puheenjohtaja Juhani 
Kähärä.

Liberaalipuolue kerää 
parhaillaan ehdokaslistoja 
kuntavaaleihin muun muas-
sa Oulun vaalipiireissä.

Profin Oy 
toivottaa kaikille 

rauhallista 
joulun aikaa ja 

hyvää uutta vuotta!

Vakaan jalan sijan saaneet Hirvaskosken koulun joulumyyjäiset sai pyryisestä tal-
visäästä huolimatta kansan liikkeelle.

Perinteiset joulumyyjäiset pi-
dettiin perjantaina 9.12 Hir-
vaskosken koululla. Koulun 
oppilaat vanhempineen oli-
vat tehneet yhtä sun toista 
myytävää. Myös puffetti hoi-
tui vanhempien toimesta ja 
kasööreinä toimivat viiden-
nen luokan tytöt. Koko illan 
tuotto niin myyntipöydis-
tä, kahviosta, arpamyynnis-
tä, narutuksesta, onginnasta 
kuin poniratsastuksestakin 
meni koululaisten luokkaret-
kirahastoon. Koulun johtaja 
Jukka Lehto kertoi, että retki-
rahasto lihoi kummasti ja yh-
dessä tekemällä tulee tulosta.

Koulun 3. - 6. -luokkalai-
set lähtevät keväällä 2017 
Helsinkiin viikon kestä-
välle leirikoulumatkalle ja 
alemmat luokat käyvät lä-
hempänä omalla luokkaret-
kellä. Hirvaskosken koulus-
ta on tehty leirikoulumatkoja 

Joulumyyjäiset Hirvaskoskella

vuosikymmenten ajan. En-
simmäisen kerran käytiin 
Helsingissä vuonna 1997. Jo-
kainen Hirvaskosken koulun 
oppilas pääsee alakoulun ai-
kana yhden kerran pääkau-
punkiin.

Oppilailla ja henkilökun-
nalla myyjäistapahtuma al-
koi pizzan ja salaatin voi-
min. Ruokailun jälkeen he 

siirtyivät omiin luokkiinsa 
hiomaan viimeiset yksityis-
kohdat iltaa varten. Jokaisel-
la oppilaalla ja opettajalla oli 
oma rooli illan joustavaan lä-
piviemiseen.

Hirvaskosken koulun op-
pilaat ovat ihailtavan moti-
voituneita talkoolaisia. Ylä-
luokka kokonaisuudessaan 
järjesti ja purki salin myynti-

paikat, sekä valmistivat tois-
tasataa tavarapussia ongin-
taa varten.

Arpajaisiin oli saatu kym-
meniä tavarapalkintoja lah-
joituksina. Pääpalkintona 
olleen hedelmäkorin voitti to-
kaluokan oppilas Juho Hiltu-
la. Onnettarina toimivat kou-
lun pienimmät oppilaat. STK

Pöönät loppu Nokipannusta

Veikko Hyttinen on siirtymässä keveimpiin hommiin. Kuvassa muutamia töitä ”ke-
veimmästä” päästä. Kädessä ovat sorvaamalla tehdyt lintu, Ufon prototyyppi ja En-
keli. Lintu kuvastaa vapautta, Enkeli luonnon kauneutta ja hyvyyttä ja Ufo mieliku-
vitusta.

Nokipannun isäntä Veikko 
Hyttinen kertoo, että kärsi 
5-6000 euron tappion tuuli-
puistotyömaan peruuntumi-
sesta, eikä jaksa, eikä halua 
enää odottaa uusintakier-
rosta. Rytmihäiriökin iski 
lauantaina, mikä ratkaisi lo-
pullisen päätöksen majoi-
tustoiminnan lopettamiseen, 
meidän osalta.  Emme saa-
neet tässä touhutessa oikein 
majoitustoiminnan lisäpal-
veluita toimiviksi, vaikka 
asiakaspalaute olikin aivan 
huippua peruspalvelusta ja 
siksi saavat tuoreemmat voi-
mat hoidella niitä asioita.

Tarkoitus on siirtyä vähi-
tellen kevään aikana vuok-
raamaan osan talosta, kun ti-
laa on runsaasti ja jatkamaan 
mahdollisuuksien mukaan 
vanhusten perhehoitaja-
na. Toivottavasti löydämme 
sellaisia aktiivisia vuokra-
laisia, jotka harrastavat jo-
tain, koska talossa on paljon 
mahdollisuuksia. Puuntyös-
tökoneetkin ovat käytettä-
vissä, kokkailemaan pääsee 

kunnolla. Olisi mukava jos 
löytyisi vanhusten hoidos-
ta kiinnostusta. Ihanne oli-
si jos syntyisi sellainen mu-
kava yhteisö, joka harrastaisi 
luontoasioita, keräilytuottei-
ta (marjat, sienet yrtit, mahla 
yms.), kasvimaata ja kasvi-
huonetta ja kokkailisi niistä 
herkkuja köökissä tai nuo-
tiolla. Voisihan sitä tehdä 

tuohitöitä, poltella tervaa 
joskus, kalastella, hoidel-
la mehiläisiä ja rakennella 
vaikka kanakoppeja. Kylmä-
savustamallakin on herkku-
ja syntynyt omaan käyttöön.

Perhehoito tulee Pudas-
järvelläkin väistämättä yh-
deksi osaksi vanhustenhoi-
toa. Jotkin poliitikot pitävät 
sitä huutolaishommana, 

mutta kutsun epäilijöitä ja 
kiinnostuneita keskustele-
maan ja tutustumaan mitä 
nykyaikainen perhehoito oi-
keasti on. Voin sanoa heti, 
että tätä ei voi tehdä rahasta, 
kun tuntipalkaksi jää 24/7 
työstä alle euro, mutta muu-
ten työ on erittäin palkitse-
vaa.
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

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

Tuli-Tauko

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Aittojärven 
kyläseura ry Jouni Vikström

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Eero Kaikkonen 
sorkanhoitaja

Heinisuontie 176, Ranua
puh. 040 591 2196

Kipinän 
kyläseura

Koillismaan 
Energiapalvelu Oy

Koreten 
Vesiosuuskunta

ry

Aamu valkenee. Valkoinen lumi peittää maan. Pakkanen paukkuu.
Navettakissa Musti istuu pirtissä uunin pankolla.
Pieni tyttö katsoo ikkunasta ulos.
Talon isäntä ja emäntä ovat navettahommissa.
Jouluvalmisteluita varten on piika käynyt kirkolta leivontatarvik-
keita.
Piika tulee sisään katsomaan sairasta tyttöä.
- Miten voit, piika kyselee samalla silittäen tytön vaaleita hiuksia. 
- Minulla on kipeä olo, tyttö vastaa.
Tytön silmät ovat sameat. Hän on sairas.
- Näin eilen enkelin, tyttö jatkaa.
- Se oli suojelusenkeli. Meillä jokaisella on sellainen, piika selittää.
Ulkona alkaa hämärtää. 
Talon emäntä ja isäntä astelevat pirttiin.
Tytön vointi alkaa heiketä yhtäkkiä.
- Minä käyn naapurista hakemassa lääkärin kotikäynnille, tuumaa 
talon isäntä päättäväisesti.
Isäntä ohjaa hevosen tallista ulos ja lähtee naapuriin.
Talon isäntä saapuu naapuriin. Lääkäri on sopivasti vapaana. Hän 
istahtaa hevoskärryihin isännän viereen.
Taivallettuaan kilometrin metsän läpi he tulevat sairaan lapsen 
luo. 
Lääkäri tutkii tytön vointia ja antaa hänelle lääkettä ja pyytää 
emäntää käyttämään seuraavana päivänä tyttöä sairaalassa.
- Juo lämmintä ja lepää, lääkäri neuvoo.
Emäntä kiittää lääkäriä, kun hän tuli tarkistamaan tytön voinnin, 
niin nopeasti.
- Minä kerkesin ajatella kaikenlaista, sanoo emäntä.

Uusi päivä valkenee maatilalla.
He menevät katsomaan tytön vointia kamariin. Tytön maatessa 
hetekalla.
Heidän ilokseen tytöllä on jo kirkkaampi katse.
Kuumemittari näyttää normaalia kehon lämpötilaa.
Emännän silmät täyttyvät onnenkyyneleistä.
- Minun pieni enkeli, sanoo emäntä silittäen samalla tytön vaalei-
ta hiuksia. 
Emäntä rientää piian luokse, joka lakaisee lattioita. 
- Ihana, tytöllä ei ole enää kuumetta, emäntä toteaa.
Isäntä juo kahvia pirtin pöydän äärellä, kun emäntä tulee kerto-
maan iloisia uutisia.
- Tytöllä ei ole kuumetta, mutta lääkärin ohjeen mukaisesti käytän 
tyttöä sairaalassa, emäntä toteaa. 
Emäntä ja tyttö menevät hevosella kirkolle, josta jatkavat matkaa 
sairaalaan taksilla. 
Sairaalassa tytölle annetaan lisää lääkettä.
Lääkäri tutkii tytön oireita.
Sairaanhoitajat varmistavat, että emännällä ja tytöllä on hyvä olla.
He tuovat lämmintä viinimarjamehua ja piparkakkuja.
Tytön katse on kirkkaampi. Emäntä seuraa samalla tyttöä, kun he 
syövät välipalaa.
- Tämä on ihanaa. Minä maistan piparin ja mehun, iloitsee tyttö.
Emännän täyttää onnellisuus. Silmät kostuvat kyynelistä.
Hän kiittää ja hyvästelee henkilökunnan.

Tyttö oli saanut kauniin joulukortin sairaalasta, jossa oli kuva sei-
mestä ja jouluevankeliumi.
Hän pyytää emäntää lukemaan jouluevankeliumin taksimatkan ai-
kana. 
Kirkolle päästyään emäntä ostaa lääkkeitä, ruokaa ja suklaata.

Kynttilät loistavat pirtin ikkunalla, kun he saapuvat maatilan pi-
haan.
Piika oli siivonnut pirtin ja leiponut sekä paistanut jouluruuat.
Joulukuusi oli koristeltu valmiiksi.
Vanha himmeli koristaa tupaa, punainen kaitaliina on pöydällä.
Kun emäntä aukaisee pirtin oven. Hän on sanaton.
- Ihanaa olla kotona tytön kanssa, joka on terve, emäntä tuumaa.
Kiitollisena he istuvat joulupöytään.
Jouluruuat ovat herkullisia. Joulukääröt avataan.

Hevoset, lehmät ja lampaat saavat tuoreet heinät ja vedet.
Navettakissa Musti seuraa joulunviettoa uunin pankolta.
Talonväki oli jo aiemmin siivonnut aitan piialle, joka on päättänyt 
viettää joulun maatilalla.
Hänen sukulaiset olivat jo päässeet ajasta ikuisuuteen.
Pakkanen paukkuu. Revontulet loimuavat, kirkkaasti tuhannet 
tähdet tuikkivat taivaalla. 
Joulurauha laskeutuu maaseudun ylle.

Rauhaisaa Joulua kaikille!
Anna-Riikka Huhta

Maatilan Joulu

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry Puhoksen kyläseura ry

www.nokipannu.netpuh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2017.
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

FYSIOTERAPIAPALVELUT PÄIVI JA JARI JUNNA

Osoite Kurentie 24, 93100 Pudasjärvi
Puh.  0500 558 368, 050 347 0261

Kiittäen kuluneesta vuodesta!
Toivotamme hyvää Joulua ja
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!

www.apetit.fi

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2017!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2017

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2017

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Jyrkkäkoski Oy

Kiittäen kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja

Hyvää Uutta Vuotta 2017.
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         
www.kle.fi p. 0400 384 407

Kettumäki Oy
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneille!
www.kettumaki.fi

TyöTakomo-hanke on lähtenyt Pudasjärvellä mukavas-
ti liikkeelle. Hankkeen paikallisena koordinaattorina 
toimii pudasjärveläinen metsätalousinsinööri Tomi Il-
likainen. 

TyöTakomo-hanke on Eu-
roopan sosiaalirahaston ra-
hoittama hanke, jossa Poh-
jois-Pohjanmaan Ely-keskus 
toimii hankkeen kansallise-
na rahoittajana. Lisäksi myös 
Oulunkaaren kuntayhty-
mään kuuluvat kunnat, Pu-
dasjärvi, Ii, Vaala, Utajärvi 
ja Simo, ovat mukana hank-
keessa omarahoitusosuudel-
la. Hankkeen tavoitteena on 
edistää kohdekuntien työt-
tömien työllistymistä en-
nen kaikkea palkkatukityön 
käyttöä kehittämällä. Jokais-
ta palkkatuella kaupungin 
palvelukseen työllistettyä 
työtöntä tuetaan ja kannus-
tetaan kohti pidempiaikais-
ta työllistymistä yksityisel-
le sektorille. Hankkeelle on 
myönnetty rahoitus ajal-
le 1.10.2016-30.9.2019. Pu-
dasjärvellä hankkeen 
kohderyhmänä ovat kaiken-
ikäiset 0-300 päivää työttö-
mänä olleet pudasjärveläiset 
sekä maahanmuuttajat.

