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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pikku-Paavalin 
Päiväkodissa

valmistauduttu jouluun s. 16

Metsänjoulusta 
tiernapoikiin s. 17

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI MA 22.12.2014
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi,

Kiittäen asiakkaita 
kuluneesta vuodesta toivotamme

Rauhallista Joulujuhlaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

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

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

Palvelemme jouluviikolla
ma-ti 22.-23.12. klo 9-18

jouluaattona 24.12. klo 9-12
joulun pyhinä 25.-26.12. suljettu

lauantaina 27.12. klo 9-14

Palvelupisteemme palvelevat 
itsehoitoasioissa myös joulun pyhinä

Puhoskylän lähikauppa 
25.12. klo 10-12, 26.12. klo 10-12

Rytingin kauppa 
25.12. klo 12-13, 26.12. klo 12-17

Syöte Shop 
25.12. klo 12-21, 26.12. klo 9-21

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2015! 

OLEMME AVOINNA:
24.-28.12.  Suljettu
29.-31.12.  7.00-15.00
1.-4.1.  Suljettu
Avoinna ma-pe klo 7-17

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

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kurssi alkaa ma 12.1.2015 klo 17
Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää uutta Vuotta 2015

Tervetuloa!

Tervetulo
a!

Täysin uusittu 

TORIN GRILLI 

TARJOUS 
1,50

hillomunkki + kahvi 
tai kaakao

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Meiltä maukkaat:
Puistotie 4

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-4.30
la 16.00-4.30 

su 16.00-20.00 
Joulun aukioloajat:

24.12. Suljettu
25.12. 21-04.30
26.12. 21-04.30

31.12. 10.30-04.30

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2015!

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Hyvää Joulua ja Onnea alkavalle 
Uudelle vuodelle 2015!

Toivoo Rytingin Kaupan Väki

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 

50v

PALVELEMME:
22.12. klo 9-17
23.12. klo 9-17
24.12. suljettu
27.12. suljettu
29.12. klo 9-17
30.12. klo 9-17
31.12. suljettu

Toivotamme 
Hyvää 
Joulua!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-ti 9-17, ke 24.12. 9-12, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

99,-

NÄYTTÄVÄT
ILOTULITTEET
KESPORTISTA HETI JOULUN 
JÄLKEEN 27.-31.12.!

Runsas valikoima PATOJA, 
RAKETTIPAKETTEJA ym. ym.

TOPPATAKIT
 JA -HOUSUT

-30%
SUKSIPAKETIT

juniori
alkaen

129,-
Sis. 
- sukset
- monot
- siteet

KEVYT
VANUPUKU

HIIHTOPUKU
ONE WAY

149,-
179,90

PUKINKONTTIIN
LAHJA-
KORTIT

ALE!

Rauhallista 
Joulua!

PUKINKONTTIIN!

Ovh.

Ompelupalvelu

MUUTTO ALE 
JATKUU 

VIELÄ 2 PÄIVÄÄ! 

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna: MA-TI 10-17
Ke 24.12. suljettu

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

RAVINTOLAN  AUKIOLOAJAT
Ke 24.12.  kiinni
To.25.12.  18.00-02.00
Pe 26.12.   18.00- 02.00
La 27.12.   18.00- 02.00
Su 28.12.  18.00- 22.00
Ke.31.12.  18.00- 02.00
To 01.01.  18.00- 24.00
Myös diskotilat on auki.

Kiittäen kaikkia menneestä 
vuodesta toivotamme 

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta!

Urhon Kievari
Puhoksentie 21, 93390 Puhos

Puh. 040 705 8231
www.urhonkievari.fi
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Kauneimmat joululaulut  
kirkossa ti 23.12. kello 19.
Jouluaaton sanajumalanpal-
velus Sarakylän kappelissa 
ke 24.12. kello 13, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen, 
kappelikuoro.
Jouluaaton hartaus kirkossa 
ke 24.12. kello 13 ja 15.
Jouluyön kirkko kirkossa ke 
24.12. kello 23, Juha Kukku-
rainen, Jukka Jaakkola, kirk-
kokuoro.

Joulukirkko joulupäivänä 
25.12. kirkossa kello 8.00 ja 
Syötekeskuksessa kello 10, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Pii-
rainen. Taksi seurakuntako-
dilta kirkkoon lähtee kello 
7.30.
Tapaninpäivän sanajuma-
lanpalvelus  26.12. seura-
kuntakodissa kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Messu seurakuntakodissa su 
28.12. kello 10, Juha Rauhala, 

Hannele Puhakka.
Lähetystyö:  Kirpputori auki 
seuraavan kerran ke 14.1. 
Kaikille lähetystyön hyvä-
si toimineille suuret kiitokset 
kuluneesta vuodesta- kiitos 
myös kirpputorin asiakkail-
le. Lähetyksen talkooväen 
perinteinen kiitosjuhla lop-
piaisena 6.1. jumalanpalve-
luksen jälkeen seurakunta-
kodissa, juhlassa luovutetaan 
Lähetysarpajaisten voitot. 

Talkoosoppaa varten il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 31.12. men-
nessä, puhelin (08) 882 
3100.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä pe 
26.12. kello 17 (Jukka Jaak-
kola, Eero Illikainen) ja seu-
rat su 28.12. kello 17 (Timo 
Vänttilä, Jukka Lehto).
Haudattu:  Pertti Risto Sa-
rala 72 v.

Hän katsoo. Hymyilee. Ja sitten hän ojentaa kätensä. 
Minäkin ojennan käteni, niinhän minun kuuluukin teh-
dä. Hän katsoo minua lempeästi. Pian lapsi ojentaa kä-
tensä uudelleen. Viaton. Tartun käteen jälleen, hieman 
vaivautuneena. Taas. Yhä vain, pieni käsi haluaa kätee-
ni tarttua. Mutta se käsi ei vaadi minulta mitään. Ne 
ovat tyhjät, ihanat ja täydelliset kädet. Viaton käsi mi-
nun kädessäni!

Joulun alla saamme kuunnella ja laulaa kaunii-
ta joululauluja. Minua on koskettanut joululaulu: Me 
käymme joulun viettohon. Tuossa laulussa muistu-
tetaan kaikkein oleellisimmasta: joulun lapsesta, Jee-
suksesta. Minua puhuttelee, kuinka tuon runon teki-
jän kertomat asiat ovat totta. Joulu tuntuu olevan yhä 
enemmän maallistunut. Joulua vietetään kyllä - ainakin 
ulkonaisissa puitteissa. Se alkuperäinen joulun sano-
ma tuntuu olevan melkein kielletty puheenaihe. Vaik-
ka se on juuri se ydin. 

Jouluna vietetään Jeesus-lapsen syntymäpäiviä. 
Oletko joskus pohtinut, kuinka ensimmäistä joulua 
valmisteltiin – ja millaisissa olosuhteissa? Maria ja Joo-
sef tiesivät, ettei ole enää pitkä aika, kun Jumalan anta-

ma lupaus täyttyy. Ennen odotuksen täyttymistä heil-
lä oli monenlaisia arkisia askareita, joita heidän tuli 
suorittaa. Maria ja Joosef lähtivät Keisari Augustuk-
sen käskystä hoitamaan ajallisia vaatimuksia täytän-
töön. ”Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluette-
loon, kukin omaan kaupunkiinsa.” (Luuk.2:3) Koska 
Joosef kuului Daavidin sukuun, hänen tuli lähteä Gali-
lean Nasaretista kihlattunsa Marian kanssa oman su-
vun kaupunkiin, Juudean Betlehemiin. 

Jumala tiesi, että Vapahtajan on aika syntyä juuri 
tällä matkalla. Ihmiset Betlehemissä eivät ymmärtä-
neet, että köyhä Maria odottaa kuningasta. Kukaan ei 
halunnut majoittaa köyhää ja vierasta perhettä. Niin-
pä Marian ja Joosefin täytyi tyytyä kaikkein halvim-
paan vaihtoehtoon mitä oli saatavilla. Jeesus-lapsen 
ensimmäinen vuoteena toimi seimi, eläinten syöttö-
kaukalo. Jumala näki viisaudessaan, että näin on hyvä. 
Ihmeellinen Jumalan suunnitelma jatkuu: paimenet, 
tuon ajan halveksitut työläiset, saivat enkeleiltä en-
simmäisenä viestin joulun ihmeestä. ”Tämä on merk-
kinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna 
seimessä.” (Luuk. 2: 12) 

Jeesus-lapsi syntyi maan päälle syntisiä ihmisiä var-
ten. Hän oli synnitön alusta alkaen ristinkuolemaan 
saakka. Hänen sovintotyön kautta tänäkin päivänä ih-
minen saa vapautua syntitaakasta. Se on paras lahja, 
jonka ihminen voi saada. Pieni lapsi, uskon esikuva, saa 
aikuisenkin mielen iloiseksi. Se käsi ei vaadi mitään 
muuta kuin sen vastaanottamista. Jeesus-lapsi tahtoo 
ojentaa kätensä sinulle. Haluatko ottaa sen vastaan?

”Me lahjat jaamme runsahat, laps – tyhjät kätes 
ihanat”

Eeva Leinonen
diakonissa

”Laps – tyhjät kätes ihanat”

Joulun alla on Pudasjär-
vellä järjestetty sivukyliä 
myöten lukuisia Kauneim-
mat joululaulut- tilaisuuk-
sia, jotka saavat liikkeel-
le runsaasti väkeä lapsista 
vaareihin. Kipinän koulul-
la maanantaina 15.12. jär-
jestettyyn kylätapahtu-
maan osallistui reilut 
kolmenkymmenen kylä-
läistä. Tilaisuudessa nau-
tittiin Kyläseuran naisten 
tarjoilemana kahvit ja me-
hut tortun sekä juuston 
kera. Jukka Vähkyrä ker-
toi, että tilaisuuden jälkeen 
lähdettiin reippain mielin 
kotimatkalle, räntäsateesta 
huolimatta.

Syötteen kylätalolla sun-
nuntaina 14.12. kauneim-

Kauneimpia joululauluja kylätapahtumissa
pia joululau-

luja laulettiin 
kanttori 
Jukka Jaako-
lan säes-

tyksellä. Ta-
pahtumaan 

kuului lisäk-
si puurojuhla ja 

joulupukin vierai-
lu. Paikalla olleille, 

noin 50 vierailijalle oli 
tarjolla riisipuuroa ja he-
delmäsopan kera. Torttu-
kahvien jälkeen pidettiin 
arpajaiset, joissa pääpal-
kintona oli joulukinkku ja 
herkkukori.

Puhoksen kylätalolla 
laulettiin 35 henkilön voi-
min perinteisiä joululau-
luja, sunnuntai-iltapäivän 
hämärässä. Tilaisuuteen 
osallistunut Taina Vainio 
kertoi, että monelle mieliin 
palautuivat menneet juh-
lat, joita väki sai muistella 
kahvin ja leivonnaisten ää-
rellä kahviossa, ilman kii-
rettä ja adventin hämys-
tä nauttien. Lähetystyön 
hyväksi kerättiin kolehti 
ja kanttori Keijo Piirainen 
tarjosi ostettavaksi matto-
arpoja. PK Kipinän joululaulutilaisuuteen osallistui noin 30 henkeä. 

Joululaulujen ohella Syötteen kylätalon puurojuhlaan kuului joulupukin käynti. 
Kuva Marja-Leena Ronkainen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Avoinna:
Tänään ja

Huomenna 9-19
Jouluaattona ja
La 27.12 kiinni.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Hyvää Joulua kaikille!

JouluALE alkoi!
Tule tekemään löytöjä!

MAHTAVIA TARJOUKSIA!

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

Hinnat voimassa 
ma-ke 22.-24.12.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

499
RS

399
RS

Atria 
karjalan-
paisti
700 g (7,13/kg)

Saarioinen  
rosolli
700 g (5,70/kg)

Kalaneuvos  
savusiika
n. 700-900 g, Kanada

6900
KG499

PRK
Heimon 
kirjolohen-
mäti
100 g (49,90/kg)
pakaste, Suomi

-10%

299

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

RS
Ilman korttia 3,35 rs (4,79/kg)

Katso vaihtoehdot  
perinteisille laatikoille 

k-supermarket.fi

889
Tuore lohifilee
vakuumi, Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous

KG

-21%

10€
Ilman korttia tai yksittäin 4,25 pkt (8,50/kg)

3
PKT

995
KG

1495
KG

K-supermarket Pudasjärven väki toivottaa

ERÄ

Voimassa ma-ti 22.-23.12.

Oikein Ihanaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

500
2PKT

Normaali hinta 4,99 pkt

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

ES 
lämpö-
kynttilät
100 kpl 

Palvelemme

Joulun aikaan: 

ke 24.12. klo 8-12,

to 25.12. suljettu

pe 26.12. suljettu

Hyvä valikoima kypsää 
ja tuoretta kinkkua!

K-Kaupan kinkku on 
Joulupöydän kunkku!

Meiltä jouluksi:
kukat, kakut, kinkut, 

kuohujuomat! Herkkutorilta

Kiantajärven muikunmäti

Saaristomeren  
lämmin-  
ja kylmäsavu- 
kirjolohifileet
n. 800 g

ERÄ

Metsänhoitoyhdistyksen 
torttukahvit ja glögit olivat 
tarjolla perjantaina 19.12. 
mhy:n toimistolla. Paikal-
la vieraili yli 150 metsän-
omistajaa, jotka kävivät 
jouluostostensa lomassa 
keskustelemassa niin toimi-
henkilöiden kuin muiden-
kin paikalle saapuneitten 
metsänomistajien kanssa. 
Päivän puheenaiheita oli-
vat muun muassa harvi-
naisen leuto syksy, syksyn 
puukauppatilanne, 1.1 2015 
tulevien metsänhoitoyhdis-
tyslain muutoksen ja järjes-
töuudistuksen vaikutukset 
metsänomistajan ja mhy:n 
väliseen kanssakäymiseen 
sekä muut ajankohtaiset 
metsälliset asiat.

