
PANORAAMA-RAVINTOLASSA

Isosyötteentie 
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.syote.fi 

4. - 5.12. Tanssiorkesteri Frisco

TULOSSA:
11. - 12.12. Tanssiorkesteri Rytmiset

TERVETULOA!

PE ja La disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

HOTELLI-RAVINTOLA 
KURENKOSKI

Wintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr. M

p. 010 666 8420

TERVETULOA!

Perjantaina 4.12.

Lauantaina 5.12.

lippu 10€, sis. ep

lippu 10€, sis. ep

TULOSSA mm.

Anne Mari & Sateenkaari

Kisällit

Pe myös KARAOKE

12.12. Ritchie
19.12. Vega

www.kurenkoski.fi
Katso lisää osoitteesta:

Myytävänä asuntoja ja loma-asuntoja

www.kiinteistonelio.fi
Kauppatie 5 93100  PUDASJÄRVI
Puh. 08 - 824 430, 0400 - 585 136Hammaslääkäri Hannu Heikkilä

myös keinojuurihoidot (implantit)

MDental Oy

Hammas-
lääkäri

ja lääkäri-
asema

Kauppatie 5, 2. krs
93100 PUDASJÄRVI

Ajanvaraukset 
ma-pe 8-15.30

Puh. (08) 823 380
Fax (08) 823 381

Hammaslääkäri
Yleislääkärit Erikoislääkärit

Plussaa ostoksistasi

Kauppatie 5 • Pudasjärvi • Puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Su 13.12. ja su 20.12. avoinna 12-15.

Jääkiekkoluistin Bauer

39,90
Icebug Creek 

109,- 
139.-

39,90.-

Exel Endurance
Hiihtosormikas
hajakokoja

 20,- 

 20,- 

29,90
Tecno Pro
Kaunoluistin

Exel Thermobag
Juomavyölaukku Pukinkonttiin

lahjakortit!

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi 08-824 120

17.3" HD Ready /
AMD Athlon 2.1GHz /
ATI Radeon HD3200 /
4 GB / 320 GB /
Windows 7
Home Premium /
takuu 24 kk

649,-

Asus X70AC

10" LED matta /
1 GB / 160 GB /
Windows XPH /
akunkesto 4h /
takuu 24 kk

Asus EeePC 1001HA

290,-
20" kosketusnäytöllä varustettu
“kaikki yhdessä” -laitteessa  PC /
Intel Atom Dual Core 330 /
2 GB / 250 GB /
20" 16:9 kosketusnäyttö /
nVidia ION näytönohjain /
Windows 7 Home Premium /
takuu 12 kk

Asus ETOP

599,-

15.6" , 4 GB / 500 GB /
Windows 7 Home Premium /
takuu 24 kk

Asus K50C

579,-
10" Seashell LED taustavalaistu
matta -näyttö/ 1 GB / 250 GB /
Windows 7 Starter, akunkesto jopa 8.5h /
takuu 24 kk

Asus EeePC
1005HA-B

349,-
on uusi PC joka tarjoaa tietokoneen
erittäin kompaktissa koossa.
Intel Atom 330 Dual Core / 2GB/ 250 GB /
GeForce 9400M näytönohjain / Windows
7 Home Premium /
takuu 12 kk

Asus EeeBOX

369,-
2 X HDMI ja SCART Full HD
Televisio / PC –näyttö /
Takuu 36 kk

Asus 23.6"
LCD-TV DVB-T

299,-

JOULUPUKIN LAADUKKAAT LAHJAT

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.12.2009

Tämä lehti on tehty yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry:n kanssa.  Kiitokset ilmoittajille!