TyöTakomo-hanke on 
lähtenyt Pudasjärvellä mu-
kavasti liikkeelle, kun hank-
keen paikalliseksi koor-
dinaattoriksi palkattiin 
pudasjärveläinen metsäta-
lousinsinööri Tomi Illikai-
nen. Nyt reilun kuukauden 
ajan toimintaa on käyn-
nistelty ja vähitellen askel-
merkit ovat alkaneet löytyä 
hankkeen edetessä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, 
että asiakkaita on Pudasjär-
velläkin ilmoittautunut jo 
kymmenkunta. Kaikkiaan 

TyöTakomo-hankkeen
kautta työelämän pariin

asiakkaita on Oulunkaaren 
alueella jo 30 henkilöä, joista 
muutamat ovat jo hankkeen 
ansiosta päässeet työelämän 
pariin. 

Pudasjärvellä hankkeen 
asiakkaissa on edustettuina 
jo tässä vaiheessa hyvin eri-
laisia ammatteja, joten yri-
tysten kannalta työvoimaa 
on tarjolla monenlaiseen 
tarpeeseen. Lähikuukausi-
na asiakkaiden määrä tulee 
kasvamaan ja kevättalvel-
la työtakomolaisten kaarti 
on varmasti jo huomattavas-
ti nykyistä laajempi. Kesää 
kohti mentäessä yritysten 
työvoiman tarve muutoin-
kin lisääntyy merkittävästi 
kausityötarpeiden muodos-
sa ja työllistymisen edelly-
tykset paranevat tämänkin 
hankkeen puitteissa.

Tällä hetkellä työnsarkaa 
riittää myös siinä, että pu-
dasjärveläiset yritykset saa-
daan tietoisiksi hankkeen 
tuomasta mahdollisuudes-
ta palkata pudasjärveläinen 
työtön yritykseen edullises-
ti ja pienellä riskillä. Työ-
paikan löytyessä asiakkaalle 
kirjoitetaan KVTES:n mukai-
nen työsopimus kaupungin 
kanssa. Palkkatukityöjak-
son maksimipituus on kuusi 
kuukautta henkilöä kohden 
ja jakson pituuden määritte-
lyssä erittäin tärkeänä kritee-
rinä on jakson hyödyllisyys 
palkattavan henkilön osaa-
misen kehittämisen näkö-
kulmasta. Yritykseen asiakas 
voidaan siirtää kaupungin ja 

yrityksen välisellä edelleen 
siirtosopimuksella. Kaupun-
ki laskuttaa yritystä työnte-
kijän tekemästä työstä var-
sin maltillisen tuntihinnan. 
Kaupunki säilyy työnteki-
jän varsinaisena työnantaja-
na myös edelleen siirtojak-
son aikana.

Hankkeen kohderyh-
mään kuuluva pudasjärve-
läinen voidaan kirjata hank-
keen asiakkaaksi pienen 
haastattelun ja parin lomak-
keen täytön jälkeen. Tämän 
jälkeen asiakkaalle voidaan 
alkaa etsiä ammattitaitoa ke-
hittävää työtehtävää kun-
nasta ja tulevaa työpaikkaa 
yrityksistä. TyöTakomo-
hankkeen asiakkaille voi-
daan järjestää hankkeen 
lukuun erilaisia korttikou-

lutuksia sekä muuta työllis-
tymistä edistävää koulutus-
ta tarpeen mukaan. Lisäksi 
voimme harjoitella vaikkapa 
työhakemuksen tai CV:n te-
kemistä sekä aina yhtä haas-
tavia työhaastattelutilantei-
ta. 

Tässä vaiheessa hanketta 
toivommekin, että hankkeen 
kohderyhmään kuuluvat 
työttömät ottaisivat rohkeas-
ti yhteyttä Tomi Illikaiseen. 
Sovimme tapaamisen, jonka 
aikana kerromme hankkee-
seen liittyvistä asioista yk-
sityiskohtaisemmin. Tomin 
toimipiste sijaitsee Rimmin-
kankaalla Unelmatehtaan ti-
loissa.

Työtakomohanke tiedotus

Pudasjärven kirkon etuosassa pianotaiteilija Jouni So-
mero, Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Teu-
vo Perätalo ja kansainvälisestikin tunnettu bassobari-
toni Juha Uusitalo.

Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti lauantaina 3.12. Pu-
dasjärven kirkossa Taas kau-
niit muistot -Joulukonsertin. 
Esiintyjänä oli bassobarito-
ni Juha Uusitalo. Häntä säes-
ti maineikas pianotaiteilija 
Jouni Somero.

Tunnelma oli jouluinen, 
kuuntelijoita noin 300. Juha 
Uusitalo tulkitsi joululaulu-
ja loistavasti ja varsinkin vii-
meinen kappale Oi jouluyö 
oli komeaa kuultavaa bas-
sobaritonilta. Aikaisemmilta 
vuosilta vastaavista konser-
teista tuttu pianisti Jouni So-
mero hurmasi taas taitavalla 
soitollaan kuulijat.

Pudasjärven Osuuspank-
ki oli järjestänyt edestakai-
sen linja-autokuljetuksen, 
jota monet konserttiin saa-
puneet kuulijat käyttivätkin.

Juha Uusitalo on suoma-
lainen oopperalaulaja. Hän 
on esiintynyt monissa maa-
ilman johtavissa ooppera-
taloissa. Uusitaloa kiitetään 

erityisesti karismaattises-
ta lavaolemuksesta niin va-
kavissa kuin koomisissakin 
rooleissa. Uusitalo on val-
mistunut Sibelius-Akate-
miasta diplomihuilistiksi ja 
on soittanut huilua Suomen 
suurimmissa orkestereissa 
ennen laulajanuransa alkua. 
Ensimmäiset oopperaroo-
lit olivat Sibelius-Akatemian 
oppilastöitä. Uusitalo tunne-
taan Wagnerin oopperoista, 
joissa suurimmat bassobari-
toniroolit Lentävän hollanti-
laisen nimirooli ja Parsifalin 
Amfortas kuuluvat hänen 
repertuaariinsa. Oopperoi-
den lisäksi Juha Uusitalo 
on kysytty sinfoniaorkeste-
reiden solisti ja lied-laulaja. 
Hän on myös Savonlinnan 
oopperajuhlien Vuoden tai-
teilija 2011.

Jouni Somero on yksi ah-
kerimmin esiintyviä suoma-
laisia muusikoita. Hän on 
soittanut uransa aikana yli 
2800 konserttia eri puolilla 

Kirkko lähes täynnä 
Taas kaikki kauniit muistot -joulukonsertissa

maailmaa: Euroopassa, Aa-
siassa ja Pohjois-Amerikas-
sa. Vuodesta 1990 hän on 

toiminut pelkästään konser-
toivana pianistina. HT, kuva 
Soile Graber
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Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258
isosyotteentaksimatkat@gmail.com

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Korpisen kyläseura ry 
toivottaa kaikille:

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2017.

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2017!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Nillan 
Lammastuote Oy

kiittää asiakkaita ja
 yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille 

Hyvää ja Rauhaisaa 
Joulua ja parempaa 
Uutta Vuotta 2017!

Me palvelemme - We serve

Lions Club Pudasjärvi on palvellut 
paikkakunnalla jo 50 vuoden ajan. 

Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Esko Viitala klubin presidentti 2016-2017

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2017!

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2017!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
Pohjoisen väki kokoontui Syötteellä

Pikku-Syötteelle kokoontui 
26.-27.11. Pohjoisen Suomen 
Vapepa -foorumi 2016 va-
paaehtoisen pelastuspalve-
lutoiminnan ympärille. Kai-
nuun, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Foorumiin osallistui Pohjoisen Suomen alueelta kuutisenkymmentä henkeä. 

Palkitut yhteiskuvassa.

Pirjo Riihiahon uusin runokirja julkistettiin
Pirjo Riihiahon uusin, oma-
kustanteinen, runokirja  
”Huivini tuulessa liehuu” 
julkistettiin 21.11. Pudasjär-
ven kaupunginkirjastossa. 
Julkaisu koostuu vanhois-
ta, osa jo aiemmin julkaisuis-
ta runoista, sekä uudemmista 
julkaisemattomista. Runoja-
han Pirjo on kirjoittanut lä-
hes siitä asti, kun kynä on kä-
dessä pysynyt.

Runojen teema koostuu 
Pirjolle läheisistä asioista: 
naisena, äitinä, isoäitinä ole-
mista. Runoihin on myös lu-
kijan helppo samaistua. Elä-
män pienet ja isommatkin 
ilot ja murheet ovat loppujen 
lopuksi samankaltaisia kai-

killa. 
 -Mitä on itse kokenut, 

niistä asioista on helppo kir-
joittaa, sanoo Pirjo Riihiaho, 
joka esitteli julkistamistilai-
suudessa kirjansa syntyhis-
toriaa ja teemoja. Ullamaria 
Stenius luki runoja uudesta 
kirjasta. Tilaisuuden musiik-
kiannista piti huolen Keijo 
Piirainen pianolla ja Ari Veh-
viläinen viululla.  Pirjo ja Ari 
esittivät yhteislauluna heille 
oman tärkeän laulunsa ”Suu-
delmin suljetut kirjeet” Pii-
raisen säestäessä. Ohjelma-
osuuden lopuksi tarjottiin 
pullakahvit.

Julkaisuun runoja ovat ol-
leet valitsemassa Pirjo Riihi-

Lapin alueelta väkeä oli pai-
kalla noin 60 henkeä. Viikon-
lopun aikana saatiin kuulla 
muun muassa, kuinka uusi 
teknologia toimii Vapepan 
tukena, toiminnan tulevai-

suuden näkymistä sekä joh-
tajuuskoulutusta etsinnäs-
sä. Piirien edustajat antoivat 
ajankohtaiskatsaukset toi-
minnastaan. 

Lauantain iltajuhlassa pal-

kittiin Vuoden vapaaehtoi-
nen pelastaja Marko Hyväri 
Lumijoelta. Pronssinen an-
siomitali myönnettiin muun 
muassa taivalkoskisille Ahti 
Jurmulle ja Jaana Hietalal-
le, jotka ovat vaikuttaneet 
myönteisestimyös Pudasjär-
ven Vapepan toimintaan. 

Foorumissa tuotiin esille, 
että Pudasjärvi-Taivalkosken 
paikallistoimikunnan häly-
tysryhmien määrä on kasva-
nut huomattavasti puheen-
johtaja Esa Erkkilän toimin, 
alueen Merkkipiirin tullessa 
mukaan hälytettävien jouk-
koon.

Lauri Ratava

Kuvassa osa tilaisuudessa mukana olleista. Yhteensä osallistujia oli parisenkym-
mentä. 

ahon lisäksi Pirjon sisar Päi-
vi Pihkakoski, joka on myös 
Pirjon sanojen mukaan  ”an-
karin arvostelijani”, hyvä ys-
tävä Ullamaria Stenius, jonka 
kamerasta on myös kirjan va-
lokuvat peräisin ja runokir-
jan sivutaiton tekijä Eila Lah-
tinen.

Kirjaa on saatavana Pirjo 
Riihiaholta p. 044 203 0720. 
Pirjo myy kirjaansa myös eri-
laisissa tilaisuuksissa, muun 
muassa  myyjäisissä, markki-
napäivillä yms. EL

Ullamaria Stenius ja Pirjo Riihiaho julkistamistilaisuu-
dessa.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

2017!

Taksi Piipponen Oy ja Piipposen Pirtti
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Olihan se Hilja kovin ihmetellyt, kun ei sulhanen tullut, 
vaikka puhe oli. 

Hän oli kaupassa töissä ja oli huomenaamuna puhe 
pyöräillä vihille. Ei vaan tule. Ei aamullakaan. Kaikenlai-
sia ajatuksia vilisi mielessä. Eipä ollut puhelimia. Meinasi 
jo turmelus nousta. Ajattelin sitten, että kyllä siellä oikea 
este täytyy olla. Sitten illalla tuli ihan väsyneenä.

Mitä sulle on tapahtunut, aloin kysyä. En vihaisena, 
näin että joku on miehen väsyttänyt. Mikä? 

Kuule Hilja, meidän lehmät jäi yöksi metsään ja nyt 
päivällä löytyivät Valkeisvaaran takaa, eikä millään oli-
si tulleet kotiin, siinä syy viipymiseen. Laita mulle peti – 
menen nukkumaan. Kotona saunon, vaihdan vaatteet, le-
vätään ja lähdetään aamulla.