Paikalle oli saapunut 
myös suhteellisen uusia 
metsänomistajia, muun mu-
assa Marjaana ja Ari Silta-
koski, joiden metsätila si-
jaitsee vain 10 kilometrin 
päässä keskustasta. Silta-
kosket kertoivat, että uu-
delle tilalle oli jo tehty 
metsäsuunnitelma ja met-
sänhoitotöitä oli ryhdytty 
suunnittelemaan sekä osin 

Pudasjärvellä löytyy 
metsäasiantuntemusta

myös toteuttamaan.
-Halusimme, että lapsil-

lamme olisi jotain kiinteää 
omaisuutta aikanaan. Tilalla 
voi metsähoidon lisäksi har-
rastaa muita luontoon liit-
tyviä asioita, muun muassa 
koiraharrastusta, joka on-
kin muodostunut tärkeäk-
si osaksi vapaa-ajanviettoa 

koko perheen kanssa.
-Tulevan metsänhoitoyh-

distysten järjestöuudistuk-
sen Siltakosket näkivät po-
sitiivisena mahdollisuutena 
yksittäiselle metsänomis-
tajalle saada suuren järjes-
tön edut ja vaikutusmah-
dollisuudet. Yksittäisellä 
metsänomistajalla vaiku-

tusmahdollisuudet ovat lä-
hes olemattomat, jos ei ole 
mukana vahvassa edunval-
vontajärjestössä. Pudasjär-
vellä metsänomistajat ovat 
hyvässä asemassa, koska 
täältä löytyy hyvin alueensa 
tuntevia metsäasiantuntijoi-
ta, totesivat Marjaana ja Ari 
Siltakoski. PK

Jokunen vuosi sitten 
metsänomistajiksi ryhtyneet 
pudasjärveläiset Marjaana 

ja Ari Siltakoski keskustele-
massa Antti Härkösen kanssa 
metsäasioista glögin juonnin 

lomassa.
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Metsäpalvelu Kerälä Oy

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Joulua ja
Onnellista uuttavuotta 2015

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Tuvalta työhön -hanke

Ps. Asukastupa Suojalinnalla suljettu viikolla 52

Pintamon kyläseura 
kiittää kaikkia kyläläisiä, mökkiläisiä, 

eri tapahtumiimme osallistuneita 
sekä yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille Rauhaisaa 

Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

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

Taksi 
Sami ja Sirpa Konttila

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Toivotamme 
Hyvää Joulu ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2013! 

Toivotamme 
Hyvää Joulu ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2015! 

Olemme Joululomalla Olemme Joululomalla 
20.-28.12.2014 välisen ajan

Joulutunnelmaa seurakunnan 
lapsityön ja päivähoidon kuusijuhlassa

Pudasjärven seurakunnan 
lapsityön ja kaupungin päi-
vähoidon ensimmäistä yh-
teistä kuusijuhlaa vietet-
tiin sunnuntaina 14.12. 
seurakuntakodissa. Mukana 

oli reilut 300 lasta ja aikuista. 
Kuusijuhlan vetäjinä toimi-
vat lapsityön ja päivähoidon 
ohjaajat yhdessä, juontajina 
Jaana Tuohimaa ja Sinikka 
Luokkanen. 

Kuusijuhlan aluksi kaikki lapset kokoontuivat eteen laulamaan Joulupuu on rakennettu. 

Sinisiipien ja Punaturkin ryhmät esittämässä kuvaelmaa ”Pieni pilvi pehmoinen”.

Jeesus-lapsi seimessä Joosefin ja Marian kanssa. Paimenet kedolla nuotion ääressä.

Silja ja Kirsi Alahäivälän 
tervetulo laulu- ja soittoesi-
tyksen jälkeen kaikki lapset 
kokoontuivat eteen laula-
maan joulupuu on rakennet-
tu. Sen jälkeen päiväkodin ja 

ryhmiksen lapsiryhmät esit-
tivät lauluja, runoja ja jou-
lukuvaelmia. Yhteislaulun 
jälkeen esiintymisvuoroon 
siirtyivät seurakunnan lapsi-
työn ryhmien esitykset, joka 
huipentui joulukuvaelmaan, 
jossa olivat Jeesus -lapsi sei-
messä vanhempineen sekä 
enkelit ja paimenet. 

Seurakuntapastori Jaakko 
Sääskilahti haastatteli ylei-
söä ja sai kuorossa vastauk-
sen, että jouluun on aikaa 
10 yötä. Hän nosti esille kol-
me palavaa kynttilää mer-
kiksi, että nyt vietetään kol-
matta adventtia ja neljännen 
adventtisunnuntain jälkeen 
on joulu. Yhteislaulut säesti 
uruilla kanttori Keijo Piirai-
nen. Joulujuhlan jälkeen siir-
ryttiin nauttimaan joulupuu-
roa ja muuta tarjoilua. 

Heimo Turunen

”Enkelit ilmoittivat 
ilosanoman, suuren ilon 

koko kansalle”
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Metsäpalvelu Kerälä Oy on 
hankkinut viime vuosien ta-
paan myytäväksi erän vil-
jeltyjä joulukuusia Kempe-
leestä. Timo Kerälä kertoo 
homman tarkoituksena ole-
van, että hyvän joulukuu-
sen hankkiminen olisi mah-
dollisimman helppoa ja sen 
saa sopuhinnalla. Tälle jou-
lulle ovatkin jo lukuisat pu-
dasjärveläiset saaneet joulu-
mielen, kun olen toimittanut 
kuusen kotiovelle asti. Timo 
uumoili, että muutamia kuu-
sia saattaisi vielä löytyä.

Kuusenhoitoniksejä
Timo halusi vielä muistut-
taa, että joulukuusen käsitte-
lyyn ja hoitoon liittyy muuta-
mia vinkkejä. Mikäli kuusen 
hankkii hyvissä ajoin, kuu-
si pitäisi ensin sulattaa säi-
lyttäen sitä pari vuorokaut-
ta viileässä, noin 0-asteen 
lämmössä ja kuusen tyvi ve-
dellä täytetyssä ämpäris-
sä. Jos tätä mahdollisuut-
ta ei ole, niin kuusi tuodaan 
esimerkiksi pesuhuonee-
seen ja asetetaan puun tyvi 
vesiämpäriin. Seuraavaksi 
huuhdellaan kuusen neulas-
toa kylmällä suihkuvedellä 

Kuusi kotiovelle

kolme kertaa tunnin välein.
Ennen kuin kuusi asete-

taan paikoilleen kuusen jal-
kaan, kuusen tyveä lyhen-
netään noin 5-10 cm veden 
imukyvyn tehostamisek-
si. Kuusen tyviosa tulee olla 
asennettuna vedellä täytet-

Tämän näköisiä kuusia kuljetuspussista paljastuu.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista UuttaVuotta 2015!

Annikki ja Aarne Panuma
Suoma ja Martti Pääaho

Martta Kela

T: Outi ja Pasi 
Syötteeltä 

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta 2015! 

toivottaa 
kaikille 

Hyvää Joulua! 

Juha ja 
Päivi Ylitalo

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Jukka ja Lea Törrö

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 
Vuotta kaikille!

Gasri ja 
Merita Basri

Jaakko Sahuri

Rauhaisaa 
Joulua ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta!

tyyn jalkaan siten, puun kuo-
ren ehyt osa pysyy koko ajan 
vesipinnan alla. Tämän jäl-
keen on tärkeää pitää huolta, 
että kuusen jalassa on vettä 
saatavilla koko ajan. Mikä-
li kuusen tyvi pääsee välillä 
kuivahtamaan, puun imuso-

lukko tukkeutuu ja seurauk-
sena on neulasten tippumi-
nen ennen aikojaan. Näin 
säästyy aikaa ylimääräiseltä 
siivoukselta ja eikun kinkun 
syöntiin! PK

Rauhallista 
Joulua ja Hyvää 

Uutta Vuotta! 
Martta 

Tuomivaara ja 
lapset perh.

Puurotapahtumasta joulumieltä
Työpetarin ja Kesselin sekä Pitopalvelu Illikaisen järjestämään yhteiseen Puurotapahtumaan osallistui arviolta 
noin 500 kävijää.

Alpo Illikaista hieman jännitti, kun joulupukki tarkisti, 
kuinka monelle kävijällä puuroa vielä riittää.

ILOISTA JA 
RAUHALLISTA JOULUA 

 JA UUTTA VUOTTA 2015
TUTUILLE; YSTÄVILLE 

JA  KIITOS VUODESTA 2014

Reijo Keskitalo

Työpetari ja Kesseli sekä Pi-
topalvelu Illikainen järjes-
tivät perjantaina 19.12. yh-
teisen Puurotapahtuman 
K-supermarketin piha-alu-
eella. Kirkkoherra Juha Rau-
hala piti jouluhartauden ja 
kanttori Keijo Piirainen sekä 
Aimo Pietilä laulattivat ylei-
söä tutuilla joululauluilla.

Joulupukki vieraili myös 
tapahtumassa ja Pitopalve-
lu Illikainen tarjoili valmis-
tamaansa perinteistä joulu-
puuroa. Puuroa oli keitetty 
150 litraa, joka riitti noin 400 
kävijälle. Kävijöillä olikin 
tarjolla monenlaista suu-
hunpantavaa. Vapaaehtoi-
sia tapahtumassa oli noin 10 

henkeä, jotka hoitivat myös 
K-supermarketin joulukah-
vituksen. Kesselin vapaaeh-
toiset naiset olivat myymäs-
sä tekemiään kakkuja sekä 
leivonnaisia ja niistä saadut 
rahat menevät hyvänteke-
väisyyteen. Päivän kuluessa 
tapahtumaan arvioitiin osal-
listuneen noin 500 henkilöä.

Tuomo Jokikokko Työpe-
tarista kertoi, että he olivat 
saaneet jaettavaksi yritysten 
lahjoittamia ostokortteja ja 
elintarvikkeita.

-Ostokortit luovutimme 
valituille saajille torstaina 
ja elintarvikkeet annoimme 
seurakunnan diakoniatyön 
jaettavaksi, jotta lahjoituk-
set menisivät niitä oikeasti 
tarvitseville. Pohdimme yh-
dessä seurakunnan kanssa 
kenelle ostokortit kannattai-
si luovuttaa. 

-Työpetarin ja Kesse-
lin yhteinen Puurotapahtu-
ma on järjestetty aikaisem-
min Suojalinnalla 4-5 kertaa, 

mutta tapahtumat eivät ta-
voittaneet haluttua väki-
määrää, joten tapahtumaa 
piti jotenkin uudistaa. Viime 
vuonna tapahtuma pidettiin 
keskustassa torilla ja kävijöi-
tä oli noin 350 henkeä, vaik-
ka ilma oli tuolloin hyvin 
tuiskuinen ja tuulinen. Uusi 
toimintamuoto oli löytynyt, 
joka tavoitti hyvin ihmiset. 
Tuolloin tapahtuman spon-
soreina olivat torialueen yri-
tykset.

-Tänä vuonna pääjärjes-
täjien lisäksi tapahtumaan 
osallistuivat eri tavoin seura-
kunta, Jyrkkäkoski Oy, E:T. 
Väliheikki OY/ Teboil, Huo-
nekaluliike Heikkilä, Kyl-
mänen Food Oy, Koillissäh-
kö Oy, Autosähkökorjaamo 
Unto Siira ja Neste Pudas-
järvi. Suuret kiitokset kaikil-
le, jotka olivat mukana luo-
massa mukavaa joulumieltä 
ja toimivat hyvän asian puo-
lesta, toivotti Jokikokko. PK

Kiittäen kuluneesta vuodesta 
toivotamme kaikille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset 
Alpo Ollila

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta vuotta jäsenille, 

yhteistyökumppaneille 
sekä muille! 

Maa- ja kotitalousnaiset ry. 
Pudasjärvi

Rauhallista 
Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 
2015! 

Hannu ja Jenni 
Peltoniemi 
perheineen

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

Tavoi� eenamme: 
S-marketi sta joka päivä

edullisin ruokakori!

Hyvää ja Rauhallista Joulua

Ei tarjouksia, ei rajoituksia!

Hätälä
Savusiika
vac. n. 700 g

949 kg

Monipuoliset
n. 8000 tuott een
valikoimat ja
Bonukset päälle!

Hätälä
Savusiika

Atria 
Juhlakinkku potkalla
 tuoresuolattu n. 7 kg

Kylmänen
Maalaisjuhlakinkku
potkalla n. 6 kg kypsä

Atria
Rosolli
550 g (5,43 kg)

Saarioinen
Joululaatikot
700 g (4,27 kg)

669kg895 kg

299rasia

Hätälä
Norjan lohifile
vac.

995kg

299rasia

Huhtahyvät
Ylikypsä juhlakinkku
1/2 n. 2 kg suomalainen

899kg

Espanjan
Klementiini

USA
Red Delicious
Omena

089kg 169kg

Hätälä
Norjan lohifile

Koff
Jouluolut
0,33 l pll 6-pac (3,87 l)

sis. pantit828pack
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Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja

toivotamme Rauhallista 
Joulua ja hyvää 

Uutta Vuotta 2015
sukulaiset, 

Taipaleenharjulaiset, 
tuttavat ja asiakkaat 

Kampaamo Ojala

Kiitän asiakkaitani kuluneesta 
vuodesta ja toivotan Hyvää Joulua sekä 

Onnellista Uutta Vuotta!

Nortamontie 7, Pudasjärvi. P. 0400 867 674

Sotainvalidien veljesliiton Pudasjärven osasto r.y. ja naisjaosto

Kiitämme kuluneen vuoden aikana saamastamme 
tuesta ja lahjoituksista ja toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua 
sekä toimintarikasta 
Uutta Vuotta 2015.

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotan

asiakkaille ja yhteistykumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta Vuotta!

