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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tapahtui 
Pudasjärvellä 

vuonna 2014 
s. 4-6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 7.1.2014
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Uudet asiakaspäätteet 
käytettävissänne.

Halutessasi voit hoitaa laskujen 
maksamisen ja muut pankkiasiat 

itsepalveluna konttorissamme pankin 
aukioloaikoina. Asiantuntijamme 

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

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

®

Vitamiinit talveen!

Suomen suosituin vitamiinisarja*

MINISUN Multivitamin 
Daily 125 tabl. 

12,90 (norm. 13,39/100 tabl.)

MINISUN Multivitamin 
JUNIOR super-appelsiini 

125 tabl. 
12,90 (norm. 13,30/100 tabl.)

MINISUN Multivitamin 
JUNIOR tähtimarja  

125 tabl. 
12,90 (norm. 13,30/100 tabl.)

MINISUN D-vitamiini 
50 mikrog. 125 tabl.

16,90  (norm. 17,78/100 tabl.)

MINISUN D-vitamiini 
20 mikrog 125 tabl. 

12,90 (norm. 13,16/100 tabl.)

AURINKOLASIT
voimakkuuksilla
S-Etukortilla alk.99€

AL
–80%
PALJON MERKKIKEHYKSIÄ

Tarjous voimassa 31.1.2015 asti ostaessasi kehykset ja linssit. Kehykset ja aurinkolasit 
erityismallistosta. Aurinkolasitarjous voimassa S-Etukortilla. Etu koskee uusia tilauksia. 
Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske 
piilolinssinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia. Mallistot vaihtelevat myymälöittäin

AJANVARAUS silmälääkärille  
tai optikolle 08 822 416

OPTIKON
NÄÖN- 

TARKASTUS

0€

alkaa

PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma-pe 9.30-17

Hammaslääkäri
Yleislääkärit  Erikoislääkärit

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantti)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Liisa Karinen, gynekologiset- ja 
ultraäänitutkimukset to 15.1. ja ma 16.2.  
Olli Heikkilä yleislääkäri ti 20.1. ja ti 27.1. 

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358Myös rekisteristäpoistot

 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Löydät ilmoituksemme keskiaukeamalta
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 

Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Ilmoitukset
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

040 195 1732

Rakkaat lähimmäiset, vuo-
si alkaa olla kulunut, on 
kiitoksen aika.

Palaan Joulun alusai-
kaan. Saimme Suoman 
kanssa pakata M-tavara-
talossa jouluevästä asi-
akkaillemme. Ja tästä yli-
määräisestä mieluisasta 
”hässäkästä” saimme kiit-
tää Lions Club Pudasjärvi 
Hilimoja. Teitte tietämät-
tänne Joulun ihmeen, an-
tamisen ilon, joka koitui 
siunaukseksi ihmisille, lä-
himmäisille, yksinäisille. 
Joku muisti, arvosti juuri 

On kiitoksen aika
sinua. 

Kiitokset saa myös Ou-
lunkaaren ”Tiimi” Satu, olet 
uurastanut pitkään saadak-
sesi meidän asiakkaille uu-
det asunnot. Teit osaltasi 
Unelmasta totta. Oma asun-
to, postilaatikko, asuntosi 
avaimet taskussa. Tavallinen 
elämä. Odotamme innolla 
uutta vuotta ja uusia koteja.

Kiitokset saa myös koko 
Pudasjärvi. Täällä asuu hie-
noja ihmisiä, joilla on sydän 
paikallaan, täällä välitetään 
ihmisestä. On vierellä kulki-
jaa ja taluttajaa, jos sellaista 

tarvitaan. 
Ja vielä viimeisenä, mut-

ta ei vähempänä, kaiken 
päälle on meidän Pudasjär-
ven seurakunta, joka on pe-
lastanut meidät monesta pu-
lasta. Antanut ammattiapua 
kun tarvitsemme tukea dia-
koniatyöhön, lähimmäisen 
palvelemiseen ja ihmistä 
kunnioittavaan elämään.

Yhteistyössä jatkaen, ilolla 
Uutteen Vuoteen 2015!

Onerva Ronkainen

Kuka teki joulun meille? Tuliko joulu kotiimme, kun 
kuusi tuotiin sisään aatonaattona? Se ei ole edes aito 
kuusi. Se haettiin varastosta, ja se piti koota. Kun kuusi 
oli saanut kynttilät ja koristeet, se näytti ihan kauniilta, 
muttei tuoksunut ollenkaan. Toiko kuusi joulua meille?

Kaupan ruuhkassa oli ihme kyllä, joulun tuntua. Ih-
miset olivat ystävällisiä ja toivottelivat hyvää joulua! 
Ostoskärry täyttyi kumman nopeasti. Onneksi oli 
asialista mukana, ettei mitään unohtuisi. Niin, tosiaan, 
hyvän joulun toivotuksia. Näin on tapana sanoa. Mut-
ta, toiko tuo toivotus joulua meille?

Nyt halusimme käydä Toni-vauvamme haudalla, jos 
vaikka aattona emme ehdi. Sytytimme kynttilän lyh-
tyyn ja muistelimme pienen enkelimme lyhyttä elä-
mää. Kävimme muidenkin rakkaittemme haudoilla sy-
tyttämässä kynttilän. Hautausmaan rauha toi joulua 
lähelle. Kauniisti paloivat jo useat kynttilät aatonaat-
tona haudoilla.

Kotiin tultuamme aloimme siivoamaan, ja valmis-
tamaan ruokaa. Nuorimmat tyttömme tekivät joulu-
siivouksen. Leivinuunin lämpöön sujautettiin laatikko-
ruokia. Ja kinkku pantaisiin sitten yöksi paistumaan. 

Isommat pojat pesivät saunankin. Toiko siivottu koti ja 
itsevalmistetut ruuat joulua meille?

Koti alkoi olla joulukunnossa, ja odottelimme äi-
tiäni ja poikamme perhettä joulun viettoon. Oli mu-
kava saada oma äiti vieraaksi. Hänellä on tapana viet-
tää joulua lastensa perheissä. Meillä oli hauskaa, kun 
mumma esitti tonttupuvussa, kuinka tonttu seisoo 
päällään ja kävelee käsillä. 83-vuotiaalla on taito säi-
lynyt vieläkin. Nytkö sen joulun teki nämä vieraat, ja 
hurjat tonttutemput?

Jouluaattona kuuntelimme joulurauhan julistusta 
Turusta. Joulurauha - todella joulurauha, senhän pitäi-
si viimeistäänkin tehdä joulu.

Ennen joulupukin vierailua rauhoitumme kodin 
joulua viettämään. Laulamme enkelivirttä ja kuunte-
lemme nuorimman lapsemme lukemana jouluevanke-
liumin. Ehdimme laulaa muitakin kauniita joululauluja. 
Lahjat annettiin ja lahjat saatiin. Toiko lahjat ja joulu-
pukki joulua meille?

Jouluaamuna lähdimme kirkkoon. Kirkossa oli juh-
lallinen tunnelma.Sanoma Joulunlapsen, Vapahtajan 
syntymästä jouluyönä pysäyttää kuulijat joulurauhaan. 

Kuka teki joulun? Jumala, Taivaan Isä teki tästäkin jou-
lusta joulun.

Vietinpä joulua miten tahansa ja missä tahansa, 
joulu on silloin kun Jeesus asuu sydämessä.

Kiitos joulun tekijöille!

Loppiaisena tietäjät Itäisiltä mailta matkasivat Jeesus-
lapsen luo kirkkaan tähden opastaessa. Kun tietäjät saa-
puivat Betlehemiin, tähti pysähtyi sen paikan yläpuolelle, 
jossa Jeesus oli. Suuri oli hämmästys Marian ja Joosefin 
asunnossa, kun ylvään näköisiä miehiä astui lapsen vuo-
teen äärelle. Tietäjät laskeutuivat polvilleen ja kumarsivat 
monta kertaa maahan asti. Sitten he avasivat aarreark-
kunsa. He antoivat kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja 
mirhaa. Jumala varoitti unessa tietäjiä palaamasta He-
rodeksen luo. He menivätkin toista tietä kotimaahansa. 
(Matt. 2: 1-12)

Kerttu Luokkanen

Kuka teki joulun?

Messu seurakuntakodis-
sa su 11.1. kello 10, Risto 
Räihä, Jaakko Sääskilahti, 
Jukka Jaakkola.

Lähetystyö:  Kirpputori auki 
seuraavan kerran ke 14.1. 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 12.1. kello 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 13.1. kello 12-
13.30.
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodissa  ke 7.1. 
ja to 8.1. kello 10-13. Iltaper-
hekerho to 8.1. kello 16.30-
18.30.  Paukkerin perheker-
ho pe 9.1. kello 9.30-11.30.  
Perhekerho Sarakylän kou-
lulla päiväkerhotilassa ke 
7.1. kello 11.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-
jantaisin kello 9.30-12. Il-
moittautumiset (08) 882 
3100. 

Satumuskari Hopeatiuku  
pe 9.1. seurakuntakodissa 
2-3  -vuotiaiden ryhmä kello 
9.30-10.15 ja 4-5 –vuotiaiden 
ryhmä kello 10.30-11.15.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
seurakuntakeskuksen isossa 
kahviossa torstaina 8.1.2015 
kello 16.30. 
Rauhanyhdistykset: Ompe-
luseurat pe 9.1. kello  18.30  
Yli-Livolla Päivi ja Juha-Pek-
ka Luokkasella (Mikko Tuo-
himaa). Päiväseurat Ku-
renalan ry:llä su 11.1. kello 
13 (Kari Ahola, Hannu Tuo-
himaa).
Kastettu: Ilmari Eetu Viljami 
Kiminki.
Haudattu:  Asta Manninen  

85 v, Maria Hillevi Illikai-
nen 84 v.
Lähetyksen mattoarpajais-
ten voitot:
1. Poppanasängynpeitto,  
nro 51 Jenna Takkinen. 2. 
Matto, nro 110 Sari Uusi-Il-
likainen. 3. Matto, nro 11 
Maijaliisa Luokkanen. 4. 
Matto, nro 194 Arja Er-
vasti. 5. Matto, nro 84 Jo-
hana Torvinen. 6. Mat-
to, nro 440 Rosanna 
Koivukangas. 7. Mat-
to, nro 335 Ulla Liuk-
ko. 8. Matto, no 746 
Irma Illikainen. 9. 

Lämmin kiitos 
merkkipäivääni muistaneille ja 

yhteistyökumppaneille.
Annoitte mahdollisuuden 

auttaa erityisryhmien liikunta- ja 
leirimatkojen tukemista.

Paavo Tihinen

Matto, nro 148 Iida Koivu-
kangas. Arvonta suoritet-
tu Pudasjärven poliisiase-
malla 2.1.2015. Onnittelut 
voittajille!

Ta
lvi

Kuunsirppi, revontulet, tähtivyöt,
hyytävä kylmyys ja valkoisuus.
Vaarojen rinteiden matalat kuuset,
kumartavat lumen painosta pakkaselle,
järven sini vankina valkoisuuden alla.
Hetken auringonsäde väreilee puiden oksistossa,
kalpea välähdys valkoisella hangella.
Paleleva luonto huokaa hiljaa, odottaa,
lämpöä, valoa, kevättä.

Vilho Outila
Erämaakaupunki
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutuksesi 
kerralla kuntoon.

Vakuutusedustaja Jenni Timonen-Högli 
Puh. 040 363 6720

Tervetuloa
Turvaan!

83x100_Timonen_Hogli_112014.indd   1 24.11.2014   11:35:50

Teatterimatka -  perjantaina 30.1.2015

OULUN  KAUPUNGINTEATTERIIN
pienen näyttämön esitykseen 

” Yksiöön en Äitee ota on huikean koskettava
komedia Kotalan perheestä.”