Niin aamulla hypättiin pyörän selkään ja kohti Hiltu-
rannan pappilaa Kipinän luo. Sillä tiellä ollaan. Sota-aika 
erotti meidät, kun kaikki terveet miehet olivat rintamalla. 
Mutta Eino sai palata kotiin

Näin muisteli Vuorman Hilja mummeli

Aili Ojala

Tarinoita ja 
muisteluita

Siuruan Kanila 
- eettisesti tuotettua lähiruokaa

Siuruan Kanila Oy on kesä-
kuussa 2016 perustettu pie-
ni perheyritys Pudasjärvellä. 
Olemme muuttaneet paikka-
kunnalle Hollannista syksyl-
lä 2015. Perheeseen kuuluu 
Alexander, Christa ja kak-
sivuotias Elisa- tyttö, sekä 
joukko lemmikkejä. 

Tuotamme eettisesti kas-
vatettua kanin lihaa. Osa-
na tuotantomme periaat-
teita, mitään ei heitetä pois, 
vaan kaneistamme käyte-
tään kaikki osat; mm. nahat 
myydään erikseen. Kysyn-
tä on reilusti ylittänyt tarjon-
nan, josta olemme erittäin 
kiitollisia! 

Kaneja on kasvatettu li-
haksi kautta aikain, jo viikin-
geillä oli kaneja lihan vuoksi. 
Sodan jälkeen myös Suomes-
sa kaneja oli lähes joka ta-

lossa! Vanhemmat ihmiset 
muistavat tämän hyvin ja 
heiltä onkin tullut erityisen 
paljon hyvää palautetta.

Kanin liha on kauttaal-
taan valkoista, vähärasvais-
ta ja mureaa. Maku on mie-
to, joten lihan voi maustaa 
mieleisillään mausteilla. Ka-
nin lihalla on erittäin matala 
kolesterolipitoisuus, sen si-
sältämä proteiini on korkea-
luokkaista ja siinä on vain 
vähän rasvaa. Näiden omi-
naisuuksiensa ansiosta se 
soveltuu myös moneen eri-
koisruokavalioon ja on ym-
päristöystävällistä tuottaa. 
Kaikki jäte kompostoidaan 
ja käytetään oman maan pa-
rantamiseen.

Kanien pito niiden pe-
rusluonteen vuoksi on haas-
tavaa ja pyrimmekin koko 
ajan kehittämään niiden tilo-
ja ja etsimään uusia ratkaisu-
ja niiden pitoon samalla kun 
eläinmäärä kasvaa. Suomes-

sa ei ole suosituksia erikseen 
tuotantokanien pito-olosuh-
teille ja niinpä kaniemme ti-
loihin mallia on otettu lem-
mikkikaneille annetuista 
suosituksista.

Kaikkia kanejamme käsi-
tellään paljon ja onkin haus-
ka seurata, kuinka erilaisia 
persoonia niissä on! Yksi on 
suursyöppö, toinen kelpuut-
taa vain jotkin herkut. Toi-
set ovat sosiaalisempia, kun 
taas jotkin arvostavat enem-
män omaa seuraansa. Joilla-
kin on selvästi metkuja mie-
lessä.

Suomessa ei ole kanin li-
halle Luomu- standardia 
vielä, joten varsinaista Luo-
mu- kania ei Suomesta saa, 
mutta kun tilanne muuttuu, 
olemme ehdottomasti muka-
na ohjelmassa.

Kanimme saavat vapaas-
ti paikallisen tuottajan kor-
kealaatuista heinää, pellettiä 
sekä tietysti herkkuja, ku-

Harmo ja Hilla.

Wit valjaissa.

Kanien touhuja on hauska seurata, kuinka erilaisia per-
soonia niissä on. Erimerkiksi joku on suursyöppö, toi-
nen kelpuuttaa vain jotkin herkut.

Siurualla Kanitilaa pitävä Alex Van der Vegt on tuoreita 
pudasjärvisiä. Lampuri Nilla Jaakola on mieluinen vie-
railija tilalla. 

ten esimerkiksi porkkanaa ja 
omenaa. Lisäksi niille anne-
taan jyrsittävää, kuten pajun 
oksia ja kerppuja, kuivaa lei-
pää sekä kesäaikaan tuoretta 
vihreää omalta maalta.

Kotimaassamme Hol-
lannissa kaninliha on hyvin 
suosittua ja sitä myydään 
paljon. Keski-Euroopassa 
kaneja kuitenkin joskus tuo-
tetaan kyseenalaisissa olois-
sa ja sellaiseen en halua 
ryhtyä. Haluamme tarjota 
kaneillemme hyvät oltavat. 

Kanista on moneksi, se 
sopii niin juhlapöytään kuin 
arkisempaankin käyttöön. 
Perinteinen luulo pitkästä 
kypsennysajasta on väärä; 
kasvatettu kani kypsyy no-
peasti ja sen valmistusta voi-
sikin verrata broilerinlihaan. 
Kanin lihasta voi tehdä pait-
si pataa, myös tortilloja tai 
sen voi marinoituna grillata! 
Vain mielikuvitus on rajana.

Teemme tiiviisti yhteis-
työtä mm. lampuriyrittä-
jä ja eläinten teurastaja Nil-
la Jaakolan ja paikallisten 
eläinlääkärien kanssa var-
mistaaksemme lihan par-
haan laadun sekä kaniemme 
hyvinvoinnin. Annamme 
mielellämme reseptivinkke-
jä sekä ohjeita mm. paloitte-
luun. Kanilaamme saa myös 

tulla tutustumaan sovitusti.  
Ja vinkkinä: Kanejamme on 
jo saatavilla Pudasjärven K-
Supermarketista! Meillä on 
kotisivut ja olemme faceboo-
kissa. 

Christa &  
Alex Van der Vegt 
Siuruan Kanila Oy

Loppuvuodesta alkaa lintupoikueet hajoamaan ja kukin lentelee 
uusille asuin laitumille, niin myös eräs yölintu. Sen mieli tekee 
katselemaan ihmisten touhuja, vanhempien elkeistä päätellen se 
oli aivan outoa touhua. Kun oli herännyt päiväuniltaan ja syönyt 
ehkä viimeisen lintupaistin kotonaan, päätti pimeän tullen lähteä 
lentelemään ja jäähyväisiksi komeat huhuilut illan hämärään. Siinä 
kaarrellessa alhaalta näkyi juoksentelevan punaturkkinen kettu. 
Tuo ei kuulu minun ruokavalioon. Hetken lenneltyään jänis loik-
ki, tuo saattaisi olla makupala. Nyt olen lähtenyt tutkimusmatkal-
le ja miltä näyttää kaksijalkaisten kulkijoiden elo. 

Saavuttuaan kylän laidalle ja valoja oli joka puolella, ihmetteli 
vain minkä vuoksi. Enhän minä tuollaisia tarvitse, pimeässä näen 
oikein hyvin ja päätti istahtaa tuuhean kuusen ylä-oksalle kat-

selemaan valo-
jen merta. Jot-
kut valot kulki 
aukkoa pitkin, 
toiset surrasi 
lumella ja joil-
lakin kulkijoilla 
oli myös päässä 
valo. En vielä-
kään ymmärrä 
miksi ne ei näe 
pimeässä, mi-
nulle ei ole mi-
tään ongelmaa. 

Tuolla tuo kuusi on valaistu, jonka näin eilen kaadettavan metsäs-
sä. Ei onneksi nukkumapuutani, taitaisi olla tuonne liian iso. Nyt 
alkoi huuhkajan uteliaisuus kasvaa, nousi siivilleen ja kaarsi sinne 
missä kellot kumajaa, laskeutui tarkkailupaikalle korkeaan puuhun 
seuraamaan touhua.

Kulkijat käyskentelivät lumiuria pitkin ja tuikkasivat tulen val-
koiseen oksaan suurien kivien vierelle. Ei kuitenkaan ymmärtänyt 
rituaalia, mutta istui liikkumatta kunnioittaen tapahtunutta. Siinä 
katsellessa unohtui koti-ikävä ja oli aika itsenäistyä. Aikansa kat-
seltuaan nousi siivilleen ja kaarteli ja katseli mitä vielä erikois-
ta? Siinä lentäessään näki hiiren juoksevan hangella, antaa juosta, 
kovin olet pieni ja eikä ole vielä päivällisen aika. Istuu taas sopi-
van puun oksalle uteliaana mitä tuleman pitää. Jänis kökötti val-
koisen pallon vierellä ja söi jotakin, koirat haukahtelee harvaksel-
taan, kulkijat vähenivät. Sitten ilmestyi poro ja siinä punapukuinen 
ja valkopartainen ukko kyydissä istuen. Ei minua tarvitse noin 
kuljettaa. Sitten se aukosta menee sisälle iso säkki selässään. On 
kummaa touhua, ajattelee huuhkaja ja on ymmällään moisesta. Jo-
tain suurta juhlaa tämä varmaankin täytyy olla ja outoa ääntelyä 
kuuluu, ei läheskään yhtä jykevää kuin minulla.

Katselee niin touhun loppuun saakka ja alkaa miettiä uutta ko-
toista asuinseutua. Nousee siivilleen, tarkkailee maisemia ja pyrkii 
löytämään sopivan metsän asuinpaikakseen. Siinä kaarrellessaan 
nyt tuo punainen kulkija menee kohti pohjoista poronsa kanssa. 
En kuitenkaan lähde seuraamaan kovin kauas tuota saattuetta. Is-
tahtaa mieleiselleen oksalle ja on tyytyväinen kokemastaan. Jos-
pa vielä joskus toistekin teen samanlaisen retken ja päätti kokeil-
la kotipaikakseen juuri tätä seutua.

Siinä pian koitti aamu ja huuhkajan oli asetuttava yöpuulle, 
niinkuin yön kulkijan kuuluukin.

Kauko Kuukasjärvi

Joulu linnun siivin
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MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2017.
Juhani Jurmu puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

Pintamon kyläseura 
kiittää kaikkia kyläläisiä, mökkiläisiä, 

eri tapahtumiimme osallistuneita 
sekä yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille Rauhaisaa 

Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja

toivotamme Rauhallista 
Joulua ja hyvää 

Uutta Vuotta 2017
sukulaiset, 

Taipaleenharjulaiset, 
tuttavat ja asiakkaat 

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

Kotimaisuus on valttia joulukuu-
simarkkinoilla. Kuuset hankitaan 
yleisimmin kotimaisilta viljelmil-
tä, jotka eivät juurikaan käytä lan-
noitteita tai kasvinsuojeluainei-
ta. Myös lyhyt kuljetusmatka on 
plussaa.

Kotimainen kuusi on edelleen 
suosituin joulupuu kodeissamme. 
Taloustutkimuksen mukaan reilu 
puolet suomalaisista kotitalouk-
sista hankkii joulukuusen kotiin-
sa. Kaikkiaan siis suomalaisilla on 
lähes 1,5 miljoonaa joulukuusta, 
joista miljoona puuta tulee koti-
maisilta viljelmiltä ja 300 000 hae-
taan omista tai sukulaisten met-
sistä. Lisäksi kuusia hankitaan 
julkisiin tiloihin.

Kotimaisten kuusten hinnat 
vaihtelevat suuresti puun koos-
ta, laadusta ja myyntipaikasta riip-
puen. Eteläisessä Suomessa rei-
lun kahden metrin kuusen hinta 
myyntipaikalla on noin 40-50 eu-
rosta ylöspäin. Kotimaisia kuusia 
myytäneen tänäkin vuonna reilun 
30 miljoonan euron arvosta.

- Kotimaisten kuusten suo-

siminen on ympäristöystävällis-
tä, sillä Suomessa kuusiviljelmil-
lä ja metsissä ei juurikaan käytetä 
lannoitteita tai kasvinsuojeluainei-
ta, sanoo metsänhoidon johtava 
asiantuntija Markku Remes Suo-
men metsäkeskuksesta.

Hän korostaa, että myös lyhy-
et kuljetusmatkat tekevät lähikuu-
sesta ekologisen vaihtoehdon.

Ulkomailta tulee markkinoil-
lemme noin 150 000 kuusta. Ul-
komaiset kuuset tulevat lähinnä 
Tanskasta ja Virosta. Virolaisten 
kuusten osuus ulkomaisista jou-
lupuista on viime vuosina lisään-
tynyt.

Hoidettu kuusi tuo 
jouluilon
Miten luomukuusen saa kestä-
mään yli joulunpyhien, perinteiden 
mukaan jopa loppiaiseen asti?

Markku Remeksen kuusenhoi-
tovinkit liittyvät ensisijaisesti kul-
jetukseen ja vedensaantiin;

- Joulukuusi ei saa kuivahtaa 
missään vaiheessa. Kuusi säilyy 

kaatamisen jälkeen tuoreena neli-
sen viikkoa. Puu on myös herkkä 
kuljetuksen aikana tulleelle ajovii-
malle. Jos kuljetusmatka on muu-
tamaa kilometriä pitempi, tulee 
kuusi suojata ajon aikana. Joulu-
kuusi kannattaa kopauttaa maahan 
ennen sisälle tuontia, sillä kuusis-
sa on aina jonkin verran syksyl-
lä vaihtuvia, vielä varisemattomia 
neulasia.