Olen joululomalla 24.12.2014 - 6.1.2015

TERVEYSKESKUKSEN 
KANTTIINI

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Pudasjärven 4H-yhdistys

Korpisen kyläseura ry 
toivottaa kaikille:

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2015.

Urhon Kievarin yrittäjä Juri 
Bespalov on suunnitellut 
pioneerileiritoiminnan käyn-
nistämistä yrityksessään Pu-
hoksella. Osallistujat tulisi-
vat Venäjältä, Valkovenäjältä 
ja Kazakstanista. Myös Kii-
nan kommunistinen puolue 
on ilmoittanut olevansa val-
mis lähettämään pioneereja 
leirille Suomeen. Näissä mer-
keissä Volgogradin, entinen 
Stalingrad, pioneerijärjes-
tön päällikkö Natalja Jurjev-
na ja hänen ystävänsä Venä-
jän olympiakomitean jäsen 
Marina Pokalova vierailivat 
Pudasjärvellä viikonloppu-
na 12.-14.12. Mukana seuru-
eessa oli myös Oulun kom-
munistisen puolueen sihteeri 
Matti Aalto ja kaupunginval-
tuutettu Erkki Honkanen 
Puhokselta. Ryhmä oli myös 
Pudasjärven kaupungin vie-
raina matkailun ja kulttuuri-
vaihdon merkeissä. Tutustu-
miskohteina olivat Lakarin 
koulu, Pikku Paavalin päi-
väkoti, Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä oleva näyttely 
sekä Syötteellä Luontokes-
kuksella ja useissa yrityksis-
sä käynti. Kaupungin puo-
lelta isäntänä ja emäntänä 
toimivat kehittämisjohtaja 
Jorma Pietiläinen ja palvelu-

Vieraita Venäjältä matkailun ja 
kulttuurivaihdon merkeissä

suunnittelija Ritva Kinnula. 
Vieraat tapasivat myös kau-
punginjohtaja Tomi Timosen 
sekä tutustumiskohteissa eri 
kaupungin työntekijöitä ja 
yrittäjiä.

Vieraat matkustivat ju-
nalla Kostamukseen, josta 
oli kuljetus Pudasjärvelle ja 
paluu tapahtui myös Kosta-
muksen kautta. Tätä kaut-

ta myös tulee tapahtumaan 
suunniteltu pioneerileiriryh-
mien matkustaminen Pudas-
järvelle ja takaisin.

Natalja Jurjevnan mu-
kaan suunnitteilla on noin 
30 hengen leiriryhmien 5-7 
päivää kestävät leirit Puhok-
sella ja ryhmät vaihtuisivat. 
Ohjaajat olisivat osittain sa-
moja ja osittain muuttuisivat 

Venäläisten vieraiden lounastilaisuuden yhteydessä Jukolan pirtissä kokoonnuttiin 
yhteiskuvaan; Urhon kievarin yrittäjä Juri Besbalov, Oulun kommunistisen puolu-
een sihteeri Matti Aalto, Venäjän olympiakomitean jäsen Marina Pokalova, kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, palvelusuunnittelija 
Ritva Kinnula, Volgogradin pioneerien päällikkö Natalja Jurjevna, kulttuurisihteeri 
Birgit Tolonen ja kaupunginvaltuutettu Erkki Honkanen. 

ryhmien mukana. Toimin-
ta on suunniteltu alkavak-
si ensi kesänä. Vieraat kiitti-
vät Pudasjärven kaupunkia 
ja isäntäänsä Juri Bespalovia 
vieraanvaraisuudesta ja tote-
sivat Pudasjärven olevan so-
piva paikka leiritoiminnan 
alkamiselle. 

Heimo Turunen

,00 joulun odottajaa ko-
koontui kirjastolle viime 
torstaina. Korvatunturin 
tonttujen terveystila tuli 
selväksi kansalaisopiston 
lasten ja nuorten ilmaisutai-
don Jippii-ryhmän impro-
visaatiossa ja joulupukki oli 
tietysti odotettu vieras.

Tonttujen kirjanmerkki- 

Jouluista väkeä kirjaston täydeltä
ja kirjetyöpajat sekä joului-
nen kätköpolku keräsivät 
tasaisesti osallistuja sekä 
tanssitonttujen pelihuo-
neessa oli jatkuva jono. 

Illan päätteeksi tunnel-
moitiin musiikin harras-
taja Markku Kemppaisen 
johdattamana. Kuulijoiden 
iloksi tutuista joululauluista 

Markku Kemppainen 
esiintyi mies ja kitara –
konseptilla. 

Tonttujen terveystila tuli selväksi Jippii-ryhmän improvisaatiossa. 

Tonttuesitykset olivat vauhdikkaita.

kuultiin mies ja kitara -kon-
septilla myös uusia raikkai-
ta ja svengaavia sovituksia.

Kirjasto soi vielä torstai-
na 18.12., kun pudasjärve-
läisiltä juurilta ponnistava 
Antti Ervasti keikkaili kir-
jastossa. Illan aikana kuul-
tiin Erakot-duona Teija 
Mikkilän kanssa sekä An-
tin omia joululauluja että 
kappaleita uudelta levyl-
tä ”Kaikki naiset”. Keikkaa 
edelsi samana iltana vuo-
den viimeinen neulekahvi-
la Karhunlanka.

Jo nyt kannattaa valmis-
tautua kirjaston tammikuun 
kolmen viikon remonttisul-
kuun hakemalla tavallis-
ta suurempi pino lainak-
si. Ennen joulua lainattujen 
kirjojen eräpäivä on vasta 
helmikuussa, ja lainat voi 

palauttaa myös 
sulkuaikana 
luukkuun tai 
kirjastoautoon.

Jouluisin 
terveisin  
Eija-Liisa 
Kasesniemi
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015

Metsäpalvelu 
Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella 
kokemuksella ja 
ammattitaidolla

Eero Kaikkonen 
sorkanhoitaja

Heinisuontie 176, Ranua
puh. 040 591 2196

Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi  
puh. 0400 298 895, varasto 040 7492 826

KAUPPISPOJAT OY

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

0400 251 671

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

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

Hyvää Joulua!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. 020 775 6505

Koreten 
vesiosuuskunta 

ja 
Kipinän 

kyläseura

Taipaleenharjun 
kyläseura

Pudasjärven Keskustan 
kunnallisjärjestö

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

Tenho Ylilehto
Kauppatie 5

93100 Pudasjärvi

Hyvää Joulua ja 
Menestyksellistä Uutta Vuotta!

Hannun 
Taksimatkat Oy

KARILASSI OY

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

TILI- JA 
VEROASIAINTOIMISTO 

A. REPOLA KY
Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513

METSÄPESÄLÄ

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

p.  0400 282 130

Pudasjärven 
Kokoomus ry

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

Pauli Särkelä, p. 838 105, 0400 302 910. 
Kelosyötteentie, 93280 Syöte

Paulin MökitPudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

Turve-Jussit Oy

Kiittäen kaikkia kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kiitoksemme kuluneesta vuodesta 
ja hyvästä yhteistyöstä. 

Toivotamme Hyvää Joulua sekä 
Tuloksekasta ja Onnellista Uutta Vuotta 2015.

SYÖTTEEN KESKUSVARAAMO
Sari Ojala, Tiina Saarela, Ljubov Klauser

PUDASJÄRVEN MATKAILU OY
Juha Schroderus, Pirkko Kortesalmi
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MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2015.
Juhani Jurmu puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Kiitämme kaikkia seuramme jäseniä, 
talkoolaisia, yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta! Toivotamme 

kaikille Rauhallista joulua ja
 Liikunnallista Uutta Vuotta!

Pudasjärven Urheilijoilla on takana 
vilkas vuosi monien kilpailujen,

kuten Umpihankihiihdon MM-kisojen, 
kesäpilkin sekä muiden tapahtumien, 

Tuurituvan ja Jyrkkäkosken 
toiminnan merkeissä.

Pudasjärven Urheilijat ry
Seppo Sammelvuo   Marko Koivula

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

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2015

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy 
KIITTÄÄ

kaikkia yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista ja Rakentavaa 

Uutta Vuotta 2015!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta

2015!

Taksi Piipponen Oy ja Piipposen Pirtti

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Pudasjärven Eläkeläiset 
viettivät perinteistä pikku-
joulua tiistaina 16.12. pal-
velukeskuksessa. Eläke-
läiset ovat niin kiintyneet 
tähän paikkaan, ettei siitä 
haluta luopua edes joulu-
na. Tietenkin tämä sopi kai-
kille eikä tullut matkaku-
luja. Onneksi saatiin lunta, 
eihän joulu ole oikea joulu 
ilman lunta. Sitä kyllä tuli 
reippaasti. 

Eläkeläisten joulujuhla
Talkoolaiset olivat laitta-

neet salin kuntoon ja ohjel-
maryhmä oli jälleen tehnyt 
hyvän työn ohjelman suh-
teen; oli laulua, runoa, tont-
tuleikkiä ja pitkästä aikaa 
näytelmä, josta vastasivat 
Helvi Huovinen, Eero Hir-
velä ja Elsa Tumelius. Näy-
telmä oli todella hyvä, esit-
täjät ovat ammattilaisia ja 
naurusta päätellen kaikki 
olivat tyytyväisiä. 

Uutena oli näytelmä, josta vastasivat Helvi Huovinen, 
Eero Hirvelä ja Elsa Tumelius. 

Joulupukin muorilla ja joulupukilla oli erimielisyyksiä, 
kun pukki oli liian kiireinen, eikä odottanut muoria.

Eeron runoa on aina mu-
kava kuulla, hänen runois-
sa on aina jokin sanoma, 
tässä jouluun liittyvä ja sen 
perimmäisen tärkeän sano-
man muistaminen sekä ih-
misten huomioon ottami-
nen.

Pikkujoulu ilman jou-
lupukkia ei olisi mitään.  
Epäilimme osaisiko puk-
ki perille vai eksyikö hän 
lumisateeseen ja tuiskuun, 

mutta hyvin osasi.
Mikäpä oli täydellä vat-

salla ja hyvällä mielellä läh-
teä kotiin odottamaan sitä 
oikeaa joulua. Jotenkin jou-
lu saa tuntemaan yhdes-
sä olemisen riemua, her-
kistymään, nauttimaan 
ystävistä, yhdistämään en-
tistä enemmän eläkeläisiä 
yhteen. 

Hilkka Tihinen

Pudasjärven Keliakia kerhon 
pikkujoulua vietettiin sun-
nuntaina 14.12. Seija Män-
tykentän kotona. Yhteisen 
jouluruokailun nauttimisen 

Keliakiakerholla pikkujoulu

Illan emäntä Seija Mänty-
kenttä lausumassa kerho-
laiset tervetulleeksi.

Kerholaiset joulukokoontumisessa yhteiskuvassa.

lisäksi ohjelmassa oli yhteis-
laulua, arpajaiset ja pukin 
vierailu joululahjojen jaka-
misineen. Keliakiakerho on 
toiminut Pudasjärvellä kol-
misen vuotta. Ensimmäinen 
yhteinen tilaisuus oli juuri 
Mäntykentän kodissa. Sei-
ja Mäntykenttä muistelikin 
tervetulopuheessaan, että 
suurin piirtein samoilla ja-
lansijoilla hän lausui silloin 
osallistujat tervetulleeksi.

-Nykyisin toiminnan pii-
rissä on reilut 20 henkeä. 
Vuoden varrella on muuta-
ma yhteinen kokoontumi-
nen, joihin järjestetään ke-
liakiaa sairastaville sopivista 
ruoka-aineista valmistettu 

tarjoilu. Usein on myös vie-
railijoita Oulun piiritoimis-
tosta ja –keliakiakerhosta. 
Toiminnassa pyritään kelia-
kiaa sairastavien henkilöi-
den henkisen ja hyvinvoin-

nin parantamiseen, kertoi 
yhdistyksen puuhahenkilö 
Tarja Tomperi.

Heimo Turunen

Vietimme Jongun alueen ky-
läyhdistyksen järjestämää 
tunnelmallista puurojuh-
laa ja joululauluiltaa Pauk-
kerinharjun kylätalolla pe 
19.12.2014. Osallistujia riitti 
vauvasta vaariin ja saimme-
kin luokkahuoneen täyteen 
väkeä. Joulupuuro luumuso-
pan kera sekä torttukahvit ja 
joulupullat maistuivat. Lau-
lu raikasi mukavasti, kun jo-
kainen halukas sai esittää 
oman laulutoivomuksensa. 
Eipä olisi malttanut laula-
mista lopettaakaan. 

Suvi Ronkainen 

Jonkulainen puurojuhla
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelekää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.
•  Uusi katto jopa 2 päivässä
•  Pienempi kosteusriski pakkasella
•   Tuomme tullessamme, viemme  
 mennessämme – siistit pihat 
•   Aina paikallinen asennusporukka

Soita 08 2377 9501

Pyydä 
tarjous ja voita
ilmAinen 

kATToremonTTi! 
ks. laaturemontti.fi

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

Puhoksen kyläseura ry
Koulutettu hieroja 

Jenni Uusi-Illikainen
Pudasjärven 

Keliakiakerho

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston kokouksessa torstai-
na 18.12. oltiin jo loppuvuo-
den tunnelmissa ja käsiteltiin 
vuoden viimeiset asiat. Kau-
punginjohtaja kertoi katsauk-
sessaan, että vuoden 2015 ta-
lousarvio on tasapainossa, 
vaikka tilikauden tulosta-
voite jääkin kuluvan vuoden 
talousarvion tasosta. Kau-
pungin taseessa on aiemmil-
ta vuosilta kertynyttä ylijää-
mää noin 6,5 miljoonaa euroa 
ja myös vuoden 2014 arvioi-
daan muodostuvan selvästi 
ylijäämäiseksi.

