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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 23.12.2015

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

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA 24H

Henkilö-, Inva- ja Paarikuljetukset
Pudasjärven keskustassa hoitaa

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

08 821 444

0100 86 500

"

Kiittäen asiakkaita kuluneesta 
vuodesta toivotamme

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

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

Palvelemme joulun aikana:
keskiviikkona 23.12. klo 9-18
jouluaattona 24.12. klo 9-12

joulupäivänä suljettu
tapaninpäivänä 26.12. klo 12-14

sunnuntaina 27.12. suljettu

Palvelupisteemme palvelevat joulupyhinä
Puhoskylän lähikauppa

pe 25.12. klo 10-12, la 26.12. klo 10-12
Rytingin kauppa

pe 25.12. klo 12-17, la 26.12. klo 12-17

Rauhallista Joulujuhlaa ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Tunturi Market Iso-Syöte
pe 25.12. klo 12-21, 

la 26.12. klo 9-21

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta. 
Toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Varastotie 2, 
93100 PUDASJÄRVI 

puh (08) 823 510

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016! 

OLEMME AVOINNA:
23.12. klo 7-15
24.1.2-27.12. suljettu
28.12.-31.12. klo 7-15
1.1-3.1. suljettu 
Normaalisti olemme avoinna 

ma-pe klo 7-17 

Kiittäen pudasjärveläisiä 
yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta

toivotamme kaikille 

VUOTTA • YEARS
25 Rakennus Osuma Oy

Arto Kivimäki

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Tarjous voimassa niin kauan 
kuin tavaraa riittää.

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016! 

JOULUN AUKIOLOAJAT 2015
23.12.-27.12. 28.12.-3.1.2016 
KE 8-21 MA 9-20 
TO 8-12 TI  9-20     
PE SULJETTU KE 9-20       
LA 11-15 TO 9-18      
SU 12-18 PE SULJETTU  
 LA 9-18       
 SU 12-18 

Muonamutka 2
 PUDASJÄRVI. 

puh. 040 683 3496.
www.kylmanen.fi

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

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 13.1., ke 20.1. ja ke 27.1.

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Ke 23.12. liike auki klo 9-14, liike suljettu to 24.12.- su 3.1. 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2016!

Joululehti

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme väliviikolla: Ma 28.12.-to 31.12. klo 9-17

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi
TERVETULOA!

NÄYTTÄVÄT
ILOTULITTEET
KESPORTISTA HETI JOULUN 

JÄLKEEN 28.-31.12.!
Runsas valikoima PATOJA, 

RAKETTIPAKETTEJA ym., ym. 

Rauhallista Joulua ja 
liikunnallista Uutta Vuotta! 

Palvelemme ke 23.12. klo 9-18, to 24.12. klo 9-12 

PALVELEMME JOULUNALLA:
 to 24.12. klo 7-14
 pe 25.12. klo 12-19
 la 26.12. klo 8-21
 su 27.12. klo 8-21 

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016! 

Toivotamme 
Hyvää Joulu ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2013! 

Toivotamme 
Hyvää Joulu ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2016! 

Olemme Joululomalla Olemme Joululomalla 
24.-27.12.2015 välisen ajan
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 27.12. kello 10,  Jaakko 
Sääskilahti, Pekka Asikainen, Keijo Piirainen. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvi ja Jaakon lähtöjuhla. 

Jouluaaton sanajumalanpalvelus Sarakylän kap-
pelissa to 24.12. kello 13, Jaakko Sääskilahti, Keijo 
Piirainen, Sarakylän kappelikuoro. Muistakaa mah-
dollisuus käyttää kirkkotaksia, omavastuu 5 € edes-
takainen matka. 
Jouluaaton hartaudet  kirkossa  to  24.12. kello 13 
ja 15, Pekka Asikainen, Jukka Jaakkola.
Jouluyön kirkko kirkossa to 24.12. klo 23.00, Jaak-
ko Sääskilahti, Keijo Piirainen.
Joulukirkko kirkossa joulupäivänä 25.12. kello 8.00 
ja Syöttekeskuksessa klo 10, Pekka Asikainen, Juk-
ka Jaakkola. Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee 
kello 7.30, omavastuu 5 € edestakainen matka.
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa Tapanin-
päivänä la 26.12. kello 10, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen.
Rauhanyhdistykset: joululauluilta ja seurat Hirvas-
kosken ry:llä su 27.12. kello 18 (Jukka Lehto). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 27.12. kello 16 (Matti Kinnu-
nen, Antti Savela).

Kastettu: Jade-Sofia Adele Roininen, Santtu Kalle Jal-
mari Väyrynen, Jani Alvari Seppänen.
Haudattu: Hannu Johannes Tuomaala  86 v, Kari Matti 
Petäjäjärvi 26 v, Sami Henrik Marikainen  21 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Jouluevankeliumissa kerrotaan Joosefin ja raskaana olevan Ma-
rian matkasta Betlehemiin hyvin lyhyesti, ”Joosef lähti Betle-
hemiin yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta”. 
Matka on pitkä ja aikaa vievä. Joosef ja Maria, joka on viimei-
sillään raskaana, taivaltavat kävellen 140 kilometriä Nasaretis-
ta kohti Betlehemiä. Marialla on ehkä aasi, jonka selässä hän is-
tuu. Kilometrit taittuvat hitaasti ja välillä täytyy yöpyä. Joosef on 
päättäväinen mies, koska ei hylännyt Mariaa, joka Pyhän Hen-
gen vaikutuksesta odottaa lasta. Päättäväisyyttä on myös siinä 
matkassa, jonka he yhdessä Marian kanssa tekevät Betlehemiin.

Moni palaa jouluksi synnyinseuduilleen. Tuttujen ihmisten 
yhdessäolo ja perinteiset tavat hallitsevat joulunviettoa. Monil-
le vanhoille ihmisille joulu on joulua vasta joulukirkossa käyn-
nin jälkeen. Toivottavasti moni nuori oppii vanhempien hyvän 
tavan ja he tulevat tänä jouluna Jumalan Sanan kuuloon. Pro-
fetiat ennustavat, että ”kansa, joka pimeydessä vaeltaa näkee 
suuren valon.” Ihmiset kysyvät tänään sitä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan? Onko ihmiskunnalla toivoa? Pimeyttä on ympärillä 
konkreettisesti, mutta myös hengellisesti. Jouluevankeliumi on 
hyvä sanoma Jumalasta, joka tulee alas ihmisten luo. 

Messias-ennustukset liittyvät aina tulevaisuuteen. Kristilli-
nen usko on tulevaisuususkoa. Sen mitä uskon tänään, on vain 
pieni palanen siitä, mitä uskolla voittaa tulevaisuudessa. Jeesuk-
sen syntymäjuhla on Vapahtajan syntymisen juhla. Enkelit kehot-
tavat paimenia kiireesti menemään Betlehemiin, jossa he saavat 
nähdä vastasyntyneen Jeesus-lapsen. Enkelit myös vakuuttavat 
paimenille, että ”TEILLE on syntynyt vapahtaja.” Paimenilla on 
luja usko Vapahtajaan, josta tulee myöhemmin syntiemme sovit-
taja. Paimenille avautuu uskon kautta kristinuskon ydin, että hei-
dän synnit annetaan anteeksi tuossa vastasyntyneessä Vapah-
tajassa.

Ilman Jumalan Sanaa ei voi saavuttaa pelastusta. Jos paime-
nille ei olisi kerrottu vastasyntyneestä, he olisivat huolettomi-
na jatkaneet työtään pimeässä yössä. Jos enkelit eli Jumalan Sa-
nan sanansaattajat eivät olisi ilmestyneet jouluyön tapahtumiin, 
ei Maria eikä Joosefkaan olisi kuullut paimenten ihmeellistä ker-
tomusta jouluyön tapahtumista. Jumala voi puuttua ihmisten ar-
keen ilmoittaen heille pelastuksen sanoman. Sinua, rakas ystä-
vä, Jumala puhuttelee syntien sovittajan, Vapahtajan rakkaudella. 
Jeesus-lapsen olemus on täynnä armoa ja totuutta. Hatarassa 
tallissa ei puhaltanut yön kylmä tuuli, vaan Jeesus-lapsen kasvoil-
ta loistaa lämmittävä Jumalan rakkaus ja taivaallinen valo. Hän 
kutsuu sinua iloitsemaan Jumalan valtakunnan rikkauksista tänä 
jouluna. Usko annetaan sinulle lahjaksi silloin, kun omin voimin 
et jaksaa enää kulkea. Jumala tulee sinua vastaan. 

Tulethan sinäkin Betlehemiin. Siellä saamme 
uskoa ja nähdä sen, että minun syntien sovituk-
sen tähden vietämme joulua, vapahtajan syntymä-
juhlaa.

Jaakko Sääskilahti

Menkäämme
 Betlehemiin!

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Joulun kaksi kuvaa
Katselen Neitsyt Mariaa ja Jeesus-lasta hänen sylis-
sään.  Kuva erottuu selkeästi modernin taiteen näyt-
telyssä. Paikka on teokselle poikkeuksellinen ja sik-
si myös herättää välittömän kysymyksen: Miksi teos 
on täällä?

Kuva on perinteisen kaunis, juuri sellainen kuin 
useimmat meistä ovat tottuneet näkemään ikoneis-
sa ja mestaritaiteen maalausten jäljiltä.  Kuva herät-
tää pyhyyden tunnon ja vie ajatukset arjen keskeltä 
kohti joulua. Sinne monet meistä sijoittavat mielen-
sä, kun vastasyntynyttä Jeesus-lasta ja Neitsyt Mari-
aa pyhän perheen jäseninä muistellaan ja juhlitaan.

Kuva ei kuitenkaan jätä toisellakaan tavalla kosket-
tamatta. Kun teosta tarkastelen lähemmin, huomaan 
siinä myös yllättäen jotain poikkeavaa. Aivan teok-
sen alalaidassa erotan pienen pyyhkeen. Se on irral-
liselta vaikuttava ja teoksen kokonaisuuteen nähden 
vähintään erikoinen. Siinä lienee syy, miksi moder-
nin taiteen keskelle on sijoitettu klassisen maalaus-
taiteen arkkikuva. Ajatukset lähtevät liikkeelle. Mikä 
on teoksen luojan ajatus ja miksi hän on tahtonut 
tuoda pyhyyttä huokuvan kuvan tuntumaan arkisen 
pyyhkeen?

Jokainen taideteos synnyttää mielikuvansa ja nii-
hin meillä jokaisella on oikeutemme. Itse sain teos-
ta katsellessani muistutuksen siitä, ettei Kristus-lapsi 
ja hänen äitinsä saa siirtyä arjestamme ulottuvuuk-

siin, joita vain etäältä katselemme. Näin monen osal-
le saattaa käydä: joulu ja sen ihme antavat odotetun 
tauon arjen keskelle. Odotamme lepoa, hiljentymistä 
ja rauhaa sekä parhaimmillaan pyhyyden kokemista 
jouluyön hiljaisuudessa.  Kristus–lapsi ja pyhä perhe 
eivät kuitenkaan ole se kiiltokuva, joka vain saattaa 
tunnelmiin. Aito Kristus-kuva on arjen todellisuuden 
lävistävä. Hän ei ole saavuttamaton, etäältä katsot-
tava, vaan jokaisen rinnalla oleva Herra ja Vapahtaja.  
Siellä, missä vääristävät suomut voidaan pyyhkiä sil-
miltä, voidaan nähdä jouluyön ytimeen: minua – mei-
tä ja koko maailmaa varten on syntynyt toivo!

Toinen kuva on kotini seinällä pyhää perhettä ku-
vaten.  Ostin sen Afrikassa köyhältä mieheltä, joka 
oli veistänyt puuhun oman uskonsa tulkinnan. Kuva 
esitti mielestäni joulun matkaa Betlehemiin. Olihan 
siinä tuttu hahmo liikkeellä aasin kannattelemana, 
Maria ja Joosef hänen rinnallaan. Kotiin saavuttuani 
havahduin kuitenkin näkemästäni. Teos ei esittänyt-
kään matkaa Betlehemiin vaan pakomatkaa Egyptiin. 
Miten vahva esiymmärrys teoksen sanomasta oli-
kaan ollut mielessäni! Jälleen kerran Natanael -ni-
misen taiteilijan välittämänä sain muistutuksen jou-
lun sanoman rikkaudesta ja monikerroksisuudesta. 
Kristus syntyi luoksemme, veljeksemme ja lohdu-
tukseksemme monenlaisen rajallisuuden keskelle. 
Me emme ottaneet häntä vastaan, vaan hänen oli jo 
vastasyntyneenä lähdettävä hakemaan turvapaikkaa 
vieraaseen maahan. Sieltä ei evankeliumiteksteissä 
ole paljon kerrottavaa, mutta hän tuli takaisin ja an-
toi kaikkensa meidän edestämme – henkensä, jotta 
meillä olisi elämä.

Joulun kaksi kuvaa ovat meille tänään enemmän 
kuin ajankohtaiset. Ensimmäinen niistä tuo viestin 
toivomme lähteestä, joka ei ole meistä kaukana ar-
jessakaan. Toinen muistuttaa rakkaudesta, jolle on 
annettava sija ja jota emme saa karkottaa pakosalle. 
Kärsivässä lähimmäisessämme meille syvimmältään 
näytetään Kristuksen kasvot.

Vapahtajan siunaamaa joulujuhlaa hiippakunnalle ja 
ystäville toivottaen,
Oulussa adventin alla a.D. 2015

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan
piispa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

JOULUKALAA!!!
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, 
kylmäsavulohta, siian- ja muikunmätiä)
PUDASJÄRVEN TORILLA
keskiviikkona 23.12.

klo 10.00–16.00

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Hyvää ja Lämmintä Joulua!

Palvelemme joulunalla: 
keskiviikkona 23.12. klo 8-17

torstai-sunnuntai  24.-27.12. suljettu

ALOITAMME RAKETINMYYNNIN 
SU 27.12. K-SUPERMARKETISSA JA MA 28.12.

LÄHTIEN MYÖS RAUTIA K-MAATALOUDESSA

 SUOMEN ILOTULITUS OY:N LAATURAKETIT

11 raketin pakkaus 
avauspanoksilla!

Tähtitykki 100 
Ampuu 100 upeaa valopalloa 

voimalla taivaalle!

19,90
pkt

5,00
/3 kpl

Loistotähdet

UUTUUS!UUTUUS!

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Lääkkeiden Kela-korvauk-
set muuttuvat vuoden 2016 
alusta lähtien. Tällöin ote-
taan käyttöön alkuomavas-
tuu, joka on uusi osa lääke-
korvauksia. Alkuomavastuu 
tarkoittaa sitä, että asiakas 
maksaa korvattavat resep-
tilääkkeensä kokonaan itse 
50 euroon asti. Aikaisemmin 
Kela-korvausta on saanut jo 
vuoden ensimmäisestä lää-
keostosta. 

Alkuomavastuu koskee 
kaikkia yli 18-vuotiaita. Sitä 
aletaan soveltaa sen vuoden 
alusta, jolloin henkilö täyttää 
19 vuotta. Uusi alkuomavas-
tuukausi alkaa aina vuoden 
vaihtuessa.

– Alkuomavastuu koskee 
myös niitä, jotka ovat tähän 
asti saaneet tietyt korvattavat 
reseptilääkkeensä kokonaan 
korvattuina, kertoo apteek-
kari Terttu Puurunen Pudas-
järven apteekista.