Jäinen kuusi sulatetaan ennen 
jalkaan asettamista 1-2 vuoro-
kautta viileässä tilassa tyvi vesias-
tiassa säilytettynä. Puu säilyy Re-
meksen mukaan tuoreempana, jos 
runkoa ja neulasia suihkutetaan 
vedellä sulatuksen aikana. Viileän 
varaston puuttuessa myös pesu-
huone sopii sulatuspaikaksi.

- Lyhennä kuusi tyvestä huo-
neen korkeuden mukaan sopivak-
si. Tyvestä sahataan aina pois muu-
taman senttimetrin kiekko, jotta 
puu saa tuoreen imupinnan. Kuo-
ren poistaminen tyveltä heikentää 
puun kykyä imeä vettä jalasta. Si-
ten kuusen tulee sopia jalkaan il-
man ohentamista, Remes ohjeis-

taa.
Kuusen tyven on oltava vedes-

sä koko ajan. Erityisesti ensimmäi-
sen vuorokauden aikana puu imee 
paljon vettä. Jos vesi pääsee lop-
pumaan, tyven solukko kuivuu 
eikä puu enää ime vettä. Kuusi al-
kaa sen jälkeen nopeasti varista. 
Kuusen asettamista lämpölähteen 
tai voimakkaan tuuletuksen lähel-
le tulee välttää.

Joulukuuset  
hyötykäyttöön  
juhlapyhien jälkeen
Joulukuusi saadaan kuljetettua py-
hien jälkeen asunnosta siististi 
ulos, kun oksat ja runko katkotaan 
sopiviin osiin ja laitetaan juhlapai-
kalta suoraan säkkiin. Kuivaneita 
neulasia varisee siten vain leikka-
uspaikalle, josta ne on helppo sii-
vota pois. Taajamissa on järjestetty 
poisheitettyjen joulukuusten kier-
rätys, jolloin ne kuljetetaan ener-
gia- tai maanparannuskäyttöön.

Kotimainen joulukuusi on ympäristöteko

Janne Lantolle 
Kalle Saralan –rahaston stipendi

Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut Janne Lantto (keskellä) sai Pudasjärven 
Maamiesseuraliiton stipendin, jonka luovuttivat Heikki Putula ja Esko Viitala.

Huhtikuussa Oulun ammat-
tikorkeakoulusta valmistunut 
pudasjärveläinen Janne Lant-
to sai maanantaina 19.12. Kal-
le Saralan rahaston stipendin 
jonka luovuttivat Pudasjärven 
Maamiesseuraliiton puheen-
johtaja Heikki Putula sekä ra-
hastonhoitaja Esko Viitala.

Janne Lantto työskentelee 
isänsä Mikko Lanton omista-
malla maatilalla Kuressa yh-
dessä siskonsa Tuula Urosen 
kanssa. Tilalla on 23 lehmää ja 
jonkin verran lihakarjaa. Mo-
lemmilla sisaruksilla on maa-
talouden koulutus, Janne val-
mistui AMK agrologiksi ja 
sisko on koulutukseltaan kar-
jakko. Janne teki opiskeluunsa 
liittyvänä opinnäytetyönään 
kehittämissuunnitelman koti-
tilalleen. Suunnitelmaa päivi-
tetään aina tarpeen tullen.

Janne on työskennellyt 
koko ikänsä kotitilansa töissä 
ja opiskelupaikan valinta oli 
selvä.

-Tätä haluan tehdä työkse-
ni ja saada tästä elantoni, tote-
si Lantto.

Kalle Saralan stipendira-
hasto on perustettu 1964 ta-
loustirehtööri Kalle Saralan 

Pudasjärven maatalouden hy-
väksi tekemän työn kunniak-
si. Alun perin rahaston tarkoi-
tuksena oli jakaa apurahoja 
pudasjärveläisille ahkerille ja 
vähävaraisille maa- ja kotita-

louden opiskelijoille. Nykyi-
sin Pudasjärven maamies-
seuraliitto jakaa stipendejä 
kotitalouden ja maatalouden 
alalta valmistuneille opiskeli-
joille. TR

On ilmastoteko syödä koti-
maista ja ajaa kotimaisella 
polttoaineella. Kotimainen 
ruoka ja biopolttoaine ovat 
hiilensä sitoneet kotimaas-
sa, runsaiden vesien äärel-
lä. Mikä voisi olla vastuulli-
sempaa! 

Ilmastoteko on sitoa hii-
lidioksidia ilmakehästä, 
kuten kasvimme tekevät. 
Hiilidioksidia sitoutuu uu-
siutuvaan kasvuun, jota ar-
jen ahertajat vaalivat pel-
loillamme ja metsissämme. 
Viljelijät ja puuntuottajat si-
tovat hiilidioksidia ruuan ja 
energian raaka-aineisiin. On 

aika täydentää yhtälöä, kun 
kasvihuonekaasujen pääs-
töjä ja sidontaa summataan. 
Vaikka me kuluttajat kulu-
tammekin sidotun hiilen, se 
ei oikeuta olla sivuuttamat-
ta hiilidioksidin sidontaa ja 
sitä, missä se tehdään; koti-
maassa vai ulkomailla? 

Marraskuun lopulla halli-
tus julkisti energia- ja ilmas-
tostrategian, joka tunnis-
taa Suomen luonnonvarojen 
vahvuudet ilmastotalkois-
sa. Keskeistä on, että stra-
tegia luo mahdollisuuden 
tasoittaa maatalouden haas-
teellista asemaa taakanja-

kosektorin kaasujen vähen-
tämiseksi. Ratkaisuna on 
liikenteen biopolttoaineet 
kuten biokaasu, jolle maa-
talous on oiva raaka-aineen 
toimittaja. 

Biopolttoaineiden käyt-
tö ei vain vähennä liikenteen 
päästöjä, vaan välillisesti 
myös maatalouden päästöjä.

Biokaasun tuotannossa 
maatalous voi hyödyntää 
lantaa ja rehuksi kelpaamat-
tomia biomassoja. Tuotta-
ville nurmille löytyy mark-
kinoita. Tämä kannustaa 
viljelykiertoon ja maan kas-
vukunnon vaalimiseen, jol-

loin hiilisyöte maaperään te-
hostuu ja sen kaasupäästöt 
pienenevät. Lannan käsitte-
ly biokaasutuksessa vähen-
tää edelleen maatalouden 
kaasupäästöjä.

Kuten ruuassa, myös 
biopolttoaineissa kotimai-
suus on ympäristövastuul-
lisuutta. Biomassaa kasva-
vat peltomme ja metsämme 
tuottavat raaka-ainetta hiili-
neutraalin yhteiskuntamme 
tarpeisiin. Vettä riittää.

Liisa Pietola 
MTK:n ympäristöjohtaja

Merkittävä ilmastoteko syödä kotimaista ja 
ajaa kotimaisella polttoaineella
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Hyvää Joulua ja 
Elämyksellistä Uutta vuotta 

Tapion tarhassa!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys 
Toivottaa kaikille metsästäjille, 

riistanhoitajille ja yhteistyökumppaneille

Terttu Pohjola 

Joulurauhaa!

Hyvää Joulua ja 
onnellista 

Uutta Vuotta 
sukulaisille ja tuttaville.

Eila ja Matti Kuurola 

Veera ja Aarno Tomperi, 
Armi Vuorma

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta vuotta!

Eero Mikkola

Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille, ystäville ja 

 tuttaville.
Jukka ja Lea Törrö

Lämmin 
Joulutervehdys ja 

Hyvää 
Uutta Vuotta.

Sirkka ja Juha 
Pankinaho

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

ystäville ja tuttaville.

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä muille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry 
Pudasjärvi

Hyvää Joulua ja 
Uutta Vuotta 
sukulaisille ja 

tuttaville. 
Eino Väyrynen 

Hauskaa joulua 
ja Onnekasta Uutta 

Vuotta kaikille;

Seija Mäntykenttä, 
Sirkka Granlund 

naapurit, entiset työkaverit, 
sukulaiset ja tuttavat. 

Mari ja Marko Kälkäjä

Kiittäen kuluneesta Vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Puurojuhlan tarjoilut talkoovoimin
MTK Pudasjärven vuosit-
tainen jouluinen puurojuhla 
järjestettiin lauantaina 3.12. 
Hilturannan leirikeskukses-
sa. Ruokien valmistukset 
ja tarjoilut järjestyivät joh-
tokunnan jäsenten toimes-
ta talkoovoimin; Timo keit-
ti puuron ja lohetkin olivat 
hänen suolaamiaan. Sirpa ja 
Juhani olivat paistaneet jou-
lutortut. Tänä vuonna ei vie-
tetty erikseen pikkujoulua, 
joten ruokailussa oli muka-

na tavallista suurempi la-
jivalikoima muun muassa 
kinkkua, laatikoita ja muu-
ta perinteistä jouluruokaa. 
Juhani Jurmu avasi tilaisuu-
den ja Timo Vähäkuopus 
hoiti juontamisen. Tilaisuu-
dessa oli runsaasti koko per-
heen musiikkiohjelmaa ja 
joulupukin vierailu, jolla oli 
runsas lahjojen säkki etenkin 
lapsille jaettavaksi. 
HT, kuvat Henna Kosamo Joulupukin vierailu oli odotettu tapahtuma etenkin lap-

sille ja nuorille. 

Joulujuhlaan Hilturannassa osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

Seurakunnassa 
kaiken kansan joulupuurotapahtuma 

Pudasjärven seurakunta jär-
jesti seurakuntakodilla kai-
kelle kansalle tarkoitetun 
joulupuuropäivän keskiviik-
kona 14.12. 

Idea tapahtuman järjestä-
misestä lähti liikkeelle työn-
tekijäkokouksessa, jossa 
keskusteltiin joulun ajan ta-
pahtumista. Tällaisen kaik-
kien yhteisen joulupuuro-
päivän toivottiin olevan 
mukava ja yhteisöllinen ta-
pahtuma, joka voisi koota 
seurakuntalaisia ja työnte-
kijöitä yhteen. Kaikille tar-
koitettu joulupuuropäivä 
oli seurakunnassamme nyt 
ensimmäistä kertaa, kertoi 
nuorisotyönohjaaja Tiina In-
keroinen. 

Seurakuntalaiset ottivat 
kutsusta vaarin, sillä heti 
kello 11 lähtien oli lähes 
koko päivän seurakuntalai-
set vilkkaasti liikkeellä, ajoit-
tain jono oli eteiseen saakka, 
vaikka puuroa ja kinkkua 
saattoi ottaa kummaltakin 
puolen tarjoilupöytää. 

Puuron keittämisestä ja 
tarjoilusta vastasivat koko 
seurakunnan työntekijävä-
ki. Vaikka kiirettä oli, ehtivät 
he vaihtamaan kuulumisia 
ja ottamaan palautteita seu-
rakuntalaisilta. Mukana oli 
runsaasti myös uusia tutta-
vuuksia. 

Alkuiltaan kello 18 men-
nessä oli puuroa käynyt 
nauttimassa runsaat noin 
700 henkeä. Väkeä oli lähte-

Seurakunnan työntekijät vastasivat puuron keittämisestä ja tarjoilemi-
sesta, jossa riittikin työtä koko päivän ajan. Puuroa hämmentämässä 

Anja Jussila, suolaa lisäämässä Aino-Maija Riekki, astianpesussa 
Tiina Inkeroinen, servettejä lisäämässä Maire Puhakka ja leipäpusseja 

aukaisemassa Helena Koivukangas. 

nyt runsaasti liikkeelle myös 
läheisistä palvelu- ja van-
hustentaloista sekä liikkeellä 
oli myös työporukoita. 

Päivästä tuli runsasasti 
myönteistä palautetta ja tuu-
mailuja on jo ollut, että puu-
ropäivästä muodostuisi jou-
lun ajan perinne.

Päivän aikana on myös 
lyhyitä hartaushetkiä ja 
muutama joululaulutuokio, 
joihin saattoi halutessaan 
osallistua. HT

Seurakunnan järjestämään joulun ajan puuropäivään osallistui noin 700 henkeä.
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HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Pudasjärven syöpäkerho kiittää 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa jäsenille, 
kaikille toiminnassa mukana
olleille ja toimintaa tukeneille

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Pudasjärven Sydänyhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajak-
si valittiin syyskokouksessa 
aikaisemmin varapuheen-
johtajana tämän vuoden syk-
systä toiminut Terttu Jurvan-
suu. Jäsenenä hän on ollut 
vuodesta 2005. 

Tehtävästä luopunut pit-
käaikainen puheenjohta-
ja Martta Timonen nimettiin 
kunniapuheenjohtajaksi, jon-
ka julkistus ja kukitus suo-
ritettiin yhdistyksen joulu-
juhlassa sunnuntaina 11.12. 
Tilaisuudessa kerrottiin Ti-
mosen toimineen hallituksen 
puheenjohtajana yhtäjaksoi-
sesti vuodesta 2003. Yhdis-
tyksen ensimmäinen kun-
niapuheenjohtaja on Hannes 
Korteslahti.

Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen muut hallituksen jä-

Tuleva puheenjohtaja Terttu Jurvansuu ja yhdistyksen 
sihteeri Risto Väisänen onnittelivat ja kukittivat kun-
niapuheenjohtajaksi nimitetyn Martta Timosen.

Jurvansuu 
Sydänyhdistyksen uusi puheenjohtaja

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Kuntoliikunta kannustaa ih-
mistä tavoittelemaan parem-
paa kuntoa, liikunnallista 
suorituskykyä tai hankitun 
kunnon ylläpitämistä. Kun-
toliikunnalla. on terveyttä ja 
hyvinvointia kohottava vai-
kutus, joka näkyy kuntolii-
kuntaa harrastavan virkeässä 
ja sutjakassa olomuodossa. 
Ryhmässä toteutettava kun-
toliikunta lisää fyysisen 
kunnon lisäksi sosiaalista ja 
psyykkistä kuntoisuutta. Yh-
dessä voimistellen, pelaten, 
circuit-rataa kiertäen, tanssi-
en, tanhuten, kävellen, höl-
käten ym. on mahdollisuus 
saada ja antaa kannustusta ja 
intoa itselle ja toisille.

Kuntoilija ei ole kilpaur-

heilija, joka noudattaa kil-
paurheilijalle tarkoitettuja 
tiukempia monipuolisia ja la-
jille ominaisia harjoituksia ja 
ruokavalioita. Kuntoilija har-
rastaa liikuntaa rennommilla 
elämäntapojen vaatimuksil-
la hyvinkin erilaisia liikunta-
muotoja toteuttaen.

Pudasjärven Urheilijoi-
den voimistelujaoston kai-
kenikäisille suunnatut voi-
mistelu-, circuit-, tanssillinen 
voimistelu- ym. ryhmät in-
nostavine ohjaajineen saa-
vat tavalliseen kuntoilijaan 
hikistä vipinää. Kansalais-
opiston lavis- ja tanhupiirit 
mahdollistavat kuntoilijan 
liikkumaan oikeasti musiikin 
tahtiin ja testaamaan hok-

sottimiaan koreografioi-
den oppimisessa. Taitavat ja 
huumorintajuiset opettajat 
huolehtivat kivasti kuntoili-
joiden henkisen puolen hy-
vinvoinnista sähäkän liikun-
nan lisäksi.

Näpäkkä aamujump-
pa herättää lihakset ja ve-
renkierron päivän alkuun 
ja kepeä iltajumppa saatte-
lee rentoon yöuneen. Ulko-
liikunta kuuluu kuntoilijan 
viikko-ohjelmaan esimerkik-
si sunnuntai-iltaisin Hempan 
hölkän ja Tehokävelyn muo-
dossa. Tärkeä merkitys kun-
toilijan ulkoilmamenossa on 
jokailtainen naapurin koiran 
kanssa lenkillä reippailu. Vii-
konloppuisin kuntoilua voi 

vielä harrastaa piipahtamalla 
tanssipaikalla pyörähtämäs-
sä kunnon kuviot.

Pudasjärven Urheilijoiden 
yleiskokouksessa palkittiin 
allekirjoittanut Vuoden kun-
toilijaksi. Iloisena ja nöyrin 
mielin kiitän palkitsemises-
tani ja haluan jakaa saamani 
huomionosoituksen lukuis-
ten muiden pudasjärvisten 
kuntoliikunnallisesti ahkeri-
en ja ansioituneiden kunto-
liikkujien kanssa.

Kuntoliikunnallista ja 
Pirteää Joulua sekä 

Reipasta vuotta 2017!

Sointu Veivo

Mukavaa olla kuntoilumenossa mukana

senet ovat Veikko Musta-
kangas, Sirkka Mustakangas, 
Anna-Maria Lammela, Mart-
ta Timonen, Risto Väisänen 
(sihteeri), Elvi Kipinä, Maila 
Backman ja Paavo Kuha. 

Joulujuhlassa oli kunnia-
puheenjohtajan kukituksen 
sekä jouluruokailun lisäk-
si ohjelmassa Aimo Pietilän 
esittämiä joululauluja Väinö 
Lybeckin säestyksellä, joka 
myös säesti yhteislaulut. Vox 
Margarita kuoro vieraili ti-
laisuudessa Tuomo Rahkon 
johtamana. Juhlassa oli niin 
nykyisen kuin tulevan pu-
heenjohtajan ajankohtaisis-
ta asioista kertovat puheet 
sekä Martta Timosen runon-
lausuntaa ja Sirkka Musta-
kankaan runomittainen jou-
lukertomus. 

Tulevana vuonna toimin-

taa jatkuu entiseen malliin, 
jonka rungon muodostaa 
joka kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina seurakun-

takodissa kokoontuva kuu-
kausikerho. Yhdistyksessä 
on nykyisin liki 200 jäsen-
tä.  HT

Nuorisoseuran syyskokous pidettiin omalla toimitalolla Koskenhovilla. Kokouk-
seen osallistujat Raija Pohjola, Jukka Niemelä, Tuula Kemppainen, Inkeri Tuomivaa-
ra, Tuula Haverinen, Ulla-Maija Paukkeri, Alma Pirttimäki ja Arto Liekola. Kuvan otti 
Heimo Turunen. 

Pudasjärven Nuorisoseu-
ran johtokunnan puheenjoh-
tajana jatkaa Arto Liekola. 
Koskenhovilla 24.11. pide-
tyssä syyskokouksessa hal-
litukseen valittiin uutena 
Ulla-Maija Paukkeri ja Tuu-
la Kemppainen. Erovuoros-
sa olleet Alma Pirttimäki ja 
Inkeri Tuomivaara valittiin 
edelleen. Muina johtokun-
nan jäseniä ovat Anu Ste-
nius, Jukka Niemelä, Raija 
Pohjola ja Tuula Haverinen. 

Kuluvan vuoden merkit-
tävänä uutena asiana oli Ii-
joen Tanssijat alajaoston pe-
rustaminen. Jaosto onkin 
toiminut aktiivisesti järjestä-
en kuntotansseja, tanssiret-
kiä, tanssikursseja, osallistu-
nut talkoisiin sekä esiintynyt 
eri tilaisuuksissa. Jaoston 
puheenjohtajana toimii Ul-
la-Maija Paukkeri ja sihteeri-
nä Tuula Kemppainen. Heil-
lä on apunaan osallistuva ja 
aktiivinen toimikunta. 

Merkittävänä ensi vuo-

Arto Liekola jatkaa Nuorisoseuran johdossa

den toimintana on Kuren-
tanssitapahtuman järjestä-
minen lauantaina 25.2. Tällä 
hetkellä kisaan esiintymistä 
on harjoittelemassa yhdek-
sän tanssiparia. 

Oman talon Koskenhovin 
toimintaa hoitaa erillinen 
toimikunta, jossa toimivat 

Esko Ovaska, Jukka Nieme-
lä ja Inkeri Tuomivaara Ta-
loon suunnitellaan tulevan 
vuonna tehtäväksi kunnos-
tusremonttia muun muas-
sa lattian ja lämpöeristeiden 
uusimista. 

Säännöllisenä toiminta-
muotona on muun muassa 

bingo joka toinen sunnuntai. 
Kahvitoimikunnassa ovat 

Anu Stenius, Inkeri Tuomi-
vaara ja Kirsti Liekola. Heil-
lä on läheinen yhteistyö, 
etenkin kesäteatterin harjoi-
tusten ja esitysten aikaan, 
Pudasjärven Näyttämön 
kanssa. HT

Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Taksi 
Sami Konttila, Sini

RAVINTOLAN  AUKIOLOAJAT
Pe 23.12. 18.00-02.00
La 24.12.  kiinni
Su 25.12.  18.00-02.00
Ma 26.12.   kiinni
Pe 30.12. 18.00-02.00
La 31.12.  18.00-02.00
Su 1.1.  18.00-22.00

Kiittäen kaikkia menneestä 
vuodesta toivotamme 

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta!

Urhon Kievari
Puhoksentie 21, 93390 Puhos

Puh. 040 705 8231
www.urhonkievari.fi

Hyvää Joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

PUDASJÄRVI -lehti
Seuraava 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy pe 30.12., 

aineistot viim. 
ke 28.12. mennessä.

Vuoden 2017 
ensimmäinen lehti 

ilmestyy to 5.1., 
aineistot viim. 

ti 3.1. mennessä.

Rauhallista
 joulua ja 

Menestyksekästä
 Uutta Vuotta!
Pudasjärvi-lehden väki
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Pudasjärven Syötteellä syntynyt ja siellä 
nuoruutensa asunut Arvo Särkelä ”Tunturin 

Arppe” meni -60 luvun alussa hakemaan töitä 
Ruotsista ja löysi niitä alkuvaiheiden jälkeen Etelä-
Ruotsin Andersdopista. Siellä hän perusti perheen 

ja asuivat vaimonsa Mirjan kanssa vuoteen 
2014, jolloin muuttivat Suomeen ja asuvat nyt 

Kuivaniemellä. Julkaisemme Arvon elämäntarinan 
joululehdessä luettavaksi. 

Arvo Särkelän elämäntarinaa 
Syötteeltä Ruotsiin

Arvo ja Mirja Särkelä ovat olleet naimisissa vuodesta 1965 lähtien. He tapasivat Ruotsissa, mutta muuttivat pari 
vuotta sitten viettämään eläkepäiviä Mirjan syntymäpaikkakunnalle Kuivaniemelle.

Pudasjärven Syötteellä syn-
tynyt ja siellä nuoruutensa 
asunut Arvo Särkelä ”Tun-
turin Arppe” meni -60 luvun 
alussa hakemaan töitä Ruot-
sista ja löysi niitä alkuvai-
heiden jälkeen Etelä-Ruot-
sin Andersdopista. Siellä 
hän perusti perheen ja asui-
vat vaimonsa Mirjan kanssa 
vuoteen 2014, jolloin muut-
tivat Suomeen ja asuvat nyt 
Kuivaniemellä. Julkaisemme 
Arvon elämäntarinan joulu-
lehdessä luettavaksi. 

Suomesta ei löytynyt -60 
luvun alussa enää mitään 
töitä. Maa näytti olevan ker-
ralla valmiiksi rakennettu. 
Me kierreltiin toisten työt-
tömien seassa ympäri maata 
katselemassa ja kyselemässä 
töitä, mutta uskottava se oli. 
Savotat oli loppuneet Suo-
mesta kertaheitolla, kertoi 
Arvo Särkelä kuusikymmen-
luvun alun tapahtumista 
Suomessa. Silloin valtakun-
nallinen työttömyys iski ja 
paljon porukkaa lähti Ruot-
siin leipäänsä tienaamaan.  

Meitä oli reissussa kol-
me miestä. Minä, veljeni 
Otto ja serkkuni, Seppo Par-
viainen. Olimme päätyneet 
työnhakureissullamme Ro-
vaniemelle. Äilisteltiin sit-
ten torilla, mihin suuntaan 
lähdettäisiin, kun meitä vas-
taan käveli kaksi miestä, jot-
ka kysyivät, että haemmeko 
töitä? Vastasimme kyllä! Nii-
tähän tässä on haettu jo viik-
ko tolkulla. 

Miehet kertoivat Ruot-
sissa olevan töitä ja neuvoi-
vat meitä menemään junal-
la Haaparantaan seuraavana 
aamuna ja sanoivat, että siel-
lä rautatieasemalla teidät 
otetaan vastaan ja kuljete-
taan työmaalle. Niin tehtiin 
päätös lähtemisestä Ruot-
siin, vaikka pikkusen kyl-
lä arvelutti, että noinkohan 
siellä töihin päästään. Toi-
saalta eipä meillä ollut pal-
jon menetettävääkään. 

Haaparannan rautatie-
asemalla odotteli paikallinen 
työnjohtaja, joka kokosi mei-
dät autoon ja kuskasi meidät 
lähelle Norjan rajaa olevalle 
savotalle.

Perillä odotti parakkiky-
lä, joka oli pystytetty mah-
dollisimman lähelle palsto-
ja. Kesäaamuisin käveltiin 
ja talvella hiihdettiin palstal-
le ja illalla takaisin. Puiden 
kaataminen tuntui kovin ko-

toisalta työltä sielläkin.

Kielen  
oppimista
Eihän me osattu sanaakaan 
ruotsalaisten kieltä. Eväi-
den vähetessä selvisi, että lä-
hin kauppa on 80 kilometrin 
päässä. Kauppa-asiointi hoi-
tui siten, että kun aamulla 
toimitti puutelistan ja rahat 
linja-autoon, niin kuski kier-
teli asioilla kaupoissa ja toi 
illalla tavarat tullessaan. 