-Kaupungin taseessa on 
aiemmilta vuosilta kertynyttä 
ylijäämää, joten kuntalakiin 
perustuvaa talouden tasapai-
nottamisvelvoitetta meillä ei 
ole. Sen sijaan on erittäin jär-
kevää ennakoida tulevaa ta-
louden tiukkenevaa tilan-
netta ja tehdä jo etukäteen 
tarvittavat päätökset, joilla 
saadaan menot vastaamaan 
tulopohjan kehitystä. Näin 
vältetään viime vuosikym-
menellä koetun kaltainen ta-
louden syöksykierre, totesi 
Timonen.

Valtuusto hyväksyi talous-
arvio- ja suunnitelma-asetel-
man sekä talousarvion 2015 
ja taloussuunnitelman vuo-
sille 2016–2017. Talousarvion 
toteumasta euromääräinen 
raportti ajalta 1.1.–30.9.2014 
saatettiin valtuuston tietoon. 
Tarkastelukauden loppuun 
mennessä investointien to-
teuma on 1 667 079 euroa.

Valtuusto hyväksyi Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
soten tuotantoalueen ylityk-
sen 495 000 euroa vuoden 

Kaupunginvaltuusto loppuvuoden tunnelmissa
2014 talousarvioon. Oulun-
kaaren lokakuun 2014 talo-
ustiedotteen perusteella tilin-
päätösarvio on jäsenkuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
osalta seuraava, kun erikois-
sairaanhoitoon ei ole huomi-
oitu mahdollista kalliin hoi-
don tasausta: Pudasjärven 
omatoiminta ylittynee 261 
000 eurolla ja erikoissairaan-
hoito ylittynee 234 000 eurol-
la eli koko raami ylittyisi 495 
000 eurolla.

Perhe tuet  
tärkein osa hyvin-
vointikertomusta
Laajan hyvinvointikerto-
muksen painopisteet ja ke-
hittämiskohteet vuosil-
le 2013 - 2016 hyväksyttiin. 
Tärkeimpänä nähtiin per-
heille annettava tuki. Lisäk-
si valtuusto antoi valiokun-
nille tehtäväksi yhteistyössä 
asiantuntijatyöryhmän kans-
sa valmistella painopisteisiin 
ja kehittämiskohteisiin konk-
reettiset tavoitteet ja toimen-
piteet, maaliskuun 2015 lop-
puun mennessä.

Valtuusto hyväksyi Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
järjestämissopimuksen vuo-
delle 2015 talousarviokäsitte-
lyn yhteydessä. Pudasjärven 
kaupunki ja Oulunkaaren 
kuntayhtymä ovat sopineet 
vuotuisista taloudellisista ja 
toiminnallisista tavoitteista 
sekä budjettiraamista. Vuo-
delle 2015 järjestämissopimus 
perustuu valtuustokausittain 
linjattavaan palvelujen järjes-
tämissuunnitelmaan.

Hirsikoulukampus ja 
Kairan Kuitu Oy
Kokouksen alussa valtuus-
to sai kuulla Hirsikoulukam-
puksen ja Kairan Kuitu Oy:n 
tilannekatsaukset.

Lemminkäinen Talo Oy:n 
liiketoimintajohtaja Esa 
Kemppainen kertoi, että hir-
sikoulutyömaalla tehtiin al-
kuvaiheessa massiiviset 
maansiirtotyöt. Kemppainen 
esitteli rakentamisen vaihei-
ta valo- ja ilmahavainneku-
vin ja totesi rakentamisen 
sekä suunnittelun edenneen 
erinomaisesti. Töiden alku-
vaiheen nopeaa etenemis-
tä ovat suosineet kesän sekä 

Lemminkäinen Talo Oy:n 
liiketoimintajohtaja Esa 
Kemppainen piti valtuu-
tetuille tilannekatsauksen 
hirsikoulukampuksen ra-
kennustyön etenemises-
tä.

Kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa kaupungilla oli valtuutetuille joulumuistaminen. Lahjoja 
luovuttamassa kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus. Val-
tuutetuista kuvassa Hannu Hiltula, Juho Kellolampi ja Tuula Kuukasjärvi.

syksyn hyvät sääolosuhteet. 
Hankkeen valmiusaste on täl-
lä hetkellä noin 20 prosent-
tia ja suunnittelu valmistunee 
kokolailla valmiiksi tammi-
kuun 2015 aikana. Kemppai-
nen kiitteli yhteistyön kaikki-
en osapuolien kesken olevan 
erinomaista. Tällä hetkellä 
työmaavahvuus on yhteen-
sä 31 henkilöä ja se nousee 
ensi keväänä noin 50 henki-
löön. Kemppainen muistutti, 
että hirsikoulun työmaalla on 
auki kaksi webbikameraa, jo-
ten rakentamisen etenemistä 
voi seurata myös internetistä.

Toimitusjohtaja Mikko 
Kälkäjä esitteli Kairan Kuitu 
Oy:n valokuituverkon raken-

tamisen etenemistä. Kälkäjä 
kertoi, että tähän mennessä 
Pudasjärven ja Taivalkosken 
kuntien alueilla valokuitu-
verkkoa on rakennettu yh-
teensä 1000 kilometriä. Vuo-
den loppuun mennessä 
valmiiksi kytkettyjä liittymiä 
arvioidaan olevan yhteensä 
noin 750-800. Rakentaminen 
jatkuu ensi vuonna ja vuonna 
2016 rakennetaan taajamis-
sa. Lisätietoa Kairan Kuidun 
etenemisestä Pudasjärvi-leh-
den vuoden viimeisessä leh-
dessä.

Pertti Kuusisto,  
Jenny Kärki

Hyvää joulua 2014  ja 
menestyksellistä uutta vuotta 2015

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme
lukijoille, ilmoittajille, yhteistyökumppaneille, 

lehden avustajille sekä ystäville

Pudasjärvi-lehti Oy:n ja VKK-Media Oy:n  henkilökunta
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Huolten sävyttämät uutiset ovat tavan takaa tul-
leet tajuntaamme kuluneen vuoden aikana. Moni on 
joutunut kysymään, miksi aikamme on niin levoton, 
että alamme jo turtua aina lisääntyviin kuviin erilai-
sista kriisipesäkkeistä lähellä ja kaukana. Miten pää-
sisimme sellaiseen olotilaan, jossa luottamus ja rau-
ha voisivat tarjota tulevaisuudenuskon?

Levottomuuksien ohella olemme joutuneet kas-
vokkain hallitsemattomalta näyttävien muidenkin 
ongelmien kanssa. Ne liittyvät luonnon kestoky-
kyyn, ilmaston uhkakuviin ja maailmanlaajuisten epi-

OULUN HIIPPAKUNNALLE
Toisen maailman viesti

Jumalan Pojan ihmisek-
si syntyminen on kris-
tinuskon keskeinen asia 
ristin ja ylösnousemuk-
sen pääsiäisen lisäksi. Ju-
malan syntyminen ihmi-
seksi ylittää inhimillisen 
järjen käsityskyvyn. Jou-
lun pyhän tapahtuman 
myötä astumme todelli-
suuteen, jota eivät sido 
näkyvän maailman lai-
nalaisuudet. Joulun sa-
laisuutta ei pystytä 
tutkimaan eikä mittaa-
maan. Sitä voidaan vain 
ihmetellä ja ylistää.

Joulu – ihmisen paluu  
Jumalan yhteyteen
Raamatun ensi sivuilla kuvataan, miten Jumala loi ih-
misen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen olennok-
si. (1. Moos. 1:27) Luomisen kautta ihmiselle avautui 
mahdollisuus kasvaa hengellisesti ja eettisesti koh-
ti Jumalan kaltaisuutta. Lisäksi Jumala antoi ihmisel-

le tehtäväksi hallita, viljellä ja varjella maata eli tuoda 
koko luomakunta uhriksi ja ylistykseksi omalle Luo-
jalleen. Kummassakin tehtävässä vanha Aadam epä-
onnistui.

Ihmiskunnan syvä kaipaus palata täydelliseen 
yhteyteen Luojansa kanssa toteutui Kristuksessa. 
Hän kulki ihmisen luo tietä, jota pitkin vanha Aada-
min olisi pitänyt kulkea hänen luokseen. Aadamille 
tuon tien kulkeminen olisi ollut kasvua ja kohoamis-
ta, mutta Jumalan Pojalle se oli laskeutumisen, nöyr-
tymisen ja itsensä tyhjentämisen tie. Jumala laskeutui 
alas, koska hän rakastaa tätä langennutta maailmaa.  
Juuri tästä syystä vanhassa kirkossa Kristusta kutsu-
taan uudeksi Aadamiksi. Joulun ihme on alku ihmisen 
paluulle ikuiseen yhteyteen Jumalan kanssa.

Joulu – valon juhla
Luojalle kiitos, että tämän kaamoksen keskellä on 
sellainen valon ja toivon juhla kuin joulu. Varhais-
kirkon ihmiset olivat kaukaa viisaita, kun sijoittivat 
Kristuksen syntymäjuhlan pakanallisen voittamat-
toman auringon juhlan tilalle, talvipäivän seisauksen 
paikkeille. Pakanalliselle juhlalle annettiin kristillinen 
sisältö ja koko maailmalle osoitettiin todellinen valo. 
Ortodoksisen kirkon joulunajan muinaisissa juma-

lanpalvelusteksteissä puhutaankin Kristuksesta, van-
hurskauden auringosta.

Siinä missä pääsiäinen on juhlien juhla, niin jou-
lu on juhlien äiti. Joulu on pääsiäisen edellytys. Joulu 
on siis todella suuri juhla koko kristikunnassa. Viet-
täkäämme sitä arvokkaasti ja iloiten.

Jouluun liittyy monenlaisia tapoja ja perinteitä, 
jotka rikastuttavat elämäämme. Ja hyvä niin. Mutta 
muistakaamme kuitenkin, että joulu on Jeesuksen 
syntymäpäivä, ei lopulta mitään muuta.

Suokoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala meille 
valoisan ja iloisen Kristuksen syntymäjuhlan.

Marko Patronen
Oulun 
ortodoksisen  
seurakunnan kirkkoherra

Jumala syntyy ihmiseksi

demioiden ilmestymiseen. Kaikella tällä on ollut oma 
hintansa: hämmennys ja turvattomuus ovat astuneet 
kokemusmaailmamme ytimeen.

Sumuisten näköalojen keskelle kantautuvat kuiten-
kin myös toisenlaiset äänet. Runoilija sanoo niitä ”toi-
sen maailman ääneksi”. Luonnehdinta ei tarkoita, että 
toinen maailma olisi jotain, joka ei koskettaisi olemas-
saoloamme, olisi vain toive paremmasta. Toisen maail-
man läsnäolo on sitä, mikä antaa elämälle sen arvon ja 
mielekkyyden. Toisen maailman ääni on hyvän Jumalan 
läsnäolon tunnistamista oman olemassaolomme kes-
kellä. Se on Jumalan ”äidinkieltä”.

Taas viriävien joululaulujen sanoissa kuulemme tut-
tuja ja turvallisia viestejä. Usein Kauneimmat joululau-
lut merkitsevätkin virittäytymistä juhla-ajan tunnel-
miin. Kuvamme lapsuudesta palautuvat mieleen. On 
kuin tekisimme matkaa pois mieliämme askarruttavis-
ta uutisista. Joskus käy niin, että sanojen lomaan kät-
ketty viesti jää kuulematta. Toisinaan onkin hyvä py-
sähtyä pohtimaan, mikä sanoma on liittynyt laulujen 
ytimeen.

Tällainen viesti on ”Enkeli taivaan” – virressä. 
Martti Lutherin mukailemassa evankeliumissa  

auletaan:
”Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte  

säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan.”

Virren sanomassa elää kohta, jossa jouluyön uuti-
sen ensimmäisenä saaneet paimenet olivat hämmäs-
tyneitä ja peloissaankin. Toisen maailman lähettiläät, 
Jumalan enkelit, näyttivät aluksi pelottavilta ja saivat 
mielen hämmennyksiin, ehkä hätääntymiseenkin asti, 
vaikka toisin voisi ajatella tapahtuneen. Eikö Juma-

lan todellisuus tuo esiin päinvastaisia kokemuksia? 
Se, mitä todella tapahtui, kertoo kuitenkin paime-
nille odottamattoman ilouutisen. Jumala voi puut-
tua ihmisen ja koko historian todellisuuteen yllät-
tävällä tavalla. Sielläkin, missä usko toisen maailman 
ääneen on hiipunut, voidaan vastaanottaa Jumalan 
tuleminen elämän keskelle. Ei tarvita virittäytymis-
tä, tulemista paremmaksi tai suurempaa uskoa kuin 
omistaa. Jumala voi yllättää. Siinä oli paimenten häm-
mennyksen syy. He eivät jaksaneet uskoa muutok-
seen, mutta Jumala muutti kaiken. He luottivat sa-
naan ja seurasivat sitä iloiten ja kiiruhtaen, toisen 
maailman ääni sydämessään.

Olisiko niin, että oma aikamme on myös sumus-
saan kadottanut luottamustaan rakentavaan huomi-
seen uhkakuvien maailmassa? Jos näin on, katseem-
me saa tarkasti seurata jouluyön ihmettä ja sitä, 
mikä edelsi Betlehemin tallinovien avautumista pai-
menille. Enkeli-ilmestys kantoi viestiä toisesta maa-
ilmasta: ”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko kansalle.” Viesti oli suunnattu 
kaikkialle. Se oli Jumalan äidinkieltä meitä kohtaan. 
Siinä tunnistamme hämmennystenkin keskellä Rak-
kauden sydämenlyönnit. On olemassa toinen todel-
lisuus, joka laskeutuu lahjana keskellemme: Jeesus-
lapsi - meille annettu ja meitä varten. Hän on läsnä 
pelkojen ja turvattomuuden keskelläkin ja kutsuu 
paimenten tavoin luottamaan muutokseen ja lähte-
mään liikkeelle toisen maailman äänen koskettama-
na.