Joulukorttikuvaus
sis 10kpl kortteja

30€
lisäkortit 2€/kpl

Varaa aika kuvaukseen!
studio

Kauppatie 5 alakerrassa
040 7565443

Ma-to 9-17  Pe 9-18  La 9-14

KuvaKulma

Yrittäjien
teemasivut s. 2-10
Kaarinan päivän

kuntamarkkinat s. 14
Hirvaskosken

koulun arkea s. 16

nro 33 2009-lehti
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Julkaisija: Pudasjärven Yrittäjät ry
Vastaava
toimittaja: Harri Piipponen
Toimittajat: Heimo Turunen, Rauni Räisänen
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Heimo Turunen 
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Eila Lahtinen
0400 584 184
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Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
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Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
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VKK-Media Oy/
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PUDASJÄRVI
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Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin 
lisätään  alv 22%.

Toritie 2
(käynti sisäpihan puolelta)
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
arkisin klo 9-16, varmimmin 
ma ja ti klo 10-16 sekä
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax /08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla 
on 6-palstaa 

Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäi-
västä.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset Pu-
dasjärven alueella

Yrittäjä! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joka viikko keskiviikkoisin. 
Aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään 

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti
on Pudasjärven
Yrittäjät ry:n 
jäsenyritys

Pudasjärven kunnan ulko-
puolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi.

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

Hartaus

Kuninkaasi tulee
kunniassa

2. adventtisunnuntai

Evankelisessa kristikunnassa 
tämän päivän aiheena on Kris-
tuksen tuleminen kunniassaan 
aikojen lopulla. Tämän ilmaisee 
myös nimitys adventus glorifi-
cationis, jonka Eerik Sorolainen 
Postillassaan (1621) suomensi 
sanoilla Christuxen cunniali-

sesta tulemisesta. Seurakunnan 
tulee kärsivällisesti kilvoitel-
len odottaa Kristuksen tuloa. 
Keskelle hätää ja syyllisyyttä 

seurakunta on saanut lupauk-
sen pelastuksen ajasta. Tämä 
lupaus täyttää sen toivolla ja 

ilolla.

Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus
kirkossa su 6.12. klo 10. Toimittaa 
Oskari Holmström, avustaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Jukka Jaak-
kola, kirkkokuoro. Seppeleenlasku 
sankarihaudoille. Kirkkokahvit ja 
itsenäisyyspäivän juhla seurakun-
takodissa klo 12.30.
Itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelus
Sarakylän kappelissa su 6.12. klo 10. 
Toimittaa Jaakko Sääskilahti, kant-
tori Keijo Piirainen, Sarakylän kap-
pelikuoro. Seppeleenlasku sankari-
haudalle. Kirkkokahvit.

Pudasjärven seurakunnan
kirkkovaltuuston kokous ma 7.12. 
klo 16.30 seurakuntatalossa.
Isänmaallisen ja joulumusiikin ilta
pe 4.12. klo 19.00 seurakuntako-
dissa. Pudasjärven ja Kemin nuo-
risokuorot laulavat, kuoroja johtaa 
Jukka Jaakkola ja Anna-Elina Jaak-
kola.
Kirpputori
ke 9.12. klo 10-13 talkootuvassa.
Omaishoitajat
seurakuntakodissa ma 7.12. klo 
11.00.
Kuorot
lapsikuoro to 3.12. ja to 10.12. klo 
17, nuorisokuoro to 3.12. ja to 10.12. 
klo 16.30, kirkkokuoro to 3.12. ja to 
10.12. klo 18, Vox Margarita ke 9.12. 
klo 17.30. Sarakylän kappelikuoro 
to 10.12. klo 18.45.
Perhekerho
to 3.12. ja to 10.12. sekä ma 7.12. klo 
10-13 seurakuntakodissa ja ke 9.12. 
klo 10-13 Petäjärinteen kylätalossa.
Lapsiparkki
ke 9.12. klo 10-13 seurakuntakodissa.