Mutta siinäpä sitä olikin 
miettimistä, kun kaikki tava-
rat olivat erinimisiä ja ruot-
sin kielellä kirjoitettuja. Syy-
nättiin pakettien kyljistä 
nimiä ja kirjoittaa örmittiin  
ne puutelistaan ja saatiinkin 
kutakuinkin sitä mitä oltiin 
oltu tilaavinaan. Siinä Nor-
jan rajan lähellä oli suomea 
osaavia aika paljon ja ne toi-
mivat meille tulkkina ja saa-
tiin tärkeät asiat aina hoidet-
tua. 

Työ oli urakkatyötä ja 
yhtä raskasta kuin Suomes-
sakin. Mutta eipä me työtä 
pelätty ja tuttua oli lumessa-
kin kahlaaminen, joten puita 
alkoi kaatumaan, ja rahaa ti-
lille tulemaan ihan eri lailla 
kuin Suomen savotoilla. Pal-
kat olivat paljon paremmat 
kuin mitä Suomessa, jossa 
sai päivän työllä muutaman 
askin valmista tupakkaa. Si-
käläisillä palkoilla niitä oli-
si saanut viisikymmentä as-
kia. Me otettiin heti alkuun 
tähtäimeen, että satanen on 
työpäivältä saatava kasaan 
ja saatiin se urakka pidettyä-
kin aika helposti. 

Omilla sahoilla sahat-
tiin, sittemmin yhtiöt ovat 
antaneet sahatkin talon 
puolesta metsureille. Poh-
jois-Ruotsissa asuttiin vie-
lä parakeissa, mutta Ete-
lä-Ruotsissa oli rivi- ja 
kerrostalot, joissa asuttiin. 
Yleensä asunnot olivat rau-
hallisia paikkoja ja eipä päi-
vät metsässä rypeneet mie-
het olisi iltaisin isommin 
jaksaneetkaan mellastaa.

Ruotsissa metsätyöasiat 
olivat muutenkin eri mallil-
la kuin Suomessa ja parani-
vat koko ajan. Aamulla tar-
joiltiin ruokalassa aamiainen 
ja sieltä sai ottaa ruokaa ja 
kahvia termospullossa met-
sään mukaan. Autokuljetus 
oli palstalle, iltapäivällä tuli 
taasen auto hakemaan pois 

työmaalta. Peseytymisen jäl-
keen oli taasen ruokalassa 
ruoka valmiina. 

Ensimmäisessä savotas-
sa viivyin puolisen vuotta. 
Opiskelin ruotsin kieltä min-
kä jaksoin töiden jälkeen ja 
luin sanomalehtiä mielessä-
ni ajatus, etten tule aina te-
kemään metsätöitä. Vähäksi 
se opiskelu silloin pakosta-
kin kuitenkin jäi. Ei oikein 
jaksanut enää opiskella, kun 
päivät rämpi metsässä.

Junalla uusiin  
kuvioihin  
Etelä-Ruotsiin
Puolen vuoden kuluttua 
huomasin lehdestä, että Ete-
lä-Ruotsissa Anderstopis-
sa on paljon uusia tehtaita ja 
siellä voisi löytyä töitä. Niin 
suuntasin nokkani kohden 
Anderstopia, jonne matkus-
tin yksin junalla. Pojat jäivät 
Pohjois-Ruotsiin.

Anderstopissa alkoi -60 
luvun alussa syntyä pieniä 
tehtaita ja verstaita asuinra-
kennusten alakertoihin ja ul-
korakennuksiin. Ne olivat 
pieniä perheyrityksiä, joiden 
toiminta lähti kehittymään 
ja suurenemaan. Parhaim-
millaan tehtaita oli yli 200 
kappaletta samalla paikka-
kunnalla. Myöhemmin, kun 
ne alkuun suurenivat itsek-
seen, ne fuusioituivat suu-
remmiksi yksiköiksi. Paik-
kakuntalaiset kertoivat, että 
kun tehdasbuumi alkoi syn-
tymään paikkakunnalle, niin 
vanhat ukotkin oli alkaneet 
taivuttelemaan rautalankoja 
sekä muotoilemaan erilaisia 
tuotteita malliksi mitä voisi 
valmistaa. Innostus oli ollut 
kova ja sen vuoksi alueelle 
syntyi paljon tehtaita.

Olin Anderstopissa en-
sin puolisen vuotta tehtaas-
sa, mutta siirryin sitten run-
saaksi kahdeksi vuodeksi 
takaisin metsätöihin.  Suo-
malaisia ei siellä vielä silloin 
montakaan ollut ja kun ra-
diosta ja televisoista ei kuu-
lunut suomenkielistä ohjel-
maa, niin alkoi pakostakin 
ruotsalaisten kieli tarttu-
maan päähän.

Olin kuullut, että töitä ky-
syttäessä on käytäntönä, että 
pitää mennä suoraan teh-
taanjohtajan puheille. Menin 
sitten kysymään töitä teh-
taasta, jonka omisti kolme 
veljestä. Kyselin työjohta-
jalta, mistähän löytyisi teh-
taanjohtaja, menisin kysy-
mään ottaisiko hän minua 
töihin. Hän neuvoi mistä hä-
net löytää. 

Tehtaanjohtaja oli ystä-
vällinen. Neuvoteltiin ai-
kamme ja suunniteltiin mitä 
alkaisin tekemään. Niin mi-
nut koulutettiin pulttien te-
koon. Ensin piti valmistaa 
mallikappaleet, mitä kone 
käytti muottina. Koneeseen 
syötettiin 10 mm paksuista 
rautakankea, josta se napsi 
pultteja ilman kierteitä 600–
700 kappaletta minuutissa ja 
toinen kone teki jengat pult-
teihin. 

Suoritin ajokortin vuonna 
-63. Silloin Ruotsissa oli vie-
lä vasemmanpuoleinen lii-
kenne. Kun tulin Suomeen 
kesälomalle samana vuon-
na, niin Haaparannalla meni 
tie ristiin!!  Siinä olikin het-
ken miettimistä, ennen kuin 
tottui Suomen puolella oi-
kean puoleiseen liikentee-
seen.  Ruotsissa liikenne 
muuttui oikeanpuoleiseksi 
3.9.67

Pikkuhiljaa Anterstopiin 

osautui enemmänkin suo-
malaisia ja heidän kanssa 
pidettiin tietenkin yhteyttä.  
Asuntotilanne oli hyvä. Jo-
kaisella oli oma huone, ellei 
koko huoneisto nimissään. 
Työväkeä oli monista maista 
eikä vielä silloin ollut mitään 
kitkaa paikallisten ja eri kan-
sallisuuksien kesken.

Perheen  
perustaminen
Vuonna -65 tapasin Mir-
ja Annikki Suomelan. Hän 
oli tullut tekemään ompe-
lutöitä Kuivaniemeltä. Ihas-
tuin Mirjaan ja aloimme seu-
rustella. Meidät vihittiin 
-69. poikamme Markus syn-
tyi -79 ja hän on naimisissa 
Anderstopista kotoisin ole-
van Mia Lindin kanssa. He 
muuttivat yhteiseksi suku-
nimekseen Lindelä. Nimi 
syntyi siten että Mian su-
kunimeen lisättiin Särkelän 
loppuosa. Asuvat Andersto-
pissa.

Etätyön tekeminen oli jo 
silloin ruotsalaisilla täydes-
sä vauhdissa. Vaimoni Mirja 
oli Ruotsiin tultuaan ensi al-
kuun tehtaalla ompelemas-
sa nahkasta lompakoita ja 
vöitä. Sittemmin työ muut-
tui kotona tehtäväksi ompe-
lutyöksi. Tehtaan auto kävi 
hakemassa valmiit tuot-
teet ja toi lisää raaka-aineita.  
Kun nahkatehdas täytti sata 
vuotta, tehdas kustansi kai-
kille työtekijöille laivamat-
kan Helsinkiin. Reissun si-
sältyi yö Kalastajatorpalla ja 
laivassa kaksi yötä. 

Päiväreissulle työntekijät 
menivät Helsinkiin. Työnan-
taja antoi jokaiselle taskura-
haa niin paljon, että saa ostaa 
mitä halusi, eikä omia rahoja 
saanut kuluttaa. 

Joulu huomioitiin 
työpaikalla
Joulua vietettiin työmaalla 
Lucian päivänä. Juotiin kak-
kukahvit ja muutenkin pöy-
dissä oli syötävää ja juotavaa 
näkymään asti. Pikkujoulut 
vietettiin hotelleissa ja niillä 
reissuilla myös yövyttiin.

Jouluaaton aattona teh-
taan edustaja antoi jokaiselle 
lahjapaketin ja rahaa. Eihän 
Suomessa tällaista toimin-
taa siihen aikaan ollut. Kyl-
lä ruotsalaiset piti työläisis-
tään hyvän huolen ja kohteli 
kaikkia ihmisinä. Naisilla oli 
silloin tuntipalkka neljä 
kruunua ja miehillä kuusi-
seitsemän kruunua. 

Sitä ihmettelin kun kävin 
Suomessa lomilla, niin tä-
käläisissä tiedotusvälineis-
sä ei puhuttu Ruotsista mi-
tään. Sen sijaan Itä-Euroopan 
ja Venäjän asioista paasattiin 
joka uutisissa ja lehdissä.

Arvo oli saman firman 
palkkalistoilla koko ajan käy-
den välillä ammattikoulun ja 
toimi sittemmin kontrolant-
tina eli työn tarkkailijana sa-
malla tehtaalla eläkkeelle 
jäämiseensä saakka.

Anterstopissa  on tapah-
tunut suuri muutos siellä 
asumisen aikana. On ollut 
kuntauudistus ym. ja koko 
kaupunki on muuttunut ihan 
erilaiseksi, mitä se oli silloin, 
kun sinne muutin asumaan. 
Entisestä pikkukaupungista 
on kasvanut suurehko, ny-
kyaikainen ja menestyvä te-
ollisuuskaupunki.

Tarina jatkuu vielä seu-
raavassa Pudasjärvi-lehdes-
sä, jossa Arvo kertoo For-
mulakisojen alkamisesta 
Anderstopista ja miten hän 
sai olla niissä mukana. R.E 
ja A.S



16 17nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5116 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2016

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
12.12. vuoden viimeiseen ko-
koukseensa. Yksimielises-
ti hyväksyttiin seurakunnan 
ja hautainhoitorahaston vuo-
den 2017 talousarvio sekä 
toiminta- ja taloussuunnitel-
mat vuosille 2017-2019. Myös 
kirkkoneuvoston esittämät 
hautapaikkojen luovutushin-
nat ja talousarviomuutokset 
kuluvalle vuodelle hyväk-
syttiin. Talouspäällikkö Mai-
re Puhakka esitti katsaukses-
saan, että seurakunnan tulisi 
suunnitella tulevina vuosi-
na talouden tasapainottami-
seen liittyviä toimenpiteitä, 
jota varten on tarkoituksen-
mukaista perustaa talouden 
tasapainottamisryhmä et-
simään ratkaisuehdotuksia 
seurakunnan tulevan talou-
den tasapainottamiseksi.

Kirkkovaltuustolle saa-
tettiin tiedoksi, että Oulun 
hiippakunnan piispa Samuel 
Salmi toimittaa kirkkoherra 
Timo Liikasen virkaanasetta-
misen sunnuntaina 8.1.2017 
päiväjumalanpalveluksen 
yhteydessä. 

Lopuksi kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Arvo 
Niskasaari totesi valtuus-
tokausi-maratonin olevan 
puolivälissä. Hän kiitti vuo-
den työstä niin työntekijöitä 
kuin luottamushenkilöitäkin. 
Valtuutettuja hän kiitti ra-
kentavan ja leppoisan asialli-
sesta yhteistyöstä. Niskasaa-
ri totesi vuoden 2017 alusta 
työnsä aloittavasta uudesta 
kirkkoherrasta Timo Liika-
sesta, että siirrymme seu-
raavassa kokouksessa Timo 
kolmannen aikaan; Timo Hä-

Kirkkoherran virkaanasettaminen 
loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina
mäläinen, Timo Vuojus, nyt 
Timo Liikanen. 

Tulevana vuonna 
juhlia ja arkista  
aherrusta
Vt. kirkkoherra Rauli Juntti-
la esitti laatimansa talous- ja 
toimintakatsauksen talous-
arvion ja toimintasuunnitel-
man käsittelyn yhteydessä. 

Vuosi 2017 tulee olemaan 
Pudasjärven seurakunnal-
le sekä monien juhlien, että 
arkisen aherruksen vuosi. 
Heti vuoden alussa 8.1. Ou-
lun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi asettaa Timo 
Liikasen virkaan kirkkoher-
raksi. Vuosi on myös SUOMI 
100 -juhlavuosi, jossa eri ta-
voin juhlitaan ja muistellaan 
100 vuoden mittaista itsenäi-
syyden aikaa. Luterilainen 
maailma viettää reformaati-
on merkkivuotta, kun vuon-
na 2017 tulee kuluneeksi 500 
vuotta tapahtumasta, jossa 
Martti Luther julkaisi teesin-
sä. Siitä alkoi prosessi, jonka 
seurauksena syntyi luterilai-
nen kirkko.