Kristuksen siunaamaa joulujuhlaa toivottaen,
Oulussa adventin alla a.D. 2014

Samuel Salmi, Oulun hiippakunnan piispa 
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Pudasjärvi

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

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

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 

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

Joulun ja uudenvuoden 
aukioloajat:

24.12.-27.12. suljettu
29.12.-30.12. avoinna 9-15

31.12. avoinna 9-13
1.1.-3.1. suljettu

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

collegetAkki

29,80

joulu-
limppu

500 g

1,59
pss

ohrArieskA
450 g

1,79
pss

juhlAkinkku
kypsä, noin 6 kg

8,95
kg

present 
konvehti

300 g

3,95
ras

konvehtirAsiAt
320-350 g, 

paljon eri makuja

8,902 boksia

toffeen mAkuinen
konvehti

500 g

3,95
pss

juhlApöydän 
konvehti 

300 g

3,95
ras

hopeAtoffee 
500 g

All sorts 1 kg

6,50
ras

loput pipArit 
erikoishinnoin:

delicAtess ohuet 
sydänpipArit 350 g

3,002 prk

kAnkAAnpään
pipArkAkut 500 g

2,99
pss

leivon 
pipArit 

600 g

1,99
pss

nyt

pipArit
vaalea ja tumma, 500 g

3,99
pkt

töysäläinen
pipArkAkut 

jättipussi
700 g

2,95
pss

jouluvAlot

-50%
ei kuusenkynttilä sarjat

pojAt 130-170 cm

collegepusero

24,40

toppAhousut

26,50

collegepusero

17,80

pojAt 90-130 cm

collegetAkki

19,70
collegehousut

14,50

kimAlle neulepusero

23,50

tytöt 130-170 cm

kimAlle neuletAkki

22,80
joustofArkut

23,70

juhlAhAme

16,70

tytöt 90-130 cm

neulejAkku

19,95
neulepusero

17,90
fArkku leggings

18,50collegepusero

27,30

miesten
mustAt 
joustofArkut

36,9015,-
Aikuisten

collegehAAlAri

hAutAkynttilä 6-pack

3,99
enkeli hAutAkynttilä

1,90
kpl 2,50

2 kpl

kilo pöytäkynttilät
8-pack, valkoinen, punainen

3,99

lyhtykynttilä
5-pack, valkoinen, punainen

0,95

spAAs lämpökynttilä
50 kpl/pss

5,90

kotikultA lämpökynttilä
24 kplk, punainen

2,95

folio ulkokyntilä

0,40
2,90

10 kplkpl

viimehetken lAhjAt pukinkontiin:

pAlvelemme
joulun AikAAn:

ke 24.12. klo 8-12
to 25.12. suljettu, 
pe 26.12. klo 11-18

rAttikelkkA
rAjoitettu erä!

19,90
spider
sno-strom 
liukurit
100 kpl erä!

29,95
tefAl
kAhvinkeitin
15 kupin

19,95
riistA-
kAmerAt
alkaen

Action cAm
kypärä/
urheilukAmerAt
alkaen

99,-
jAhtimiehille
rAdiopuhelimet
alkaen

39,90
kengänkuivAin
2-parin kengänkuivain

39,50

kotimAinen
heinolAn
jääkAirA
alkaen

79,50

lowrAnce 
x-4 kAikuluotAin

119,-

lAngAton
vAuvA/
turvAkAmerA

niskAtuki
dvd-soitin
2xdwd 7”

129,-

uutuus!

179,-

149,-

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!
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Pudasjärvi

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

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

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 

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

Joulun ja uudenvuoden 
aukioloajat:

24.12.-27.12. suljettu
29.12.-30.12. avoinna 9-15

31.12. avoinna 9-13
1.1.-3.1. suljettu

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

collegetAkki

29,80

joulu-
limppu

500 g

1,59
pss

ohrArieskA
450 g

1,79
pss

juhlAkinkku
kypsä, noin 6 kg

8,95
kg

present 
konvehti

300 g

3,95
ras

konvehtirAsiAt
320-350 g, 

paljon eri makuja

8,902 boksia

toffeen mAkuinen
konvehti

500 g

3,95
pss

juhlApöydän 
konvehti 

300 g

3,95
ras

hopeAtoffee 
500 g

All sorts 1 kg

6,50
ras

loput pipArit 
erikoishinnoin:

delicAtess ohuet 
sydänpipArit 350 g

3,002 prk

kAnkAAnpään
pipArkAkut 500 g

2,99
pss

leivon 
pipArit 

600 g

1,99
pss

nyt

pipArit
vaalea ja tumma, 500 g

3,99
pkt

töysäläinen
pipArkAkut 

jättipussi
700 g

2,95
pss

jouluvAlot

-50%
ei kuusenkynttilä sarjat

pojAt 130-170 cm

collegepusero

24,40

toppAhousut

26,50

collegepusero

17,80

pojAt 90-130 cm

collegetAkki

19,70
collegehousut

14,50

kimAlle neulepusero

23,50

tytöt 130-170 cm

kimAlle neuletAkki

22,80
joustofArkut

23,70

juhlAhAme

16,70

tytöt 90-130 cm

neulejAkku

19,95
neulepusero

17,90
fArkku leggings

18,50collegepusero

27,30

miesten
mustAt 
joustofArkut

36,9015,-
Aikuisten

collegehAAlAri

hAutAkynttilä 6-pack

3,99
enkeli hAutAkynttilä

1,90
kpl 2,50

2 kpl

kilo pöytäkynttilät
8-pack, valkoinen, punainen

3,99

lyhtykynttilä
5-pack, valkoinen, punainen

0,95

spAAs lämpökynttilä
50 kpl/pss

5,90

kotikultA lämpökynttilä
24 kplk, punainen

2,95

folio ulkokyntilä

0,40
2,90

10 kplkpl

viimehetken lAhjAt pukinkontiin:

pAlvelemme
joulun AikAAn:

ke 24.12. klo 8-12
to 25.12. suljettu, 
pe 26.12. klo 11-18

rAttikelkkA
rAjoitettu erä!

19,90
spider
sno-strom 
liukurit
100 kpl erä!

29,95
tefAl
kAhvinkeitin
15 kupin

19,95
riistA-
kAmerAt
alkaen

Action cAm
kypärä/
urheilukAmerAt
alkaen

99,-
jAhtimiehille
rAdiopuhelimet
alkaen

39,90
kengänkuivAin
2-parin kengänkuivain

39,50

kotimAinen
heinolAn
jääkAirA
alkaen

79,50

lowrAnce 
x-4 kAikuluotAin

119,-

lAngAton
vAuvA/
turvAkAmerA

niskAtuki
dvd-soitin
2xdwd 7”

129,-

uutuus!

179,-

149,-

Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Ojala TK Ky

Koneurakointi
Teuvo Ojala, p. 0400 388 557, 

Kivikontie 2 C, Pudasjärvi

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

Fysioterapiapalvelu
Riitta Tiainen

Jukolantie 6
93100 Pudasjärvi

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Maatalouskonehuolto Uronen
Puh. 045 150 1411

urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

MAARAKENNUS 
PUURUNEN OY

Naisjärventie 444, 93140 Kipinä
puh. 040 517 6347

Rak. Palvelu 
E. Pulkkanen

0400 383 168

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

Puh. 040 144 6888.
Jukolantie 4 A 

93100 Pudasjärvi

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Taksi Pentti Aarni

Pudasjärven 
puu- ja 

erityisalojen 
ammattiosasto 272 Naapurin-

tytöt

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

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

Pudasjärven
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi
puh. 020 8346 310

FC Kurenpojat

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

Jouni Vikström

Autokorjaamo
TH-MOTOR Syötteen 

Luontokeskus

Taksi 
Hannu Aarni

PITOPALVELU
ILLIKAINEN

Kukka- ja 
hoivapalvelu 

Natural
Maria Outila

ry
Osuuskunta 
Puupudas

AUTOHUOLTO MIKSA Tuli-Tauko

Timanttiporaus 
Paavo Hietala
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Pudasjärven Sotaveteraanit Ry
sekä naisjaosto

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta kaikille
jäsenillemme ja
yhteistyö-
kumppaneillemme

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2015!

Aittojärven kyläseura ry

Kiittäen kuluneesta vuodesta kaikkia 
yhteistyötahoja toivotamme 

Rauhallista joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Erikoiset kiitokset maanomistajille, 
joiden mailla metsäluonto on kaunistunut.

Nillan 
Lammastuote Oy

kiittää asiakkaita ja
 yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille 

Hyvää ja Rauhaisaa 
Joulua ja parempaa 
Uutta Vuotta 2015!

Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

Koillis-
Golf ry

Kuusamontie 1466, 
Sotkajärvi

KIITTÄÄ 
yhteistyökumppaneita ja 

pelaajia kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa

Hyvää Joulua ja 
Hyvää pelikautta 

2015!

foto-laatukuvat@netti.fi 

FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja samalla toivotamme 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2015!

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2015!

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Jyrkkäkoski Oy

Kukka- ja hoivapalve-
lu Naturalin Maria Outi-
la Pudasjärveltä valmistui 
marraskuussa satuhieron-
taohjaajaksi Oulussa järjes-
tetyltä kurssilta ensimmäis-
ten joukossa Suomessa.

Kun kuulin sanan Satu-
hieronta, se kutsui minua 
voimakkaasti, sillä rentout-
tavat ja rauhoittavat läsnä-
olon hetket lasten kanssa 
ovat nykyisten haasteiden 
keskellä usein hieman ha-
kusessa. Satuhieronnassa 
on kaksi lapsen kehitykseen 
ja hyvinvointiin myöntei-
sesti vaikuttavaa asiaa, sa-
dut ja myönteinen, rauhoit-
tava kosketus. Menetelmä 
on yksinkertainen, mut-
ta hyvin vaikuttava. Sen 
olen saanut huomata kun 
olen tehnyt sitä omien las-
teni kanssa. Kaikkihan me 
tehdään sitä, luetaan lapsil-
lemme satuja, silitellään ja 
hellitään, mutta kun ne yh-
distetään, myönteinen vai-
kutus on moninkertainen! 
Koin satuhierontaohjaaja-
koulutuksen yhdistävän 
myös aiemman koulutuk-
seni tähän hetkeen, olen pe-
ruskoulutukseltani lasten ja 
nuorten hoitoon ja kasva-

Satuhieronta mieluisa iltarutiini lapsille
tukseen suuntautunut lähi-
hoitaja

Mitä satuhieronta on? 
Kosketus ja kevyt hieronta 
yhdistyvät Satuhieronnas-
sa leikkeihin, loruihin ja ta-
rinoihin. Hoitava kosketus 
on tutkitusti tehokas keino 
tukea niin lapsen kuin ai-
kuisenkin kokonaisvaltais-
ta hyvinvointia. Satuhie-
ronta sopii erityisen hyvin 
tilanteisiin joissa lapsi tai 
koko perhe kokee muutok-
sia, tarvitsee hengähdystau-
koa ja voimavaroja.

Vanhemmille ja lapsen 
läheisille Satuhieronta an-
taa hetkiä olla aidosti läsnä 
lapselle, samalla rauhoittu-
en ja rentoutuen. Jokainen 
rentoutumisen ja myön-
teisen kosketuksen koke-
mus vahvistaa stressin-
hallintaa. Tätä kautta on 
mahdollista vaikuttaa st-
ressiperäisten ongelmien 
ennaltaehkäisyyn, opetel-
la reittejä rentoutumiseen ja 
mahdollistaa satumaisia ja-
kamattoman huomion het-
kiä.

Satuhieronnalla tuetaan 
myönteistä vuorovaiku-
tusta, oman itsen ja toisen 
ihmisen kunnioittamista, 

sekä opitaan reittejä rentou-
tumiseen, joka on tärkeä, 
jopa elintärkeä opeteltavis-
sa oleva taito. Kaikella täl-
lä tehdään merkittävää työ-
tä hyvinvoinnin puolesta. 
Voimauttavilla saduilla on 
oma tärkeä tehtävä satuhie-
ronnassa ja sitä kautta lap-
sen tasapainoisen kehityk-
sen tukemisessa.

Joulukuun ajan olen kes-
kittynyt tekemään jouluisia 
satuhierontoja omille lapsil-
le. Satuhierontahetket kuu-
luvat perheessämme jo ilta-
rutiineihin, lapset osaavat 
odottaa niitä ja heille se on 

tärkeä rauhoittumisen ja äi-
din jakamattoman huomi-
on hetki. Joulukiireiden jäl-
keen aloitan varsinaisten 
satuhierontatuntien val-
mistelut ja kevään aikana 
alan tarjoamaan pudasjär-
veläisille perheille mahdol-
lisuutta tutustua tähän lap-
sille niin mieluisaan, koko 
perheen hyvinvointiin vai-
kuttavaan menetelmään. 

Onnellista joulun aikaa 
kaikille!

Maria Outila

Me Palvelemme - We Service -teeman alla
on jälleen 30.6.2014 päättynyt toimintakausi takana ja
uusi 1.7.2014 alkanut toimintakausi puolessa välissä

vilkkaan toiminnan merkeissä.
Venetsialaiset olivat elokuun lopulla suuren suosion

saavuttanut tapahtuma.
Tuleva vuosi 2015 on klubin 50-v juhlavuosi, jonka 

merkeissä tullaan toteuttamaan 
Palvelutoimintaa merkittävästi. 

Pentti Taipale klubin presidentti 2014-2015

Toivotamme kaikille 
Rauhallista Joulua ja 

Palvelun täyteistä 
Uutta Vuotta 2015!

Toivotamme kaikille 
Rauhallista Joulua ja 

Palvelun täyteistä 
Uutta Vuotta 2015!

Kaupunginhallitus käsit-
teli tiistain 16.12. kokouk-
sessa Pölkky Oy:n oikaisu-
vaatimusta, jossa se vaatii 
kaupunginhallituksen 
18.11.2014 Törrönkankaan 
ja Riekinkankaan hak-
kuista tekemän päätök-
sen kumoamista ja saatta-
maan voimaan uudelleen 
28.10.2014 tekemän pää-
töksen aiemmassa muo-
dossaan. Kaupunginhalli-
tus on hyväksynyt 18.11. 
StoraEnso Oyj:n tarjouk-
sen Otso Metsäpalvelui-
den tekemän tarjousver-
tailun mukaan.