Lääkkeiden  
peruskorvaus  
nousee hieman
Kun korvattavien lääkkeiden 
ostot ovat ylittäneet 50 euron 
alkuomavastuun, Kela mak-
saa osan korvattavan lääk-
keen hinnasta. Korvattavat 
lääkkeet kuuluvat kolmeen 
eri korvausluokkaan ku-
ten aiemminkin. Peruskor-

Lääkekorvaukset muuttuvat 
vuodenvaihteessa

vaus nousee 35 prosentista 40 
prosenttiin. Alempi (65 %) ja 
ylempi (100 %) erityiskorva-
us säilyvät ennallaan.

– Ylemmän erityiskor-
vausluokan lääkkeistä asia-
kas maksaa jatkossa hieman 
aiempaa suuremman oma-
vastuun, 4,50 euroa, kertoo 
Puurunen.

Lääkekulujen vuosioma-
vastuu eli niin sanottu lää-
kekatto laskee hieman ja on 
610,37 euroa vuonna 2016.

– Lääkekulujen vuosio-
mavastuuseen lasketaan mu-
kaan alkuomavastuu ja kaik-
ki korvattavista lääkkeistä 
maksetut omavastuut. Vuo-
siomavastuun ylityttyä asia-
kas maksaa hieman aiempaa 

enemmän eli 2,50 euroa jo-
kaisella asiointikerralla kor-
vattavaa lääkettä kohden. 

Korvausmuutosten tar-
koituksena on tukea erityi-
sesti paljon lääkkeitä käyttä-
viä. Satunnaisesti lääkkeitä 
käyttävä saa jatkossa vähem-
män korvausta lääkkeistään. 

Apteekista apua
Asiakkaan ei tarvitse itse 
huolehtia lääkekulujen seu-
raamisesta. Tieto alkuoma-
vastuun ja vuosiomavas-
tuun täyttymisestä päivittyy 
apteekkien ja Kelan tietojär-
jestelmiin reaaliaikaisesti. 

Apteekkari Terttu Puu-
runen muistuttaa, että asi-
akas voi myös itse seu-

rata alkuomavastuun ja 
lääkekaton täyttymistä Ke-
lan asiointipalvelussa, johon 
kirjaudutaan omilla verkko-
pankkitunnuksilla tai mo-
biilivarmenteella. Palvelu 
löytyy osoitteesta kela.fi/
asiointi.

APTEEKKI.fi-sivuston 
lääkekorvauslaskurilla voi 
selvittää lääkkeen hinnan 
ja omavastuun sen jälkeen, 
kun 50 euron omavastuu on 
tullut täyteen. 

– Apteekissakin autamme 
mielellämme kaikissa lääke-
korvauksiin liittyvissä kysy-
myksissä.

Apteekki tiedotus

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

www.AarreKauppa.net
Puh. 050 386 8660

MAHTAVIA TARJOUKSIA!
JouluALE alkoi!
Tule tekemään löytöjä!

Hyvää Joulua kaikille!

Avoinna:
Tänään 9-19
Aattona 8-12 

Kaupunginhallitus asetti 
Kurenalan kaavaehdotuksen nähtäväksi

Kaupunginhallitus kokousti 
tiistaina 22.12. Mattila tilaan 
kuuluva yhteisalueosuus 
venevalkamasta päätettiin 
myydä 250 euron kauppa-
hinnalla.  

Kurenalan kaavaehdotus 
päätettiin asettaa julkises-
ti nähtäville ja siitä pyyde-
tään tarvittavat lausunnot. 
Kaavan laatijana toimii Ark-
ton Suunnitteluryhmä Oy/
arkkitehti Harri Lindroos. 
Kaavassa on huomioitu ar-
vokkaat luontokohteet ja in-
ventoidut kulttuurihisto-
rialliset kohteet. Keskeisin 
valtatien liittymäratkaisui-
hin liittyvä muutos on uusi 
kiertoliittymä, joka mah-
dollistaa liikenteen sujuvan 
johtamisen Iijoen eteläpuo-
lella keskustan ydinalueil-
le sekä Oulun että Kuusa-
mon suunnasta. Keskeinen 
rakenteellinen muutos liit-
tyy myös uuden kouluko-
konaisuuden toteutukseen 
valtatien varteen. Vanhat 
koulukiinteistöt poistuvat 
käytöstä, mikä vapauttaa 
nämä alueet muuhun käyt-
töön.   

Kynkään tilan puu-
kauppa tehtiin korkeim-
man tarjouksen tehneen 
Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistyksen kanssa 40 580 
kauppahinnalla ja Venymäl-
lä sijaitsevan Söksänahon ti-
lan hakkuusta Stora Enso 
Oyj:n kanssa 38 853 eurolla. 

Jätemaksuja tarkistetaan 
ensi vuoden alusta alkaen 
biojätteen osalta sekä nostet-
tiin jätevero 70 euroon ton-
nilta. Muut jätemaksut pide-
tään ennallaan. 

Yhteistyösopimus Poh-
jois-Pohjanmaan työllisty-
mistä edistävästä monia-
laisesta yhteispalvelusta 
(TYP) hyväksyttiin.  Työl-
listämistä edistävän mo-
nialaisen yhteispalvelun 
tavoitteena on edistää työt-
tömien työllistymistä tarjo-
amalla heille julkisia työvoi-
mapalveluja sekä sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutuspalve-
luja heidän palvelutarpeen-
sa mukaisesti. Työttömien 
työ- ja toimintakykyä, am-
matillista osaamista ja mui-
ta työmarkkinavalmiuksia 
parannetaan monialaisel-

la yhteistyöllä. Yhteisötason 
tavoitteena on rakenteel-
lisen työttömyyden alen-
taminen, pitkäaikaistyöt-
tömyyden vähentäminen, 
työvoiman saatavuuden pa-
rantaminen ja työllisyysas-
teen kohoaminen Pohjois-
Pohjanmaan TYP-verkoston 
toiminta-alueella.

Pudasjärven kaupunki 
on ottamassa vastaan kiin-
tiöpakolaisia 30 henkeä 
vuonna 2016 voimassa ole-
van vastaanottosopimuk-
sen lisäksi. Kaupunki on 
vastaanottanut kiintiöpako-
laisia vuodesta 2012 lähtien 
yhteensä 87 henkilöä. Täl-
lä hetkellä humanitaarisen 
vastaanoton kautta tullei-
ta kuntalaisia on yhteensä 
57 henkilöä; kiintiöpakolai-
set 35 henkeä, muut (perhe-
ryhmäkoti, tuettu asuminen 
ja vastaanottokeskuksesta 
kuntaan siirtyneet) 22 hen-
keä.

Hirsikampuksen johta-
misjärjestelmäksi hyväksyt-
tiin rehtorin ja kahden apu-
laisrehtorin malli. Rehtori 
ja apulaisrehtorit toimivat 

kokonaistyöajassa ja heil-
le määritellään kunnallisen 
opetushenkilöstön virka- ja 
työehtosopimuksen mukai-
nen opetusvelvollisuus. 

Pudasjärvelle peruste-
taan yksi rehtorin ja kaksi 
apulaisrehtorin virkaa. Eeva 
Harju siirretään lukion reh-
torin virasta suostumuksen-
sa mukaisesti toiseen apu-
laisrehtorin virkaan 1.8.2016 
alkaen. Pudasjärven luki-
on rehtorin virka (yhdistet-
ty Rimminkankaan koulun 
rehtorin tehtävät) ja Ku-
renalan koulun rehtorin vir-
ka lakkautetaan 31.7.2016 
alkaen. Rehtorin virka ja 
apulaisrehtorin virka julis-
tetaan julkisesti haettavaksi 
vakinaista täyttämistä var-
ten. 

Kaupunki myy Pudasjär-
ven Kyläverkot Oy:n koko 
osakekannan Kairan Kuitu 
Oy:lle osakkeiden merkin-
tähinnalla (100 osaketta á 
25,00 euroa), yhteensä 2.500 
euron kauppahinnalla ja oi-
keuttaa kauppakirjan alle-
kirjoittajat sopimaan muista 
kauppaehdoista. AK

MYYNTI, VAIHTO, OSTO
18.500 

5.950
5.650
5.350
4.950
4.950
4.450
3.850
3.650
2.950
2.950
2.950

2.650
2.350
1.950
1.950
1.950

3.950
5.950

38.300
+alv

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi.....-99
Madza 6 2.0i automatic, ml. 168 tkm -04
Mazda 6 1.8i, ml. 142 tkm.................-03
MB C 200 CDI, farkku........................-01
BMW 320 2.0i, ml. 236 tkm...............-00
MB A 140 1.4i, ml. 192 tkm...............-03
Ford Focus 1.6i, farkku......................-05
Volvo S40 1.8i, hieno .........................-03
Volvo S40 2.0i Turbo..........................-00
Mazda 6 1.8i, farkku..........................-03
Seat Toledo 1.9TD ............................-03
Opel Vectra 1.8i HB, siisti yksilö, 
ml. 230 tkm........................................-99
Fiat Stilo 1.6 HB, ml. 156 tkm............-04
Opel Astra 1.6i...................................-99
Volvo S40 1.6i ilmastointi...................-98
Opel Astra 1.8i, farkku........................-99
Traktori:
Valmet 565D, hytillinen.....................-66
Valmet 502........................................-78
Valtra 6350 HT etukuormaajalla,  
ml. 3060 h ........................................-07
ym. traktorin työkoneita
Tulossa: 
Valtra A 95 etukuormaajalla -04

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

AUTON PESUT JA VAHAUKSET.
NYT MYÖS AUTON SISÄPUHDISTUKSET 

JA PENKKIEN PESUT!

OSTETAAN TrAKTOrEITA JA 
TYÖKONEITA!

RAVINTOLAN  AUKIOLOAJAT
To 24.12.  kiinni
Pe 25.12.  18.00-02.00
La 26.12.  18.00-02.00
Su 27.12.  18.00-22.00
To 31.12.  18.00-02.00
Pe 1.1.  18.00-02.00
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

PUDASJÄRVI -lehti

KIITOS LUKIJOILLE, 
ILMOITTAJILLE SEKÄ 
YHTEISTYÖKUMPPA-

NEILLEMME JA 
AVUSTAJILLE

Toivotamme kaikille Rauhallista 
Joulua ja Menestyksekästä 

Uutta Vuotta 2016!
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Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Toimisto 040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Toimistomme:
Pudasjärvi Toritie 1 (OP:n talo, 2.kerros) p. 020 413 520

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

Toivotamme Rauhallista Joulua 
sekä Menestyksellistä 
Uutta vuotta 2016!

Kurenalan Kyläyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Yhteistyörikasta Uutta 

Vuotta 2016!

Perussuomalaisten 
pikkujoulu vapaamuotoisesti

Pudasjärven Perussuoma-
laiset viettivät pikkujoulua 
lauantaina 18.12. Kurenkos-
kessa. Ohjelma vapaamuo-
toista; laulettiin joululaulu-
ja osallistujien toivomusten 
mukaan, joiden säestys tuli 
kätevästi tietokoneelta talon 
puolesta ja Marko Koivulan 
toimesta. Joululauluja esitti 
Merja Tihinen ja Reino Nis-
kasaari esitti humoristisen 
laulun. Aino Asikkala lau-
sui osallistujat tervetulleek-
si sekä oli puuhannut illan 
käytännön järjestelyt. Lahjo-
jen jakamiseen hän sai avun 
Juho Kellolammelta. 

Ensi vuoden alusta yh-
distyksen puheenjohtajana 
aloittava Pertti Manninen 
kuunteli tarkalla korvalla 
jäsenten toivomuksia. Ny-

Vapaamuotoisen ohjelman välillä pikkujouluväki kokoontui myös yhteiseen kuvaan.

kyinen puheenjohtaja Alpo 
Ollila liittyi illan kuluessa 
myös mukaan tunnelmaan. 
Ensi vuoden toiminnas-

ta keskusteltaessa naisväki 
suunnitteli oman erityispa-
noksensa antamista Pudas-
järven Perussuomalaisten 

toimintaan. 

Heimo Turunen, 
kuva Aino Asikkala

Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli Pudasjärven huoles-
tuttavasta työllisyystilantees-
ta. Lokakuun 2015 tilaston 
mukaan työttömyysprosent-
ti on kivunnut 18,2 prosent-
tiin. Pitkäaikaistyöttömien 
määrän ohella alle 25-vuoti-
aiden nuorten korkea luku, 
59 nuorta, koettiin suureksi 
ongelmaksi. Suurin osa näis-
tä nuorista on kirjoilla Pu-
dasjärvellä, mutta he asuvat 
muilla paikkakunnilla. Heitä 
eivät maakunnan TE-toimis-
ton virkailijat tavoita henki-
lökohtaisesti, koska nuoret 
asioivat TE-toimistoon säh-
köisesti. Kehittämistoimi on 
ollut asian tiimoilta yhtey-
dessä Oulun TE-toimistoon, 
joka ottaa nuoriin yhteyt-
tä ohjaten heitä erilaisiin toi-

menpiteisiin kuten työkokei-
luun Karhupajalle ja muihin 
paikkoihin. Todettiin, että 
paikkakunnalla on nuoril-
le toimintamahdollisuuksia, 
mutta yhteyden saaminen 
työttömiin nuoriin on haas-
teellista. Hitsareille ja CNC-
osaajille on tarvetta maakun-
nassa etenkin Taivalkoskella.

Yli 1000 päivää työttöminä 
olleiden saaminen johonkin 
toimenpiteeseen on vaativaa 
työtä. Kuitenkin työtoimen-
piteisiin osallistuneiden pa-
laute on ollut pääsääntöises-
ti positiivista. Asiakas on itse 
huomannut aktivointijakson 
parantaneen hänen elämän-
laatuaan ja uskoa tulevai-
suuteen. Keskusteltiin TYP/
MYP-muutoksesta ja pohdit-
tiin työllistämisen siirtämi-

sestä kokonaan kunnille.
Valiokunta päivitti kehit-

tämis- ja toimintatukien 2016 
painopisteitä ja kriteerei-
tä. Palvelusuunnittelija Rit-
va Kinnula kertoi, että 2014-
2015 jaetut tuet ovat kattaneet 
tasaisesti koko kunnan alu-
een. Kylien toiminta ja aktii-
visuus on ollut erittäin posi-
tiivista. Tuet tulevat hakuun 
7.1.-8.2.2016. Ohjeet löytyvät 
kaupungin nettisivuilta. 

Valiokunta oli yksimie-
lisesti kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläisen esittelemän 
yhteiskunnallisen yrityksen 
toiminnan aloittamisen kan-
nalla. Kaupunki luo puitteet 
läpinäkyvälle normaalia yri-
tystoimintaa häiritsemättö-
mälle osuuskuntapohjaiselle 
toiminnalle, jolla on tavoit-

teena saada kaikki työttömät 
erilaisiin kunkin työkykyä 
vastaaviin aktivointitoimen-
piteisiin.

Valiokunta esitti luotta-
mushenkilöiden koulutus-
tarpeen suuntautuvan osal-
listavaan budjetointiin, 
luottamushenkilöiden roo-
lin selventämiseen, ihmisten 
innostamiseen, elinkeinojen 
kehittämiseen-tulevaisuu-
den foorumiin, uuteen kun-
talakiin, soteasioihin, MYP/
TYP:iin, hankintalakiin, tie-
dotukseen kaupungin net-
tisivujen käyttöön sekä 
valiokunnan sisäisen ”kehi-
tyskeskustelun”- kehittämis-
tarpeet/tavoitteet toteutta-
mista. 