Lippu ja matka: 
•  36 € peruslippu/ 33 € eläkeläiset/ 
 22 €  - alle 26-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, 

varus- ja siviilipalvelumiehet
•  Lähtö kaupunginvirastolta klo 17.15
•  Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!

Järjestää  Pudasjärven kaupunki/ 
kulttuuripalvelut

Tiedustelut ja sitovat 
ilmoittautumiset kulttuuritoimis-

toon perjantaihin 16.1 mennessä, 
puh. 040 585 6229.

MYYDÄÄN / VUOKRATAAN
Lämmin hallitila, 

kolme autopaikkaa + varasto, 
yht. n. 165 m2 ja 

toimisto, kolme huonetta, 
minikeittiö, wc, varasto, 

yht. n. 70 m2. 
Osoitteessa Kurentie 24.

Tiedustelut Kuljetus Loukusa Oy
p. 0400 296 077, 0400 311 233

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

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

Hinnat voimassa 
to-su 8.-11.1.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

399

Valio Hyvä suomalainen  
Arki juusto
750 g (5,32/kg) ja 

Arki gouda  
625 g (6,38/kg)

KPL
Ilman korttia 5,49-5,99 kpl (7,32-9,58/kg)

-27-33 %

Voimassa to-su 8.-11.1.

399
Kariniemen  
kananpojan  
minuuttipihvi
350-390 g (10,23-11,40/kg)

RS
Ilman korttia 5,35 rs (13,72-15,29/kg)

Voimassa to-su 8.-11.1.

-25 % 099
Banaani
Costa Rica

KG

Voimassa to-su 8.-11.1.

139
RS159Flora 

margariinit
400 g (3,48/kg)

SÄÄSTÄ! KATSO ALLE  
-ATERIAVINKIT 
K-SUPERMARKET.FI

2€
/ annos

Vaasan  
Taikaruis 100 %  
viipaleet
550 g (3,62/kg)

199
PS219

219
RS

K-Menu  
sika-nauta 
jauheliha
400 g (5,48/kg)

199
PKT

Meetvurstit
250 g (7,96/kg)

099
TLK130

Juissi  
mehujuomat
1 l (0,99/l) 
ei sokerittomat

Kiivi
500 g (1,98/kg)
Italia/Kreikka

099
RS

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

HOT STONE-
JALKAHOITO

HOT STONE-
KUUMAKIVIHIERONTA

SELÄN ALUEELLE

VOIMASSA 1.1 - 28.2.2015

50€

30€

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Tapahtui Pudasjärvellä     vuonna 2014
Vuosi 2014 on nyt taputeltu ja jälleen Pudasjärvi-

lehti tarjoaa katsauksen kaupungin monipuoliseen 
tapahtumavuoteen. Monet tapahtumat ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa paikallisten 
kalentereissa ja sydämissä. Perinteiset tapahtumat 

ovat saaneet myös uusia tilaisuuksia rinnalleen. 
Suuria koko maata kiinnostavia tilaisuuksiakin 

mahtui mukaan...
Koko vuoden Pudasjärvi-lehdistä tehty kooste 

näyttää kattavan läpileikkauksen suurista ja vähän 
pienemmistäkin tapahtumista. Yrityselämässäkin 

tapahtui paljon uutisoitavaa.

Tammikuu
Syötteellä vuosi 2014 lähti kosteasta säästä huolimatta liikkeelle hyvis-
sä merkeissä. Uutta Vuotta oli vastaanottamassa Iso-Syötteen rinteiden 
juurella ainakin 1000 henkeä, jotka saivat seurata soihtulaskukulkuet-
ta ja näyttävää ilotulitusta. Rinteillä oli hyvä keli lasketella ja hiihtola-
dut kunnossa. 1.

Uutta vuotta otettiin vastaan myös muilla puolilla Pudasjärveä, ku-
ten Korpisen Kylätalolla. Vuodenvaihteen ilotulituksen kustansivat kylä-
seuran lisäksi monet yksityiset henkilöt.  

Pudasjärvellä useita vuosia vireillä oleva jäähallihanke otti huomatta-
van askeleen eteenpäin, kun keskiviikkona 8.1. kaupungin virastolla noin 
30 henkilöä kokoontui jäähalliyhtiön perustavaan kokoukseen. Kiinteis-
töyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Hemmilä.

Kansanedustaja Tapani Töllillä oli Sammelvuo-salilla 24.1. järjestetys-
sä Kansanedustajat kouluissa -tapahtuman kuulijoina noin 350 pudas-
järvisten koulujen oppilaita opettajineen. Koululaiset ja opiskelijat saivat 
mahdollisuuden esittää kysymyksiä edustajalle haluamistaan aiheista. 2.

Helmikuu
Umpihankihiihtokisa Syötteellä 7.-9.2. keräsi 60 kovakuntoista ja hurja-
päistä urheilijaa. Kisaan ei kuulu pelkästään hiihtoa umpihangessa, vaan 
lisäksi kaikenlaisia eräolosuhteissa selviämiseen liittyviä tehtäviä. Osal-
listujia saapui myös Englannista, Venäjältä, USA:sta ja Italiasta.  3.

Pudasjärveläiset olivat aktiivisesti mukana osallistumassa yhteisvas-
tuukeräykseen. Pudasjärven seurakunta järjesti seurakuntatalolla tors-
taina 20.2. yhteisvastuuperhetapahtuman, josta saadut tuotot meni-
vät tukemaan suomalaisen saattohoidon kehitystä sekä ihmisoikeuksia 
Guatemalassa.

Lukion Vanhojen tansseja ihailtiin kun toisen vuosikurssin opiskeli-
jat esittivät perjantaina 14.2. Tuomas Sammelvuo-salissa perinteistä oh-
jelmistoa, sekä erikoisena kevennyksenä, joka huipentui Ylviksen What 
Does The Fox Say -kappaleeseen. Perinteisiä lukiotapahtumia edustivat 
myös penkkarit, missä abiturientit hauskoissa asuissaan kiersivät kes-
kustaa rekan lavalla.  4.

Pudasjärven Panumalla vietettiin perinteistä koko perheen talvita-
pahtumaa ja Panuman Kulta-ajoja sunnuntaina 23.2. Aamupäivällä ollut 
räntäsade hellitti sopivasti otteensa kisojen alkaessa. Päivän nopein ajo-
kas oli Team Tölkin omistama ja Jaakko Lahdenperän ohjastama poro 
Diili Kiiminki-Kollajan paliskunnasta, joka voitti palkinnoksi kimpaleen 
aitoa Lapin kultaa. 5.

Pudasjärven 375 –vuotisjuhlapäivän pitäjänkokous ja konsertti jär-
jestettiin keskiviikkona 26.2. Pudasjärven kirkossa. Juhlaan osallistui 
noin 300 henkeä. Juhlassa pohdittiin historiaa, nykypäivää ja tulevaisuut-
ta, näytelmän, puheiden ja muun ohjelman siivittämänä.

Maaliskuu
Rajalta Rajalle hiihto Kuusamosta Tornioon hiihdettiin tänä vuonna 31. 
kerran 6.-15.3. ja joka aamu oli nollakeli. Hiihtäjiä oli ennätyksellinen 
määrä: 19 eri maasta oli yhteensä 380 hiihtäjää, joista 128 oli suoma-
laisia. 6.

Lentopallon ystävillä oli torstaina 13.3. Tuomas Sammelvuo -salissa 
mieluisa ja mielenkiintoinen tilaisuus, kun salin nimeämisen innoittaja, 
lentopalloilija ja Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja Tuomas Sam-
melvuo saapui palkitsemaan kasvattajaseuransa Pudasjärven Urheilijat. 
Sammelvuo luovutti kasvattajaseuralleen viime vuoden Urheilugaalassa 
saamansa 2000 euron Sportti- Passi -stipendin. 7.

Pudasjärvellä toimivat metsäalan ammattilaiset järjestivät yhteises-
ti perjantaina 21.3. metsänomistajille tarkoitetun Metsäpäivän Pudas-
järven torille. Kutsua noudatti arviolta tuhat kiinnostunutta, vaikka aa-
mulla oli lumisadetta. Puhujana oli valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen 
ja toimintaansa päivässä esitteli valtava määrä paikallisia toimijoita. 8.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona 26.3. pitämässään koko-
uksessa Tolpanvaaran-Jylhänvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan, 
joka mahdollistaa alueelle 22 tuulivoimalan rakentamisen. Rakennusvai-
heen aktiivinen aika alkanee suunnitelmien mukaan syksyllä 2015.

Huhtikuu
Syksyllä 2013 valmistunut Pikku-Paavalin päiväkoti eli maailman suurin 
hirsinen päiväkoti, vihittiin virallisesti käyttöön tiistaina 1.4. Juhlassa oli 
runsaasti laulu- ja leikkiohjelmaa. Talon käyttäjät ovat selkeästi olleet 
tyytyväisiä uuteen, kodikkaaseen päiväkotiin, kuten väen ilmeistä saat-
toi päätellä. 9.

Iso-Syötteellä järjestettiin 2.-5.4. slopestyle-kilpailu. IS Open oli en-
simmäinen viiden tähden WST-slopestyle-kilpailu Suomessa. Siihen osal-
listui Sotshin olympialaisissakin mukana olleita lautailijoita. Huipputäh-
det häikäisivät katsojia suorituksillaan ja jälkikäteen kehuivat vuolaasti 
Iso-Syötteeen kisaolosuhteita. YleX:n suorat radiolähetykset Syötteeltä 
toivat paljon näkyvyyttä alueelle. Samalla räpin ystävät valtasivat Hotel-
li Iso-Syötteen, kun YleXPop-klubissa perjantaina 4.4. esiintyivät Gasel-
lit sekä lauantaina 5.4. Timi Lexikon. 10.

Pudasjärven Virkistyskalastajat järjestivät sunnuntaina 6.4. Pudasjär-
ven Havulan rannassa pilkkikilpailut, johon osallistui 73 pilkkijää. Hyvistä 
kalasaaliistaan tunnettu kisa houkutteli paikalle kilpailijoita myös ympä-
ristökuntien alueilta aina Kuusamoa ja Raahea myöten.

Kansallisen Veteraanipäivän juhlaa vietettiin ”kiitollisina kohti tule-
vaisuutta” tunnuksen alla sunnuntaina 27.4. Pudasjärven seurakuntakes-
kuksessa. Juhlajumalanpalvelukseen osallistui 165 henkeä. 11.

ITF Taekwon-Don EM-kisat pidettiin tänä vuonna Italian Ricciones-
sa 24.–27.4., missä Pudasjärveläinen Julia Pätsi sijoittui neljänneksi alle 
50-kiloisten sarjassa. Taekwon-Do on tuonut paljon aktiivista elämää 
Pudasjärvelle, sillä toukokuun suurleiri keräsi yli sata eri-ikäistä harras-
tajaa.
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Tapahtui Pudasjärvellä     vuonna 2014
Toukokuu
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.5. valita uu-
deksi kaupunginjohtajaksi Posion kunnanjohtajan Tomi Timosen. Vuoden 
mittaan Timonen on otettu hyvin vastaan ja hänet on todettu tunnolli-
seksi ja taloushenkiseksi johtohahmoksi.

Karhukunnaalla järjestettiin perjantaina 9.5. avointen ovien päivä, 
jonka aikana yleisöllä oli mahdollisuus tutustua hirsikorttelin eri toimi-
joiden ja yritysten palveluihin sekä toimintaan. Tapahtuman tarkoitus oli 
myös osaltaan antaa tietoa hirsirakentamiseen liittyvistä asioista. Kar-
hukunnaasta on muodostunut Pudasjärven luonnonvara-alan toimijoi-
den keskittymä. 12.