Perusteluksi päätök-
sen kumoamisvaatimuk-
selleen Pölkky Oy esitti, 

Oikaisuvaatimus puukauppoihin
ettei tarjousvertailussa ole 
huomioitu yhtiöiden käy-
tössä olevien mitta- ja laa-
tuvaatimuksien vaikutusta 
millään tavalla puutavara-
laji kertymään. Oikaisuvaa-
timus päätettiin hylätä. 
Tarjoajien hakkukuukerty-
mästä johtamat omien mi-
nimimittojen mukaiset ker-
tymät perustuvat heidän 
aikaisemmista kaupoista ke-
räämiinsä tietoihin. Tarjouk-
sen pyytäjällä on mahdoton 
arvioida Pölkky Oy:n esittä-
män menetelmän tarkkuut-
ta, kun hakkuukertymän 
toteutuminen selviää vasta 
hakkuun jälkeen. Otso Met-
säpalveluiden laatima tar-
jousvertailu todettiin tar-

jouspyynnön mukaiseksi ja 
oikeaksi. Käytetyllä mene-
telmällä voidaan tarjoukset 
asettaa tarjoushinnan perus-
teella paremmuusjärjestyk-
seen. Menettelyä puoltaa 
erityisesti se, että korkeim-
pien tarjousten väliset hinta-
erot olivat hyvin pieniä.

Teollisuushalli  
2:n myynti
Kaupunginhallitus päätti 
edeltävässä 2.12. kokoukses-
saan keskeyttää teollisuus-
alueella sijaitsevan Teol-
lisuushalli 2:n myynnin, 
kunnes uusi ostotarjous-
pyyntökierros on toteutettu 
ja jossa tasapuolisesti kaikil-
le tiloissa nyt vuokralla ole-

ville on tarjottu mahdolli-
suus osallistua kilpailuun. 
Kaupungin tekninen toi-
mi oli pyytänyt kirjalli-
set ostotarjoukset 3.12. 
rakennuksessa vuokral-
la olevilta Kuljetus Luok-
kanen Oy:ltä, Se-Ve Huol-
to Ky:ltä ja Kuljetuspudas 
Oy:ltä. Määräaikaan men-
nessä tarjouksen jättivät 
Kuljetus Luokkanen Oy ja 
yhteistarjouksen Kuljetus-
pudas Oy ja Se-Ve Huol-
to Ky. Teollisuushalli 2 
kiinteistö päätettiin myy-
dä Kuljetuspudas Oy:lle / 
Se-Ve Huolto Ky:lle 80 100 
euron kauppahinnalla.
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Pikku-Paavalin Päiväkodissa 
valmistauduttu jouluun

Petri leipoo pipareita.

Severi joulupuuhissa. Kuvat Pikku-Paavalin Päiväkoti.

Joulupukki kävi tervehti-
mässä päiväkodin väkeä 
ja toi lahjan jokaiselle lap-
selle.

Lapset saivat hiljentyä seimen äärelle kuulemaan Jou-
lun tarinaa.

Pikku-Paavalin Päiväkodin 
lapsille ja päiväkodin väelle 
ei joulu pääse tulemaan yl-
lättäen, vaan he ovat alka-
neet valmistautumaan vuo-
den tärkeimpiin kuuluvaan 
juhla-aikaan jo marraskuun 
alusta lähtien. Jaana Tuohi-
maa kertoi, että päiväkodiss-
sa on haluttu luoda monin 

eri tavoin joulun ajan tun-
nelmaa.

-Lapset ovat esimerkiksi 
askarrelleet päiväkodille ja 
kotiinkin vietäväksi jouluko-
risteita. Päiväkodin tilat ko-
risteltu, joulusalaisuuksia on 
valmisteltu ja onpa leipomi-
nenkin tullut lapsille tutuk-
si. Osa lapsista on käynyt 
tonttukoulua, johon osal-
listuneet ovat saaneet lei-
man tonttupassiinsa. Lasten 
kanssa on tuumailtu joulus-
ta sekä joulunvietosta ja jou-
luaiheisia piirustuksiakin on 
syntynyt. Päiväkodilla on 
myös pidetty oma pikkujou-
lu, jonka odotettu vieras oli 
tietenkin joulupukki. Jou-
lupukki oli etukäteen tuo-
nut lahjat kuuseen juureen, 
josta lapset saivat sitten et-
siä omalla nimellään olevan 
pakettinsa. Joulun odotus ja 
siihen liittyvät touhut ovat 
päiväkodin lapsille ja työn-
tekijöille mahtavaa aikaa, 
tuumasi Tuohimaa. PK
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Metsänjoulusta tiernapoikiin
Kurenalan ala-asteella jär-
jestettiin torstaina 18.12. esi-
koululaisten ja 1.-6. –luok-
kalaisten joulujuhla, johon 
osallistui reilut 250 lasta 
opettajineen. Sali oli täpö-
sen täynnä juhlaväkeä, jos-
ta erottui joukko hienoi-
hin punaisiin tonttuasuihin 
pukeutuneita lapsia. Juh-
laan kuului yhteislaulua ja 
lasten lauluesityksiä ja oli 
myös hienoa nähdä, että 
noin tunnin kestäneen oh-
jelman päätähtinä olivat 
lapset. Osallistujat saivat 
seurata myös monenmoi-
sia mukavia lyhytnäytelmiä 
1800-luvun joulusta Juko-
lan veljesten joulua myöten. 
Luontoakaan ei oltu unoh-
dettu. Esimerkiksi Met-
sänjoulu-lauluesitykseen 
kuului monenlaisten met-
säneläinhahmojen ja tonttu-
jenkin touhuja esiintymis-
lavalla. Ohjelmaan kuului Ala-asteen joulujuhlassa saatiin nähdä myös tiernapoikien esitys.

Kurenalan ala-asteen sali täyttyi joulujuhlaan osallis-
tuneista.

Metsänjoulu-lauluesitykseen kuului myös monen-
laisten metsäneläinhahmojen ja tonttujenkin touhuja 
esiintymislavalla. 

Jukolan veljesten joulu –näytelmäesityksessä oli en-
tisajan tyyliä ja henkeä. Sukkia ei veljeksillä ollut, mut-
ta joulupöydästä näytti löytyvän evääksi ainakin kink-
kua.

myös Enkeleitä- sekä Joulun 
suuri salaisuus -esitykset 
ja saatiinpa nähdä vuosisa-
toja vanhaan suomalaiseen 
jouluperinteeseen kuuluvat 
Tiernapojatkin. Koululais-
ten vanhemmat saivat naut-

tia joulujuhlan ohjelmista 
torstai-iltana järjestetyssä 
toisessa tilaisuudessa. PK

Joulujuhlaväki sai kuulla komeisiin 
tonttuasusteisiin pukeutuneiden 

lasten lauluesityksiä.
 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

23.12.-25.12.  suljettu
Pe 26.12.  klo 12-18
Ti 30.12.  klo 12-20

31.12.-1.1.  suljettu
Ma 5.1.  klo 12-18
Ti 6.1. klo  12-18 

JOULUN JA UUDENVUODEN 
POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Pudas-Raksa

Toivotamme asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme

Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2015!

0400 908 458

TAKSI 
Hannu Klemetti

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja
toivotamme Rauhallista Joulua sekä 

Hyvää Uutta Vuotta 2015!

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Tunteen tutun, lämpöisen joulu synnyttää.
Tuoksut kuusen, kynttilöiden luo  tunnelmaa.

Sirkka-Liisa ja Bruno Tuomaala 

Tunnelmallista joulunaikaa
ja kaikkea hyvää

tulevalle vuodelle toivottaen. 
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p. 0400-384 118
(08) 821 337

www.anonase.com

HYVÄÄ  UUTTA 
VUOTTA  2015!

Vaakuna

Palmupata

19,-

29,-

MUISTA 
ILOTULITTEET 
MEILTÄ 27.12. 

ALKAEN

Viikinki 
special

39,-

10,-
Bomber remix

10,-
Malibu

15,-
Maestro

30,-
Gunsmoke

10,-

Sprinkle 
parade

5,-
Big thunder

60,-
Hazard

Tulossa oleva sote-uudistus vai-
kuttaa keskeisesti kuntayhtymän 
tulevien vuosien toimintaan. 
Sote-uudistuksen tavoite on tur-
vata kuntalaisille tasa-arvoiset 
ja laadukkaat sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palvelut resurssi-
en niuketessa ja väestön ikään-
tyessä.

Kuntien perustehtäviä ovat 
kuntalaisten hyvinvoinnin edis-
täminen ja kunnan elinvoiman 
vahvistaminen. Kuntien asema 
peruspalvelujen järjestäjänä ja 
tuottajana on vahva, sillä Suo-
messa ei ole maakunnallista hal-
lintoa. Ylikunnallinen yhteistyö 
on kuntien tehtäväkentän laa-
jentumisen ja resurssien niukke-
nemisen myötä ollut erityises-
ti pienten kuntien keino turvata 
kuntalaisten lähipalveluja. Ou-
lunkaaren toimintamallissa kun-
tien omistajaohjaus on vahvaa ja 
luottamukseen perustuvaa. Ou-
lunkaaren strategia pohjautuu 
kuntien strategioihin, mikä vah-
vistaa jäsenkuntien omistajaoh-
jausta. Yhteisten linjausten ja yh-
teisiin tavoitteisiin sitoutumisen 
kautta kuntayhtymä ja omistaja-
kunnat voivat ennakoida toimin-
taympäristön muutoksia, vasta-
ta kuntalaisten palvelutarpeisiin 
ja kehittää toiminnan vaikutta-
vuutta. 

Oulunkaaren organisaatio on 

ketterä ja yhteistyöorientoitu-
nut. Oulunkaaren asiantuntijat 
ovat jäseninä kuntien johtoryh-
missä ja erilaisissa asiantuntija-
ryhmissä.

Alueen kunnissa sairaste-
taan huomattavasti enemmän 
kuin Suomessa keskimäärin. 
Oulunkaari on mukana kunta-
laisten hyvinvoinnin ja elinvoi-
man kehittämistyössä tiiviisti 
yhteiskehittämisen periaatteel-
la. Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä yhteistyötä teh-
dään peruskuntien lisäksi Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin perusterveydenhuollon 
yksikön ja Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kanssa.

Oulunkaari järjestää ja pää-
osin tuottaa jokaiseen kuntaan la-
kisääteiset sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut lähipalvelun 
periaatteella. Toiminnassa nou-
datetaan hoito- ja palvelutakui-
ta. Kehittämistyötä linjaavat kan-
salliset suositukset ja linjaukset 
sekä uudistuva lainsäädäntö. 
Kuntayhtymä edistää asiakkai-
den osallisuutta ja kehittää eri-
tyisesti ryhmämuotoisia palvelu-
ja. Sähköiset palvelut turvaavat 
omalta osaltaan lähipalvelujen 
saavutettavuutta harvaan asut-
tujen ja pitkien etäisyyksien olo-
suhteissa. Tiedontuotannon ja re-
surssien oikean kohdentamisen 

avulla Oulunkaari lisää palvelu-
jen laatua ja vaikuttavuutta. Sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kehittä-
mishankkeet tukevat perustyötä, 
ja työhyvinvointia kuntayhty-
mä kehittää tiiviissä yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa. 

Kuntatalouden tilanne säilyy 
tiukkana ja alijäämien kattamis-
velvoite koskee jatkossa kunta-
lain uudistuksen myötä myös 
kuntayhtymiä. Kuntien perus-
palvelujen valtionosuusprosent-
ti on vähentynyt viime vuosina, 
ja suunta on edelleen laskeva. 
Uudistuksen jälkeen sote-kus-
tannusten odotetaan laskevan 
muun muassa tietohallinnon ke-
hittyessä, monikanavaisen ra-
hoitusjärjestelmän uudistusten 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
kansallisten menorajoitteiden 
avulla.  Lisäksi vanhuspalveluis-
sa pyritään edistämään laitosval-
taisuuden purkua. Toimeentulo-
tuen normitetun osan maksatus 
siirtyy Kelan vastuulle vuodes-
ta 2017 lähtien. Toisaalta lisä-
kustannuksia on tulossa muun 
muassa sosiaalihuoltolain uudis-
tuksesta sekä työttömyyden hoi-
don kustannusten siirtämisestä 
yhä enemmän kuntien vastuul-
le. Sosiaalilainsäädännön uudis-
tamistyö on kuitenkin tärkeää, 
koska sillä voidaan ehkäistä yh-
teiskunnallisen eriarvoisuuden 

lisääntymistä. 
Hallitus antaa eduskunnalle 

esityksen sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislaiksi vuoden 
2014 aikana. Mikäli lakiesitys hy-
väksytään keväällä 2015, sosi-
aali- ja terveydenhuollon palve-
lujen järjestämisvastuu siirtyy 
viidelle sote-järjestäjäorganisaa-
tiolle. Järjestämisorganisaatioi-
den valmistelu alkaa vuonna 
2015, mikä otetaan huomioon 
Oulunkaaren toiminnassa muun 
muassa kuntaneuvotteluproses-
sin kehittämistyössä ja vahvista-
malla palvelujen järjestämisen ja 
tuottamisen seudullisia tavoittei-
ta. 

Leena Pimperi-Koivisto  
kuntayhtymän johtaja

Oulunkaaren ja kuntien hyvä yhteistyö 
mahdollistaa sote-uudistukseen valmistautumisen

Leena Pimperi-Koivisto.