Sointu Veivo

Nuorten työttömyys huolestutti 
elinvoimavaliokuntaa

Torstaina 26.10. Pudasjärven 
kaupunginkirjastossa saatiin 
nauttia taiteesta muusikko 
Markku Kemppaisen Sylisi 
syvät lähteet –levyn julkis-
tamistilaisuudessa. Kap-
paleiden sanoitukset ovat 
runoilija Eero Räisäsen ru-
nokokoelmasta Sinun ome-
nasi (2012). Kemppainen on 
säveltänyt ja sovittanut mu-
siikin runojen ympärille. 

Paikalla julkistamistilai-
suudessa Räisänen valotti ru-
nojensa syntyä, ja Kemppai-
nen kertoi luomisprosessista, 
jolloin hän tunnusteli runo-
jen herättämiä tunnelmia ja 
pohti, miten niitä voisi kuva-
ta ja täydentää musiikin avul-
la. Mielenkiintoisten esittely-
jen jälkeen kappaleet myös 
kuunneltiin kokonaisuudes-
saan. Pudasjärven kaupun-
gin kulttuuritoimi sekä kir-

Markku Kemppaisen levynjulkistus kirjastossa

jasto tarjosivat tilaisuudessa 
pientä suuhunpantavaa.

Sävellyksillään Kemppai-
nen on halunnut korostaa 
tekstien ominaislaatua, ja le-

vyllä kuullaankin monenlai-
sia rytmejä. Laulut ja soitot 
esittää Markku Kemppainen, 
lukuun ottamatta kosketin-
soittimia, joita soittaa Seppo 

Kemppainen. Levyn upeat 
kannet ovat Markus Räisäsen 
käsialaa. 

Outi Nivakoski

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kurssi alkaa ma 11.1.2016 klo 17

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016

Tervetuloa!

METALLIROMUN
KIERRÄTYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016!
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Perinteiset joulumyyjäiset jär-
jestettiin lauantaina 12.12. 
Tuomas Sammelvuo -salissa.  

Myyjäiset avannut kau-
punginjohtaja Tomi Timonen 
toivoi joululahjaostokset teh-
tävän paikkakunnan liikkeis-
tä ja muutenkin suosittavan 
kotimaista, jolloin käytetyt 
eurot hyödyttävät niin koti-
paikkakuntaa kuin myös koti 
Suomea. 

Myyjäisten järjestäjänä toi-
mivat Pudasjärven kaupun-
ki ja Pudasjärven Urheilijat, 
jonka työntekijä Marko Koi-
vula kertoi tapahtumaan tul-

leen myyjiä sali täyteen. Saliin 
oli sijoitettu 80 myyntipöytää. 
Nämä uudet pöydät kaupun-
ki oli ostanut salissa tapahtu-
vaan toimintaan. 

Esillä oli muun muassa 
monenlaisia käsityötuotteita, 
runsaasti leivonnaisia, joulu-
koristeita sekä pehmeitä pa-
ketteja pukinkonttiin. Mo-
nissa pisteissä sai ostaa myös 
arpoja. 

Joulupukki vieraili paikal-
la pitkin päivää ja Urheiluseu-
ralla oli kahvio. 

Heimo Turunen

Joulumyyjäisten aikaan Sammelvuo -sali täyttyi myy-
jistä ja ostajista. 

Joulumyyjäisissä jälleen vilkasta

LC Pudasjärvellä on runsas varasto isännänviirejä, joi-
ta klubin presidentti Aki Niemitalo esittelemässä ava-
us- ja tervetulopuheen pitäneelle kaupunginjohtaja 
Tomi Timoselle.

Parturi-Kampaamo Saletin Sanna Kosamo ja Noo-
ra Torvinen esittelivät ja myivät muun muassa monen 
vuoden hittituotetta, Tangle-hiusharjaa, jolla saa takut 
helposti pois hiukaista. Teezer-pompulat eivät kiristä, 
eikä valu hiuksista. Oikealla jalkahoitola Sirina Sirkka 
Määttä, joka kertoi olleensa lähes joka vuosi joulumyy-
jäisissä mukana. Myytävänä oli muun muassa erikois-
sukkia ja lahjakortteja hoitoihin. 

Syöpäyhdistyksen myyntipisteessä myytiin leivonnai-
sia, käsitöitä ja arpoja, joiden päävoittona oli perusta-
jajäsenen Martti Valikaisen valmistama ja lahjoittama 
kaunis kello. Myyntipöydän takana Anelma Outila ja 
Aino Timonen-Nissi. 

Urheiluseuran toiminnan-
johtaja Marko Koivula ja 
Pirkko Jaara kiertämäs-
sä myyntipöytiä keräten 
paikkamaksuja seuralle. 

Kynttilätalon yrittäjät Sinikka Blomster ja Seija Heruk-
ka kertoivat tehneensä pitkin syksyä työtä kelloon kat-
somatta, valmistaessaan kynttilöitä joulumyyntiin. 
Perinteiset mallit ovat edelleen kysyttyjä. Myyntiä ta-
pahtuu heidän Sotkajärvellä olevassa kynttiläpaja-
myymälässä, jonkin verran toimitetaan tuotteita postin 
kautta ja Kurenalla on kynttilöitä myynnissä useissa 
eri kaupoissa. 

Taina Vainio kertoi ole-
vansa ensimmäistä ker-

taa myyjäisissä muka-
na. Hän yhdisti Kurenalla 
käynnin samalle matkal-

le MTK:n joulupuurota-
pahtuman kanssa, jonne 
osallistui yhdessä puoli-

sonsa Hannun kanssa.

Pudasjärven Urheilijoiden pöydillä oli monipuolises-
ti tuotteita myynnissä ja onnenpyörää pyöräyttämällä 
sai kokeilla onneaan. Myyntipöydän takana aktiivital-
koolaiset Lauri Hemmilä, Arto ja Heikki Kuurola ja Kau-
ko Tervonen.

Yläasteen 8 C oppilaat myivät leivonnaisia ensi vuonna tehtävän luokkaretken kus-
tannuksiin. Matkakohde riippuu siitä, mihin rahat riittävät tuumasivat myyntipöydän 
takaa Sakari Jokikokko, Emmi Illikainen ja Milena Liikanen. 

Lukion 14B oppilaat ovat lähdössä ensi keväänä luok-
karetkelle Lontooseen. Hanna Keränen, Joel-Akseli 
Outila, Annika Blomster ja Jennika Karppinen kertoi-
vat, että Lontoo on houkutteleva ulkomainen kohde, 
jossa on paljon nähtävää. Matkakohteen valintaan vai-
kutti myös se, että opettaja Salme Kälkäjälle paikka on 
ennestään tuttu. Joulupukkikin vieraili myyntipistees-
sä jakaen karkkeja ja ottaen lahjatoivomuksia vastaan. 

Adalmina Niemitalo ja Heidi Niva olivat kartuttamas-
sa varoja Rimmin yläasteen 8 E:n luokkaretkeen, joka 
suuntautuu ensi keväänä Helsinkiin. Varoja oli hankit-
tu jo viime vuonnakin muun muassa myymällä karkke-
ja ja vessapapereita. 
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Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016

Metsäpalvelu 
Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella 
kokemuksella ja 
ammattitaidolla

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

0400 251 671

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

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

Hyvää Joulua!

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

KARILASSI OY

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 Mökit

Pudasjärven Sos. Dem. 
Työväenyhdistys ry

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

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

Taksi Pentti Aarni
Taksi 

Hannu Aarni

AUTOHUOLTO MIKSA

Tuli-Tauko

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

Pudasjärven 
puu- ja 

erityisalojen 
ammattiosasto 272

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

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

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

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

www.koskitraktori.com

Syötteen Rakennus- ja 
huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Syötteen 
Luontokeskus

Avaamme 2.1.2016

Jukolantie 2, Pudasjärvi
p. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

Pudasjärvi/Taivalkoski
044 2944 345

KOILLISMAAN
KUNTONEVA

www.kuntoneva.fi

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI
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Toivottaa Teijo Särkelä

P. 0400 158 258

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Nillan 
Lammastuote Oy

kiittää asiakkaita ja
 yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kaikille 

Hyvää ja Rauhaisaa 
Joulua ja parempaa 
Uutta Vuotta 2016!

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2016!

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!

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja

toivotamme Rauhallista 
Joulua ja hyvää 

Uutta Vuotta 2016
sukulaiset, 

Taipaleenharjulaiset, 
tuttavat ja asiakkaat 

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

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin kaupan väki 
toivottaa kaikille

Oikein Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2016!

Tunnelmallinen joulujuhla veteraaneilla
Viitisenkymmentä sotiem-
me veteraania, puolisoa, les-
keä ja tukijäsentä kokoon-
tuivat perjantaina 11.12. 
seurakuntakodille yhteiseen 
joulujuhlaan. Tervehdyspu-
heen piti Teuvo Törmänen. 
Yhdessä lauletun ”Heinillä 
härkien kaukalon” jälkeen 
jouluevankeliumin luki 
Henrik Hämäläinen.

Kirkkoherra Pekka Asi-

kainen piti puhuttelevan 
hartauden. Kanttorina ja yh-
teislaulujen säestäjänä toi-
mi Jukka Jaakkola. Yhtei-
sesti lauletun ”En etsi valtaa 
loistoa” jälkeen esiintyi La-
karin koulun kuoro johtaja-
naan opettaja Seppo Kemp-
painen. Lasten ihastuttavat 
esitykset saivat kuulijoiden 
tunteet pintaan ja silmät 
kostumaan. Yhteislaulun 

”Varpunen jouluaamuna” 
jälkeen lehtori Pirkko Polvi 
lausui tunnetulla ammatti-
taidollaan jouluisen runon. 
Suurella hartaudella lau-
loimme voimallisesti yhdes-
sä yhden kauneimmista jou-
lulauluista - ”Maa on niin 
kaunis”.  Antti Pesälä lau-
sui päätössanoissaan yhtei-
set kiitokset seurakunnalle, 
juhlassa esiintyneille henki-

löille kuin myös juhlaylei-
sölle. Juhlan päätteeksi nau-
timme veteraaniyhdistyksen 
valmistaman ja tarjoileman 
maukkaan jouluaterian tort-
tukahvin kera. 

Antti Pesälä,  
kuva Heimo Turunen

Sotiemme veteraaneja, puolisoita, leskiä ja tukijäseniä kokoontuneena seurakuntakodille yhteiseen joulujuh-
laan.

Ansaittua joulurauhaa 
sotiemme veteraaneille

Äskettäin vietetty Suomen 
98. itsenäisyyspäivä ja käsil-
lä oleva joulu johtavat läm-
pimän kiitollisia ajatuksia 
sotiemme veteraaneihin. Te 
kunnioitettavat veteraanit 
omalla taistelullanne turva-
sitte kansallisesti itsenäisen 
Suomen ja loitte perustan 
Suomen nousulle sodan ja-
loista. Työllänne Te turva-
sitte pohjan maan henkiselle 
ja taloudelliselle kasvulle tä-
män ajan kaikkinaiseen hy-
vinvointiin. 

Monilla teistä on oma-
kohtaisen muistona jou-
lu sotarintaman olosuhteis-
sa. Olette kertoneet, kuinka 
vihollinen juuri joulun ai-
kaan aivan erityisesti kiih-

dytti hyökkäysvoimaansa. 
Ilmeisenä tarkoituksena oli 
silläkin tavoin häiritä tun-
teita nostavaa keskitalven 
juhlaanne ja himmentää sen 
herkkää sanomaa. Voi vain 
kuvitella, miten koskettava-
na rintamalla olevat miehet 
ja sodan tapahtumiin sido-
tut naiset tunsivat kaipuun 
turvalliseen kotijouluun. Sa-
manaikaisesti kotona joulua 
viettävät läheiset huolta tun-
tien kaipasivat rintamalla 
olevia aviopuolisoitaan, isi-
ään, veljiään ja siskojaan.

Meillä Pudasjärvel-
lä on vielä keskuudes-
samme rintamalla ollei-
ta miesveteraaneja 40 ja 
veteraanitunnuksen omaa-
via naisveteraaneja 58. Kes-
ki-ikänne on jo 91 vuotta. Te 
kaikki tarvitsette elämään-
ne aivan konkreettista niin 
arkielämän tarpeiden kuin 
henkisen jaksamisen tukea 
ja turvaa. Toimeentuloonne 
kuuluvista peruspalveluis-
tanne huolehtivat lähinnä 
valtio, kotikunta ja -seura-
kunta siten, ettei yhdenkään 
veteraanin tarvitsisi jäädä 
vaille inhimillistä tukea ja 
turvaa.

 Yhteiskunnan perustur-
van ohella ja lisäksi läheisil-
lä, lähipiirillä ja veteraani-
järjestöillä on tärkeä tehtävä 
veteraanin henkisen jaksa-
misen tukemisessa. Veteraa-
nin ”kasvokkain” kohtaami-
nen ja eri tavoin yhteyden 
pitäminen on parasta hen-

kisen jaksamisen tukityötä. 
Jo puhelinsoitto yms. yhtey-
denotto ja tiedustelut ”miten 
olet jaksanut”, saattaa tuo-
da arvaamattoman suuren 
voimavaran arjessa jaksa-
miseen. Veteraanijärjestöjen 
kautta tehtävän vapaaehtoi-
sen tukityön keskeinen ta-
voite ja tehtävä on auttaa ja 
tukea veteraanien henkistä 
jaksamista ja selviytymistä 
elämänillassa. 

Erityisopettaja Vesa 
Holmströmin aloitteesta 
ja ”virittäminä” veteraani-
työtämme ovat arvokkaal-
la tavalla tukeneet musiik-
kimaestrot oopperalaulaja 
Hannu Niemelä ja pianis-
ti Markus Vaara, yhdessä 
paikallisten musiikkitaitaji-
en Sari Hukarin ja Vox Mar-
garita -kuoron kanssa. Jo 
kymmenen vuoden ajan he 
ovat koskettavalla Pudas-
järven joulukonsertillaan vi-
rittäneet joulumieltä ja kon-
sertista kertyvällä tuotolla 
tukeneet sotaveteraanityö-
tämme. 

Huipentumana juuri it-
senäisyyspäiväksemme val-
mistui heidän esitystensä 
pohjalta ”Tuttu tie kotiin” 
-äänite. Senkin aikaansaa-
misesta on vastannut Sot-
kajärven Kyläyhdistysten 
puuhamiehenä Vesa Holm-
ström. Äänitteen tuottamis-
ta ovat taloudellisesti tuke-
neet Pudasjärven kaupunki, 
seurakunta, Osuuspank-
ki ja Apteekki. Cd-levyääni-

te sisältää huipputuotoksena 
isänmaahan ja jouluun liitty-
viä lauluja ja musiikkia. Le-
vyn myyntihinta on 15 eu-
roa. Myyntituotto käytetään 
lyhentämättömänä Pudas-
järven Sotaveteraanit ry:n 
kautta veteraanien paris-
sa tehtävään tukityöhön; ve-
teraanien kotona asumisen 
mahdollistamiseen, virkis-
tystoimintaan sekä hengelli-
seen ja henkiseen tukeen. 

Tämän jo sinällään ainut-
laatuisen, sanomaltaan ja tu-
kitavoitteeltaan arvokkaan 
äänitteen hankkimalla jokai-
nen voi osaltaan olla myös 
tukemassa veteraanien pa-
rissa tehtävää työtä. Äänitet-
tä on edelleen 15 euron hin-
taan ostettavissa Esa Pihlajan 
hautaustoimistossa. 