Hyvän Olon Messut järjestettiin LC Pudasjärvi Hilimojen toimes-
ta äitienpäivän aattona 10.5. seitsemännen kerran. Näytteilleasettajia ja 
myyjiä oli 55 ja runsaasti muuta ohjelmaa. Yleisöä arvioitiin käyneen rei-
lun tuhat henkeä. 13.

Aittojärven kyläseura järjesti jo toisen Lahnaralli –tapahtuman lau-
antaina 17.5. Taavitsaisen rannassa, Venkaantien varressa. Savulahnat 
maistuivat, arpaonni potki monia ja porinaa riitti myös paikalle tulleiden 
naapuripitäjien vieraiden kanssa. 14.

Toukokuun lopussa myös koulut lopettivat kevätlukukauden juhlal-
lisin menoin. Peruskoululaiset pääsivät lomille ja lukiosta sekä ammatti-
koulusta valmistui joukko nuoria valmiina eteenpäin kukin urillaan. Sa-
malla Jyrkkäkosken lavakausi avattiin koulujen päättäjäisdiskolla.

Kesäkuu
Pudasjärven kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan siirtyessä kuusi vuot-
ta kestäneestä pestistä eläkkeelle, järjesti kaupunki yhdessä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa juhlapäivän kaupungintalolla 3.6. Kutsuvieraita lä-
hikunnista ja ympäri Suomea saapui paikalle lähes 200.

Livon Maa- ja kotitalousnaisten järjestämä Kokokansan hemmotte-
lupäivä keräsi lauantaina 7.6. Livon koululle 100 henkeä tutustumaan 
tarjolla oleviin palveluihin ja tuotteisiin. Lapsille oli järjestetty muun mu-
assa askartelua lapsiparkissa. Livo valittiin toistamiseen Pohjois-Pohjan-
maan Vuoden kyläksi marraskuussa vuonna 2013, mitä juhlittiin Livon 
koululla 14.6. 15.

Iso-Syötteen Mäkiajot 19.-20.6. oli asvalttisprintteihin erikoistuneen 
Future Cupin osakilpailu ja mukana oli noin 160 kilpailijaa. Väkivahvat, 
parhaimmillaan lähes kuusisataa hevosvoimaiset rallisprintin vauhtihir-
mut kiipesivät renkaat laulaen tunturin laelle. 16.

Kesätorin avajaiset vietettiin peräkärry kirpputori tapahtuman kans-
sa samaan aikaan 25.6. keskiviikkona kesäisen aurinkoisessa, mutta hie-
man viileässä säässä. Kirkkoherra Juha Rauhala kävi siunaamassa torin 
kesätoimintaan. 17.

Heinäkuu
Pudasjärven 33. markkinat järjestettiin 4-5.7. Arviolta yli 10 000 nouse-
va markkinaväki tapasi perinteisesti tuttaviaan ja kävi hieromassa kaup-
poja oikean markkinahengen mukaisesti. Pudasjärven tori oli ääriään 
myöten täynnä myyjiä. Myyjiä olisi ollut tulossa enemmänkin, mitä mah-
tui torille. 18.

Pudasjärven näyttämön tämän kesän näytännön Lommo Mersus-
sa ensi-ilta oli Koskenhovin näyttämöllä perjantaina 4.7. Näytelmä oli 
28-vuotiaan pudasjärveläissyntyisen Henna Laitisen esikoiskäsikirjoitus. 
Hän opiskelee Centria Ammattikorkeakoulussa Kokkolassa teatteri-il-
maisun ohjaajaksi. 19.

Pudasjärven Kapustasuossa vietettiin 12.7. kuudennet Korkokenkä-
kukkamekkosuohiihdon ämmänkisat sopivan helteisessä lauantai-illas-
sa. Hullua ja vapauttavaa kisaa tähditti 20 asiaankuuluvasti pukeutunutta 
iloista temmeltäjää. Päämies alias taiteilija Kari Tykkyläinen toimi myös 
kisojen juontajana. 20.

Pudasjärvellä järjestettiin 13.–20.7. perinteiset kotiseutupäivät. Vii-
kon ajan kestävässä tapahtumassa on paljon erilaista toimintaa ja oh-
jelmaa. Päätösjuhla museon pihapiirissä 20.7. sai suuren suosion, 140 
osallistujalla. 

Pudasjärven Urheilijoitten perinteinen kesäponnistus, Kesäpilkin 
MM-kilpailut, paukautettiin käyntiin varsin kesäisessä säässä maanantai-
na 21.7. Pilikkiviikko Havulan rannassa keräsi noin 200 kilpailijaa. 21.

Elokuu
Syötteen luontokeskuksen pihapiirin täytti lauantaina 2.8. iloinen erä-
maahenkinen markkinatunnelma. Markkinoilla nähtiin päivän mittaan 
mm. lammaskoiranäytöksiä, tutustuttiin kansallispuiston luontoon pie-
nillä opastetuilla retkillä ja mukana markkinoilla nähtiin myös KIDSing-
voittaja Jenni Jaakkola.

Ervastin kylällä Hankasarven metsästysmajalla vietettiin lauantaina 
2.8 Ervastin seudun metsästysseuran 50-vuotisjuhlaa. Tilaisuuteen oli 

saapunut seuran jäseniä ja vieraita juhlimaan Pudasjärven yhtä vanhim-
mista seuroista.

Ortodoksista ehtoollisjumalanpalvelusta, veden pyhitysjuhlaa ja 
praasniekkajuhlaa vietettiin Aittojärven koululla sunnuntaina 3.8. Tämä 
praasniekka oli neljäs Pudasjärvellä. Tilaisuuteen osallistui paikkakunnal-
la olevien seurakuntalaisten lisäksi Oulusta saapunut ryhmä. 22.

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen nautti tervetulokahvit maanantaina 
4.8. kaupungin henkilökunnan ja johtavien luottamushenkilöiden kans-
sa. Pudasjärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 5.8. ensimmäiseen 
kokoukseensa uuden kaupunginjohtajan Tomi Timosen toimiessa esit-
telijänä. 23.

Suojalinnan urheilukentällä riitti maanantaina 11.8. vilskettä, kun lap-
set ja nuoret pääsivät osallistumaan yhteen vuoden mukavimpaan urhei-
lutapahtumaan, Hippo-yleisurheilun mestaruuskisoihin. Tänä vuonna ki-
soihin osallistui yhteensä noin 130-140 nuorta.

LC Pudasjärven järjestämät kuudennet Venetsialaiset kokosi lauan-
taina 30.8 Jyrkkäkoskelle ennätykselliset noin 1400 henkeä. Kokko roi-
husi ja tunnelmalliset värivalot valaisivat pimenevää syksyä. Tanssior-
kesteri Ässät tanssitti varttuneempaa porukkaa ja myös lapsille MLL:n 
järjestämää ohjelmaa, ja nuoria viihdytti Dj Jukka Hallikainen. 24.
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Tapahtui Pudasjärvellä vuonna 2014
Syyskuu
Syksyinen sienipäivä lauantaina 6.9. keräsi Syötteen luontokeskukselle 
lähes 400 vierasta. Jo aamusta oli kerääntynyt runsas väkijoukko kuule-
maan kauppasienineuvoja Riitta Ronnun mielenkiintoista luentoa. Met-
sästä etsittiin aarteita, sieninäyttelystä sai tietoa ja lisäksi sai kokeilla lan-
kojen värjäämistä sienillä. Päivän aikana auditoriossa lapset askartelivat 
ja piirsivät sieniaiheisia töitä. 25.

Pudasjärvi palkittiin keskiviikkona 10.9. Suomen kylämyönteisimpä-
nä kuntana. Palkintoa oli kaupungintalolla vastaanottamassa sekä uusi 
että vanha kaupunginkjohtaja Tomi Timonen ja Kaarina Daavittila, kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Vesa Riekki. Palkinnon perusteluissa todetaan muun 
muassa, että Pudasjärven kaupunki onnistuu järjestämään monipuolista 
ja runsasta toimintaa ja että kaupungin ja kylien välisestä sopimusyhteis-
työstä on hyviä esimerkkejä lähipalveluiden hoitamisessa. 

Vierelläni kulje -tunnuksen merkeissä vietettiin Sotiemme veteraa-
nien seutukunnallista kirkkopäivää Pudasjärvellä sunnuntaina 14.9. Osal-
listujia Pudasjärveltä ja lähikunnista ja kaupungeista oli noin 500. Juma-
lanpalvelus oli kirkossa ja sen jälkeen siirryttiin Rimminkankaan koululle 
ruokailemaan ja kahville sekä päiväjuhlaan koulun juhlasaliin. 26.

KurenTanssi -tapahtumaviikonlopussa 19.–20.9. saatiin nauttia mu-
siikin ja tanssin riemusta. Perjantaina tapahtumakimara alkoi tanssikurs-
sien merkeissä. Lauantaina oli tanssikursseja aamulla ja iltapäivällä sekä 
lasten tanssikurssi. Päivä jatkui päätapahtuma KurenTanssin tanssikilpai-
lun parissa ja vielä illalla pyörähdeltiin Jyrkkäkoskella lavatansseissa. 27.

Erinomaista markkinapäivää vietettiin OSAO Pudasjärven yksikön 
Syysmarkkinoilla, joka on ollut vuotuinen perinne 2002 lähtien. Kauniis-
sa syyskelissä väki nautti samaan aikaan järjestetystä kenttäratsastuskil-
pailusta. Järjestäjinä oli OSAOn matkailupuolen luokat.

Viidettä kertaa järjestetylle Syötteen Huippukympille starttasi noin 
140 juoksijaa ja kävelijää lauantaina 27.9. Juoksun alun perin ideoinut 
Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi oli tyytyväinen tapahtu-
man saamaan huomioon sekä osallistujamäärään, vaikka ei päästykään 
parhaiden vuosien määrään. Huippuviikonlopun näyttävä spektaakkeli 
nähtiin tekojärvi Luppoveden äärellä, kun illalla kokot ja ilotulitus valai-
sivat alueen 500 ihastelijan iloksi Luppovesi palaa -tapahtumassa.

Lokakuu
Helsinkiläinen valokuvaaja Laura Böök on seurannut vuoden ajan Pu-
dasjärvelle muuttaneiden kongolaisten pakolaisperheiden elämää. Do-
kumentaarinen ja yhteiskunnallisesti kiinnostava valokuvanäyttely oli 
esillä Pohjantähdessä 3.-29.10. 28.

K-supermarketissa vietettiin perjantaina 17.10. kauppaketjun valta-
kunnallisia 20-vuotissynttäreitä. Juhlan kunniaksi asiakkaille oli kakku-
kahvitarjoilu, joita olivat tarjoilemassa Pudasjärven Eläkeläiset ry:stä 
Hilkka Liikanen ja Annikki Ylitalo. Pudasjärven K-supermarketissa kaup-
pias Tommi Niskanen kertoi juhlavuosikahvien olevan merkkipaalun 
kunniaksi toiset, tälle vuodelle.

Pudasjärven Eläkeläiset ry vietti lauantaina 25.10. Kurenalan koululla 
toimintansa 35-vuotisjuhlaa. Virkeä yhdistys oli järjestänyt nautittavak-
si musiikki- ja puhe-esityksiä. Yhdistys tuo paljon iloa alueen ikäihmisille 
ahkeran yhteistyön avulla. 29.

Marraskuu
Hirvestyskausi on hyvässä vauhdissa usealla puolella Pudasjärveä. Yli-
Siuruan metsästysseura vietti 50-vuotisjuhlapeijaisia lauantaina 1.11. 
seuran hirvipirtillä Liekokylässä. Ruokaa riitti, sillä perjantaina miesten 
laittamaan käristykseen oli laitettu hirvenlihaa 70 kg. Pudasjärvellä oli 
syksyn 2014 metsästyskautena hirvenmetsästysseurueita yhteensä 132 
kappaletta. 30.

Marraskuun lopulla 23.11. Sarakylän Metsästysseura vietti 50-vuo-
tisjuhlaansa ja juhlapeijaisia.