Muskari
ma 7.12. klo 16.30-17.15 seurakun-
takodissa ja to 10.12. klo 16-17 Sara-
kylän koululla.
Kauneimmat joululaulut
ma 7.12. klo 19.00 Kuren koululla.
Rauhanyhdistykset
Seurat su 6.12. klo 17.00 Kurenalan 
ry:llä, Timo Mauno, Juuso Koppe-
roinen.Joulujuhlaseurat Ervastis-
sa Arja ja Olli Ervastilla pe 4.12. 
klo 19, Seppo Leppänen. Rau-
hanyhdistyksen myyjäisten ar-
pajaisten voitot: Tietokone nro 
181Eero Kummala, Digikamera 
169 Aatto Kurtti,Puhelin 190 Syl-
vi Tuohimaa,Puukko 216 Lea Kela-
haara, Kuksa 75 Lenna Ervasti.
Kastettu
Rebekka Emilia Lauhikari, Fanni 
Helli Maria Tauriainen
Kuollut
Veikko Kalevi Luokkanen 74, Ant-
ti Koivumaanaho 79, Heikki Eemil 
Pulkkinen 80

Mukana on tavallisesti 
myös kehitysjohtaja Mikko 
Kälkäjä. Yrittäjäyhdistyksen 
puheenjohtaja Harri Piippo-
nen kokoaa joka kerran pai-
kalle eri yrittäjät ja on ollut 
myös itse mukana ja mainit-
takoon, että kaupunginjoh-
taja ei etukäteen ole tiennyt, 
ketä yrittäjiä tapaamiseen 
on tulossa.

-Haluamme todella kuul-
la, mitä pudasjärvisille yrit-
täjillä on asiaa kaupungin 
suuntaan ja myös, mitä suu-
rimmalla mielenkiinnolla 
haluamme tietää, miten yrit-
täjillä menee, kertoi Kaarina 
Daavittila. 

-On tärkeää, että tiedon-
kulkua on toisinkin päin, 
sillä kaupungilla on myös 
tiedotettavaa yrittäjille. Kes-
kustelut ovat vapaamuo-
toisia, luottamuksellisia ja 
virallisuutta vältetään. Läh-
tökohtana on se, että yrit-
täjien asia on tärkeä ja me 
teemme kovasti töitä Pu-
dasjärven elinkeinoelämän 
menestymisen eteen, toteaa 
Daavittila. 

Yrittäjiltä on tullut aloi-
te, että Kurenalan taajaman 
ilmettä kohennettaisiin eli 
kiinnitetään huomiota sii-
hen, mitä Kuusamon valta-
tieltä poikennut matkailija 
näkee ja kokee pysähtyes-
sään paikkakunnalle. Kaa-
voitusasioissa kaupunki 
kuuntelee mielellään yrit-
täjiä ja kaavoitusratkaisuil-
la onkin suuri merkitys yri-
tyselämälle. Kaupungilla on 
useita projekteja, joista yrit-
täjät voivat ammentaa itsel-
leen hyötyä. Haluamme pi-
tää jatkuvasti yrittäjien asiat 
mielessä ja pyrkiä järjestä-

Kaupunginjohtaja ja yrittäjät 
tapaavat aamukahveilla

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila kertomassa 
kaupungin tervehdystä 
Vuoden yrittäjän palkitse-
mistilaisuudessa ja yrittä-
jien pikkujoulussa viime 
lauantaina 28.11.

Pudasjärven kaupungin ja Pudasjärven 
Yrittäjien välillä on tiivistä yhteydenpitämistä 

usealla eri tavalla. Yrittäjien ja 
kaupunginjohtajan yhteiset aamukahvit ovat 

olleet tänä syksynä uutena keskustelu- ja 
tapaamismuotona, kun Kaarina Daavittila 

on kutsunut 5-6 yrittäjää kuukausittain 
kaupungintalolle. 

mään kaupungissa otolliset 
olosuhteet yrittämiselle, sillä 
heidän kautta tulee suuri osa 
kaupungin verotuloista ja 
myös heidän tarjoamat pal-
velut ovat elintärkeitä paik-
kakunnallemme. 

Olemme myös tuoneet 
esille sen, että kaupunki on 
viimeaikoina pyrkinyt itse 
pääsemään eroon omas-
ta yritystoiminnasta. Tätä 
kautta yrittäjille avautuu 
useita eri uusia mahdolli-
suuksia tarjota kaupungille 
maksullista palveluja. 