Pudasjärven Sotavete-
raaniyhdistyksen ja Poh-
jois-Pohjanmaan Sotavete-
raanipiirin puolesta toivotan 
sotiemme veteraaneille, kun-
niakansalaisillemme joulu-
rauhaa, rauhaa, jonka saavut-
tamisessa ja turvaamisessa 
Teidän ansionne eivät kos-
kaan saa unohtua. Haluan 
myös Siunatun Joulurauhan 
toivotuksin nostaa mieliim-
me ensimmäisen Joulun Lap-
sen, Vapahtajamme tärkeim-
män ja kestävimmän rauhan 
sanoman merkityksen ja tur-
van: ”Minun rauhani minä 
annan teille”.

Paavo Pikkuaho

Tervehdyksen kirjoitta-
ja Paavo Pikkuaho käyt-
tämässä veteraanien kii-
tospuheenvuoroa tämän 
vuoden Pudasjärven Itse-
näisyysjuhlassa.



8 9nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 518 nro 52PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2015

Hilja Koppström 

Rauhallista 
Joulua ja 

Hyvää Uutta 
Vuotta kaikille! 

Hauskaa joulua 
ja Onnekasta Uutta 

Vuotta kaikille;

Seija Mäntykenttä 

naapurit, entiset työkaverit, 
sukulaiset ja tuttavat. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 
Vuotta sukulaisille 

sekä tuttaville!
Eila ja Matti Kuurola 

Rauhallista 
Joulua ja Onnea 
Vuodelle 2016! 

Sukukaiset, ystävät ja 
tuttavat.

Saimi, Matti ja 
Pasi Kuusisto-

Mikkonen.

Kiitän yrittäjiä ja kaikkia 
yhteistyötahoja

Kuluneesta vuodesta ja toivotan

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta! 

Alpo Ollila 

Annikki Ylitalo

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

kaikille sukulaisille ja 
tuttaville!

Hyvät 
Joulun ja Uuden 

Vuoden toivotukset 
omaisille, ystäville 

ja avustajille
Aili Ojala

Veera ja Aarno Tomperi, 
Armi ja Katja Vuorma. 

Hyvää Joulua ja 
Onnea sekä 

Menestystä Uudelle 
Vuodelle 2016!

Joulutervehdys ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2016 

kaikille tutuille!
Toivoo Pertti Rytinki ja Marja-Liisa Kanervo

Toivottaa 
Sirkka Kuopus 

Joulun aikaa 
rauhaisaa. 

Vuotta hyvää 
alkavaa.

Taidekehrän Virikepäivien 
vuosi oli taas tullut päätök-
seen. Sitä juhlittiin torstaina 
10.12. pikkujoulun merkeis-
sä Kalervo Harjun pirtissä 
Ypykkäjärvellä. 

Tarjoilu hoidettiin ohjaa-
ja Hilkka Anttilan johdol-
la nyyttikesteinä. Harjun 
Kalervo kumminkin tarjosi 
omaa pirttiään, koska siellä 
on isommat tilat kuin omas-
sa Kyläkolossamme.

Se sopi kaikille. Jaettiin 
tehtävät: Sahti ja rieskat Ka-
lervolta, Pohjanveden Ei-
jalta tortut, Taavitsaisen Ei-
jalta sekahedelmäkiisseli ja 
Eikalta kinkkusiivut, Leh-

Taidekehrän Pikkujoulu Ypykkäjärvellä

don Pekalta ja Maija-Liisal-
ta juustot, Kallungin Leilalta 
rusinapullat ja mehut, vielä 
voit ja maidot ja kahvit sovi-
teltiin ja Hilkka lupasi tehdä 
uunipuuron ohraryyneis-
tä. Kalervo kuitenkin halusi 
tehdä ohrapuuron itse, kun 
hän saa hyvää kokomaitoa 
naapuristaan. Jokaisen joka 
halusi lahjan pukinkontista, 
piti tuoda noin viiden euron 
arvoinen nimetön paketti. 

Kello 11 väkeä tulvi jou-
luntunnelmaiseen pirttiin. 
Keli oli liukas, silti meitä elä-
keläisiä kertyi melkein 30 
henkeä.

Lahjakori eteisessä täyt-
tyi ja jokainen etsi paikkan-
sa avarassa pirtissä. Kalervo 
oli saanut avukseen sisariaan 
ja kaikki oli valmiina meitä 
varten.

Hilkka avasi tilaisuuden 
ja puhui myös uhkakuvista. 

Ei ole varmaa jatkuuko kol-
me vuotta kestänyt projekti, 
nimi ”Virikepäivät” on kuu-
lemma ainakin vaihdettava. 
Meille kyllä sopisi muukin 
nimi kuin vaikka ”vielä vir-
taa” tai ”konkarit”.

Pirtissä tuntui jo joulun 
tuoksu. Porukalla laulettiin: 
”Joulu on taas, joulu on taas, 
kattilat täynnä puuroo.”

Puuro odotti syöjiään ja 
pöydät olivat täyttyneet vii-
meistä sijaa myöten. Lau-
taset täytettiin, kuka oh-
raryynipuurolla ja kuka 
riisipuurolla. Lisukkeena oli-
vat vielä kiisseli ja maukkaat 
rieskaleivät sahdin tai me-
hun kanssa.

Kyllä ohrapuuro voisil-
män kanssa oli hyvää, kun 
ei sitä ollut maistanut pit-
kään aikaan, aina sota-ai-
kaan saakka, jolloin riisiä ei 
juuri saanut. 

Kahvin jälkeen innostut-
tiin laulamaan ja kohta tuo-
tiin joululahjakori esille. Jo-
kainen sai ottaa nimettömän 
lahjan, eivätkä tämän ikäi-
set mitään ”krääsää” lahjoi-
ta. Paketeista löytyi suklaata 
ja karamellejä, kynttilöitä ja 
villasukkia, kaikki olivat tyy-
tyväisiä. Laulettiin taas niin 
vanhoja kuin uudempiakin 
joululauluja. Hilkka Anttila, 
meidän innostava ja osaava 
ohjaajamme, sai sanoa oman 
laulutoivomuksensa.

Se oli Sylvian joululaulu.
Laulua johti Pekka Lehto 

ja me muut yhdyimme lau-
luun sydämemme pohjas-
ta. Tästä virikepäivästä jäi 
mieluinen muisto, niin kuin 
aina, kun kokoonnumme yh-
teen.

Eija Taavitsainen, 
kuvat Ari Isola

Pirtin uuni on saanut jou-
luisen ilmeen Liisan ja 
Kalervon ideoista.

Meillä oli aikaa rupatella ja nauttia ruuasta. Oikealla Kalervon sisar Liisa, joka esit-
teli meille käsitöitään ja harrastuksiaan, sitten kun pääsimme kahville.

Eija, Hilkka ja Håkan nauttimassa. Eijan lautanen on 
vielä täysi ja Håkanilla on jo toinen kierros menossa.

Kuvassa talon isäntä Aaro 
Kalervo Harju.

Nurkkapöydässä lautaset ovat tyhjenneet, istumassa 
Eikka ja Eija (Kynkäältä), vastapäätä Kirsti, Raija ja veli 
Pauli.

Hyvää Joulua
Sukulaisille ja 

Ystäville!
Sanni ja Jorma 

Nyman

Pudasjärvellä on kilttejä lapsia
Pudasjärven K-supermar-
ketissa vieraili perjantaina 
18.12. joulupukki, joka ju-
tutti päivän aikana asiakkai-
ta ja piti huolta, että jokainen 
halukas sai pistää suun ma-
kiaksi suklaakarkilla. Pukki 
kertoi saapuneensa Pudas-
järvelle lumisen talven ansi-
osta porolla. Kotimaisemis-
saan Lapissa hän kertoi nyt 
parhaimmillaan olevan lun-
ta paikoin jopa puolimetriä. 

Seppo Similä jututtamas-
sa K-supermarketissa vii-
me perjantaina vieraillut-

ta joulupukkia.

Pukki totesi varmistuneen-
sa, että pudasjärveläiset lap-
set ovat kilttejä. Ensi viikolla 
jouluaattopäivänä, torstai-
na 24.12. hänellä onkin edes-
sään mukava urakka, kun 
pääsee jakamaan kaikille jo-
kavuotiset joululahjat. PK

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

Sirkka-Liisa ja Bruno Tuomaala 

Tunnelmallista joulunaikaa
ja kaikkea hyvää

tulevalle vuodelle toivottaen. 

Unto Valikainen

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
sukulaisille ja tuttaville.
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On joulukuun ensimmäinen 
torstai, kun naputtelen tä-
män jutun alkua. Toivotta-
vasti Puolan etelälaitamilla 
Krakovassa ei juuri tänään 
sada. Internetin mukaan 
siellä on pilvipoutaa. 

Sade pilaisi yhden Kra-
kovan hienoimmista jou-
lun avaukseen kuuluvis-
ta ulkoilmanäyttelyistä, 
sillä joulukuun ensimmäise-
nä torstaina Krakovan van-
han kaupungin torilla jär-
jestetään seiminäyttely, joka 
houkuttelee torin täyteen vä-
keä. 

Toinen toistaan komeam-
pia seimiä kannetaan kan-
sallisrunoilija Adam Mickie-
wiczin patsaan juurelle. 
Kaupungin historiallinen 
museo järjestää kilpailun, 
jossa valitaan kaunein seimi 
– tehtävä kyllä tuntuu katso-

Krakovan upeat jouluseimet

jasta liki mahdottomalta. 
Rakentajat ovat ammat-

titaiteilijoita ja amatöörejä. 
Myös lapsille on omat sarjan-
sa. Seimiä on tehty ateljeis-
sa, kodeissa, päiväkodeissa, 
kouluissa ja kerhoissa. Nii-
tä nähdään joskus kansain-
välisissä näyttelyissä. Kun 
Helsinki ja Krakova olivat 
Euroopan kulttuuripääkau-
punkeja vuonna 2000, kra-
kovalaiset toivat upeat sei-
mensä ihailtaviksi Helsingin 
tuomiokirkon kryptaan.     

Seimiperinne  
joulunäytelmistä
Krakovan seimiperinne on 
versonut joulunäytelmistä. 
Kun kirkoissa esitetyt ku-
vaelmat kiellettiin, puola-
laisissa kaupungeissa alet-
tiin 1700-luvulla rakentaa 
kannettavia ”Bethlehemejä” 
(betlejemki). Ne olivat yksin-
kertaisia rakennelmia, joissa 
oli ruohokatot. 

Aikaa myöten seimistä 
tuli yksityiskohdiltaan run-
saampia ja hienostuneem-
pia. Kehitys huipentui juu-
ri krakovalaisissa seimissä 
(szopka krakowska). Raken-
nelmiin haettiin inspiraatio-
ta Krakovan historiallisista 
rakennuksista, muun muas-
sa kirkoista. 

Seimille ominainen muo-
to, jossa yhdistyvät arkki-
tehtoninen ilme, koristeel-
lisuus, tyylien sekoitus ja 
näyttävyys, syntyi tarpees-
ta käyttää seimiä lavasteina 
kirkkojen edessä ja kaduil-

la järjestetyissä esityksissä. 
Kookkaimmat seimet saat-
toivat olla jopa kolme met-
riä korkeita. Ne olivat nuk-
keteattereita, joita kantoivat 
joko amatöörinäyttelijät tai 
laulajat. 

Ensimmäisen maailman-
sodan puhjettua seimet lähes 
katosivat Krakovan katuku-
vasta. Vuonna 1923 kaupun-
gin teollisuusmuseo elvytti 
seimiperinnettä ja vaatimat-
tomia seimiä kannettiin ovel-
ta ovelle. Lamaantuneen 
szopka-tradition uudistami-
seksi tohtori Jerzy Dobryzki 
ideoi vuonna 1937 jokavuo-
tisen seimikilpailun. Toinen 
maailmansota keskeytti kil-
pailun vuoteen 1945 saakka. 
Nykyisin upeimmat seimet 
hankitaan historiallisen mu-
seon kokoelmiin.     

Seimien ilme muistuttaa 
gotiikan korkeuksiin pyrki-
vää tyyliä. Rakennelmassa 
on vähintään kolme tornia, 
joista keskimmäinen on kor-
kein ja laitatornit keskenään 
symmetrisiä. Keskustornin 
huipussa on usein Puolan 
vaakunakotka ja laitatorne-
ja koristavat maan puna-val-
koiset liput. Seimiasetelma 
on pienessä syvennyksessä.   

Hahmoilla  
värikkäät vaatteet
Materiaaleina käytetään 
kaikkea värikästä, hohta-
vaa ja kiiltävää suklaapa-
tukoiden kääreistä ja ka-
ramellipapereista lähtien. 
Taidokkaimmat rakennel-

mat ovat valaistuja. Lisäefek-
tinä voi olla soittorasioita ja 
mekanismeja henkilöiden lii-
kuttamiseksi. Siirtelemisen 
helpottamiseksi nykyseimis-
sä on yleensä puinen tukira-
kenne. 

Seimen hahmot on puet-
tu värikkäisiin vaatteisiin. 
Keskeisten Marian, Joosefin, 
vauvan, tietäjien ja eläinten 
lisäksi szopkia kansoittavat 

enkelit, historiasta tunnetut 
hahmot – kuninkaat ja kan-
sallissankarit, muun muassa 
Lech Walęsa ja paavi Johan-
nes Paavali II. Mukana on 
myös kansallispukuisia nuk-
keja. Eikä Wawelin vuoren 
lohikäärmettäkään ole unoh-
dettu! 

Seimet eivät ole krako-
valaisille vain koristeita. Ne 
ovat osa heidän identiteetti-

ään. Parhaimmillaan ne vä-
littävät sukupolvelta toisel-
le uskonnollisia, taiteellisia, 
kansallisia ja historiallisia ar-
voja. 

Teksti ja kuvat
Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija. Hän 
asuu nykyisin Rovaniemellä ja 
harrastaa matkailua.

Symmetrisestä monitor-
nisesta seimestä löytyy 
Krakovan arkkitehtuuril-
le ominaisia piirteitä, Puo-
lan lippuja ja vaakuna-
merkkejä.

Seimissä on taitavaa kä-
sityötä ja hienoja yksityis-
kohtia.

Seimessä voi olla mekaanisesti liikkuvia hahmoja. Täs-
sä Pyhä Yrjö ratsastaa kohti lohikäärmettä.

Yleisöä ihailemassa seimiä Adam Mickiewiczin patsaan juurella.

Koululaiset tuovat seimiään näyttelyyn suurtorille.

Pudasjärvellä on kilttejä lapsia
Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Tuhat tiukua hännässään
lähti koira joulua etsimään.
Suuri toivomus rinnassaan
kulki metsään, hämärään.

Painoi posken lumeen pehmeään
mikä taika siitä syntyikään,
valo syttyi pimeään
tuoden lämmön sisimpään.

Tuhat tiukua hännässään
koira onnen hehkussaan
sai hangen kimaltamaan,
löysi näin joulun ihmemaan.

(runoilija tuntematon)

Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointivaliokunta piti vuo-
den viimeisen kokouksen 
17.12. Tällöin käsiteltiin sivis-
tyspalvelujen (nuoriso-, kult-
tuuri- ja vapaa-aika) sekä työ-
pajatoiminnan kehittämiseen 
liittyviä asioita, joita sivistys-
palvelujen ja työpajan henki-
lökunta oli yhdessä aiemmin 
työstänyt. Todettiin, että lisä-
näkökulmaa voitaisiin kehit-
tämiseen kerätä muun mu-
assa yhteistyökumppaneilta. 
Lisäksi hyvinvointivaliokun-
ta käsitteli uuden perusope-

tuksen opetussuunnitelman 
arvoja ja muiden valiokunti-
en kommentteja näihin. Vii-
meisenä asiana hyvinvointi-
valiokunta laati vuosittaisen 
itsearvioinnin siitä, miten 
asetettuihin tavoitteisiin on 
päästy. Kehittämiskohteeksi 
todettiin se, että tiedottamis-
ta käsitellyistä asioista voi-
si lisätä lähettämällä lyhyitä 
tiedotteita lehtiin. 