Pudasjärven Urheilijat järjesti perjantaina 7.11. järjestelytehtävissä 
Jyrkkäkoskella toimineille talkoolaisille kauden päättäjäistilaisuuden, jos-
sa oli tarjolla hyvää ruokaa ja pikkunaposteltavaa. Keskustelun päätyttyä 
tilaisuus jatkui vapaan seurustelun ja karaoken merkeissä.

Seurakuntavaaleissa 9.11. Pudasjärven seurakunnassa kirkkovaltuus-
to uusiutui melkoisesti, sillä uusia valtuutettuja valittiin yhdeksän. Ny-
kyisistä valtuutetuista oli ehdolla 16, joista 14 tuli valituksi. Ääniharava-
na oli tällä kertaa Tuulikki Tihinen 89 äänellä.

Lakarin koululla vietettiin lauantaina 22.11. koulun 130-vuotisjuhlaa. 
Sali täyttyi kutsuvieraista, entisistä koululaisista ja ohjelmaa järjestäneis-
tä oppilaista vanhempineen. Koko juhlaohjelmistossa korostui teeman 
mukaan menneiden muistelu sekä tulevaisuuteen panostaminen. 31.

Hirsikoulukampuksen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin 28.11. 
Pudasjärven kaupungin suuri ja odotettu hirsikoulukampuksen raken-
tamistyö on edistynyt hyvää vauhtia kuluneen syksyn aikana. Päivittäin 
voi valtatie 20 kulkijat seurata, mitä uutta koulutyömaalla tapahtuu. 32.

Joulukuu
Joulujuhlia, kuusien koristelua, kynttilöiden loimua ja talvitunnelmoin-
tia riitti perinteiseen tyyliin koko joulukuun ajan. Useiden seurojen jou-
lujuhlissa raikasi tutut joululaulut. Pudasjärven Sotaveteraanit ja Sotain-
validit naisjaostoineen viettivät tiistaina 9.12. seurakuntakodilla yhteistä 
joulujuhlaa.

Itsenäisyysjuhlaa vietettiin lauantaina 6.12. perinteiseen tapaan kau-
pungin ja seurakunnan yhteisesti järjestämänä. Juhlapäivä alkoi jumalan-
palveluksella kirkossa, jonka jälkeen oli seppeleenlasku sankarihaudoille. 
Sieltä yleisö siirtyi seurakuntakodille kirkkokahville ja itsenäisyysjuhlaan, 
johon osallistui liki 200 henkilöä. 33.

Itsenäisyysviikonloppuna Syötteellä oli runsaasti kaikenlaista toi-
mintaa, kun Hiihtokeskus Iso-Syöte avasi talvikauden. Jo aamusta läh-
tien rinteitä viiletti moni innokas laskettelija. SyöteShopin uusi yrittäjä 
Juha Schroderus ja Romekievarin tuore yrittäjä Mauno Sarajärvi oli-
vat tyytyväisiä avajaisien vetämään väenpaljouteen. 34.

Jouluhenkeä levittivät MLL:n Pudasjärven yhdistyksen väki, jon-
ka järjestämän Joulupuukeräyksen avulla kerättiin lahjoja 139 lapsel-
le. 35.

Kiitokset tapahtuma- 
rikkaasta vuodesta.

Toivotamme kaikille 
Menestyksekästä ja 

Onnekasta 
Uutta Vuotta 

2015!
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FYSIOTERAPIAPALVELUT

UUTTA 
PUDASJÄRVELLÄ!

Fysioterapiapalvelut Jari Junna 
aloittaa toimintansa

helmikuun alussa 2015 
osoitteessa Jukolantie 6

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

- fysioterapia ja hieronta
- urheilufysioterapia / teippaukset
- veteraanikuntoutus (myös kotikäynteinä) 
- akupunktio- ja laserhoidot
- nikama- ja nivelkäsittelyt
 (kotikäyntejä Sarakylän alueella)

KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA 
(KH, LYMFATERAPEUTTI)

Ajanvaraukset ja tiedustelut 2.1.2015 alkaen 

puh. 050 347 0261, (0500 558 368)

- hieronta, lymfahoidot
- (avustavat kotipalvelut alkavat 
 myöhemmin)

S-marketista joka päivä edullisin ruokakori!
Ei tarjouksia, ei rajoituksia! Monipuoliset n. 8000 tuotteen valikoimat ja Bonukset päälle!

Atria takuumurea
Naudan sisäpaisti
n. 1kg

Wursti
Korpikinkku
200 g (9,95 kg)

1290 kg

199pkt

Valio Viola
Tuorejuustot
200 g (9,95 kg)

199rasia

169pss

Antell
RuisRuis
9 kpl 450 g (3,75 kg)

169pss

Suomalainen
Champ
Herkkusieni
200 g rasia (6,45 kg)

Kreikan Navel
Appelsiini

139rasia

089kg

Atria Perhetilan
Broilerin Ohut Leike
naturel 480 g (15,18 kg)

Rainbow
Uunijuurekset
600 g pakaste (2,81 kg)

729rasia

Hätälä
Savusiika
vac. n. 700 g

949kg

Hätälä
Savusiika

Osuuskaupan tarkoitus on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajille.

Perheleipurit
Täytepitkot
410-470 g (7,29-6,36 kg)

299kpl

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

Tavoitteenamme: 

Yrittäjänä, konemiehenä ja 
kaupungin luottamusmie-
henä tunnettu Paavo Tihi-
nen täytti 70 vuotta tors-
taina 1.1. Merkkipäivää 
juhlistettiin Siuruan Työ-
väentalolla ja kahvipannu 
kävi kuumana ja puolilta 
päivin. Väkeä oli pitkälti yli 
sata ja luottamushenkilöitä 
saapui paikalle Taivalkos-
kea myöten. Myös Paavon 
runsas suku oli vahvasti 
edustettuna. 

Tihinen kertoo viettä-
neensä lapsuutensa Yli-Iin 
Yli-Tannilassa ammattikou-
luikään saakka. Hän syn-
tyi pienviljelijäperheeseen 
välittävän suvun keskelle. 
Naapurin kaivinkonetyö-

Onnittelijoita kävi yli sata
miehiltä hän sai myös in-
spiraation tulevaisuuden 
ammattiinsa. Ensimmäinen 
työvierailu Pudasjärvelle 
vuonna 1964 oli kohtalokas, 
sillä samalla reissulla mies 
tapasi vaimonsa Hilkan.

Yrittäjän saappaisiin 
Paavo astui vuonna 1979 ja 
konetöitä on tehty ympä-
ri Suomea. Yhteisten asioi-
den hoitaminen on myös ol-
lut pitkään lähellä miehen 
sydäntä. Vuonna 1981 hän 
aloitti kunnan liikuntalau-
takunnassa ja sen jälkeen 
pestejä on kertynyt muiden 
muassa kunnanhallitukses-
sa ja -valtuustossa. JK

Oikealla Hilkka ja Paavo Tihinen, joita kaupungin puo-
lesta onnittelemassa Tomi Timonen, Vesa Riekki, Timo 
Vähäkuopus ja Henrik Hämäläinen. Kuva Satu Piri-Ti-
hinen.

Siuruan työväentalolla Paavo Tihisen 70-vuotisonnitteluja kävi tuomassa yli sata henkilöä.
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Pudasjärvi

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

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

PIENKONEHUOLTO
HUOLLON NUMERO: 040 742 8345

/Antti Nivakoski 

ALE!
Erä tuotteita 

9.90€ 
(norm. 11.90-18.90)

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

249,-

IRTOMOOTTORI
13 hp

595,-

AXA
INVERTTERI
2,8 kw

399,-

UPO
PYYKINPESUKONE
Hox! 7 kg, edestä täytettävä

299,-

KORPI
KAMINA
KEITTOTASOLLA
isolla lasiluukulla

499,-

UPO 
KUIVAUSRUMPU

2,95

SÄHKÖTEIPPI
4 rullaa

14,95 8,90

RULLAMITAT
5 m + 8 m

8,90

HINAUSKÖYSI
4 metriä, 
koukuilla

9,95

JATKOJOHTOSETTI
jatkojohto, 
euro jatkojohto, 
haaroitin ja ajastin

NYT

ovh. 24,90

NYT

ovh. 14,90

NYT

ovh. 5,90

NYT

ovh. 14,90

NYT

ovh. 14,90

NYT

ovh. 395,-

ltk

NYT

ovh. 499,-

NYT

ovh. 599,-

NYT

ovh. 699,-

NYT

ovh. 399,-

TEKSTIILISSÄ ALE ALE...

-20%

35,80

MIESTEN
NEULEHUPPARI

17,-

POIKIEN
COLLEGETAKKEJA

JA 
COLLEGE-

HUPPAREITA

10,-

NAISTEN
COLLEGEHOUSUT19,-

20,-
16,90

49,-

MIESTEN
TOPPAPUKU

58,80

-30%

ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

ALE

0,99
tlk

HIGH  FLYER
ENERGIAJUOMA

500 ml

0,99
tlk

KÖNIGSBACHER
OLUT

4,2 %, 0,33 l

1,49
pkt

ELOVENA
KAURAHIUTALE

1 kg

1,19
prk

TROPIC
APPELSIINI-
TÄYSMEHU

1 l

0,99
pss

MYLLÄRIN
LEIVONTAKARKEA

VEHNÄJAUHO
2 kg

0,99
prk

KYMPPI
HERNEKEITTO

435 g

1,29
pkt

VAASAN 
PIENIPYÖREÄ

NÄKKILEIPÄ 
250 g

VERHOT JA
VERHOKAPAT

ALE

Sis. pantin 0,15

Sis. pantin 0,15

3,99
astia

MEHUKATTI
SEKA- JA 

APPELSIINI-
MEHUTIIVISTE

1,5 l

1,99
satsi

6 pss

MYLLYN PARAS
MAKARONI 

400 g

1,99
satsi

SNADI
PILLIMEHU

2 dl

10 prk

2790,-
NYT

Sis. rahdin ja 
toimituskulutovh. 3490,-

INVENTAARIO-
POISTOT

UUTTA! 
Vuokraamme isojen ja lasten 

moottorikelkkoja!

10,-
ovh. 19,50

NYT

KUUMA-
ILMAPUHALLIN
2000 w

LASTEN 
MOOTTRIKELKKA 
ARTIC CAT 
ZR 120

JÄÄTUURA

NARU-
VERHOT

19,95
säkki

PURINA
FRISKIES ADULT

KOIRANRUOKASÄKKI
15 kg
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Mantelikala, kermaviilikastike, kasvisgratiini, 
keitetyt perunat, hernekeitto, pannukakku ja hillo

Porsaan leikkeet, bearnaisekastike, 
täytetyt paprikat, perunamuusi, aurajuustokeitto, 

suklaamousse

Silakkapihvit, nakkikastike, perunamuusi, 
juustokeitto, marjarahka

Talon lihapullat, kasvislasagne, perunamuusi, 
kana-kasviskeitto, hedelmäsalaatti

Kaalipata, broileriviillokki, keitetyt perunat, riisi, 
sipulikeitto, tropiikinkiisseli
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 
€ + alv:n. Myös asunnon/rakennuk-
sen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 15 € + alv:n) Pu-

SEKALAISTA

Kuivanmaan  hyvin kuivunutta 
sekaheinää pienpaaleissa, tie-
dustelut p. 041 704 9764.

Puolen metrin koivuhalkoa 
n. 27 pinometriä. P. 040 508 
4792.

Myydään koivuhalkoa P. 040 
596 5934.

Uusi  Siemens merkkinen asti-
anpesukone. Keinutuoli. P. 044 
025 4557.