LC Pudasjärvi Hilimat kut-
suivat torstaina 18.12. Kuren-
kartanoon hoitohenkilöstöä 
vanhusten palvelutaloista ja ter-
veyskeskuksen vuodeosastolta. 
Nyt joulun alla ja talven saavut-
tua Hilimojen mielessä oli van-
husten ulkoilutukseen ja kyl-
miin sääolosuhteisiin liittyen 
lämmin vaatetus, joihin Hilimat 
halusivat vaikuttaa omalla lah-
joituksellaan.

Vuodeosaston osastonhoitaja 
Paula Mattinen oli tyytyväinen 
saadessaan vastaanottaa osas-
ton potilaiden käyttöön tarkoi-
tetut 10 lämmintä fleecepuse-
roa. Vanhusten palvelutaloille 
tehtyihin lahjoituksiin kuului-
vat, erityisesti pyörätuolikäyt-
töön soveltuvat, lämpimät ul-
koiluvaatesetit, johon kuuluu 
isokokoinen ulkoiluviitta ja jal-
kapussi.

Tilauksesta valmistetut asus-
teet ovat lämpimät ja käytännöl-
liset sekä ne on helppo pukea 
vanhukselle. Hilimat lahjoit-
tivat yhden ulkoiluvaatesetin 
kullekin yksikölle, Palvelukoti 
Valokille, Yläkartanolle ja Kie-
lo- sekä Koivukodille.

Lahjoitusta olivat vastaanot-
tamassa Yläkartanon sairaan-
hoitaja Ellen Holmström, Kie-
lo- ja Koivukodin vastaava 
sairaanhoitaja Riitta Kortenie-
mi, hoiva- ja asumispalvelujen 
palveluesimies Soili Kortetjärvi 
sekä Palvelukoti Valokin hoita-
ja Janina Puolakanaho. Hilimo-
jen puolesta lahjoitusta olivat 

Hilimat muistivat lahjoituksella vanhuksia

luovuttamassa Raija Nieme-
lä ja Brita Hemmilä sekä Saa-
ra Hintikka. Hilimojen edusta-
jat kertoivat, että tämä lahjoitus 
oli yksi osa vuonna 2015 vietet-
tävää, 10-vuotismerkkipäivään 
liittyvää lahjoituskokonaisuut-

LC Pudasjärvi Hilimojen lahjoitustilaisuuteen Kurenkartanossa osallistuivat Yläkartanon sai-
raanhoitaja Ellen Holmström, Kielo- ja Koivukodin vastaava sairaanhoitaja Riitta Korteniemi, 
hoiva- ja asumispalvelujen palveluesimies Soili Kortetjärvi, LC Pudasjärvi Hilimojen perustaja-
jäsenet Raija Niemelä Brita Hemmilä ja Saara Hintikka, Palvelukoti Valokin hoitaja Janina Puola-
kanaho ja terveyskeskuksen vuodeosaston osastonhoitaja Paula Mattinen.

ta.
Lahjoituksen vastaanotta-

neet hoitohenkilöt muistuttivat, 
että mikäli muutkin innostuisi-
vat tekemään vastaavia lahjoi-
tuksia, olisi vanhusten hoitoko-
deissa käyttöä useammallekin 

ulkoiluvaatesetille. Vuodeosas-
ton miespuolisille potilaille so-
pisi hyvin sinisävyiset fleecepu-
serot, vihjasi Paula Mattinen.

Pertti Kuusisto
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
15 € + alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudas-
järvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Volvo S40 2.0 -97, aj. 262 tkm, 
hp. 900 €. P. 040 577 3567.

Jouluna leivotaan ja raken-
netaan piparkakkutaloja. 
Tässä lukijan postia Tai-
valkoskelta; Seija Parkki-
lan taiteilemia  makeita tai-

deteoksia. Ja samalla myös 
Pertti Parkkilan hyvän jou-
lun terveiset Jurmusta Pu-
dasjärven rajamailta.

Piparkakkutaloja 
jouluksi Iltatapahtumat ja huvit Pudasjärvellä

Kurenkoskessa Jore Siltala
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy lauantai-
na 27.12. Jore Siltala, joka on 
tunnettu myös oululaisen 
tanssiorkesteri Ässien bii-

sinikkarina. Jore on säveltä-
nyt ja sanoittanut musiikkia 
myös muille artisteille. Ohjel-
massa on Ässät-hittejä ja Sil-
talan omaa uutta tuotantoa 

Pärjänkievarissa Kingmen Combo 
Lauantaina 27.12. Pärjän il-
lassa esiintyy Kingmen 
Combo. Oululainen bändi 
soittaa svengaavaa rytmimu-
siikkia, jossa yhdistyvät ryt-

miblues, rockabilly ja kantri 
sekä latinorytmit! Bändi aloit-
taa soitannan iltakymmenen 
aikoihin ja musisointia on lu-
vassa yö kahteen saakka. Har-

sekä tietenkin tanssimusiik-
kia moneen makuun. Jore on 
levyttänyt vuosien kuluessa 
lukuisia singlejä, PK

ri ”Luu” Nemtsinkoff lau-
laa ja soittaa bassoa, Kepa 
”Guitar” Härkönen soittaa 
kitaraa ja Aimo ”Ami Suo-
mela hoitaa rummut. PK

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Joulunajan kirkolliset tilaisuudet 
Syötteellä ja lähiseudulla

• Kauneimmat Joululaulut 
 Pudasjärven kirkossa 23.12. klo 19.00
• Sanajumalanpalvelus 
 Sarakylän kappelissa 24.12. klo 13.00
• Jouluyön kirkko 
 Pudasjärven kirkossa 24.12.klo 23.00
• Jouluaamun kirkko 
 Pudasjärven kirkossa 25.12. klo 8.00
• Joulukirkko 
 Pikku- Syötteellä 25.12. klo 10.00 

Ohjelmapalvelut

• Tunnelmallinen joulupolku 
Luontokeskuksella  20.12. klo 10.00–
16.00. Reitin pituus on n. 500 m.

• Tapaninpäivän rekiajelu 26.12. klo 
12.00–14.00 Kelosyötteen tallilla

• Kelkkaretki huskytilalle 27.12, klo 10.00. 
Tarhaan tutustuminen,  joulupukki 
myös paikalla. Ajomatka n. 15 km. 
Ohjelman kesto n. 2.5 h. Iso-Syötteen 
Matkailu Oy

Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen ohjelma

• La 27.12 Suomi-Slalom 
 Iso-Syötteellä  klo 12.00
• La 27.12 Ilta-sessarit Iso-Syötteen 

SnowParkissa klo 19.00–21.00
• Su 28.12 Mustin ja Lystin pujottelukisa 

Iso-Syötteen Lumimaassa klo 14.00
• Ke 31.12 Mustin ja Lystin Uuden Vuoden 

retki klo 14.00
• Ke 31.12 I-S Tour kiertueen 

avauskilpailu klo 17.00–20.00
• Ke 31.12 Soihtulasku 
 Iso-Syötteen eturinteillä klo 23.55
• Ke 31.12 Ilotulitus 
 Iso-Syötteellä klo 00.00
• To 1.1 Tarmon rattikelkkakisa 
 Iso-Syötteen Lumimaassa klo 14.00
• La 3.1 Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-

Syötteen Lumimaassa klo 14.00

Pärjänkievarin ohjelma

• Pe 26.12. Tapanin tanssit 
 Karaoken tahtiin
• La 27.12. Fazer-karkkibingo 
 lapsille klo 18.00

• La 27.12. Karaoketanssit 
 alkaen klo 21.00
• Ke 31.12. Uuden Vuoden aaton Karaoke
• Pe 2.1. Karaoke alkaen klo 21.00
• La 3.1. Fazer karkkibingo 
 lapsille klo 18.00
• La 3.1. Karaoke klo 21.00

Pikku-Syötteen Uuden vuoden 
gaalaohjelma, 69 euroa/hlö

• Tervetulomalja klo 20.00
•	 Juhlabuffet tarjolla klo 20.30–24.00
• Pakkasukon vierailu klo 22.15  
• Putinin puhe ja malja klo 23.00
• Ilotulitus klo 24.00
• Ravintola avoinna klo 01.30 saakka. 

Ohjelmassa mm elävää musiikkia, 
disco, kilpailuja ym. Illan ohjelman 
juontavat venäjänkieliset juontajat

Syötteen 
joulunajan ohjelma

www.syote.fiOikeudet muutoksiin pidätetään.

Hotelli Iso-Syötteen  
perinteinen JOULUPÖYTÄ24.12. ja 25.12. Kattaukset klo 18–22.
Raikkaita vihanneksia, suussa sulavia pateita, rosollia, salaatteja ja monipuolinen kalavalikoima; silliä, lohta sekä siikaa. Mureaa kalkkunaa, hyytelöitä, herkullista kinkkua, laatikoita ja jälkiruoaksi joulutorttuja ja kakkua kahvin ja teen kera.

49€ / hlö

Romekievarin
JOULUPUURO 
24.12. alkaen 
klo 12.00 7,90€ / hlö

• La 31.1.2015. Jenni Jaakkola bändeineen 
 tekee kaksi keikkaa Pärjänkievarilla 
 Lisäksi Super Mukava Disco ”vauvasta
 vaariin”. Iltapäivätapahtuma alkaa klo 16.00 
 ja  Iltatapahtuma alkaa klo 20.00. 

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Tallentava kaapeli digisovitin 
Topfield 530 gt, kaukosäädin, 
suomenkieliset ohjeet. Tallen-
na 2 kanavaa, katso kolmatta. 
Vuoden käytössä ollut. Conax 
kortinlukija, 150 € (ovh 339 €) 
Alkuperäisessä pakkauksessa, 
p. 040 566 6877.

Tanssiorkesteri Maximus, 
joka nähdään 26.12. Hotel-
li Iso-Syötteellä, on erittäin 
suosittu orkesteri Oulun- ja 

Hotelli Iso-Syötteellä tanssiorkesteri Maximus
Lapinläänissä. Monipuolinen 
ohjelmisto ja reipas meinin-
ki takaavat sen, että kukaan 
ei jää kylmäksi! Kokenut pop-

poo hoitaa homman 15 vuo-
den kokemuksella. Tiedos-
sa siis mukaansa tempaavaa 
tanssimusiikkia kokemuksella
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen fysioterapia
• Ikääntyneiden fysioterapia
• Lähetehoidot

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!
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Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

MAANRAKENNUSTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, 
REMONTITLAKI- JA PANKKIPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Haix ja Beretta
 GORETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY  

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

alk. 10kpl/20€

-  Akkulämmitteiset 
HANSKAT JA LIIVIT

-  SIIMAT, KELAT, VAVAT 
-  KAHLUUSAAPPAAT
-  KAHLUUHOUSUT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ACTIONKAMERA
 FullHD + tarv. 190€
-  Autokamera  99 €
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua.

Hau hau kanariisi 17 kg
4 säkkiä 100 € 

Joulukuun kesselikirje
Vuosi on taas vierähtänyt ja on 
lahjojen jakamisen aika. Kesse-
lin antamaa apua on voitu ja-
kaa läpi vuoden. Siitä haluam-
me kiittää jokaista jäsentä ja 
lahjoittajaa, joita on ollut to-

della paljon, Hangosta Kemin 
kautta Vienan Karjalaan. Monen-
laista apua on lähtenyt Pudas-
järveltä. Monta uutta jäsentä on 
ottanut vastuulleen ystävälap-
sen auttamisen Karjalassa. Avus-
tusmatkoilla on ollut uusia hen-
kilöitä mukana. Vienan Karjalan 
matkoilla kaikki on sujunut rau-
hallisesti, eikä mitään ongelmia 
ole ollut. Autot ovat vain koke-
neet useita kolhuja ja remonttia 
on pitänyt tehdä, muutamia ker-
toja matkan aikanakin.

Erkki Takkisen kanssa saimme 
tehdä ensimmäisen yhteisen Vie-
nan matkamme 17-19.10. Ant-
ti Erkkilän antamat uudet mustat 
housut olivat kuin tehdyt maja-
paikkamme Nikolaille, joka ker-
toi, että ennen piti vesisangot vie-

dä Leninakadun varteen. 
– Kuka niitä jouti siellä vartio-

maan varkailta? Ja sitten kanta-
maan tänne? Nyt on helpompaa, 
kun laituri on tuossa ikkunan alla. 
Vesiauto tuo veden. Pitävät sa-
malla tien talvella puhtaana. 

- Siitä olikin kysymys, että 
eikö kylähallinto voisi lanata tien 
kauheat moukurat pois? Aamu-
palaa syödessämme Erkki kysyi: 
Eikö tässä talossa saa jälkiruuaksi 
kahvia? Isäntä oli aiemmin sano-
nut, että pitää kysyä, jos jotakin ei 
ole pöydässä. Aamupäivän aikana 
kävimme katsomassa Tamir-vau-
vaa ja äitiä. Yhtä hymyä ja onnea. 
Viktoria kirjoitti ystäväsopimuk-
sen ja sai Jumisko-Putulan Merjan 
perheeltä paketin. 

– Mitä tarpeita olisi? Tarpei-
ta oli. Vaippoja oli jäljellä enää yh-
deksän. Iltapäivällä toimme kol-
me pakettia lisää. Oli Viktorian 
ihme hämmästynyt, että näinkö 
paljon! 

Sergei Kiseloville veimme Sir-
pa Timonen-Nissiltä ystäväpake-
tin mm. housuja ja näytin kuvan 
Sirpasta. Erkki ja isäntä korjasivat 
eturengasta, joka meni eilen rikki. 
Erkki teki väistöliikkeen, niin kivi 
kolahtikin renkaaseen. Onnek-
si ei öljypohjaan. Reinolle vietiin 
kesselikirjeet. Lastenkotiin veim-
me Erkille annetut lastenvaatteet 
Oulusta, Sami Luttisen perheeltä 
sekä Armi Katiskolta paketti ys-
tävälapselle Miskalle. Osa meidän 
tuomista vaatteista on annet-
tu lastenkodin kautta Ukrainas-
ta tulleille pakolaisille. Mm Nastja 

tyttö sai uudet talvikengät ja hy-
vän talvitakin.