Mervi Niemi
Vs. sivistysjohtaja

Hyvinvointivaliokunta 
arvioi toimintaansa
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pukinkonttiin!Joululimppu
500 g

1,79
pss

Jouluviipaleet
500 g

Joulupitko
430 g

karJalanpaisti
900 g

kylmäsavukinkku
100 g

sipsit megapussit
235-325 g

enkkulaku 1 kg
tsinuski toffee 

500 g

Juhlapöydän
konvehti

300 g

nemitalon 
leipäJuusto pakaste 

500 g

10,00
2 kpl

5,99
pkt

ohra- Ja peruna-
rieskat 350-450 g

1,79
pss

meetvursti
200 g

3,00
2 pkt

pikkukinkku
1 kg

6,99
kpl

1,79
pss

2,99
pss

5,00
2 pkt

4,95
2 pss

vichy tai 
kevyt olo raikas

0,95 l

1,59
plosis. pantin 0,20

aino Jäätelöt
900 ml

4,99
prklaktoosittomat

5,99
prk

limsat 0,95 l, 
cola, lemon, jaffa

0,99
plosis. pantin 0,20

9,95
2 ras

0,99
pss

1,99
pss

kotimainen vanaJan 
sydänpipari 200 g

kotimainen vanaJan 
vohveli 170 g

3,95
ras

budabest
300 g

3,99
ras

Juhla mokka
500 g

3 pkt
8,95

voimassa 
ke-to 23.-24.12.!

1 erä/talous!

Jouluvalot

-50%

loput

ei kuusen sisä/ulkokynttilät
ei varalamput

esim. hyasintti

1,95
kpl

Joulukukat
saapuneet!

Rauhaisaa Joulua
Asiakkaillemme!

t: perhemarketin väki

halva 
Juhlamarmeladi

marJamarmeladi
300 g

9,90
2 ras

ke 23.12. klo 9-19
to 24.12. klo 8-14

pe 25.12. sulJettu

la 26.12. klo 11-18
su 27.12. klo 11-18

avoinna Joulunaikaan:

meiltä 
ilotulitteet! 
myynti alkaa 
su 27.12.2015!

samurai
grossi
70 cc, nelitahti

399,-
+ tk

comanche 
mönkiJä
90 cc nelitahti

699,-
+ tk

comanche
mönkiJä
110 cc nelitahti

899,-
+ tk

keeway motor
mönkiJä
110 cc nelitahti

925,-
+ tk

motojet
monkey mopo
50 cc nelitahti

1190,-
+ tk

keeway ry6 
skootteri
nelitahti

1290,-
+ tk

espina
lumilinko
6,5 hp, pyöräveto

599,-
espina
lumilinko
11 hp, telaveto

1190,-
tarmo
traktori 
+ etukuormaaJa
neliveto

9480,-
polttomoottori 
puunhalkaisukone
10 tonnin, 52 cm

595,-

polttomoottori
klapisirkkeli 
13 hp, teränhalkasia 70 cm

695,-
gern
klapisirkkeli
1500 w, terä 40 cm

149,-
kymco
senioriskootteri
ilmarenkaat, max. ajomatka 
40 km, max. nopeus 12 km/h, 
led-valot, takuu 12 kk

rajoitetu erä!

upo perinteinen 
liesi c305, 
mitat 49,7x90x59,4 cm,
tilavuus 48 l, valkoinen

349,-

yhteishintaan

shokkihintaan!

mallipoistot!

3299,-
+ tk

snowmax lasten 
moottorikelkka
200 cc, 4-tahti, vaihteet, 
kahvanlämmittimet. 
mahdollisuus rekisteröidä

2990,-
+ tk

meister
lumilinko
5,5 hp, pyöräveto

549,-

1 kpl
varasto/Wc

999,-
nyt

1 kpl
tynnyrisauna
sis. kiukaan + piipun

2499,-
nyt



10 11nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 51 11PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2015nro 52

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399. 
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pukinkonttiin!Joululimppu
500 g

1,79
pss

Jouluviipaleet
500 g

Joulupitko
430 g

karJalanpaisti
900 g

kylmäsavukinkku
100 g

sipsit megapussit
235-325 g

enkkulaku 1 kg
tsinuski toffee 

500 g

Juhlapöydän
konvehti

300 g

nemitalon 
leipäJuusto pakaste 

500 g

10,00
2 kpl

5,99
pkt

ohra- Ja peruna-
rieskat 350-450 g

1,79
pss

meetvursti
200 g

3,00
2 pkt

pikkukinkku
1 kg

6,99
kpl

1,79
pss

2,99
pss

5,00
2 pkt

4,95
2 pss

vichy tai 
kevyt olo raikas

0,95 l

1,59
plosis. pantin 0,20

aino Jäätelöt
900 ml

4,99
prklaktoosittomat

5,99
prk

limsat 0,95 l, 
cola, lemon, jaffa

0,99
plosis. pantin 0,20

9,95
2 ras

0,99
pss

1,99
pss

kotimainen vanaJan 
sydänpipari 200 g

kotimainen vanaJan 
vohveli 170 g

3,95
ras

budabest
300 g

3,99
ras

Juhla mokka
500 g

3 pkt
8,95

voimassa 
ke-to 23.-24.12.!

1 erä/talous!

Jouluvalot

-50%

loput

ei kuusen sisä/ulkokynttilät
ei varalamput

esim. hyasintti

1,95
kpl

Joulukukat
saapuneet!

Rauhaisaa Joulua
Asiakkaillemme!

t: perhemarketin väki

halva 
Juhlamarmeladi

marJamarmeladi
300 g

9,90
2 ras

ke 23.12. klo 9-19
to 24.12. klo 8-14

pe 25.12. sulJettu

la 26.12. klo 11-18
su 27.12. klo 11-18

avoinna Joulunaikaan:

meiltä 
ilotulitteet! 
myynti alkaa 
su 27.12.2015!

samurai
grossi
70 cc, nelitahti

399,-
+ tk

comanche 
mönkiJä
90 cc nelitahti

699,-
+ tk

comanche
mönkiJä
110 cc nelitahti

899,-
+ tk

keeway motor
mönkiJä
110 cc nelitahti

925,-
+ tk

motojet
monkey mopo
50 cc nelitahti

1190,-
+ tk

keeway ry6 
skootteri
nelitahti

1290,-
+ tk

espina
lumilinko
6,5 hp, pyöräveto

599,-
espina
lumilinko
11 hp, telaveto

1190,-
tarmo
traktori 
+ etukuormaaJa
neliveto

9480,-
polttomoottori 
puunhalkaisukone
10 tonnin, 52 cm

595,-

polttomoottori
klapisirkkeli 
13 hp, teränhalkasia 70 cm

695,-
gern
klapisirkkeli
1500 w, terä 40 cm

149,-
kymco
senioriskootteri
ilmarenkaat, max. ajomatka 
40 km, max. nopeus 12 km/h, 
led-valot, takuu 12 kk

rajoitetu erä!

upo perinteinen 
liesi c305, 
mitat 49,7x90x59,4 cm,
tilavuus 48 l, valkoinen

349,-

yhteishintaan

shokkihintaan!

mallipoistot!

3299,-
+ tk

snowmax lasten 
moottorikelkka
200 cc, 4-tahti, vaihteet, 
kahvanlämmittimet. 
mahdollisuus rekisteröidä

2990,-
+ tk

meister
lumilinko
5,5 hp, pyöräveto

549,-

1 kpl
varasto/Wc

999,-
nyt

1 kpl
tynnyrisauna
sis. kiukaan + piipun

2499,-
nyt
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MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2016.
Juhani Jurmu puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Me palvelemme - We serve 

Lions Club Pudasjärvi on palvellut 
paikkakunnalla jo 50 vuoden ajan. 

Palvelutyö jatkuu, haluatko mukaan?

Aki Niemitalo klubin presidentti 2015-2016

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2016!

Haluamme toivottaa 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta
Vuotta 2016!

Pudasjärven 
Näyttämö

Onnellista 
Uutta 
Vuotta!

Hyvää 
Joulua!

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

Kirkkokuoron konsertti 
joulun alkamisen merkkinä

Pudasjärven kirkkokuoron 
joulukonsertti kokosi Pu-
dasjärven kirkkoon sunnun-
tai-iltana 20.12. lähes kirkon 
täyteen kuulijoita. Kirkko-
kuoroa johtanut kanttori 
Jukka Jaakkola arvioi, että 
kyseessä oli jopa ennätys-
yleisö, reilut 400 henkilöä. 

–Olemme joulun perus-
sanoman äärellä ja haluam-
me tuoda joulun tunnelmaa 
ihmisille. Joka vuosi ohjel-
massa on myös jotain uutta, 
Jaakkola kertoi.

Pudasjärven kirkkokuo-
rossa on kolmisenkymmentä 
laulajaa ja Jaakkola iloitsee 
erityisesti siitä, että miehiä-
kin on saatu mukavasti mu-
kaan.

– Se on hieno asia ja näin 
pystymme toimimaan seka-
kuorona.

Joulukonsertin avannut 
kirkkoherra Pekka Asikai-
nen kertoi, että monet pu-
dasjärveläiset pitävät joulu-
konsertteja joulun alkamisen 
merkkinä.

– Se pitää varmasti paik-
kansa. Tervetuloa tähän jou-
luiseen konserttiin, Asikai-
nen toivotti.

Joulukonsertissa kuultiin 
niin tuttuja kuin hieman tun-

temattomampiakin lauluja. 
Konsertti päätettiin sleesia-
laiseen ”Maa on niin kaunis” 
-lauluun.

Kirkkokuoroa johti Juk-
ka Jaakkola, uruissa oli Ris-
to Ainali, kanteleessa Sari 
Hukari, sellossa Mikael Säi-
ly ja laulussa Matti Törmä-
nen. AK 

Kirkossa oli runsaasti kuulijoita, vain muutamalla pen-
killä eturivissä oli jäänyt tilaa.

Kanttori Jukka Jaakkola ja kirkkokuoro olivat harjoitelleet korkeatasoisen joulukon-
serttiohjelmiston.

Suomen kielen opettamista 
vapaaehtoisvoimin

Suomen kielen vapaaehtoi-
set tukiopettajat järjestivät 
Suomi Startti opiskelijoil-
le Puurojuhlan keskiviikko-
na 16.12. Toiminnan piirissä 
on ollut 20-30 henkilöä. Lau-
suntataiteilija Pirkko Pol-
vi esitti hauskan joulurunon 
joulupukista ja papukaijasta 
ja osallistujilla oli tosi haus-
kaa! Puurojuhlassa nautit-
tiin pöydän antimista, sekä 
keskusteltiin kuulumisista 
ja suunniteltiin tulevaa! Suo-
men kielen opiskelu jatkuu 
sitten taas ensi vuoden puo-
lella.

Suomen kielen vapaaeh-
toinen opettaminen Pudas-
järvellä kuuluu Luetaan Yh-
dessä Verkoston Auroras 
järjestön toimintaan, jonka 
Suomen Akateemiset Naiset 
perustivat kymmenen vuot-
ta sitten Vantaalle. Pudas-
järvellä tätä vapaaehtoisten 
ryhmää oli perustamassa ke-
väällä 2013 järjestön puheen-
johtaja Helena Ranta.

Toiminta aloitettiin sa-
man vuoden syksyllä, kuu-
den vapaaehtoisen naisen 
voimin. Heistä toimintaa 
ovat jatkaneet alusta alka-
en Pirkko Polvi, Saara Hin-
tikka, Tarja Isoviita ja Sirkka 
Stenius, joka on yhteyshen-

kilö ja toiminnasta raportoija 
Helsingin päähän. Kuluvana 
syksynä toimintaan tuli mu-
kaan Sirkan aviomies Kari 
Stenius.

-Olemme käyneet viikoit-
tain antamassa tukiopetusta 
Suomi Startti ryhmän opis-
kelijoille. Opettajat ovat an-
taneet meille ohjattavat opis-
kelijat. Opetustunteja on 

Puurojuhlassa nautittiin pöydän antimista, sekä keskusteltiin kuulumisista ja suun-
niteltiin tulevaa!

Tukiopettajia kaivataan lisää ja halukkaat voivat ottaa yhteyttä sirkka.stenius@gmail.com tai 0400 253 250.

ollut useimpina päivinä so-
pien ohjaajan omiin aikatau-
luihin. Kansalaisopisto on 
ollut ohjauspaikkana, kertoo 
Sirkka Stenius

Opiskelijoina ovat ol-
leet Pudasjärvelle saapuneet 
maahanmuuttajat sekä pa-
kolaiset. Aikaisempina vuo-
sina ohjattavina oli kongo-
laisia naisia sekä kurdi- ja 

afganistanilaisia pakolaisia. 
Tänä syksynä on tullut pal-
jon miehiä Irakin ja Afganis-
tanin alueelta sekä kongolai-
sia ja muita vähemmistönä 
olevia kuuluu myös opiske-
lijoihin.

Heimo Turunen, 
kuvat Sirkka Stenius

 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

Ke-pe 23.-25.12.  suljettu
La-su 26.-27.12.  12 -18
Ma-ke 28.-30.12.  12 -20
To-pe 31.12-1.1.2016 suljettu

Ti 5.1.2016  6.15 -18
Ke 6.1.2016 
Loppiainen  12 -18

JOULUN JA UUDENVUODEN POIKKEUSAUKIOLOAJAT:

Huom! Vauvauimarit:  vauvauinteja jatketaan 
normaalisti alkaen lauantaina 9.1.2016
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Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

kuluneesta vuodesta.

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Jyrkkäkoski Oy

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Maria ja Vesa Vääräniemi perheineen

Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy 
KIITTÄÄ

kaikkia yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista ja Rakentavaa 

Uutta Vuotta 2016!

Kiitos asiakkaille 
kuluneesta vuodesta!

Ihanaa Joulun aikaa ja 
kaikkea hyvää tulevalle vuodelle 2016!

Hannun Taksimatkat Oy 
Hannu ja Inkku

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotan

asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja 
Onnelista Uutta Vuotta!

Olen joululomalla 23.12.2015 - 3.1.2016

TERVEYSKESKUKSEN 
KANTTIINI

Äänestäjille, tukijoille ja 
kaikille kuntalaisille

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset

Pudasjärven Sotaveteraanit Ry
sekä naisjaosto

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme Rauhallista Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

www.polkky.fi

TAKSI 
Hannu Klemetti

Rekiretki 
kirkolle

Valjastan hevoseni. Laitan reen hevosen perään. 
Rekeen laitan heiniä, viltit ja vällyt.
- Menen hakemaan jouluruoka-aineksia kirkolta naapurin emännän 
kanssa, sanon piialle, joka tulee navettahommilta.
- Joulupullan ja pipareiden tuoksusta se joulu tulee, toteaa piika.
Naapuriin on pitkä matka. Lumi pölisee. 
Aisakellot kilkkaa, kun suomenhevonen kulkee halki peltojen ja met-
säisten taipaleiden.
Saavun hevosen kanssa naapurin maatilalle.