Itsenäisen Suomen juhla-
vuotta on valmisteltu yhdes-
sä Pudasjärven kaupungin 
kanssa, jonka perustamas-
sa Suomi 100 -työryhmässä 
on ollut myös seurakunnan 
edustajat mukana. Työryh-
män suunnittelemiin tapah-
tumiin seurakunta tuo oman 
osuutensa ja huomioi juhla-
vuotta myös sopivalla tavalla 
omassa toiminnassaan.

Reformaation merkki-
vuotta vietetään nimen ”Ar-
moa 2017!” alla. Merkkivuosi 
ohjaa pohtimaan, mitä omas-

sa seurakunnassa nyt olisi 
uudistettava. Sen tavoittee-
na on tukea kirkon perus-
tehtävää ja tehdä reformaa-
tiota tunnetuksi sekä tukea 
seurakuntien elämää ja toi-
mintaa. Pudasjärven seura-
kunnassa merkkivuosi eri 
työaloilla huomioidaan kul-
lekin työalalle luonteenomai-
sella tavalla.

Laaditut toimintasuun-
nitelmat vuodelle 2017 ker-
tovat puolestaan siitä ar-
kisesta aherruksesta, jota 
seurakuntatyö pohjimmil-
taan on. Työn onnistumiseen 
vaikuttavat toisaalta puitteet 
ja toisaalta työntekijöiden, 
luottamushenkilöiden ja va-
paaehtoisten sitoutuminen 
tehtäviinsä.  Seurakunta on 
edelleen velaton seurakunta, 
joka on pystynyt kattamaan 
toiminnan, henkilöstön ja 
kiinteistön hoidon ja korjauk-
sien kulut tuloillaan. Tarkoi-
tus on tulevinakin vuosina 
säilyttää tämä seurakunnan 
puitteiden kannalta tärkeä 
tasapaino.

Arkisen työn keskellä on 
tärkeää pitää mielessä seura-
kunnan päätehtävä, evanke-
liumin välittäminen sanoin 
ja teoin, kaikkien työmuoto-
jen kautta.  Siellä, missä seu-
rakunnan työn kautta ilo-
sanoma tavoittaa tavalla tai 
toisella, siellä vietetään arjen 
keskellä juhlaa. Pyydämme 
Herramme läsnäoloa ja siu-
nausta tulevan vuoden juh-
laan ja arkeen.

Kirkkoon kuulumis-
prosentti on korkea 
Talouspäällikkö Maire Pu-

hakka esitti seurakunnan ta-
louskatsauksen talousarvion 
käsittelyn yhteydessä. 

Kuluvan vuoden loka-
kuun loppuun mennessä kir-
kollisverotilitykset ovat kas-
vaneet noin kaksi prosenttia 
ja yhteisöverotilitykset ja val-
tionkorvaus yhteensä samoin 
kaksi prosenttia verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan, yhteisvaikutuk-
sen ollessa kasvua 2,2 pro-
senttia.

Talousarviovuoden 2017 
kirkollisveroja arvioidaan 
saatavan noin 1,165 miljoo-
naa euroa, joka on kuluvan 
vuoden talousarvioon näh-
den 1,3 prosenttia pienempi. 

Vuoden 2016 alusta lukien 
seurakunnille on yhteisöve-
ron tilalle tullut valtionkor-
vaus, jonka turvin hoidetaan 
mm. hautaustoimea, väes-
tökirjanpitoa ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden 
rakennusten ja irtaimiston yl-
läpitoa. Valtionkorvaus mää-
räytyy kunnan asukasluvun 
mukaan, tarkoittaen noin 162 
000 euron suuruista erää ta-
lousarviovuodelle 2017. Kos-
ka valtionkorvaus määräytyy 
kunnan asukasluvun mu-
kaan ja meidän väkiluvun 
kehitys on ollut jo pitkän ai-
kaan negatiivinen samaisen 
kehityksen jatkuessa, ale-
nee myös valtionkorvauksen 
määrä samassa suhteessa. 
Myönteinen puoli valtion-
korvauksessa on se, että tulo-
jen suunniteltavuus tältä osin 
paranee, kun yhteisöverojen 
vuosittainen vaihtelu jää pois 
ja lisäksi verotuskustannuk-
set ovat pienentyneet noin 10 
000 eurolla.

Läsnä olevan väestön 
määrä on 11.11.2016 men-
nessä vähentynyt 106 henki-
löllä vuodenvaihteen tilan-
teesta lukien. Seurakunnan 
läsnä oleva väestö samaise-
na ajankohtana oli 7333. Seu-
rakuntaan on muuttanut 174 
ja seurakunnasta on muutta-
nut pois 208. Seurakuntaan 
on liittynyt yhdeksän henki-
löä ja jäsenyydestä eronnut 
33 henkilöä. 

Pudasjärveläisten kirk-
koon kuulumisprosentti on 
tällä hetkellä hyvä verrattuna 
moniin muihin seurakuntiin.

Läsnä olevan väestön 
määrän negatiivinen muutos, 
vanhusväestön määrän kas-
vu, syntyvyyden lasku ja ta-
louden kehityksen taantuma 
ovat tekijöitä, jotka vaikut-
tavat talouden ja toiminnan 
kehitykseen ja kohdentami-
seen.

Pudasjärven tulotaso on 
hyvin alhainen, jonka vuok-
si seurakunta saa verotulo-
jen täydennystä. Nykyisissä 
laskentaperusteissa huomi-

oidaan myös se, että olemme 
hyvin harvaan asuttu kunta.

Talousarvio vuodelle 2017 
muodostuu noin 26 000 eu-
roa alijäämäiseksi, mutta 
suunnitelmavuodet 2018–
2019 osoittavat tässä vaihees-
sa vain pienoista alijäämää. 
Talousarviovuoden 2017 ali-
jäämä katetaan edellisten 
vuosien ylijäämistä kerty-
neillä varoilla.

Koska näkyvissä ei ole 
tulokehityksessä suunnan 
muutosta parempaan, on pai-
kallaan suunnitella talouden 
tasapainottamiseen liittyviä 
toimenpiteitä. Tätä varten 
on tarkoituksenmukaista pe-
rustaa talouden tasapainot-
tamisryhmä, jonka tehtävänä 
on lähteä etsimään ratkai-
suehdotuksia talouden tasa-
painottamiseksi esimerkik-
si seuraavin askelmerkein: 
”pienistä puroista syntyy vir-
ta”, kiinteistöt, henkilöstö ja 
veroprosentti. 

Heimo Turunen

Tämän vuoden viimeinen kirkkovaltuuston kokous 
päätti yksimielisesti tulevan vuoden talousarvion ja 
toiminta- ja taloussuunnitelman tuleviksi vuosiksi. Ta-
karivissä valtuuston jäsenet Aune Ekdahl, Eija Ikonen, 
Marja Lantto ja Sirkku Fali. 

Kaupunginvaltuusto hyvillä mielin joulutauolle
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto hyväksyi ensi vuoden 
talousarvion ja taloussuun-
nitelman vuosille 2018-2019 
15.12. kokouksessaan. Kai-
kissa käytetyissä puheenvuo-
roissa oli merkillepantavana 
rakentava ja yksimielisyyden 
henki. 

Toimintakulut ovat yh-
teensä 70 534 000 euroa, jos-
sa on kasvua kuluvan vuoden 
talousarvioon 0,3 prosenttia. 
Toimintatuotot ovat yhteensä 

69 724 000 euroa, jossa kasvua 
tämän vuoden talousarvioon 
0,8 prosenttia. Kulujen ja tuot-
tojen muutokset johtuvat pää-
osin käyttötalousosan toimin-
nallisista muutoksista, kuten 
uuden koulukampuksen vai-
kutuksista kustannuksiin sekä 
rahoitusosan tulojen ja meno-
jen pienenemisestä. 

Oulunkaaren kuntayhty-
män järjestämissopimus vuo-
delle 2017 hyväksyttiin talous-
arviokäsittelyn yhteydessä. 

Kaupungin talouden to-
dettiin olevan siinä määrin 
hyvässä kunnossa, että ra-
kennusten alaskirjauksia voi-
tiin suorittaa kahden ja puo-
len miljoonan euron edestä, 
joka on enemmän kuin tälle 
vuodelle oli talousarviossa ar-
vioitu. 

Hyvinvointi- ja sivistystoi-
melle myönnettiin 255 000 eu-
ron lisämäärärahan vuodel-
le 2016. 

Kaavoituskatsauksen vuo-
delle 2016 hyväksymisen yh-
teydessä todettiin viimeaikai-
silla kaavoitustoimilla saadun 
satoja uusia rakennuspaikkoja 
Iijoen ja Livojoen varteen. Ke-
säaika 2017 näyttää olevan ra-
kentamisessa tämän vuotista 
vilkkaampi. Kaupunginjohta-
ja Tomi Timosen mukaan kaa-
voitus ei saa pysähtyä, vaan 
tehtävä jatkuvasti tarvittavia 
päivityksiä. Kaupungin ra-
kennusjärjestys on myös päi-
vitettävänä ensi vuonna. 

-Pudasjärvellä on oltu kaa-
voituksessa innovatiivisia ja 
kaavoitusratkaisuja on toteu-
tettu rohkeasti, totesi Timo-
nen. 

Useita luottamus-
henkilövalintoja
Edesmenneen Mika Peso-
sen tilalle nousi valtuustoon 
SDP:n varavaltuutettu Tapio 
Pohjanvesi, joka valittiin Pe-
sosen työtä jatkamaan myös 
viranomaislautakuntaan ja 
käräjäoikeuden lautamiehek-
si. Hyvinvointivaliokuntaan 
valittiin Päivi Pohjanvesi, 
elinvoimavaliokuntaan Paa-
vo Soronen ja Oulunkaaren 
yhtymävaltuuston varajäse-
neksi Tuula Kuukasjärvi. 

Alpo Turpeinen oli jo ai-
emmin ilmoittanut, että ei jat-
ka kaupunginvaltuutettuna 
vuoden vaihteessa normaa-
lin neljän vuoden valtuusto-
pestin päättyessä. Hän kiitti 
samalla kaikkia opettavaises-
ta valtuustokaudestaan. Kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Timo Vähäkuopus 
myös välitti Turpeiselle kau-

punginvaltuuston kiitoksen 
kaupungin eteen tehdystä 
luottamustyöstä.

Turpeisen tilalle valtuus-
toon nousi Keskustapuolu-
een varavaltuutettu Kaisa 
Nivala. Kaupunginhallituk-
seen ja Oulunkaaren yhtymä-
valtuuston jäseneksi valittiin 
Paavo Kortetjärvi. 

Toivo Miettiselle myön-
nettiin ero kolmesta varajäse-
nen tehtävästä. 

Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopirin kuntayhty-
män valtuuston varajäseneksi 
Miettisen tilalle valittiin Juho 
Kellolampi, viranomaislau-
takunnan varajäseneksi Pert-
ti Manninen, joka valittiin 
myös tarkastuslautakunnan 
varajäseneksi. 

Lopuksi puheenjohtaja 
Timo Vähäkuopus kiitti kulu-
neesta vuodesta ja totesi luot-
tamushenkilöiden siirtyvän 
hyvillä mielin joulutauolle. 

Kaupunki jakoi valtuute-
tuille joulumuistamiset sekä 
siirryttiin kahvioon yhteiseen 
jouluruokailuun. HT

Alpo Turpeinen kiitti kaik-
kia vuoden vaihteessa 
päättyvästä kaupungin-
valtuustopestistään. Muut 
valtuutetut jatkavat ensi 
vuoden huhtikuun kunta-
vaaleihin saakka. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ja myönteisin 
puheenvuoroin Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa neu-
votellun järjestämissopimuksen vuodelle 2017. Päätöstä 
seurasivat tyytyväisinä Oulunkaaren kuntayhtymän johta-
ja Leena Pimperi-Koivisto ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen. 

Tapio Pohjanvesi nousi 
valtuustonjäseneksi edes-
menneen Mika Pesosen ti-
lalle. 
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SEKALAISTA

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI! OSTETAAN

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Kävelykeppi vaihtui S-marke-
tin postitoimistossa torstaina 
15.12. Kävisitkö vaihtamassa 
kepin postikonttori S-market.
P. 050 342 7190.

Halutaan ostaa hyväkuntoinen 
rantanuotta eli ina. P. 040 502 
2074.

Hyväkuntoinen, hinta alle 2500 
e, moottorikelkka retki-, työ- 
ja pilkkikäyttöön. P. 050 354 
6692.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Joulunpäivänä pääsee tanssimaan
Kun kinkku on syöty ja jouluaatto juhlittu on aika kokoon-
tua tanssin merkeissä. Joulunaikaan Pudasjärvellä pääsee tanssi-
maan ainakin Sarakylässä ja Siurualla.