Kulttuuritalolla valmistelim-
me leiripäivää. Se oli varta vas-
ten Tarina-ryhmän soittajille. Mu-
kavaa yhdessäoloa pari kolme 
tuntia. Päivän päätteeksi oli tsai-
jupöytä sipsien ja täytekeksien 
kera. Tuli juttua avustustarpeista. 
Lupasin Kesselin puolesta kaksi 
nylonkitaraa Tarina-ryhmän käyt-
töön ensi vuodeksi. Lopuksi Tari-
na-ryhmä esitti kanteleilla Veikko 
Pällisen kappaleen. Upeata soi-
tantaa ja laulua!

Leirin jälkeen kävimme ter-
vehtimässä Jaakkosen perhet-
tä. Nikolai oli Petroskoin sairaa-
lassa ja muutakin oli tapahtunut. 
Diana, talon tyttären Olgan tyt-
tö opiskelee innolla Apatiitissa. 

Sohjanankoskelle jätimme lasten-
vaatetta ja kesselikirjeet. Sosno-
viin veimme melko uudet lasten-
vaunut 23v äidille, joka synnyttää 
jo kuudennen lapsensa. Danil po-
jalle oli pyydetty apu: PEF-mittari 
(Tuovi Huhtalalta Kantvikista), al-
lergiatestattu täkki ja tyyny (Sari 
Niemiseltä), ilmankostuttaja, Lv-
pyykkipulveri ja Minirisk astian-
pesuaine (Kesselistä). Mummo 
Olga Malkova on invalidi. Toinen 
käsi ei toimi. Hän tekee silti erit-
täin kauniita kukkia. Hän sanoi, 
että Danil (9v) pojan vanhem-
mat tulevat viikon päästä hake-
maan tavarat. He asuvat Apatii-
tissä. Suuret kiitokset hän lähetti 
lahjoittajille oikein kukkien kera. 
Tanja lupasi jakaa Murasen Hen-
nan antamat vaatteet ja Erkkilän 

Viktroriaa käytiin tervehtimässä sairaalassa Antoni-
na Cukovan opastuksella. 

23-vuotias äiti oli hyvil-
lään melkein uudesta 
lastenvaunusta. Antin antamat uudet housut 

niitä tarvitseville. 
Sunnuntaiaamuna pyyhkäis-

tiin Kantalahteen pitämään pie-
nimuotoista jumalanpalvelusta. 
Matkalla näimme monta Volgaa. 
Eräs mies Kuopiosta oli osta-
nut Volgan Murmanskista, kuin 
uusi ja oli viemässä sitä kotiin-
sa. Kävimme katsomassa eräs-
tä Viktoria sairaalassa Antonina 
Cukovan opastuksella. Paluu-
matkalla näimme, kuinka van-
hasta kasarmista tehtiin uutta 
Alakurtissa. 

Rauhallista Joulua  
toivottaen 
Ape Nieminen, 
Kesseli Ry 

Erkki Takkinen viemässä lastenvaatteita lastenkotiin

Ukrainan tyttö Nastjal-
le pyydettiin lastenkodin 
kautta apua ja hän myös 
sitä sai Kesseliltä
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Matti Pikkujämsä - kuvituksia 1.-31.12.  ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe 
suljettu.  Kulttuurikeskus Pohjantähti,  Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Kauneimmat Joululaulut Pudasjärven kirkossa ti 23.12. klo 19.
Jouluyön kirkko ke 24.12. klo 23. Pudasjärven kirkko, Mikanharjuntie 16.
Jouluaamun kirkko to 25.12. klo 8. Pudasjärven kirkko, Mikanharjuntie 16.
Suomi-Slalom Iso-Syötteellä la 27.12. klo 12.
Ilta-sessarit Iso-Syötteen SnowParkissa la 27.12. klo 19–21.
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteen Lumimaassa su 28.12. klo 14.
Mustin ja Lystin Uuden Vuoden retki ke 31.12. klo 14. Hiihtokeskus Iso-Syote.
I-S Tour kiertueen avauskilpailu ke 31.12. klo 17–20. Hiihtokeskus Iso-Syote.
Sarakylän alueen Uuden vuoden vastaanottajaiset la 31.12. klo 19. alk. Ruu-
hensuon metsästysseuran Virkistyksellä.
Soihtulasku Iso-Syötteen eturinteillä ke 31.12. klo 23.55.
Ilotulitus Iso-Syötteellä ke 31.12 klo 00.00.
Tarmon rattikelkkakisa Iso-Syötteen Lumimaassa to 1.1. klo 14. 
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteen Lumimaassa la 3.1. klo 14.00

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) su 28.12.2014 klo 18.00
Pelataan 6-sivuinen pelivihko 5-sivuisen 

hinnalla. Pääpalkintona 250 euron 
ostokortti. Palloraja 54.

Tervetuloa! 
Järj. Taku

Perjantaina 26.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Lauantaina 27.12.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

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

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

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Wintissä: 
klo 24-03.30  

DJ HAMMER

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Torstaina 25.12.
Salissa Karaoke tanssit vetäjänä Leila 

Lippu 8 € sis. ep. 

JORE  
SILTALA

Salissa: 

Wintissä: klo 24-03.30  DJ DIDY Lippu koko talo 7€ sis. ep

Keskiviikkona 31.12.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe 26.12. 
Tanssiorkesteri Maximus

Ke 31.12. Partypilami

Pe 2.1. Turnusband

Karaoke ja disco Snapsibaarissa 25.12.-3.1.

Hyvää ja 

Rauhallista Joulua ja  

Onnea Uudelle Vuodelle!

Pe 19.12. 16–22 (keittiö 16–22)

La 20.12. 11–22 (keittiö 12–22)
 - Pärjän päiväkarkelot klo 15 Legenda-salissa
 - Perinteinen lasten Fazer-KarkkiBingo klo 18

Su 21.12. 11–16 (keittiö 12–16)

Ma 22.12. 11–16 (keittiö 12–16)

Ti 23.12. 11–16 (keittiö 12–16)

Ke 24.12. Jouluaatto suljettu

To 25.12. 15–20 (keittiö 15–20)

Pe 26.12. 10–02 (keittiö 11–22)
 - Karaokeilta klo 21 alkaen

La 27.12. 10–02 (keittiö 11–22)
 - Pärjän päiväkarkelot klo 15 Legenda-salissa
 - Perinteinen lasten Fazer-KarkkiBingo klo 18
 - Jennin Junnu-karaoke heti karkkibingon   

 jälkeen

Su 28.12. 10–20 (keittiö 11–20)

Ma 29.12. 10–20 (keittiö 11–20)

Ti 30.12. 10–20 (keittiö 11–20)

Ke 31.12. 10–02 (keittiö 11–22)
 - Karaokeilta klo 21 alkaen

To 1.1. 10–20 (keittiö 11–20)

Pe 2.1. 10–02 (keittiö 11–22)
 - Karaokeilta klo 21 alkaen

La 3.1. 10–02 (keittiö 11–22)
 - Pärjän päiväkarkelot klo 15 Legenda-salissa
 - Perinteinen lasten Fazer-KarkkiBingo klo 18
 - Jennin Junnu-karaoke heti karkkibingon   

 jälkeen
 - Karaokeilta klo 21 alkaen

Su 4.1. 10–18 (keittiö 11–18)

Ma 5.1. 10 – 18 (keittiö 11–18)

Ti 6.1. 10–16 (keittiö 11–16)

Toivotamme Teille kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! www.syoteresort.fi

SyöteResort Caravan, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 215                       SyöteResort Pärjänkievari, Takarinteentie 4, 93280 Syöte, 0400 499 216

SyöteResort joulu yhdessä paketissa!

 - Pärjän illassa 
  esiintyy 
  Kingmen Combo

Rinneravintola Pärjänkievari 
palvelee Iso-Syötteen 
takarinteillä seuraavasti

Meiltä
ruuat myös 

kotipakettiin ja 
vaikka mökille 
toimitettuna 

Pizzataksillamme!

Pieni merenneito
Lukion teatterikurssilaiset esittävät 

Andersenin satuun perustuvan näytelmän

Ti 6.1.2015 klo 15.00 
Rimmin koulun juhlasalissa. 

Liput aikuiset 3 €/lapset 2 €

Kesto n. 70 min (väliaika). Buffetissa 
myynnissä karkkeja, popcorneja ja mehua.

Lippu 12€/keikka
Lippuja voi ostaa ennakkoon,

vaikka Joululahjaksi Pärjänkievarilta ja AarreArkusta.

JENNI JAAKKOLA 
esiintyy bändeineen
+ Disco ”vauvasta vaariin”
Iltapäiväkeikka klo 16, 
Iltakeikka alkaa klo 20

Super Mukava Tapahtuma 
Koko Perheelle Iso-Syötteen 
Pärjänkievarilla La 31.1.2015

Tervetuloa 

pitämään 

hauskaa!

Halkola 
Anne Kristiina
Valmistunut 18.12. 
Sairaanhoitajaksi 
Kokkolan AMK
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Kaavoituskatsaus
Vuoden 2014 kaavoituskatsaus on valmistunut. Katsaus on selvitys 
kaupungissa vuoden aikana vireillä olleista ja hyväksytyistä kaavoista 
sekä kaavoituksen tulevaisuuden näkymistä.  

Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupungintalolla kaavoitus- 
ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvi 17.12.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Suojalinnan kaukalon 
harjoitusvuorot haettavana 
Suojalinnan kaukalon harjoitusvuorot julistetaan haettaviksi.
Hakemukset tulee toimittaa su 4.1.2014 mennessä.
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 
Tiedustelut: 0400 346 097.

Pudasjärven kirjasto avoinna
Viikolla 1  pe 2.1. klo 10–16 
 la 3.1. klo 10–15

Loppiaisviikolla ma 5.1. klo 10–15 
 ti 6.1. suljettu 
 ke 7.1. klo 10–16 
 to 8.1. klo 10–19 
 pe 9.1. klo 10–16 
 la 10.1. klo 10–15

Viikot 3–5  pääkirjasto suljettu osastouudis-  
 tusten vuoksi 11.1.–1.2.2015

Kirjastoauto ISO KARHU palvelee reiteillä normaalisti sekä 
viikoilla 3–5 myös kirjaston pihalla perjantaisin klo 10–15.

Pudasjärven kaupunginkirjasto 
Puh. 040 826 6434 
kirjasto@pudasjarvi.fi - www.pudasjarvi.fi/kirjasto

www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Toivotamme Hyvää Joulua 
ja Menestystä Vuodelle 2015!

Marko Rautio puheenjohtaja
hallituksen jäsenet

kiittää yhteistyökumppaneita ja 
kaikkia pudasjärveläisiä 

menneen vuoden hyvästä yhteistyöstä

Rauhallista joulua ja Siunattua vuotta 2015!

Pudasjärven seurakunnan 
joulunajan tapahtumat

Tervetuloa!

Hohoijaa ja 
hyvää huomenta

sanon teille useampi ilta,
kuulee jokin ystävä 

kai tämän
sinä luojan luoma - joulun 

hämärän.

Loikka yks, loikka kaks,
loikinpa vielä tuonnemmaks

jospa joulu ois 
ihmisten toimesta

laitettu paremmaks?

Jaaha, tuosta 
on astellut hirvi

sen varjo on kuin suuri pilvi.
Ja tuosta 

on jolkutellut kettu
no, onhan tuosta 
kulkea uskallettu.

Tuossa pellon laita, 
edessä valojen raita

näin joulu tuli pupulle 
ihmisten toimesta

sille oli laitettu 
joulun ruokapaikka.

Minä luojan luoma, 
saan ruokaa nyt
niin, ja Jeesus on 
meille syntynyt,

metsänväki, mekin 
kuulemme pyhää sanaa,

Siellä missä kirkonkellot 
kumajaa

kun julistetaan 
toisille joulurauhaa,

pupu kuulee nyt kaiken tään
mut’ yhteyttä ei saa, 

karhu ystävään
odotetaan tuloa kevään!

Joulurauhaa myös 
metsänväelle,

jouluaatosta tapaninpäivään.

Kauko Kuukasjärvi 
jouluna 2014

Jäniksen 
joulu-aatto

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy vuoden vaihteessa

seuraavasti:
Vuoden viimeinen lehti
tiistaina 30.12.2014.

Uuden vuoden ensimmäinen 
lehti keskiviikkona 7.1.2015

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Kauneimmat joululaulut  kirkossa 
ti 23.12. kello 19.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus 
Sarakylän kappelissa ke 24.12. kello 13, 
Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen, kappe-
likuoro.
Jouluaaton hartaus kirkossa 
ke 24.12. kello 13 ja 15.
Jouluyön kirkko kirkossa ke 24.12. kel-
lo 23, 
Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro.
Joulukirkko joulupäivänä 25.12. kirkossa 
kello 8.00 ja Syötekeskuksessa kello 10, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen. 
Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus  
26.12. seurakuntakodissa kello 10, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Messu seurakuntakodissa su 28.12. kello 
10, Juha Rauhala, Hannele Puhakka.



24 TPnro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5124 nro 52PUDASJÄRVI -lehti 22.12.2014

Rautia K-Maatalouden väki toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

ILOTULITUS-

RAKETTIEN 

MYYNTI ALKAA 

la 27.12.14 klo 9.00
Rautia 

K-maataloudessa sekä 

K-Supermarketissa! 

Aukioloajat  
seuraavasti:
Ke Jouluaatto 

suljettu
To Joulupäivä 

suljettu
Pe Tapaninpäivä 

suljettu
Palvelemme 
asiakkaita 

jälleen la 27.12.14 
normaalisti

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Avoinna 
Joka päivä 9-21

Poikkeuksellisesti:
Ke 24.12.  9-15
To 25.12.  12-21
To 1.1.   11-21
Ti 6.1.  9-18

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista matkailija löytää 
tarvitsemansa mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Hyvää ja Rauhallista Joulua!