Prrrhh..Pysähdy! Komennan hevostani.
Päätimme naapurin emännän kanssa lähteä hakemaan kirkolta joulu-
ruoka- ja leivontatarvikkeita, kun miehet ovat joulukuusia hakemassa.
Hetken kuluttua Martta astelee ulos pirtistä.
Lähdemme matkaan. Kirkolle on matkaa kymmenen kilometriä.
- Täällä pohjoisessa on lyhyt päivä, totean, samalla ohjaten hevosta.
Pohjoistuuli on puuskittainen. 
Kiedomme Martan kanssa molemmat villaisia huivejamme tiukem-
malle. 
Martta nostaa vällyjä, ettei paleltuisi ennen joulua.
- Sieltä sitä voipi monenlaista leivontatarviketta ostaa, että suapi pir-
tin tuoksumaan jouluiselta, uumaa Martta.
- Niin ja täytyy viedä miehen sarkahousut vaatturiin, sanon Martalle.
Saavumme kirkolle. Laitan hevoseni puomiin.
Väkeä on paljon. Teemme ostoksemme. Käyn vaatturilla.
Laitamme ostoksemme rekeen.
Annan hevoselle omenan ennen, kuin irrotan sen puomista.
Lähdemme kohti Martan maatilaa. Alkaa hämärtää.
- Nyt on sininen hetki, tuumaan Martalle.
- On kauniin näköistä. Ei enää tuulekkaan, iloitsee Martta.
Aisakellot kilkkaa. Metsäiset polut ja tieosuudet ovat lumen peitos-
sa. Taivaalla loistavat tuhannet tähdet saapuessamme Martan maati-
lan pihamaalle.
Prrrhh!!Pysähdy!
-Kiitos, kun käytit kirkolla. Tuossa on pieni yllätys!, tuumaa Martta ja 

ojentaa paperipussin.
-Kiitos, vastaan. 
Tulukeehan taasen käymään pirtissä!, toteaa Martta. 
- Kiitos, me kyllä tulemme, vastaan ja heilautan kättä.
Kotimatka omalle maatilalle taittuu nopeasti. Kirkas kuu valaisee tie-
noon, kun viimeiset pitkät metsätaipaleet kuljen hevoseni kanssa. 
Saavun maatilalle väsyneenä, mutta onnellisena.
Katselen, kuinka pirtistä näkyy öljylamppujen valo. Irrotan reen. Vien 
hevosen talliin.
Tarkistan, että hevoselle on vettä. Navettakissa Mustikin pääsi livah-
tamaan talliin oven auki ollessa. Kissa tulee maukuen luokseni. Rap-
sutan kissaa. Se seuraa minua, kun lisään heiniä hevoselle. Otan korin, 
jossa on leivontatarvikkeita ja kahvia. Astelen pirttiä kohti. Huomaan, 
että joulukuusikin on pihalla odottamassa jouluaattoa.
Astun pirtin ovesta sisään. Nuuhkaisen tuoksua. Tuore kahvi ja jou-
lutortut tuoksuvat.
- Tulehan tuoreelle kahveelle ja joulutortulle, isäntä huikkaa.
- Kiitos, minä tulen mielelläni, vastaan nostaessani pirtinpöydän pen-
kille korin, jossa on leivontatarvikkeita joulua varten.
- Oli mukava käydä kirkolla naapurin Martan kanssa, tuumaan.
- No se on hyvä, ettei ollut huono reissu, isäntä ynnää.
- Mekin Matiaksen kanssa löysimme joulukuuset, lisää isäntä.
Tuoretta kahvia ja joulutorttuja pirtinpöydän ääressä nauttiessam-
me mietimme, miten koristelemme joulukuusen. Mietimme mikä on 
joulun merkitys.
Joulu on valon ja ilon juhla!
Tähdet ja kuu loistavat kirkkaasti taivaalla. Kauniin valkoinen lumipei-
te kietoutuu puiden oksille. Hongat huminoivat. Pakkanen paukkuu 
nurkissa. Maatila rauhoittuu joulun viettoon.

Rauhallista Joulunaikaa!
Anna-Riikka Huhta

Taipaleenharjun 
kyläseura

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

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

Pudasjärven
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi
puh. 020 8346 310



14 15nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5114 nro 52PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2015

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Camilla
p. 050 527 8533

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta!
Parturi-kampaamo

Korpisen kyläseura ry 
toivottaa kaikille:

Hyvää Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2016.

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

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Talviset puitteet Syötteen 
Kyläyhdistyksen puurojuhlassa

Lumi narskui jalan alla ja 
pakkanen nipisti nenää ja 
poskipäitä. Kaunis, talvinen 
päivä torstaina 17.12. tarjo-
si juhlavat puitteet Syötteen 
Kyläyhdistyksen perinteisel-
le puurojuhlalle.

Joulutunnelmaa toivat ky-

Lapset laulavat joulupukille.

Kauneimmat joululaulut laulettiin kanttori Keijo Piiraisen säestyksellä.

lätalon porraspielen useat 
kynttilälyhdyt ja salin kau-
nis joulukuusi. Riisipuuro 
sekahedelmäsoppineen tuo-
tiin pöytään heti alkajaisik-
si, jolloin juhlasalista kuului 
jo melkoinen puheen sorina.  
Kylän väki, ja moni vähän 

kauempaakin, oli lähtenyt 
puurolle ja Kauneimpia jou-
lulauluja laulamaan. Puuroa 
ja soppaa riitti, ihan santsata 
asti. Tarjolla oli myös kahvia 
ja herkullisia joulutorttuja.  
Sitten jo kiiruhdettiin arpojen 
ostoon, jossa päävoittona oli 
joulukinkku sekä paljon mui-
ta voittoja.

Eteisen puolelta alkoi 
kuulua kopinaa. Lapsis-
ta joku rohkea kurkisti salin 
ovelta ja naama venähti oi-
tis hymyyn, kun näki itsensä 
joulupukin, joka oli napan-
nut keittiöstä mukaansa Jou-
lumuorin avustamaan lahja-
korin kantamisessa. Pukki oli 
viikon etuajassa, mutta sikäli 
ymmärrettävää, kun on niin 
monessa muussakin puuro-
juhlassa ehdittävä käydä vie-

lä ennen jouluaattoa.
Lapset piirittivät joulupu-

kin ja lauloivat hänelle pukin 
itsensä toivoman joululau-
lun ”Heinillä härkien kau-
kalon”.  Salissa aivan herkis-
tyttiin, niin kauniisti lapset 
lauloivat.

Hieman Joulupukki ehti 
kysellä, miten on ollut ai-
kuisten kiltteyden laita kulu-
neena vuonna. Tuntui olleen 
kuulemaansa tyytyväinen. 
Kysymättäkin oli selvää, että 
lapset ovat olleet kilttejä.

Joulupukin kiirehdittyä 
jatkamaan matkaansa, salis-
sa siirryttiin seuraamaan, ke-
nelle onnetar on suosiollisesti 
antanut voittoisat arvat. Ilta 
huipentui Kauneimpiin jou-
lulauluihin, joita säesti kant-
tori Keijo Piirainen. AR

Lämmintä joulumieltä Pärjänsuolla
Perinteeksi jo muodostunut 
Kauneimmat Joululaulut -ta-
pahtuma järjestettiin per-
jantaina 11.12. Pärjänsuon 
hirvihallilla. Paikallisista ak-
tiiveista muodostunut Hu-
pitoimikunta onnistui järjes-
telyissä jälleen kerran ja se 
näkyikin runsaassa osallis-
tujamäärässä, paikalle saa-
pui väkeä noin 110 henkeä. 
Myös kanttori Jukka Jaakko-
la lausui iloisen tyytyväise-
nä, kuinka mukava paikal-
la oli olla laulattamassa, kun 
kyläläiset aktiivisesti tulevat 
tapahtumiin tuvan täydeltä.

Ilta aloitettiin riisipuu-
ron ja sopan syönnillä, sa-
malla vaihdettiin kuulumisia 
ja nautittiin iloisesta tunnel-
masta. Lautaset tyhjenivät 
nopeasti, ruoka sai jälleen 
osakseen kiitosta. Hupitoi-
mikunnan kokkaustaidot on 
tiedostettu ja eritoten mais-
tettu toiminnan alkuajoista 
lähtien. Helposti oli aistitta-
vissa, että kyläyhteisön yh-
teishenki on hyvä ja nämä 
tapahtumat ovat tärkeäs-
sä roolissa yhteisöllisyyden 
lujittamisessa. Naapuriapu 
ja muista huolehtiminen on 
voimissaan edelleen. Syön-
nin jalkeen täysillä vatsoilla 
olikin sitten mukava laulella 

joululauluja kanttori Jaakko-
lan säestyksellä ja virittäytyä 
joulutunnelmaan. Koleh-
ti kerättiin Suomen Lähetys-
seuran työn hyväksi.

Lapsille tapahtuma on 
yksi vuoden kohokohtia, tie-
dossa kun on, että joulupuk-
ki käy paikalla. Tänäkään 
vuonna ei pukki kommel-
luksitta perille päässyt, vuo-
si sitten eksyi Pärjänsuon lu-
kuisilla risteyksillä ja tänä 
vuonna tenkkapoo oli sattu-
nut kulkupelien kanssa. Riit-

Kanttori Jukka Jaakkolan säestyksellä laulettiin Kauneimmat Joululaulut. Kaiken 
ikäiset kyläläiset osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin.

ti siinä lapsilla kerrottavaa 
ja ihmeteltävää hyvän to-
vin, ei ne joulupukillakaan 
aina niin mutkattomasti asi-
at suju. Lasten silmät loisti-
vat kuin tähdet taivaalla, kun 
pukki jakoi tuomisensa.

Tapahtumassa myytiin 
kylän toiminnan tukemisek-
si arpoja ja paljon hyviä pal-
kintoja olikin Hupitoimi-
kunta varannut voitoiksi. 
Arvonnan päävoittoina oli-
vat Texel -karitsantalja, kak-
si joulukinkkua, lahjakortti ja 

Räisäsen Kukkakori. Lisäk-
si arvottiin muitakin hieno-
ja jouluisia tavarapalkintoja. 

Illan päätteeksi juotiin 
kahvit luumukermakakun 
kera ja jatkettiin iloista kes-
kustelua. Tyytyväisin, ren-
toutunein mielin suunnattiin 
lopulta kotiin. Lämmin kii-
tos Hupitoimikunnan poru-
kalle onnistuneesta, tunnel-
mallisesta tapahtumasta!

Mirka Pääkkö, 
kuva Kirsti Juurikka

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita 
kuluneesta vuodesta. Toivotamme kaikille

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JA PÄIVI JUNNA 

Uusi osoitteemme 6.1.2016 alkaen KURENTIE 24, Pudasjärvi 
Puh.  0500 558 368, 050 347 0261

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

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!
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Joulujuhlaperinne elvytettiin Marikaisjärvellä   
Marikaisjärven toimitalos-
sa vietettiin joulujuhlaa lau-
antaina 12.12. Toimitalon ak-
tiivijäsenet halusivat virittää 
uudelleen jo hieman unoh-
duksissa ollutta perinnettä 
toimitalolla pidetyistä pik-
kujouluista. 

Riisipuuron ja torttukah-
vien houkuttelemina pai-
kalle saapuikin arviolta tois-
tasataa pikkujouluvierasta. 
Ohjelma oli perinteitä kun-
nioittava ja erityisesti lapset 
oli huomioitu hienosti.

Maukkaan joulupuuron ja 
hedelmäsopan nauttimisen 
jälkeen, lapsista muodostet-

tu ryhmä kynttilöineen esitti 
jouluevankeliumin. Sitä seu-
rasi Heinillä härkien kauka-
lon -yhteislaulu. Ilta jatkui 
mukavien extempore järjes-
tettyjen näytelmien ja visai-
luiden merkeissä. 

Illan kohokohta oli tietys-
ti joulupukin vierailu. Ihan 
Korvatunturilta saakka ker-
toi joulupukki paikalle kii-
rehtinyt. 

Hän kertoi katsoneensa 
ohjelmastaan, että Marikais-
järvellä täytyy piipahtaa kun 
siellä on niin kilttejä lapsia ja 
tällainen hieno tapahtuma.

Yhteisesti päätettiin, että 

tätä perinnettä tullaan jatka-
maan. 

Kari Stenius Lapset esittivät jouluevankeliumin.

Joulupukki kertoi tulleen-
sa Korvatunturilta saak-
ka.

Mieskuoro esitti Äidin porsaat.Soihdut sammuu tonttuleikki lisäsi joulutunnelmaa.
Pikkujouluperinne elvytettiin Marikaisjärvellä ja perin-
nettä päätettiin myös jatkaa.

Kurenalan Keskustan pai-
kallisyhdistyksen syysko-
kous oli tiistaina 15.12. kau-
pungintalossa. Kokous sujui 
lämpimän ja rakentavan kes-
kustelun puitteissa. Puheen-
johtajaksi jatkamaan valittiin 
pitkän kokemuksen omaa-
va järjestötyön ammattilai-
nen Martti Räisänen. Va-
rapuheenjohtajana jatkaa 
Reijo Talala, sihteerinä Oner-
va Ronkainen ja rahaston-
hoitajana Janne Moilanen. 
Muksi johtokunnan jäseniksi 
valittiin Kerttu Simu, Sointu 
Veivo, Seppo Sammelvuo ja 
Matti Holmström. 

Kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä vie-
raili kokouksessa ja kertoi 
terveiset valtakunnan politii-

Räisänen jatkaa Keskustan Kurenalan 
yhdistyksen vetäjänä

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen syyskokous sujui lämminhenkisenä ja 
rakentavan keskustelun merkeissä. 

kan ajankohtaisista asioista.
Vuonna 2016 tulee kulu-

neeksi 110 vuotta Keskusta-
puolueen perustamisesta. Sa-
mana vuonna on perustettu 

myös Pudasjärvelle paikal-
lisyhdistys, jota toimintaa jat-
kaa nyt Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistys. 110-vuotis-
juhlan suunnitteluun panos-

tetaan heti vuoden alusta. 

Onerva Ronkainen, 
kuva Heimo Turunen

Pudas-Kone osti 
ST1 nimellä 

tunnetun kiinteistön
Pudas-Kone Oy on muut-
tamassa kevättalvella uu-
siin toimitiloihin ST1 nimel-
lä tunnettuun kiinteistöön, 
jossa viimeksi toimi huol-
tokorjaamo ja kahvio. Yrit-
täjä Kyösti Hökkä kertoi, 
että kiinteistökauppa tehtiin 
joulukuun alussa kiinteis-
tön omistajan Hirsitimpurit 
Kokko Oy:n yrittäjä Hannu 
Kokon kanssa. 

Uudet, reilut 400 neliö-
metrin tilat ovat nykyisiä 
Kauppatie 4:ssä sijaitsevia ti-
loja huomattavasti suurem-
mat, joten tuotteet saadaan 
nykyistä paremmin esille 
ja tarjoamaan ehkä nykyis-
tä laajempaa valikoimaakin. 
Lisäksi samoihin tiloihin 

saadaan varastotilat, jotka 
ovat nykyisin eri rakennuk-
sessa. Parkkitilat laajenevat 
myös ratkaisevasti ja laa-
ja asfalttialue mahdollistaa 
muun muassa puutarhako-
neiden koeajon. 

Hökän mukaan Valtatie 
20 läheisyys tuo myös ohi-
kulkijoita asiakkaiksi ja eikö-
hän vuosikymmenien ajalta 
olevat nykyiset asiakkaatkin 
löydä uusiin tiloihin. 

- Tilat remontoidaan ko-
konaisuudessaan ja Pudas-
Kone Oy:n liiketoiminta siir-
tyy kokonaan uusiin tiloihin 
tulevan kevään aikana, ker-
too Hökkä.