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Mitähän sitä onkaan vuoden aikana tapahtunut? Paljon iloisia asi-
oita ja surullisiakin. Iloisia asioita kaikki sellaiset, kun pääsemme 
jonnekin metsään juoksemaan. Kevättalvella oli pitkään ihanat 
hanget ja kyllähän me juostiin Zorron kanssa lujaa. Muutaman 
kerran meillä oli siellä mukana uusi kaverimme, alaskanmala-
muutti Namu. Iloista on ollut myös käydä retkillä ja paistaa mak-
karaa Emma-koiran ja emäntänsä kanssa.

Hankien aikaan Zorro sairastui pahasti. Se ei jaksanut edes 
kävellä ja kuume oli korkea. Lääkärin mukaan Zorrolla oli raju 
keuhkokuume. Emäntämme oli niin huolissaan, että paraneeko 
Zorro. Onneksi lääkäri antoi hyvät lääkkeet ja niin Zorro alkoi 
pikkuhiljaa parantua.

”Koiran pitäisi oppia tietämään paikkansa.
Tämä se onkin jo löytänyt sen,
pesäpaikkansa rakentanut minun sydämeeni”

Kesällä meillä koirilla alkoi koulut. Zorro oli agility-jatkokurs-
silla ja meni kyllä komeasti kaikki hypyt ja putket. Kovasti se 
näytti tykkäävän siitä puuhasta. Kiitos Kankaan Jennylle, että olit 
Zorron parina siellä! Minä olin tosi mukavalla rallytoko-jatko-
kurssilla.

Syksyllä kävimme taas lääkärissä. Siellä sanottiin, ettei Zor-
ro näe toisella silmällä kuin paksua sumua vaan. Se on surullista, 
mutta onneksi toisella silmällä näkee ja voinhan minä yrittää olla 
Zorron opaskoira tarvittaessa.

Vuodenvaihde meni taas kovassa paukkeessa, mikä pelottaa 
koiria. Myös Zorro on pelännyt aina, joten emäntämme osti ve-
kottimen, jonka laittoi keskelle olohuonetta. Ihme vekotin toi 
avun meille ja Minttu-kaverillemmekin. Laitetta sanotaan Adap-
til-haihduttimeksi. Siitä tulee ilmaan ainetta, jota emokoirat erit-
tävät, että pennuilla olisi turvallinen ja hyvä olo. Pienestä lait-
teesta on suuri apu!

Zorro täyttää tammikuun alussa 9 vuotta, senioriksi sitä jo 
kutsuvat. Minä täytän kahdeksan ja vauhti ei ole vielä hidastunut, 
olen tosi sukkela ja vilkas tyttö.

Jospa taas keväällä pääsemme hangille kirmaamaan ja kesäl-
lä uusia oppeja opettelemaan. Ei me niin vanhoja olla, ettei kou-
luun haluttaisi mennä. 

”Meillä on vanhan koiran kanssa yhteinen leikki
jota varten on varattuna joka päivä pari minuuttia
jossain kiireen kolosessa.
Päivää, sanon
ja ilmeikkäästi melkein voisi sanat kuulla,
se ojentaa etutassunsa.
Päivää. Toinen etutassu.
Käpälä, käpälä, silitän sen takajalat.
Häntä, hännän hyväksyvä heilahdus,
taas voisi luulla sen kohta puhuvan,
ja sipaisen häntää kädelläni.
Korva, korva.
Puserran hellästi käsiini molemmat terhakat korvat.
Koossa on koira,
koossa päivän pieni, lämmin hetki.
Olemme tervehtineet toisiamme, huomanneet toisemme,
tunnustaneet: On hyvä kun olet siinä”
 

Kirjoitteli Niehka
Tarinassa mukana Zorro ja Lahja Nurmela
(Runot Seija Mäen runokirjasta: On kotona koira tai kaksi)

 

Vuoden 2014 viimeistä päi-
vää vietettiin Iso-Syötteel-
lä iloisissa tunnelmissa. 
Päivänvalon aikaan saa-
tiin nauttia ihanasta tykky-
puihin heijastuneesta joulu-
kuun auringosta.

Alueen kaikki majoi-
tus oli täynnä ja väkimää-
rä näkyi myös rinteillä sekä 
ympäristössä. Lunta satoi 
reippaasti joulukuun loppu-
puolella joten ladut ja rin-
teet olivat huippukunnossa. 
Tämä miellytti monia koti-

Jälleen näyttävä 
vuoden aloitus Syötteellä

maisia ja myös kansainväli-
siä vieraita, joita oli useista 
eri maista. Etenkin Venäläi-
set matkailijat ovat suuri kä-
vijäryhmä uudenvuoden ai-
koihin.

Iso-Syötteen maskotti-
porot Musti ja Lysti järjes-
tivät perheen pienimmille 
hauskaa ohjelmaa seikkai-
luretken muodossa. Illalla 
nuoriso pääsi näyttämään 
taitojaan Iso-Syöte SnowPar-
kissa käydyssä kovatasoises-
sa IS Tour –freestylekilpai-

lussa, johon kisaajia saapui 
kauempaakin. IS Tourissa 
on kauden aikana kuudet ja-
mit, joita kiertämällä voi ke-
rätä pisteitä. Huhtikuussa 
pidettävässä viimeisessä IS 
Tourissa pisteet lasketaan 
yhteen ja omassa sarjassaan 
menestynein laskija nappaa 
kauden 2015-2016 Iso-Syöt-
teen kausikortin.

Ennen puolta yötä noin 
seitsemänkymmentä laski-
jaa osallistuivat perinteiseen 
soihtulaskuun, jota usvai-

sessa illassa oli seuraamas-
sa tuhatpäinen yleisö. Vuosi 
vaihtui upean ilotulituksen 
siivittämänä.

Karnevaalitunnelmaa oli 
myös rinneravintola Rome-
kievarissa, missä bändi loi 
juhlahumua. Pärjänkievaris-
sa diskottiin ja lisäksi Jen-
ni Jaakkola esiintyi bändei-
neen.

Veinalotta Vesterinen/JK
Kuvat Niko Häggman

Tuhatpäinen yleisö seurasi kun noin seitsemänkym-
mentä laskijaa osallistui perinteiseen soihtulaskuun. Syötteellä Vuosi vaihtui upean ilotulituksen siivittämänä.

Illalla nuoriso pääsi näyttämään taitojaan Iso-Syöte SnowParkissa käydyssä IS Tour -freestylekilpailussa.

VUOKRATTAVANA

Vasta remontoitu pieni yksiö 
Hirvaskoskella. P. 0400 512 
997.

MYYDÄÄN

Omakotitalo Pudasjärven kes-
kustassa. Valmistunut v. 2007, 
135 neliöä, 4 mh, k, oh, khh, 
ph, s, wc, autotalli, varasto, 
oma tontti. P. 045 63023 78, 
iltaisin 040 9677 022.

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

dastori on  tarkoitettu yksityisille 
henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisis-
tä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille sel-
keästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soite-
tuista ilmoituksista maksu on 18,60 
€. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, 
lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen 
ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle 
(ei julkaista).

Mielitkö hirvimetsälle? Metsäs-
tämme Pudasjärvellä valtion 
mailla. Soita ja kysy lisää! P. 
040 703 1345.



12 13nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.1.2015 7.1.2015nro 1

Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

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

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

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUTRAKENTAMINEN, REMONTIT TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

   
p. 040 1951 732  

Niinpä se on minunkin vuosi 
pyörähtänyt Livokkaan tarjo-
aman Taidekehrä toiminnan 
puitteissa. Monta uutta tutta-
vuutta, sekä tietoa ja taitoa on 
kokeiltu ja testattu. Tammi-
helmikuun aiheena olivat kä-
sityöt- ja taidot. Mitä kaikkea 
sitä ennen pitikään tehdä kä-
sin ilman koneita. Tehtiin tii-
let, sahaukset, langat, verkot, 
heinät viikatteella… Palvelu-
kodeissa testasimme, vieläkö 
virkkaustaito on tallella. Mo-
nelta vielä löytyi ja muutama 
mieskin osasi vielä virkata.

Syrjäkylillä testasimme 
myös uudempaa tuttavuut-
ta: neulahuovutusta, jolla 
saa nopeasti pieniä koristei-
ta vaikkapa lasten lapasiin 
ja villatakkeihin. Verkko-
jen teosta puhuimme paljon 
eri paikoissa. Alusta lähtien 
oli verkon harvempi tehnyt, 
enemmänkin paulottanut. 
Osaajat ovat todella vähissä. 
Verkontekotekniikan osaa-
jat voisivat tuoda taitonsa 
esiin, koska se on todella har-
voilla hallussa. Toivotaan tä-
hän asiaan korjausta tuleva-
na vuonna.

Myös bingoa on väliin pe-
lattu jossa on hyvä testata 
tarkkaavaisuutta. Myös pal-
velukodeissa on bingo on-
nistunut hyvin avustamisen 
myötä. Visailua, vanhoja sa-
nanlaskuja, Pudasjärvitie-
toutta on kuulunut kylillä 
kuin palvelukodeissakin oh-
jelmaa. mm: Muisteltiin suo-
men karjan nimeä, perun-
alajikkeita, Iijoen pituutta 
ja Pudasjärven kylien mää-
rää. Vastausvaihtoehtoina oli 
isoin tekstein kirjoitetut vas-
taukset a, b ja c. Itselleni jäi 
tästä tavasta hyvät kokemuk-
set: Henkilöt jotka eivät kuu-
le hyvin, puhuvat vähän, tai 

Livokkaalla oli virikkeellinen vuosi
puhe on vaikeaa, osallistui-
vat todella hyvin, onnistu-
neesti ja tiesivät vastauksia 
todella hyvin. He osoittivat 
sormella vastauksen.

Perinnetöitä,  
laulua ja kisailua
Joissakin paikoissa teimme 
risutöitä mm: perhosia, lin-
tuja ja sydämiä, kevään kyn-
nyksellä ja rakensimme lin-
nunpönttöjä. Testasimme 
myös puukaiverrusta, joka 
oli monelle myös uusi tutta-
vuus, toisaalla taas pidimme 
pihatalkoot kyläseuran ko-
koontumispaikassa. Kevät 
laulut ja entisajansuosikki-
laulut lauloimme kylillä, niin 
kuin palvelukodeissakin. Sit-
ten arvostelimme ja pidimme 
pientä levyraatia. Muurari ja 
Kotimaani ompi suomi, nou-
sivat suosikeiksi useimmissa 
paikoissa. Ihmeellistä kuinka 
syvällä laulujen sanat ovat, 
kun musiikki alkaa kuulu-
maan, laulaa mukana henki-
löt, vähän nykyään puhuvat 
palvelukotien asukkaatkin 
kuin vettä valaen.

Kun kevättyöt ja kevään 
ensi kasvien alkaessa put-
kahtelemaan, kilpailimme 
joissakin paikoissa kasvin-
tunnistusta. Ei liian vaikei-
ta, kaikille tuttuja ja elämäs-
sä moneen kertaan nähtyjä. 
Kaikilla oli mahdollisuus on-
nistua tunnistamisessa. Toi-
saalla teimme kassi-istu-
tuksia. Istutimme isoihin 
kasseihin perunaa, mansik-
kaa, tilliä, porkkanaa, samet-
tikukkaa... Kylläpä oli selkä-
rangassa istutus, eipä minun 
neuvoja tarvinnut demen-
toitunutkaan, sen näkee. He 
ovat tehneet tämän useam-
min kuin minä.

Syntymäpäiviä kylillä, 

kun sopivasti sattunut, on 
pidetty virikepäivien yhtey-
dessä. Iloinen juhla on ihana 
kokoontumisen aihe! Entä-
pä kun syntymäpäiväsankari 
tuo juhlaohjelmaksi vesivärit 
ja teemme akvarelleja juhla-
humussa. Moni ei ollut sitä-
kään kokeillut kansakoulun 
jälkeen.