Sarapirtillä tanssitaan sunnuntaina 25.12. kello 21 alka-
en, tanssia tahdittaa Merja Juutinen & Ari Hyvälä. Myös Siuru-
an työväentalolla soi tanssimusiikki sunnuntaina 25.12, tans-
simusiikista vastaa Harri & Coronet.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 
€ sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu 
yksityisille henkilöille ja on ilmainen. 
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

ma 26.12.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

KINKKUBINGO

Pelaamme 6-sivuisen pelivihkon 5-sivuisen hinnalla.
Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.

Tervetuloa!

Hannu Aarni P. 0400 386 186

Taksi, inva- ja 
paarikuljetukset, 1+8 henkilöä

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, vapaaehtoinen.

os. Sarakyläntie 4661
La 31.12. klo 21-01

Uudenvuoden vastaanottajaistanssit  
SARAPIRTILLÄ

Esiintyjänä 
JORE SILTALA
100:lle ensimmäiselle ilmainen lohikeitto!

Lippu 10 €, käteismaksu. 

Joulupäivänä su 25.12. klo 21.00-01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

TANSSIT 
Siuruan Työväentalolla

Soittaa 
HARRI & 

CORONET Tervetuloa!

Kaavoituskatsaus vuonna 2016
Vuoden 2016 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on 
selvitys kaupungissa ja maakunnan liitossa vuoden aikana 
vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen 
tulevaisuuden näkymistä.  

Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaa-
voitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvi 19.12.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Koskenhovilla ma 26.12.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Taksojen tarkistuksia
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.12.2016 hyväksynyt 
seuraavat taksojen tarkistukset:

1) Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.2.2017 alkaen 
2) Ruokapalveluiden taksat 1.1.2017 alkaen 
3) Teknisten palveluiden taksat 1.1.2017 alkaen 
4) Liikuntatoimen ja Puikkarin hinnastot 1.1.2017 alkaen.

Pudasjärvi 19.12.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Aukioloajat:
• to 22.12. 14-20 • pe 23.12. 15-04 • la 24.12. sulj. • su 25.12. 18-04 

• ma 26.12. 18-24 (02) • ti 27.12. sulj. • ke 28.12. 14-24 (02) • to 29.12. 14-22

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Perjantaina 23.12.
PIKKUJOULUT 

Torttu/piparikahvit asiakkaille klo 24.00 saakka.
Tarjouksia! Sisäänpääsy 2 €. Avoinna 15-04

Sunnuntaina 25.12.
Tanssisalissa Karaoke, Wintissä Disko, 

Pubissa ysäriä ja suomirokkia.
Avoinna 18-04, lippu 7 € sis ep.

Hyvää Joulua!

Puhoksen kyläseuran taloon 
Möykkälässä kokoontui 
sunnuntaina 18.12. innokas 
kyläläisten joukko laula-
maan yhdessä joululauluja 
Musiikista vastasivat Ismo 
Väisänen (kosketinsoitin) ja 
Anne Pääaho (laulu)  sekä 
viisi vuotias Janita Kokko, 

joka esiintymisellään ihas-
tutti yleisöä ennen kahville 
siirtymistä. Päätteeksi vaih-
dettiin kuulumiset adventin 
tunnelmasta nauttien.

Kuvassa Janita Kokko yh-
dessä Anne Pääahon kanssa.

Taina Vainio

Joululauluja 
yhteisesti Puhoksella

Iso-Syötteen kilometrin mittainen SnowPark avataan 
kokonaisuudessaan jouluaattona. Kuva Niko Hägg-
man 18.12.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
sesonki on lähtenyt vauh-
dikkaasti käyntiin! Lumetus 
on lähes valmis ja rinteitä 
avataan jouluaattoon men-
nessä jo kaksitoista. Lasten 
suosikkirinteestä, Mustin 
ja Lystin Seikkailumetsäs-
tä, löytyy taas tuttu päivän 
tehtävä. SnowPark avataan 
koko pituudeltaan, uuden 
rinnekonekuskin ansiosta 
parkki on ennennäkemättö-
män hyvä!

Joulunaika on perintei-
sesti ollut Syötteellä tapah-
tumien täyteinen, eikä tule-
va sesonki tuo poikkeusta. 
Vaikka pyhät sattuvat tänä 
vuonna viikonlopuille, riit-
tää tunturissa tekemistä 
koko perheelle, myös viikol-
la. Hauskojen rinnetapahtu-
mien jälkeen maistuu iltaisin 
hyvä ruoka ja tanssi alueen 
ravintoloissa. 

Jouluna kannattaa suun-
nata rinteeseen, sillä hissei-
hin harvoin kertyy ruuhkaa 
aattona ja joulupäivänä. Aa-
ton lounaaksi sopii mainiosti 
vaikkapa Romekievarin jou-
lupuuro! Suomalaisiin jou-
luperinteisiin kuuluu rau-
hallinen oleskelu mökillä tai 
kotona ja takkatulen ihaste-
lu perheen parissa. Yleensä 
vasta Tapanina rinteillä vil-
kastuu, kun ihmiset lähte-
vät liikkeelle ja kinkun sula-
tukseen. Mäkipäivän jälkeen 

Tapania voi tanssia Iso-Syöt-
teen snapsibaarissa dj:n tah-
dittamana illan pikkutun-
neille saakka.

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä meno vilkastuu uu-
den vuoden lähestyessä. 
Keskiviikkona lasketaan 
eturinteillä koko perheel-
le tarkoitetussa Suomi Sla-
lom kilpailussa,  jonka ta-
soituskertoimien ansiosta 
kisa on hauska ja palkitse-
va jokaiselle!  Torstaina per-
heen pienimmät pääsevät 
näyttämään taitonsa Mus-
tin ja Lystin pujottelukisas-
sa. Nuorison suosikkitapah-
tuma Iltasessarit järjestetään 
SnowParkissa rinteiden sul-
keuduttua. Paikalle kannat-
taa tulla myös katsomaan!

Uuden vuoden aatto-
na Musti ja Lysti lasketta-
vat lapsia Lumimaassa ja 
parkkitiimi pitää IS Tourin 
ensimmäisen osakilpailun 
SnowParkissa. Juuri ennen 
vuoden vaihtumista laske-
taan super suosittu soihtu-
lasku, mukaan mahtuu 150 
ensimmäistä laskijaa! Uusi 
vuosi otetaan vastaan Iso-
Syötteen upealla ilotulituk-
sella, jonka jälkeen juhlat jat-
kuvat alueen ravintoloissa 
pitkälle aamuyöhön saakka.

Veinalotta Vesterinen

Iso-Syötteellä 
joululoma moninaisten 

tapahtumien 
merkeissä

Soihtulasku on monelle uuden vuoden kohokohta. 
Kuva Matt Slocombe v. 2015.

UUDEN VUODEN 
VASTAANOTOSSA 

P. 044 202 3595. Romekievarintie 1 (Iso-Syötteen eturinne)
romekievari.fi info@romekievari.fi

Avoinna 30.12. 10-22 (24.00)
Avoinna 31.12. 10-01 (02.00)

Keittiö auki yömyöhään

Näe ilotulitukset ja 
soihtulasku aitiopaikalta!

pe 30.12. klo 19.00-
la 31.12. 22-

LIVE MUSIIKKIA
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

Metsäpalvelu 
Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella 
kokemuksella ja 
ammattitaidolla

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

0400 251 671

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

Sarajärvi

AUTOSÄHKÖ-
KORJAAMO

UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

JP 
AUTOMAALAAMO

JP 
AUTOMAALAAMO

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

93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

KARILASSI OY

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

p.  0400 282 130

Pudasjärven 
Kokoomus ry

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

Taksi Raija ja Pentti Aarni

Taksi 
Hannu Aarni

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

Puuliiton 
Pudasjärven 

ammattiosasto 
272

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

www.koskitraktori.com

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi
Marko Koivukangas
p. 040 5541 689

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Ojala TK Ky

Koneurakointi
Teuvo ja Kari Ojala

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Teuvo Ojala, p. 0400 388 557, 
Kivikontie 2 C, Pudasjärvi

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi 
puh. 020 8346 310 
turvapalvelu@netti.fi

Pudasjärven
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi
puh. 020 8346 310

www.polkky.fi

Sarakylän 
Kivi Oy

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Taipaleenharjun 
kyläseura

Timanttiporaus 
Paavo Hietala

Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestö
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Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. meritaravintola@hotmail.com

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, la 11-4.30, su 12-20

Ma 26.12. klo 11.00
AVAJAISET

Avajais-

tarjous
Kaikkiin pizza- ja 
kebab-annoksiin 

0,3 l limsa kaupan päälle!
Tarjous voimassa 26.12.2016

Meiltä tuore kebab ja kanakebab joka päivä! 

TERVETULOA KOKEILEMAAN!
Palvelemme 18 vuoden kokemuksella.

Salaattipöydästämme löydät 15 eri salaattilajitelmaa!

LOUNAS ma-pe klo 10.30-14, 9,50
sis. pizzaa, kebabia sekä runsaan salaattipöydän

HUOM! Meiltä 
opiskelija-alennusta 0,50

Ervastinseudun Metsästys-
seura piti hirvipeijaat lau-
antaina 3.12. upouudessa 
Hankasarven hirsimajassa. 
Naisväki käristeli Aira Ervas-
tin johdolla miesten leikkaa-
mia lihoja jo torstaiaamusta 
alkaen. Perjantaipäivänä kä-
ristys kypsyteltiin veteraani-
metsästäjien Usko Kokon ja 
Pekka Orreveteläisen toimes-
ta valmiiksi.

Peijaispäivänä kävi kä-
ristyksellä kyläläisiä, seu-
ran jäseniä ja maanomistajia 
kaikkiaan yli 150 henki-
löä. Samalla vietettiin uu-
den majan tupaantuliaisia. 
Seuran puheenjohtaja Hei-
mo Hallikainen kertoili ter-
vetuliaispuheessaan ma-
jan rakentamisen vaiheita.  
Työt aloitettiin kuluvan vuo-
den toukokuussa perustuk-
sen valulla. Kesäkuun lopul-
la kasattiin pilareiden päälle 
Timpan Kurkihirren valmis-
tama hirsikehikko. Se saatiin 
yhden päivän aikana pysty-

Hirvipeijaat uudessa Hankasarven hirsimajassa
tettyä ja kattoristikot paikoil-
leen asennettua. 

Kesän mittaan tehtiin lu-
kuisia talkoopäiviä ja niinpä 
rakennus tarkastettiin viralli-
sestikin käyttövalmiiksi pei-
jaisia edeltävänä päivänä.

Seuran kuudelle aikuiselle 
ja seitsemälle vasalle myön-
netty lupamäärä saatiin kaa-
dettua joulukuun puolivä-
lin mennessä. Koiran avulla 
metsästäminen on syrjäyt-
tänyt perinteisen ajojahdin, 
vuosiin ei ole seurueessa 
enää tehty yhtään ajoa. 

Käristyksellä kävi myös 
vieraaksi kutsuttu kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki.  Hän totesikin 
majan rakentamiseen kau-
pungin myöntämän avus-
tuksen tulleen käytetyksi 
suunnitellulla tavalla. Myös 
Riistanhoitoyhdistyksen 
miehet Vesa Teivaanmäki ja 
Mika Timonen olivat kutsut-
tuina paikalla.

Timonen kertoili ajan-

kohtaisista metsästykseen 
liittyvistä asioista. Hänen 
mukaansa Pudasjärven hir-
vikanta näyttäisi olevan nyt 
noususuunnassa. Ehkäpä tu-
levana metsästyskautena lu-
pamäärät jonkin verran tule-

vat lisääntymään. Timonen 
käsitteli puheessaan myös 

metsästysseurojen vahvaa 
panosta syrjäseutujen asu-
misviihtyvyyttä ja yhteisölli-
syyttä lisäävänä tekijänä.  

Lopuksi suoritettiin ar-
vontaa ja myytiin huutokau-

palla ylijäämäksi jäänyttä 
käristystä. Pekka Orreveteläi-
nen toimi perinteisesti huu-
tokauppakeisarina.

Paavo Ervasti

Peijaisten perinteisessä hirvikäristysannosten huutokaupassa käytiin kovaa kisaa. 
Takana meklarina Pekka Orreveteläinen. Kuva Matti Mikkonen.

Ervastinseudun Metsästysseuran hirvipeijaistapahtumassa upouudessa metsäs-
tysmajassa vieraili päivän kuluessa vajaa 200 kävijää. Myös nuoremman polven kä-
vijät viihtyivät herkullisen hirvikäristyksen tuoksun ja puheensorinan täyttämässä 
hirsipirtissä. Kuva Matti Mikkonen.

Seuralle valmistui kuluneena kesänä talkootyönä uusi 
Hankasarven hirsimaja.

Syksyllä 2016 toisena hirvenmetsästyspäivänä seuran 
puheenjohtajaa Heimo Hallikaista onnisti. Kertalauka-
uksesta kaatui niille sijoilleen 18 piikkinen, lapiosarvi-
nen iso uroshirvi.