Heimo Turunen

Pudas-Kone on ostanut ST1 nimellä tunnetun kiinteis-
tön ja muuttamassa uusiin tiloihin kevättalvella ennen 
puutarhakauden avaamista.

Viime viikolla on Suomessa 
laajasti uutisoitu kauppojen 
aukioloaikoja rajoittaneiden 
säännösten purkamisesta. 
Jatkossa kaupat saavat päät-
tää vapaasti aukioloajois-
taan. 

Pudasjärven K-supermar-
ketin kauppias Tommi Nis-
kanen totesi hyvillään, että 
nyt kaupoille tarjoutuu mah-
dollisuus myös kausivaihte-
luiden huomioimiseen.

– Myymälän aukioloaiko-
ja jatketaan järkevästi ja asi-

Kauppojen aukioloaikoihin 
vain hieman muutoksia Pudasjärvellä

akkaiden tarpeiden mukaan 
siten, että se ei nosta tuottei-
den hintaa. Suurin muutos 
tulee koskemaan erityises-
ti viikonloppujen ja kesäajan 
aukioloaikoja, selvensi Nis-
kanen.

Kauppias Tapani Ranua 
M-Tavaratalosta kertoi, että 
tässä vaiheessa ei ole aika-
tauluja pohdittu sen tarkem-
min.

– Entisillä aikatauluil-
la mennään. Vain joulunai-
kaan olemme pitäneet taloa 

avoinna myös sunnuntai-
sin. Yleensä sunnuntait ovat 
meillä lepoaikaa, Ranua ker-
toi.

Kauppias Pertti Heikki-
nen PerheMarketista arvioi, 
että aukioloajat tullaan pitä-
mään entisellään.

– Jokaisella on mahdolli-
suus pitää liikettä niin paljon 
auki kuin haluaa. Me kuiten-
kin menemme niin kuin en-
nenkin, Heikkinen totesi.

Myymäläpäällikkö Mark-
ku Päkkilä S-Marketista 

kertoi, että jatkossa liikettä 
pidetään avoinna vähän pi-
tempään kuin ennen lauan-
taisin ja sunnuntaisin. Lau-
antaisin liike on jatkossa auki 
kello 21 saakka ja sunnuntai-
sin liike avataan kello 10.

Arkisin pidetään avoinna 
kuten ennenkin. 

– Nyt katsotaan tilannet-
ta. Kuluttajathan sen viime 
kädessä päättävät, onko au-
kioloaikojen pidennys hyvä 
vai huono asia, Päkkilä tote-
aa. PK, AK
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.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

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
Pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

TERAMERI

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja laserhoidot

- nikama- ja nivelkäsittelyt
-  myös Sarakylässä pe ja la

FYSIOTERAPIAPALVELUT  JARI JA PÄIVI JUNNA
Jukolantie 6, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Uusi osoite 2.1.2016 alkaen Kurentie 24.

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut ammattitaidolla 
koti- ja yrityskäynteinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo - lähikunnat

KOSMETOLOGIPALVELUT JA HIERONTAA

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
Fysio- ja jalkaterapeutti-, lääkäri- ja kynsiteknikkopalvelut.

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella. Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Pistotie 1, 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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KATTOKOLMIKKO OY
Katto- ja rakennuspeltityöt

Ovi- ja ikkuna-asennukset sekä myynti
Esa Pulkkanen 0400 383 168

www.kattokolmikko.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

040 190 4344
Yli-Livo, 

Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 822 330 / 040 730 1513

TILITOIMISTOJA

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTI-
PORAUKSIA

PORAUKSIA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 
€ sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteis-
tä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm.  

Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 
rännit ja kattoturvatuoteet

Tehtaan paketissa Kaski-
puun ulko-ovi UOL1 Thermo 
10x21+karmit. Kätisyys oikea, 
valkoinen. 550 €. P. 040 530 
2573.

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANAKOTIELÄIMIÄ

Myydään lemmikkikanin poika-
sia. Kaikki kasittelyyn, pieneen 
lapseen ja koiraan tottunei-
ta, 60 €/per pupu, P. 040 444 
2030.

Sarapir tillä joulupäivänä Trio Naseva
Sarapirtillä esiintyy joulupäivän tansseissa perjan-
taina 25.12. Tri Naseva. Koillismaalta kotoisin ole-
valla bändillä taittuu tanssimusiikki tarpeen ja ti-
laisuuden mukaan. Luvassa on mukavaa menoa ja 
mutkatonta tunnelmaa. Nykyisessä kokoonpa-
nossa ovat mukana Ari Määttälä Kuusamo laulu, 
kitara ja basso, Matti Waenerberg Taivalkoski sak-

sofoni, koskettimet 
sekä Taivalkoskelta 
myös Asko Räi-
sänen laulu, midi-hanuri ja midi-taustat. Nase-
van tuttuja biisejä radioaalloilla ovat mm. ”Kaisan 
kanssa bailaamassa” ja valssi ”Sinilintu”, joita kei-
koilla usein toivotaan.

Kurenkoskessa lauantaina Haavekuva
Ravintola Kurenkosken tansseissa esiintyy lauan-
taina 26.12. Haavekuva-orkesteri, joka koostuu 
pitkän linjan soittajista, joilla on takanaan moni-
vuotinen soittokokemus. Orkesteri lupaa esittää 
jalan alle menevää tanssimusiikkia. Vuosi on ku-
lunut soittaen ja laulaen entiseen tapaan ympäri 
Suomea. Levymyyntiäkin on ollut tasaisen varmas-
ti. Näin vuoden lopulla Haavekuva haluaa kiittää 

kaikkia tanssipaikkoja 
sekä tanssijoita kaut-
ta Suomen. Jokaisella 
keikalla on ollut mukava soittaa! 

Kolmihenkisessä orkesterissa esiintyvät rum-
mut, laulu Jari Korolainen, kitara ja laulu Tuomo 
Rönkkö sekä kosketinsoittimet, haitari, laulu Eero 
Jokelainen. 

KUN HALUAT  PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA 

TAI TARVITSET 
JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.



18 19nro 51PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.12.2013 18.12.2013nro 5118 nro 52PUDASJÄRVI -lehti 23.12.2015

Mitä tehdä? Minne mennä?

Paavo, p. 0400 198 700
Bussi kulkee 2-viikon välein

parillisella viikolla.

LAIHDU TEHOKKAASTI AMMATTITAITOISEN
VALMENTAJAN TUELLA!

Pudasjärvi ABC 07-11.00klo
MAANANTAINA 14.9.

Vanhat ja uudet asiakkaat Tervetuloa!

Ilmainen INFO! Ei aloitusmaksua. 
(Säästö jopa 25-35 €).

MAANANTAINA 28.12.

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!

Toivotamme Rauhallista Joulua!
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taidekäsityönäyttely 5.12.-3.1.2016. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, 
la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18-19 lähtö Puikkarin pihalta, kävellään, juos-
taan, hölkätään yhdessä. 
Tanssit Siuruan työväentalolla pe 25.12. klo 21, Siuruan työväentalo, 
Siuruantie 2941.
Tanssit Sarapirtilla pe 25.12. klo 21-01, Sarakyläntie 4661.
Pikku-Syötteen Tapaninpäivän laskettelupäivä la 26.12.  klo 10-20. 
Tapanina taas lasketellaan Pikku-Syötteellä ja sulatellaan jouluherkkuja.
Bingo Taivalkosken urheiluhallila su 27.12. klo 18, Urheilutie 8.
Suomi Slalom-pujottelukisa Iso-Syötteellä su 27.12. Kilpailu alkaa 
klo 12, ilmottautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle. 
Mustin ja Lystin pujottelukisa Iso-Syötteellä ma 28.12. Mustin ja 
Lystin pujottelukisa on leikkimielinen tapahtuma perheen pienimmille! 
Osallistua voi lumilaudalla tai suksilla. Hauska ja vauhdikas kilpailu alkaa 
Lumimaassa klo 14, ennakkoilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 
mennessä.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 28.12. klo 9-9.15. 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Iso-Syöte SnowParkin iltasessarit ti 29.12. on ilmainen laskuilta klo 
19-21 kaikille parkkilaskijoille! 
Uuden vuoden vastaanotto Korpisen kylätalolla to 31.12. klo 19.
Pikku-Syötteen Uusi Vuosi Vanhan vuoden jäädessä taa ja uuden kolku-
tellessa, on hyvä nauttia laskettelusta Pikku-Syötteellä! To 31.12. klo 10-22.
Uuden Vuoden Soihtulasku & Ilotulitus, to 31.12. soihtuja aletaan ja-
kaa Iso-Syötteen lipputoimiston edessä klo 23.30. Lasku klo 23.55.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 11.1. klo 9-9.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 11.1. klo18 Tenavat-elokuva, klo 19.30 
Nuotin vierestä. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Neulekahvila kirjastossa to 14.1. klo 17.30-19. Pudasjärven kirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Internetin hyödyntäminen liiketoiminnassa to 14.1. klo 18-21.  Kult-
tuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 18.1. klo 9-9.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Bach-konsertti ke 20.1. klo 19. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 27.12.2015 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

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

Tervetuloa!

Koskenhovilla 
su 27.12.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

KASVATUKSEN PÄIVÄ 
Pudasjärvellä la 9.1.2016

klo 11–12.30 ja 13–14.30
Seurakuntakoti, Kirkkosali

Arvostettu lapsuuden asiantuntija, 
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen 
tohtori ja Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri

Jari Sinkkonen
esitelmöi aiheesta 

Tervetuloa!
Järjestäjät:

Pudasjärven seurakunta
Pudasjärven kaupunki

Lapsen ja 
nuoren hyvän 

itsetunnon 
kehittyminen

Tästä teemasta vanhempien ja 
muiden lapsen kasvun 

mahdollistajien on hyvä tietää. 

Pudasjärven terveysaseman ei-kiireellinen vas-
taanotto, laboratorio ja röntgen ovat suljettuina 24.-
27.12., 1.1.2016 ja 6.1.2016.

Pudasjärven terveysaseman kiireellinen vastaan-
otto (päivystys) on avoinna 24.12. kello 9-17 ja 25.-
27.12. kello 11-17.
1.1.2016 ja 6.1.2016 avoinna klo 11-17.

Pudasjärven ikäihmisten päivätoiminta on joulu-
tauolla 21.12.15-3.1.2016.

Vuodenvaihteen 
aukiolomuutoksia 
sote-palveluissa

Tervetuloa! Sarakylän NS

Lippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661

Orkesterina
NASEVA

pe 25.12. klo 21-01

Sarapirtillä kinkun sulatus 
TANSSIT

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa!

Seuraava tilaisuus:
Su 3.1. klo 11 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Rauhallista Joulua ja 
Jumalan siunausta vuodelle 2016!

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

Ke 23.12. avoinna klo 18-02
To 24.12. suljettu
Pe 25.12. joulupäivänä avaamme klo 20.00
PUBISSA suomirock/pop
SALISSA karaoke/-tanssit
lippu 7 € (sis. ep.)

La 26.12. klo 22.00
TAPANIN TANSSIT
HAAVEKUVA-YHTYE
lippu 12 € (sis. ep.)
Wintti ja Karaoke 5 €

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

to 24.12. suljettu 
• pe 25.12. 20-04 • la 26.12. 13-04

Hyvää Joulua!

Pudasjärven Osuuspankin hal-
lintoneuvosto valitsi kokoukses-
saan 9.12. pankin hallitukseen 
uutena jäsenenä maatalousyrit-
täjä Sirpa Jurmun. Entisistä jä-
senistä valittiin jatkamaan Eeva 
Harju, Timo Holmström, Han-
nu Honkanen ja Sampo Puuru-
nen. Lisäksi hallitukseen kuuluu 
toimitusjohtaja Teuvo Perätalo. 
Kokouksessaan 17.12. hallitus 
valitsi puheenjohtajaksi Hannu 
Honkasen ja varapuheenjohta-
jaksi Eeva Harjun. 

Kauppatieteiden kandidaatti 
Ville Suutari, 29 v, aloitti Osuus-
pankin sijoitusneuvojana 30.11.

Henkilömuutoksia 
Pudasjärven 
Osuuspankissa

OP tiedotus

Ville Suutari aloitti joulu-
kuun alussa sijoitusneuvo-
jana Osuuspankissa. 

Vuoden viimeinen lehti
keskiviikkona 30.12.2015.

Uuden vuoden ensimmäinen 
lehti perjantaina 8.1.2016

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy vuoden 

vaihteessa seuraavasti:

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
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Metsästä salvokseksi- joulusatu
Kaukana, kaukana keskustasta, pieni ekaluokkalainen kuuli, että 
ensi vuonna hän pääsee uuteen hirsikouluun, joka on ihan siinä 
matkalla, kun mennään jouluostoksille Kuusamon tietä Ouluun. 
Eräänä iltana pojalle ei tullut uni silmään. Hän puki hiljaa haala-
rit päälle. Pihaan oli satanut lunta. Poika alkoi huhkimaan ja puh-
kimaan ja kuinka ollakaan aamun valjetessa oli lumiukko valmis, 
kainalossaan pätkä Kontion hirttä, joita isä oli völjännyt muka 
saunapuiksi. ”Tämä viedään sitten kesällä sinne uuteen kouluun", 
ajatteli poika ja nukahti lumiukon viereen. 

Äiti heräsi aikaisin ja matkalla aamulypsylle iski lumiukko hä-
nelle silmää ja hän huomasi poikansa nukkuvan ukon vieressä 
maassa. Hän nosti pojan käsivarsilleen ja peitteli hellästi pors-
tuan vieraspetille. Isän saapuessa yövuorosta, hieroi poika uni-
sia silmiään ja alkoi innoissaan selvittämään isälleen, mitä oli 
yöllä tehnyt. Isä katsoi hölmistyneenä, nyökkäsi ymmärtäväises-
ti ja meni nukkumaan. Poika oli täpinöissään, ja päästyään kou-

luun, kutsui kaikki pihalleen katsomaan hienoa veistostaan. Naapu-
rin Mauno keljuili osaavansa tehdä lohen puusta ja keittäjät Hilkka 
ja Marja nauroivat hysteerisenä, kuinka pikkupoika oli seonnut. "Se 
on taas tietenkin katsellut tietokoneelta sen Tykkyläisen Juutuupeja 
koko yön, kun ne ei saa konetta kiinni. Se puskee sataa megaa niin 
lujaa. Ukko kulkee yöt töissä tai missä lie Persujen kokouksissa ja 
emäntä touhuaa yötä päivää navetassa. Tietäähän, mitä siitä tulee". 