Tikkakisoja ja mölökkyä 
pelattiin kesän hyvinä päivi-
nä ulkona. Muutamat kym-
menet vuodet oli tikanhei-
tossa useammalta jäänyt 
väliin. Moni siinä muiste-
li miten päin sitä tikkaa hei-
tettiinkään. Livollakin sattui 
todella kaunis sää, kaikki ul-
koilivat vaikkeivat osallistu-
neetkaan tikanheittoon. Lam-
paat määkivät ja olivat meille 
arvostelutuomareina. Siitä ei 
voi kesä enää komistua!

Kesän aikana keräsin 
myös vanhoja ruokaresepte-
jä eri kyliltä ja palvelukodeis-
ta. Niistä toteutimme syksyn 
sadonkorjuujuhla-ajankoh-
taan sopien naurisvellin ja 
porkkanapannukakun tai 
vohvelit. Naurisvelliä kei-
timme kylillä ja osassa palve-
lukodeista. Palvelukodeissa 
myös sukulainen tai ystävä 
sai osallistua syöntiin, jonka 
tarjosi Livokas ry. Vielä kat-
selimme ohjelmia ajankohtai-
sista asioista ja olohuoneissa 
katsoimme Pekkaa ja Pätkää 
sekä Havukka-Aho ajatteli-
jaa. Siinä tutut luonnon eläi-
met ja kauniit luonnon mai-
semat Kainuun korvesta 
olivat mukavaa katsottavaa.

Jouluinen loppuvuosi
Loppuvuoden toiminta-
na piirsimme lyijykynätöi-
tä. Aihe vapaa, kuinka usein 
iloisesti yllätyinkään hyvistä 
piirustustaidoista. Myös jou-

lukortteja piirsimme tai kir-
joitimme niihin hyvän joulun 
toivotuksia. Myös tarroin sai 
kortteja koristella, jos tuntui, 
ettei kynä piirrä niin suju-
vasti. Jokainen sai itse tehdä 
mahdollisuuksien mukaan. 
Piparin koristelua oli myös 
palvelukodissa ohjelmana.

Aittojärvellä joulukor-
tin piirtämisen sijaan meil-
lä oli Eija Taavitsainen esit-
telemässä uusinta kirjaansa, 
sekä kertomassa myös edel-
lisistä kirjoista. Jäimme myös 
odottamaan Eijalta uusia kir-
joja, joita ilmeisesti on vielä 
tulossa. Puurojuhla pidettiin 
myös Aittojärvellä kyläko-
lossa ja laulettiin joululau-
luja. Vuoden päätösjuhla oli 
Livon koululla. Siellä oli pie-
niä esityksiä ja tiernapojat, 
sekä kauneimmat joululau-
lut. Niin ja tietenkään puuroa 
unohtamatta!

Virikepäivissä on moni-
puolista ohjelmaa ja eri toi-
mintoja. Yksi tärkeimmistä 
asioista toiminnassa on kui-
tenkin naapureiden, ystävien 
ja muiden tuttujen näkemi-
nen, kuulumisten vaihtami-
nen, sekä uusien tuttavuuk-
sien löytyminen. Otan aina 
kyliltä vastaan aiheita ja toi-
mintaa suunnitellaan yhdes-
sä. Menemme sen mukaan, 
mikä on kylälle mieluista 
ja tärkeää. Monelta kylältä 
on löytynyt hyviä aiheita ja 
mitä aktiivisempi kylä ja ky-
läläiset sitä aidompaa ja ky-
läkeskeisempää toiminta on. 
Toivotan tervetuloa myös en-
sivuonna osallistumaan Tai-
dekehrän virikepäiviin enti-
set ja uudet halukkaat. 

Hilkka Anttila
Virikepäivätoiminta
Livokas ry

Virikepäivätoiminnan käsitöiden lomassa ja jutellessa 
Hilkka Anttila otti kuvia käsitöitä ja muita askarteluja 
tehneistä käsistä. Lopputuloksena oli näyttely Pohjan-
tähdessä, yhteistyössä Kulttuuripuolen kanssa. Kuvia 
oli esillä lähes 150. Käsikuvia on raamitettu eri paikois-
sa osallistujien kunnon ja taitojen mukaan.

Syntymäpäiväsankari toi monille mieluisaksi syntymä-
päiväohjelmaksi vesivärit, joilla sai maalailla kykyjen-
sä mukaan. Kuva Aittojärveltä.

Monien työt onnistuivat hienosti, yli odotustenkin.

Linnunpönttöjä valmistettiin urakalla Jaalangassa.

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

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Siunausta 
vuodelle 2015! 

Su 11.1. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 18.1. klo 11 Jumalanpalvelus

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 
10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän 
akvarellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin edestä.
Aikalisä-teemailta: Asuminen la 10.1. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki 
varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, 
Tuulimyllyntie 4.
Kepinkiertäjien Kunkku- Cup Iso-Syötteellä la 17.1. Tässä hyväntuulises-
sa pujottelukilpailussa mitellään tunturin Kepinkiertäjien Kunkku-tittelistä! Ta-
soitukset iän mukaan. Formaattina paras aika kahdesta laskusta.  Alppi, lumilauta 
ja telemark-sarjat. Startti klo 12. Ilmoittautuminen hiihtokoululle klo 10-11.30.
IS Tour Iso-Syötteellä la 17. 1.  pidetään hauskaa ympäri tunturia! Tänä vuon-
na ei riitä taito vetää isoimmista obstaakkeleista, tuomarit haluavat nähdä myös 
teknistä taitoa ja ennen kaikkea luovaa ja tyylikästä laskua.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Saini Konttilalla to 22.1. 
klo 19.
Aikalisä-teemailta:  Terveys la 24.1. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki 
varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet.
Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4
Super-mukava päivä koko perheelle! Disco vauvasta vaariin ja Jenni 
Jaakkola esiintyy bändeineen Iso-Syötteen Pärjänkievarilla la 31.1. klo 16 ja 20.
Kirjaston uudistetun lasten ja nuorten osaston avajaiset ma 2.2. klo 
14-19. Ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Ufoja! la 7.2. klo 12-16. Vieraana kirjastossa Pudasjärvelle sijoittuvan kirjan 
Ufohauta kirjoittaja Juhani Olutkoski. Muistellaan myös Pudasjärven ufotapah-
tumia kuvien kera. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 6.-8.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 
126.
Lainan päivä su 8.2. klo 12-16. Pudasjärven avaus vuoden 2015 kestäviin pai-
kallisiin Kirjan vuo(k)si –tapahtumiin. Vuosi 2015 on valtakunnallisesti nimetty 
kirjan vuodeksi. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 11.1.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 
Palloraja 54.
Tervetuloa! Järj. Taku

Pudasjärven
Eläkeläiset ry

Porinatuokio alkaa tiistaina 13.1.2015 
palvelukeskuksessa kello 14.30 ja 

jatkuu aina parittomalla viikolla.
Vesijumppa alkaa tiistaina 20.1.2015 

Puikkarissa kello 10.15–11.00 ja 
jatkuu aina parillisella viikolla. 

Tervetuloa!

Ensiapukurssi EA1 (16h)
Aika: la-su 17-18.1.2015

Paikka: Kipinän koulu
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perus-
teet kurssin sisällön antamissa aiheissa.
Sisältö:

- Auttamistoiminta onnettomuudessa tai  
sairauskohtauksissa.

- Hätäensiavun perusteet
- Haavat
- Tavallisimmat sairauskohtaukset
- Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
- Nivelvammat ja murtumat
- Myrkytykset

Ea1-kurssin todistus on voimassa 3 vuotta
Kurssin hinta 60 €, sisältää kurssitodistuksen.
Ilmoittautumiset:
Katja Niemitalo, katja@niemitalonjuustola.fi
040 5119 280

Kouluttaja: Huhtela Tarja

Korpisen Kyläseuran järjes-
tämässä uudenvuoden vas-
taanottotapahtumassa oli 
mahdollisuus valaa tinoja, 
joiden pohjalta Rohvesso-
ri Julkku tulkitsi alkavan 
vuoden tapahtumia. Apu-
naan hän käytti kristallipal-
loaan ja sillä tavalla tinan 
kuviot ja muodot alkoivat 
olla tulla tunnistettaviksi 
tapahtumiksi. Kyläseuran 
toiminnassa hän näki uusia 
mahdollisuuksia ja virityk-
siä, joista saadaan toimin-
taan uutta virtaa ja eloa.

Rohvessorin vastaan-
otolla käynyt Korpisen Kas-
si-Almaksi itseään kutsu-
ma nainen sai rohkaisua 
joihinkin häntä vaivaamiin 
asioihin ja huonoja uutisia 
unohdettaviin seikkoihin. 

Korpisella tinat kertoivat vuodesta 2015
Lopputulos taisi kuitenkin 
tyydyttää niin paljon kum-
paakin, että sekä ennustaja 
että ennustettava poistuivat 
yhtä jalkaa näyttämöltä.

Parin tunnin aikana mu-
kana olleilla oli mahdolli-
suus ostaa Liisan ja Veikon 
keittämää kahvia ja nak-
keja. Moni käytti mahdol-
lisuutta ostaa palanpaini-
ketta. Ilotulitus aloitettiin 
joidenkin mukana ollei-
den toivomuksesta jo kel-
lo 22 maissa. Pauketta ja 
valoilmiöitä riittikin tovik-
si aikaa, sillä jotkut olivat 
tuoneet omia raketteja mu-
kanaan. Tapahtumassa oli 
nelisenkymmentä henkilöä.

Rauni RäisänenRohvessori Julkku valvoi tarkasti tinanvalantaa. Tina-
kauhojen varressa Jaakko ja Toivo Piira.

Metsänhoitoyhdistyslain 
uudistus mahdollisti Met-
sänomistajien järjestöken-
tän uudistamisen 1.1.2015. 
Suomen yli 80 metsähoi-
toyhdistyksestä 97 prosent-
tia on liittynyt vuoden 2015 
alusta Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK 
keskusjärjestöön, joka on en-
tuudestaan tunnettu maa-
seudulla toimivien muiden 
elinkeinojen edunvalvojana. 
Metsänomistajien keskuu-
desta vaalien valitut metsän-
hoitoyhdistysten valtuustot 
katsoivat, että on kaikkien 
metsänomistajien edunmu-
kaista tiivistää edunvalvon-
tatyötä niin maakunta-, 
valtakunta- kuin EU:n ta-
solla METSÄNOMISTAJAT 
-edunvalvontaketjun avul-

Metsänomistajien järjestökenttä vahvistuu
la ”Puunjuurelta Brysseliin”. 
Tätä työtä ei yksittäinen met-
sänomistaja tai metsänhoi-
toyhdistyskään yksin pysty 
tekemään.

Metsänomistajalle uu-
distus ei aiheuta ylimääräi-
siä toimenpiteitä. Metsän-
omistajat säilyvät vain oman 
mhy:n jäseninä. Keskusjär-
jestössä ei ole henkilöjäseniä. 
Metsänhoitoyhdistys pysyy 
metsänomistajien omana yh-
distyksenä ja toimintaa oh-
jaavat jäsenistöstä vaalein 
valittu valtuusto ja hallitus 
kuten aiemminkin. Metsän-
omistajat saavat myös omi-
en jäsenetujen lisäksi kes-
kusjärjestön neuvottelemat 
valtakunnalliset palvelut ja 
merkittävät jäsenedut mm. 
sertifioinnin käyttöönsä au-

tomaattisesti. 
Jokainen jäsenmetsän-

hoitoyhdistys saa edusta-
jan valtakunnalliseen met-
sävaltuuskuntaan, joka 
valitsee keskuudestaan 20 
edustajaa suureen valtuus-
kuntaan. Metsävaltuuskun-
nan edustus nousi 2 edusta-
jasta 20 edustajaan suuressa 
valtuuskunnassa, joten vai-
kuttavuus parani merkit-
tävästi. Suuressa valtuus-
kunnassa on edustus myös 
tuottajayhdistysten sekä eri-
laisten maaseudulla toimivi-
en yhteisöjen edustus.

Alueelliset Metsänomis-
tajien liitot lakkautettiin 
vuoden 2014 lopussa ja liit-
tojen asemesta maakunnis-
sa toimivat 14 MTK:n kent-
täpäällikköä metsä- tai 

maankäyttö- tai ympäris-
töasiantuntijoina. Pohjois-
Suomessa toimipaikat ovat 
Rovaniemellä, Oulussa ja 
Kajaanissa. Helsingissä on 
MTK:n metsälinja, jossa toi-
mii vuoden alussa noin 10 
henkilöä metsäasioiden yti-
messä. Brysselissä on myös 
toimisto hoitamassa maa-
seudun asioita. Uudella or-
ganisaatiomallilla saadaan 
tehokkaampi asiantunti-
javerkosto koko Suomeen 
sekä EU:hun.

Uuteen metsänhoitoyh-
distyslakiin on kirjattu yh-
distysten tehtäväksi metsän-
omistajien edunvalvonta. 
Mikään muu metsäpalveluja 
tarjoava taho ei aja metsän-
omistajien etuja olipa kyse 
metsäverotuksesta, maan-

omistajan oikeusturvasta tai 
metsäelinkeinon toiminta-
edellytysten turvaamisesta 
Suomessa tai EU:ssa. Tämä 
on metsänhoitoyhdistysten 
ja MTK:n metsälinjan muo-

dostaman Metsänomistajat 
-ketjun ydintehtävä.

Antti Härkönen 
Mhy Pudasjärvi

Perjantaina 9.1.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Lauantaina 10.1.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Aukioloajat:
ma-ti 14-21 • ke 14-02 • to 14-22  • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Wintissä: klo 24-03.30  DIDY  

TULOSSA:  la 24.1. Marko Juhani Group

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 
VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme

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

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 15. päivänä 
tammikuuta 2015 alkaen klo 
16.00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 7.1.2015 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 20.1.2015 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 2.1.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Kuntien talousarvioita on 
valmisteltu kuluvan syk-
syn aikana varsin epävar-
moissa tunnelmissa. Talous-
kehityksen valopilkut ovat 
Suomessa jääneet vähiin ja 
optimistisimmatkin ennus-
teet uskaltavat luvata kan-
santaloudellemme lähivuo-
sina vain vähäistä kasvua. 
Julkisen sektorin mittava 
sopeutustarve rakenneuu-
distuksineen, ostovoiman 
negatiivinen kehitys sekä 
vientiteollisuutemme rankka 
rakennemuutos ovat kaikki 
tekijöitä, jotka vain lisäävät 
epävarmuutta tulevaisuu-
desta. Kuntakentän talou-
denhoidon haasteena ovat 
erityisesti valtionosuuksiin 
viime vuosina tehdyt leik-
kaukset, joiden vaikutukses-
ta vuonna 2015 Pudasjärven 
kaupungin valtionosuudet 
ensimmäistä kertaa todel-
lakin laskevat edellisvuo-
teen verrattuna. Pudotus ei 
ole tässä vaiheessa vielä mi-
tenkään dramaattinen, mut-
ta valtionosuuksien kehitys 
on uuden valtionosuusjär-
jestelmän myötä kääntymäs-
sä pysyvästi tähän suuntaan. 
Pudasjärven ikärakenteel-
la sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelutarve ei ole kui-
tenkaan laskeva. Päinvastoin 
Oulunkaaren palvelutuo-
tannon lisääntyvät resurs-
sitarpeet kävivät menneen 
syksyn kuntaneuvottelujen 
aikana selväksi. Alun perin 
Oulunkaarelle kesäkuussa 
2014 annettua nollakasvuun 
pohjaavaa talousarvioraamia 
oli kaupunginhallituksen 
pakko nostaa lokakuussa, 
jotta välttämättömien laki-
sääteisten palvelujen tuotta-
minen saadaan turvattua 
myös vuonna 2015.

Menojen vastattava 
tulopohjan kehitystä
Kaupunginvaltuusto päätti 
pitää tulo- ja kiinteistövero-
prosentit vuodelle 2015 pää-
osin ennallaan. Verotulojen 
arvioidaan hieman kasva-
van, joka osaltaan paikkaa 
valtionosuuksissa tapahtu-
vaa laskua. Vuoden 2015 ta-
lousarvio on tasapainossa, 
vaikka tilikauden tulostavoi-

Kaupunginjohtajan katsaus 2015:

Tehokasta, vuorovaikutteista ja 
asiakaslähtöistä toimintaa

te jääkin kuluvan vuoden ta-
lousarvion tasosta. Kaupun-
gin taseessa on aiemmilta 
vuosilta kertynyttä ylijäämää 
noin 6,5 miljoonaa euroa ja 
myös vuoden 2014 arvioi-
daan muodostuvan selvästi 
ylijäämäiseksi.

Kaupungilla on aiemmin 
linjatun mukaisesti käyn-
nissä talouden tasapainotta-
misohjelman päivittäminen, 
jonka työn tuloksena on tar-
koitus kesäkuussa 2015 hy-
väksyä valtuustossa ohjelma, 
jossa tarvittavat toimenpiteet 
linjataan. On erittäin järke-
vää ennakoida tulevaa talou-
den tiukkenevaa tilannetta ja 
tehdä jo etukäteen tarvittavat 
päätökset, joilla saadaan me-
not vastaamaan tulopohjan 
kehitystä. Näin vältetään vii-
me vuosikymmenellä koetun 
kaltainen talouden syöksy-
kierre, joka saatiin jämäkäl-
lä tasapainottamisohjelmalla 
katkaistua. Ohjelmaa on täl-
läkin kertaa syytä tarkastel-
la muutoinkin kuin pelkkä-
nä leikkauslistana. Kyseessä 
on toimenpideohjelma, jossa 
on tarkoitus puuttua palve-
lujen rakenteisiin ja tehostaa 
toimintaa ja sitä kautta löy-
tää niin kustannussäästöjä 
kuin saada henkilöstö-, tila- 
ja laiteresurssit vielä nykyis-
täkin tehokkaampaan käyt-
töön. Erityisesti kiinteistöjen 
osalta meillä on välttämätön-
tä laatia toimenpideohjelma, 
jossa aikataulutetaan konk-
reettiset toimenpiteet kiin-
teistöjen omistuksesta luo-
pumiselle, kirjanpidollisille 
alaskirjauksille ja mahdolli-
sille purkutöille. Osa palve-
lurakenteeseen kohdistuvis-
ta tehostamistoimenpiteistä 
voivat edellyttää myös lisä-
resurssointia nykyiseen ver-
rattuna.

Lapsiperheisiin ja 
ikäihmisten hyvin-
vointiin panostetaan
Pudasjärven ikärakentees-
ta johtuen panostukset ikäsi-
donnaisiin palveluihin myös 
jatkossa ovat tärkeällä sijal-
la. Ikäihmisten kotona asu-
misen tukeminen, tuetun 
palveluasumisen lisääminen 

korostaen kuntouttavaa työ-
otetta, omaishoidon edelly-
tysten kehittäminen, Arjen 
turvaa kunnissa –hankkeen 
myötä kehitetyt erityisesti si-
vukylien palveluja lisäävät 
toimenpiteet ja monet muut 
toiminnallisissa tavoitteissa 
mainitut tavoitteet tähtäävät 
omalta osaltaan kuntalais-
ten ja erityisesti ikäihmisten 
hyvinvoinnin turvaamiseen. 
Myös lapsiperheille annet-
tava tuki, moniammatilli-
nen yhteistyö lastensuojelu-
työssä sekä lapsiperheiden 
ja työssä käyvän väestön tar-
peiden huomioon ottaminen 
asuntopolitiikassa ovat asioi-
ta, joihin tullaan jatkossa pa-
nostamaan.

Kaupungilla on meneil-
lään päätöksentekojärjestel-
mään tehtyihin muutoksiin 
liittyen valiokuntamallin ke-
hittämistyö, jossa nyt vajaan 
pari vuotta toiminutta valio-
kuntamallia kehitetään toi-
mivammaksi. Tavoitteena on 
tuoda valiokunnille enem-
män aiempaa konkreettisem-
pia asioita valmisteltavaksi 
siten, että valmisteltavat asi-
at liittyvät selvästi talousar-
vion ja toiminnan suunnit-
teluun vuosikelloajattelun 
mukaisesti. Tavoitteena on, 
että saamme kehitettyä yh-
teistyössä luottamushenki-
löiden, viranhaltijoiden, 
kuntalaisten ja sidosryh-
mäkumppaneiden kanssa 
päätöksentekoa siten, että 
kaupungin toiminta on te-
hokasta, vuorovaikutteis-
ta, nopeasti yhteiskunnan 
muutoksiin reagoivaa ja 
asiakaslähtöistä.

Kaupunginvaltuusto on 
tehnyt päätöksen kaukoläm-
pötoiminnan yhtiöittämises-
tä vuoden 2015 alusta lukien. 
Päätös perustuu kuntalakiin 
tehtyihin muutoksiin, jot-
ka edellyttävät kunnan pe-
rustoimintojen järjestämis-
tä siten, että ei toimita enää 
kilpailutilanteessa markki-
noilla. Kaukolämpötoimin-
nan yhtiöittämistä voidaan 
perustella myös sillä, että 
kaukolämpö kilpailee mui-
den energiantuotantomuoto-
jen kanssa. 

Vastuu työllisyyden 
hoidossa kasvaa
Kaupungin vastuu työlli-
syyden hoidosta kasvaa jäl-
leen vuoden vaihteen jäl-
keen, kun työmarkkinatuen 
kuntaosuuksiin, ns. sakko-
maksuihin, liittyvät muu-
toksen toteutetaan. Jälleen 
kerran valtio kasvattaa kun-
tien työ- ja vastuutaakkaa 
antamatta tarvittavaa lisära-
hoitusta. Kuntien on jatkos-
sa välttämätöntä tehdä ny-
kyistä enemmän yhteistyötä 
myös työllisyyden hoidos-
sa. Osin yhteisillä välineillä 
pystymme nykyistä tehok-
kaammin puuttumaan pit-

kittyneeseen työttömyyteen 
ja syrjäytymisuhkaan. Mo-
niammatillisen osaamisen 
tarve, valmennustoiminnan 
tehokkuuden lisäämistarve, 
yksittäisen kunnan työpaik-
karakenteen yksipuolisuus ja 
monet muut seikat puoltavat 
kuntien ja alueiden välisen 
yhteistyön lisäämistä myös 
työllisyyden hoidossa.

Kaupunki on perusta-
nut työryhmän pohtimaan 
ammatillisen koulutuksen 
ja lukiokoulutuksen tule-
via haasteita. Julkisen sek-
torin säästöpaineissa tehdyt 
rakennepoliittiset linjaukset 
merkinnevät muutoksia kou-
lutuksen järjestäjäkenttään 
siten, että varsinkin pien-
ten kuntakohtaisten lukioi-
den järjestämisluvat ja sitä 
myötä rahoituskin ovat jat-
kossa uhattuina. Myös am-
matillisen koulutuksen osal-
ta mennään yhä suurempiin 
kokonaisuuksiin. Väheneviä 
resursseja suunnataan uu-
delleen mm. tuloksellisuus- 
ja taloudellisuusnäkökul-
mista. Pitkien etäisyyksien 
ja harvan asutuksen kunnis-
sa, Pudasjärvi mukaan luki-
en, on ehdottoman tärkeää 
turvata jatkossakin lukio- ja 
ammatillisen koulutuksen 
säilyminen niin, että nuoril-
le on tarjolla riittävästi toisen 
asteen opiskeluvaihtoehtoja. 
Nuorten koulutusmahdolli-
suuksien turvaaminen on li-
säksi tärkeä osa työllisyyden 
hoidon ja syrjäytymisen eh-
käisyn keinovalikoimassa.