"Ne on kuule höpöhommia tuommoiset veistokset", sanoi naa-
purin vanha kommunisti, ne on höpöhommia tuommoiset. Yhteis-
kunnan varoja tuhlataan ja sivukylien vanhukset jää ilman kaikkea, 
höpöhommia, sanon minä". Pihan ohi kulkee myös entinen reh-
tori nakaten niskojaan, " Mitä sitä tyhjää, mitä sitä tyhjää", totesi 
myös entinen etnisten maahanmuuttajien kotouttaja. Persut pilasi-
vat senkin työpaikan, kun rupesivat ajamaan paikkakunnalta paras-
ta jalkapalloilijaa, joka osasi potkimisen lisäksi vielä kalastaa, ainakin 
kehitysjohtaja kehui televisiossa. Ei täältä ole muut telkkariin pääs-

seetkään, paitsi tietenkin se Tykkyläinen.
Pojan mielestä varmaan sosiaalidemokraattinen opettaja 

ymmärtää, mutta hän sanoi lumiukon sulavan kesään mennessä. 
Poika katsoi ukkoa kyynel silmässä ja kosketti veistoksen 

porkkana nenää ja huomasi kuin kyynel olisi tipahtanut myös-
kin lumiukon hiilisilmästä. Navetan radiosta kuului Jore Marja-
rannan biisi: " Haaveet kaatuu". Äiti tulee navetasta ja lohduttaa 
poikaansa: " Älä välitä, kohta on joulu ja lapsille valmistuu ensi 
syksyksi uusi koulu. Kyllä siellä varmaan saa ensi talvena tehdä 
lumiukkoja, mutta ilman hirsiä kainaloissaan, ettei lapset louk-
kaa itseään". Poika pyyhki kyyneleet silmäkulmastaan ja kirjoitti 
kaverilleen Tykkyläiselle Facebookkiin,

Hyvää Joulua!
Tykkyläinen

Kokkauksen Väärti -keittokirja 
löytöretkenä makujen maailmaan

Yläasteelta lähtien ruoan-
laiton ja leipomisen parissa 
puuhastellut pudasjärveläi-
nen Tarja Hemmilä toteut-
ti pitkäaikaisen haaveensa 
toteuttamalla ”Kokkauksen 
väärti” -keittokirjan, jon-
ka julkaisutilaisuus torstai-
na 10.12. sai suuren suosion. 
Kirjastossa oli paikalla lähes 
100 henkeä. Kirjaa Hemmilä 
kuvaili löytöretkenä maku-
jen maailmaan. 

-Ajatus kirjan tekemisestä 
lähti elämään, koska monet 
ystäväni kyselivät resepte-
jä ja vinkkejä ruoanlaittoon. 
Siksi halusin kerätä par-
haimmat reseptini samojen 
kansien väliin. Suuri osa re-
septeistä ei mahtunut tähän 
yhteen kirjaan, sillä vuosien 
varrella niitä on kertynyt tu-
hansittain. Tässä ensimmäi-
sessä kirjassani rajasin resep-
tit ruokiin. Seuraavaksi aion 
koota kaikki rakkaimmat lei-
vontaohjeet toiseksi kirjaksi, 
kertoi Hemmilä.

-Olen pyrkinyt tekemään 
resepteistä helppoja, jot-

ta aloittelijakin uskaltaisi 
kokeilla niitä. Toki kirjasta 
löytyy myös jokunen haas-
tavampikin resepti. Kirja-
ni ajatuksena on ollut saada 
aikaiseksi vähän normaalia 
parempaa kotiruokaa, joka 
kuitenkin soveltuu hyvin 
myös perheiden omiin pie-
niin tai suurempiin juhlahet-
kiin. Reseptit on rakennettu 
tutuista raaka-aineista, ku-
ten esimerkiksi porosta, lo-
hesta ja kotimaisista mar-
joista. Tutut, turvalliset ja 
tuoreet raaka-aineet autta-
vat saamaan hyvän ja mauk-
kaan lopputuloksen, selvitti 
Tarja Hemmilä.

Kovakantisessa ja näyt-
tävästi toteutetussa kirjassa 
on 128 sivua. Kirjan ruoka-
kuvat saavat lukijalta veden 

kielelle. Julkaisu-
tilaisuuden suu-
ri yleisömäärä en-
teili myös kirjalle 
hyvää kysyntää ja 
niin on käynytkin. 
Ensimmäisten viik-
kojen aikana sitä on 
myyty jo useita sato-
ja kappaleita. 

Julkaisutilaisuu-
dessa Hemmilä esitteli 
kirjaansa ja Iiris Silvola lau-
loi, isänsä Mikko Silvolan 
kitarasäestyksellä. Tarja kiit-
ti lapsiaan Jarkkoa, Jussia 
ja Miiaa tuesta kirjan teke-
misessä. Lasten lisäksi kirja 
on omistettu edesmenneel-
le puolisolle Vesalle, jonka 
Hemmilä kertoi auttaneen 
tuellaan ja rakkaudellaan 
kirjahankkeen toteutumi-

Tarja Hemmilä (keskellä) on markkinoinut itse aktiivisella otteella kirjaansa osal-
listuen muun muassa joulumyyjäisiin liikuntahallilla. Myyntikavereina olivat ystä-
vät Terttu Kaivorinne ja Tuija Luukkonen.

Kirjailija esitteli kirjaa, kertoen olleensa ruoanlaitos-
ta ja leipomisesta kiinnostunut jo yläasteikäisestä 
lähtien. Harrastuksesta on tullut myös ammatti, sillä 
Hemmilällä on Pitopalvelut Paakarit yritys. 

Tarja Hemmilä yllättyi myönteisesti keittokirjan julkistamistilaisuuden suuresta 
yleisömäärästä.

sessa. Tarjan ystävä Liisa 
Goman on ollut kirjan te-
kemisessä viime vuosien 
suurin innoittaja.  Lapsil-
leen ja Liisalle Tarja ojen-
sikin ensimmäiset kappa-
leet kirjastaan. 

Heimo Turunen
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MEILTÄ METSÄNOMISTAJAN TILINPÄÄTÖSOSTOT

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, la sulj.

to 24.12. 8-12, 
pe 25.12. suljettu

543 XP

550€

543 XPG 
LÄMPÖKAHVOILLA
● Teho 2,5 kW
● Sylinteritilavuus
 43,1 cm3

● Paino 4,5 kg
590€

● Teho 1,8 kW
● Sylinteritilavuus  

35,2 cm3

● Paino 4 kg699€

MS 241 C M
● Teho 2,3 kW
● Sylinteritilavuus 

42,6 cm3

● Paino 4,5 kg

659€

MS 201 C-EM  ERGOSTART 
KEVYTKÄYNNISTYKSELLÄ    

759€

FS 460 
C-EM K

● Teho 2,2 kW
● Sylinteritilavuus 
 45,6 cm3

● Paino 8,4 kg

899€

FS 260 C-E

● Teho 2,0 kW
● Sylinteritilavuus 

41,6 cm3

● Paino 7,9 kg
● Raivausterä, 

kolmioterä ja 
siimapää

699€

● Paras suojausluokitus

95€

YHTEENSÄLAADUKAS METSURIN 
TURVA-AVOHAALARI JA 
TURVAPUSERO 245€

2 TERÄKETJUA + LAIPPA 49€

LH4 NOSTOKOUKKU 
+ KOTELO 

29€

LT6 PINOTAVARA-
SAKSET
+KOTELO

39€

PITKÄ KAATOVÄNKÄ

49€

MS 201 C-E 

”Suositun
242:n seuraaja”

Nyt myös kevyt-
käynnisteinen 
versio! 

”Monitoimikone”

Kevyt 
ammattilainen

Bensapihi 
ammatti- 
raivuri

Moni-
puolinen 
terä- 
varustus

METSURIN TURVASAAPPAAT

Ketun jouluateria
Kettu juoksi omaa tahtiaan pitkin hangen pin-
taa ja tutkaili vainullaan, mistä tulisi hajua vaik-
kapa jänispaistista. Tuolta kylän suunnalta sel-
laiset tuoksut yleensä lemusivat. Kettu halusi 
kunnon jouluaterian, oli saanut jotenkin tie-
toonsa ihmisten joulusta. Ihmisillä oli ruokaa 
jouluna yllin kyllin. Siinä muutaman talon välissä 
heinäkasalla jänis kökötti mukavassa asennossa 
jouluateriaa napostellen. Kyllä ketun teki mieli 
hyökätä pupun kimppuun, mutta ei uskaltanut, 
koska talot olivat ihan lähellä. 

Kettua harmitti, kun jänö söi heinää ma-
koisan näköisesti. Heinät tuoksuivat ketunkin 
sieraimiin hyvältä, viime kesän timoteita tieten-
kin. Samalla se myös katseli kylän taloryhmään 
päin ja huomasi parrakkaan ukon kulkevan ta-
losta toiseen säkki olallaan. Kettu mietti tuota-
kin touhua ihmeissään ja pelkäsi. 

-Kunhan ei vaan kerää porukkaa huomiseen 
kettujahtiin. 

Parempi oli kääntyä kohti metsän reunaa 
turvallisemmalle alueelle. Kettu juosta jolkut-
teli foxrotin tahtiin… hidas, hidas, nopea, no-
pea… Ketun juoksuaskel sopi niin hyvin tälle 
tahdille. Siinä jolkutellessaan ketulle mieleen; 
minullahan on tuolla ”pakastimessani” kinkun 
luu. Jostakin se oli löytynyt ja säilötty oikein 
juhlapäivällisen varalta. 

Hyvän haju-aistin turvin pakastin löytyi, ja ei 
muuta kuin ”kansi auki” ja joulu-aterialle. Kettu 
asetteli luun etutassujensa väliin, haisteli ja nuo-
leskeli ja makusteli miltä tällainen kylmä ateria 
maistuu. Ensin se ihmetteli savun hajua ja oli ih-
meissään siitä. Miksi kinkun luuta on savussa pi-
detty? Ja toisekseen, luu maistui suolaiselta ja 
kettu arvelikin että tätähän on varmaan hierot-
tu suolaheinissä. 

-No, kun olen sen säilyttänyt, niin alanpahan 
jyrsimään, se tuumi. 

Siinä jyrsiessä tuli mieleen lämmin jänispais-
ti, mutta kettu karkotti ajatuksen mielestään ja 
aikaa kului  tovi, ennen kuin vatsakin tuntui saa-
neen tarpeekseen savun makuisesta luusta. Sit-
ten vaan jäljelle jäänyt pala säilöön takaisin. 

-Pitänee jättää loput seuraavaan jouluun, 
kaiken varalta.

Kun kettu oli huolella peittänyt lopun ate-

riastaan, niin se istahti hangelle kuuntelemaan 
ja haistelemaan mitä seuraavaksi tekisi. Lipaisi 
kielellään kylmää, raikasta lunta, koska alkoihan 
se janottamaan suolainen luu. 

Kettu istahti, liikutteli rauhallisesti korviaan, 
nosti päätään ja kuunteli. Jossain kaukana ku-
mahteli kirkonkellot. Äkkiää kuului suhinaa ja 
tuo illalla näkynyt parta-ukko ajaa körötteli po-
rollaan kohti pohjoista. 

-Ei ollutkaan kokoamassa jahtiporukkaa, 
niin kuin pelkäsin, kettu hengähti helpottunee-
na. 

Nyt olikin julistettu joulurauha myös met-
sänväelle! Huuhkajan siipien havina kuului pui-
den latvustossa, jossain sukulaiskettu haukahte-
li ja ilmassa leijui joulun tuntu. 

Siinä kinoksella istuessaan ketulla oli käy-
tössä kaikki aistit. Ainahan voi jotakin sattua ja 
kaikenlaista sattuukin. Ja kuinka ollakaan, lumen 
alta alkoi kuului pientä kahinaa.  Ketulla kun on 
tarkka kuulo ja aistit oli valppaana, niin se nousi 
äkkiä seisomaan, suuntasi tarkasti, vartalo pin-
gottui kaarelle ja hyppy - kas vaan, hiirihän siel-
tä löytyi. Iloisena kettu heitteli saalistaan muu-
taman kerran ilmaan. 

-Sainpas tästä nyt jälkiruuan! 
Saalis meni muutamalla hotkaisulla ketun 

mahaan, ei jäänyt edes ruuan tähteitä, se meni 
kaikkine karvoineen. Yö oli jo ehtinyt aika pit-
källe ja kaikki äänet olivat loppuneet. Ketun 
vatsa oli täynnä sapuskaa. Vähän sitä harmitti 
vieläkin kun se mietiskeli, että olisi se jänis ol-
lut maukas joulu-ateria. Varmuudeksi kettu kä-
väisi vielä tutkimassa heinäkasaa, löytyisikö siel-
tä paistia, mutta ei ollut. Kyläkin oli hiljentynyt 
ja suurin osa valoista sammutettu. Kaikkialla oli 
hiljaista.

Niinpä kettu jolkotteli takaisin metsään. Se 
kierähti näreen juurelle makoilemaan ja odot-
tamaan aamua. Siinä aamua odo-
tellessaan oli hyvä suunnitella jo 
seuraavan yön pyyntitaktiikkaa. 
Vasta päivän valjetessa kettu nu-
kahti tyytyväisenä yöunilleen!

Kauko Kuukasjärvi

Kirkko täynnä Nyt syttyy valot 
tuhannet -joulukonsertissa 

Pudasjärven Osuuspankki järjes-
ti perjantaina 11.12. Pudasjärven 
kirkossa Nyt syttyy valot tuhan-
net Joulukonsertin, joka kokosi 
kirkon täyteen kuulijoita. Esiinty-
jänä oli musiikin moni ammatti-
lainen, laulaja Laura Voutilainen. 
Häntä säesti maineikas pianotai-
teilija Jouni Somero.

Voutilainen kertoi olevansa 
ensimmäistä kertaa Pudasjärvel-
lä, Somero on sen sijaan vieraillut 
usein paikkakunnalla. 

-Laulamme joulumielellä. Jou-
lu on valon ja ilosanoman sekä 
rauhan juhla. 

Voutilainen lauloi Jouni So-
meron sovittamia rakastetuimpia 
joululauluja, joita yleisö kuun-
teli hiljentyneinä ja hartain tun-
nelmin. Uudempana oli Kaksi 
kynttilää, jonka Voutilainen ker-
toi herkistäneen hänet Jari Sillan-
pään esittämänä heidän yhteisel-
lä pikkujoulukiertueella viime 
vuonna. 

Taiteilijat olivat tuoneet mu-
kanaan kirkkoon fyygelin, jolla 
Somero esitti taiturimaisesti jopa 
häikäisevästi Sibeliuksen Finlan-
dian.

Voutilaisen sellon soittamisen 
taidosta saatiin näyte, kun hän 
soitti sellolla Toivo Kuulan Sanat-
toman laulun. 

Vaikuttavan lopetuksen kon-
sertti sai Voutilaisen lempikappa-
leella Franz Schubertin ”Ave Ma-
ria” ja Vexi Salmen suomentaman 
Jos joulu jää sydämeen. Konsert-
ti päättyi yhteislauluun ”Maa on 
niin kaunis”. 

Pudasjärven Osuuspankki oli 
järjestänyt edestakaisen linja-au-
tokuljetuksen, jota monet kon-

Laura Voutilaisen monipuolisista esiintymistaidoista kertoi 
se, että välillä hän soitti selloa Jouni Someron säestyksel-
lä. Mainittakoon, että konserttiin oli tuotu Someron toimes-
ta oma fyygeli.

Yhteisesti laulelun ”Maa on niin kaunis” -virren aikana So-
mero ja Voutilainen olivat yhdessä kirkon edessä. 

serttiin saapuneet kuulijat käyt-
tivätkin.

Laura Voutilainen julkaisi 
ensimmäinen albuminsa Laura 
Voutilainen vuonna 1994, joka on 
myynyt jo yli 135 000 kappaletta. 
Voutilainen oli Suomen edus-
taja Eurovision laulukilpailussa 
vuonna 2002 kappaleella ”Ad-
dicted to You”. Vuonna 2010 hän 
sai Iskelmä Finlandia palkinnon. 
Viimeisimmän studioalbuminsa 

KokoNainen hän julkaisi 2013.
Jouni Somero on yksi ahkerim-

min esiintyviä suomalaisia muu-
sikoita. Hän on soittanut uran-
sa aikana yli 2700 konserttia eri 
puolilla maailmaa: Euroopassa, 
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Vuodesta 1990 hän on toiminut 
pelkästään konsertoivana pianis-
tina.

Heimo Turunen