Puurakentamisen 
edelläkävijä
Uusi hirsinen koulukampus 
valmistunee ajallaan kou-
lun alkuun vuoden 2016 elo-
kuuhun mennessä. Pikku-
Paavalin päiväkoti on otettu 
käyttöön syksyllä 2013 ja Hir-
sikunnaan liike- ja majoitus-
rakennukset aiempina vuosi-
na. Erityisryhmien käyttöön 
ryhdytään rakentamaan kol-
mea hirsirakenteista rivitaloa 
vuoden 2015 aikana. Hirsi-
koulukampuksen valmistut-
tua meillä on Pudasjärvel-
lä maailman suurin hirsinen 
koulu, maailman suurin hir-
sinen päiväkoti ja maailman 
suurin hirsitalotehdas. Voi-
si hyvällä syyllä sanoa, että 
olemme hirsi- ja puuraken-
tamisen pääkaupunki Suo-
messa ja tällä tiellä on hyvä 
jatkaa. Puurakentamisen 
mahdollisuudet julkisessa 
rakentamisessa ovat suurel-
ta osin vielä hyödyntämättä. 
Pudasjärvi toimii tässä asias-
sa edelläkävijänä ja suunnan 
näyttäjänä. 

 
Onnellista Uutta  

Vuotta 2015!

Tomi Timonen,  
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen muuraamassa mar-
raskuussa hirsikoulun peruskiveä.

 www.pudasjarvi.fi 
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Kurenalan eteläisen osan ja 
Rimminkankaan asemakaavan 
muutos jalankulku ja 
polkupyöräteiden alueilla 
Kaavamuutosalue sijaitsee Varsitien ja Ouluntien risteyksessä. Kaa-
vamuutos koskee jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katualu-
eita, jotka on tarkoitus muuttaa osaksi Valtatie 20:n liikennealuetta. 
Kaavamuutos on tarpeen, jotta uutta Jussinahon kevyen liikenteen 
alikulkutunnelia koskeva tiesuunnitelma voidaan vahvistaa koko-
naisuudessaan asemakaavan mukaiselle valtatien liikennealueelle. 
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille tulosta ja ase-
tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäväksi 7.1.2015 
alkaen.  Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti näh-
tävänä 7.1. -16.1.2015.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kau-
pungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi  Osallisille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus 
mielipiteen esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toi-
mitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoitteeseen Pudasjär-
ven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi 
tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osallisilla ennen kaava-
ehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää 
alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvotte-
lua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 31.12.2014 

Kaupunginhallitus

Jätetaksat ja ruokapalvelujen hinnoit-
telu 1.1.2015 alkaen
Pudasjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2014 hyväk-
synyt seuraavat taksat ja hinnat:

- jätetaksat 1.1.2015 alkaen 
- ruokapalvelujen hinnoittelun muutos ja ateriahintojen tarkistukset 
1.1.2015 alkaen.

Taksat ja hinnat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungin internet-
sivuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi ja kaupungintalon asiakaspal-
velupisteessä.

Pudasjärvi 5.1.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

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

Lemmikkihoitola VIERASHUONE

Korkeatasoinen 
Lemmikkihoitola Vierashuone

ja lemmikkitarvikekauppa

” Lemmikkisi toinen koti ”

www.vierashuone.fi
www.lemmikkikauppa.fi

Kempeleen keskustassa lentoaseman läheisyydessä

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon palvelupiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 

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

LIUKKAAN 
KELIN 

AJORATA 
LENTO-

KENTÄLLÄ
Kaipaako

talviajotaitosi 
harjoitusta?
Varaa aika ja 

tule harjoittelemaan.

Hinta 
35 €/tunti/auto

(harjoittelu 
omalla vastuulla)

TUISKUUN JA PAKKASEEN
PUDAS-KONEESTA

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-18
la suljettu

ERÄ PIENKONEITA

795€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

-30% -40%
Kotimainen MUIKKULAKKI
● Hirvennahkaa/teddy
● Myös punaisena
● Ainoana lakkina täydet viisi 

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

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

punaisena

Lyhyt- tai 
pitkä-

vartinen

69€

Alkuperäinen ruotsalainen

39€

WORKHAND TYÖSORMIKAS
● Erinomainen kelkkailu-, 

talvikalastus- ja rai-
vauskäsine kylmiin ja 
kosteisiin olosuhteisiin

● Täysin vedenpitävä

47,50

AS 62 B 
LUMILINKO
● Sähköstartti
● Teräksinen heittotorvi
● Yhden käden ohjaus
● Nopea heittotorven ja 

ulosmenon säätö
● B&S moottori
● 2 vuoden takuu

Snow Flake

● Sähköstartti
● Portaaton 

variaatoriveto
● Liipasinohjaus
● Sähköinen 

heittotorven-
säätö

● Lämpökahvat
● Yhden käden 

ohjaus
● Työleveys 

74 cm
● B&S moottori
● 16” pyörät
● Työvalo
● 2 vuoden 

takuu

LUMILINKO

1795€

Joustavat 
maksuehdot, kororonta 

maksuaikaa 
jopa 6 kk

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

Hintoihin sisältyy 

kotiinkuljetus ja 

käyttöopastus!

T u h a n s i T Ta i n  Tava r a a
Miesten 
THERMO- 
ALUSHOUSUT 
50% pv / 50% pe

TOPPATAKIT
alk.

5€
Kotimaiset
VILLASUKAT 
2 pr

NURMEKSESSA, Nordean kulma, Kirkkokatu 20
tiistai-perjantai klo 9-18

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

vain 4 päivää!

• kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset   
 joulukortit 8 kpl
• Isänpäiväkortit ja erä 2-os. kortteja
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Carino suihkugeeli 300 ml/2 pll
• Partakoneet 5 kpl alkaen 1€

kpl / pkt
/erä

25€

Meiltä
TV:stä tutut tuotteet ovh:sta

PEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2KPL

2KPL

YHTEISHINTAAN

AS SEEN ON 

TV -50%

SISUSTUSTYYNYT 
40 x 40 cm ja
50 x 50 cm

TYYNYT 3 KPL 
50–60 cm
kangas: pv/pe
täyte:pallokuitu

PETAUSPATJAT 
Leveys 75–180 cm

REISITASKUHOUSUT
naisille ja
tytöille
koot S-XXL2€

10 € 15 €
5€

kpl

kpl kpl

kplalkaen

alkaen

LÖYTÖTORI

LAMPAAnVILLA-
PEITTEET
eri kokoja

PETAUSPATJAT
Leveys 75–180 cm

SAUMURIN
LANGAT
4500 m/rl, 
musta ja valkea

SHOKKI-

TARJOUS!

10€

REISITASKU-
HOUSUT

5€25€

Miehille Ohuita
eri malleja

alk.

• Kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset joulukortit 6 kpl
• Joulupaperi 5x0,7 m, 2 rl
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Pipot ja käsineet alkaen
• Villapohjalliset koot 36-45 pari
• Sisustustaulut 3 kpl/pkt
• Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rl
• Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm

1€
kpl/pkt/
erä

-70% 15€
kpl

HUOMIOTAKKI
talvilaatu, keltainen, 
heijastimilla

25€

10€

Kevyt puurunkoinen cap 

eräsuksi erittäin notkeal-

la kärjellä, pituudet 230-

270 cm sekä 160 cm, 

     leveys 10 cm

ERÄSU
KSET

85 €
(199€)

POisTOMYYnTi

alkaen

25€TALVIPEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu: 900 g

TYYnYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2kpl

2kpl

YHTEISHINTAAN

10€
4 rl

PUUHA- JA 
VÄRITYSKIRJAT
alk. 4 kpl

Vuorelliset

ÄMMÄnsaarEssa YlEisön PYYnnösTÄ viElÄ 5 Pv
ti 11.– la 15.11. Keskuskatu 3 (ent. Spar) 

ark. 9 – 17, la 9 – 13
T u h a n s i T Ta i n  Tava r a a

Miesten 
THERMO- 
ALUSHOUSUT 
50% pv / 50% pe

TOPPATAKIT
alk.

5€
Kotimaiset
VILLASUKAT 
2 pr

NURMEKSESSA, Nordean kulma, Kirkkokatu 20
tiistai-perjantai klo 9-18

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

vain 4 päivää!

• kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset   
 joulukortit 8 kpl
• Isänpäiväkortit ja erä 2-os. kortteja
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Carino suihkugeeli 300 ml/2 pll
• Partakoneet 5 kpl alkaen 1€

kpl / pkt
/erä

25€

Meiltä
TV:stä tutut tuotteet ovh:sta

PEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu

TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2KPL

2KPL

YHTEISHINTAAN

AS SEEN ON 

TV -50%

SISUSTUSTYYNYT 
40 x 40 cm ja
50 x 50 cm

TYYNYT 3 KPL 
50–60 cm
kangas: pv/pe
täyte:pallokuitu

PETAUSPATJAT 
Leveys 75–180 cm

REISITASKUHOUSUT
naisille ja
tytöille
koot S-XXL2€

10 € 15 €
5€

kpl

kpl kpl

kplalkaen

alkaen

LÖYTÖTORI

LAMPAAnVILLA-
PEITTEET
eri kokoja

PETAUSPATJAT
Leveys 75–180 cm

SAUMURIN
LANGAT
4500 m/rl, 
musta ja valkea

SHOKKI-

TARJOUS!

10€

REISITASKU-
HOUSUT

5€25€

Miehille Ohuita
eri malleja

alk.

• Kotimaiset, kulta- ja kiiltopintaiset joulukortit 6 kpl
• Joulupaperi 5x0,7 m, 2 rl
• Pakkausteipit alkaen 3 rll
• Servetit
• Klaro hankausjauho 500 g
• Pipot ja käsineet alkaen
• Villapohjalliset koot 36-45 pari
• Sisustustaulut 3 kpl/pkt
• Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rl
• Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm

1€
kpl/pkt/
erä

-70% 15€
kpl

HUOMIOTAKKI
talvilaatu, keltainen, 
heijastimilla

25€

10€

Kevyt puurunkoinen cap 

eräsuksi erittäin notkeal-

la kärjellä, pituudet 230-

270 cm sekä 160 cm, 

     leveys 10 cm

ERÄSU
KSET

85 €
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2kpl

YHTEISHINTAAN

10€
4 rl

PUUHA- JA 
VÄRITYSKIRJAT
alk. 4 kpl

Vuorelliset

ÄMMÄnsaarEssa YlEisön PYYnnösTÄ viElÄ 5 Pv
ti 11.– la 15.11. Keskuskatu 3 (ent. Spar) 

ark. 9 – 17, la 9 – 13

TEKNINEN ALUSASU 
100% polyesteri
naisille, 
miehille ja 
lapsille 10€

KOTIMAISET 
VILLASUKAT

5€

25€
TYYNYJÄ 50x60 cm
kangas: pv/pe, täyte: pallokuitu2 kpl

PEITTEITÄ 150x200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu2 kpl

YHTEISHINTAAN

PUDASJÄRVELLÄ VAIN 7 PÄIVÄÄ ke-ke 7.-14.1. 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. Ark 9-17, la 9-14
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www.jarvisuomenhuutokaupat.fi
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Leivinpaperi, tuorekelmu, aluminifolio alkaen
Sangallinen roskakassi 30 l/20 kpl/rll

Pakkausteipit alkaen 3 rll

Suodatinpussit
Astianpesuaine 500 ml

Klaro hankausjauho 500 g
Villapohjalliset koot 35-45 pari
Sisustustaulut 3 kpl/pkt
Lamppu sisustustaulu led-valolla 30x30 cm

1€
kpl/pkt/
erä

2 paria

POISTOMYYNTI

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista matkailija löytää 
tarvitsemansa mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

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

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.