Meille ottavat yrittäjät 
yhteyttä toki säännöllisesti 
muutenkin, mutta yrittäjien 
aamukahvit ovat yksi hyvä 
tapaamis- ja keskustelufoo-
rumi, jota tullaan edelleen 
jatkamaan, kertoo Kaarina 
Daavittila.

Heimo Turunen

Joulun aika on jälleen käsillä

Harri pääsi joulupukin kanssa yhteiskuvaan Pudasjär-
ven joulunavauksen aikaan. Iloisesta ilmeestä päätel-
len on lahjatoiveet pukille kerrottu.

Joulun aika on jälleen meillä käsillä, joulukalenterit on jo 
avattu ja paneutuminen salaperäisiin askareisiin on alka-
nut. 

Viime perjantaina vietimme joulunavausta torilla, jonne 
oli kokoontunut runsas joukko Pudasjärveläisiä katsomaan, 
kuinka uudistetut ja runsaammat jouluvalomme syttyivät 
valaisemaan tummaa iltaa. Olkoon uudistuneet jouluvalot 
lähtölaukaus keskustan elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden 
kehittämiselle. 

Tulemme tulevana vuonna tekemään konkreettisia aloit-
teita ja tekoja, jotta keskustamme saadaan uudistumaan, sil-
lä Kurenalus on Pudasjärven sydän ja keskipiste minkä on 
sykittävä elämää ympärilleen. 

On ollut ilo huomata, kuinka Kurenaluksen yrittäjät ovat 
lähteneet innolla kohti joulua, on jatkettu aukioloaikoja, niin 
perjantailta kuin loppuvuoden sunnuntaidenkin osalta. Se 
kertoo siitä, että haluamme olla palvelemassa asiakkaitam-
me heidän tarpeiden mukaan. Toivomme myös yhteistyötä 
ja avointa keskustelua, miten liike-elämän pitäisi kehittyä, 
että palvelutarjonta olisi maailman parasta pudasjärveläis-
tä palvelua. 

Haluan toivottaa omasta ja Pudasjärven yrittäjien puo-
lesta Rauhallista ja lämminhenkistä

joulunaikaa kaikille!

Harri Piipponen
Pudasjärven Yrittäjien

puheenjohtaja

”Tulemme tulevana vuonna tekemään 
konkreettisia aloitteita ja tekoja, jotta 

keskustamme saadaan uudistumaan...”
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Osta 100 tabl.
saat 20 tabl kaupan päälle!

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

Palvelemme ma-pe klo 9.00 - 18.00
la klo 9.00 - 14.00

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
puh (08) 821 185

matkalle  antibioottihoidon aikana  herkälle vatsalle

 
 

 
 

 
 
 

NYT ON AIKA ALOITTAA 
ensi kesän rakennusprojektin 

SUUNNITTELU 
  Löydät meidät toimistoltamme 

arkisin klo 9.00 - 16.00, 
muina aikoina sopimuksen mukaan. 

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI 
Puh: 044 0833132 / 044 0833130 

www.suunnittelukotiin.fi 
 

Meiltä muitakin rakentamisen palveluja 
- käy tai soita ja KYSY LISÄÄ 

Fysioterapiapalvelu

Riitta Tiainen
 Pudasjärvi

p. 040 867 8858

· aikuisneurologinen fysioterapia
· veteraaniavokuntoutus

· ikääntyneiden fysioterapiapalvelut
· lähetehoidot

Koillismaan
Kuntoneva

Laihdutusryhmät 
alkavat 11.1.2010

kesto 15 vkoa,
ma 17:30-19 ja

to 17:30-19
lisää tietoa:

http://kuntoneva.
kotisivukone.com

tai p. 044-294 4345

Puistotie 2, 
Pudasjärvi
Meiltä myös
lahjakortit!

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)

Jalkahoitaja Pirjo Leino

Tervetuloa asioimaan!

Ajanvaraus 040 187 1760

Jalkojen hoito
C. Ersdal vyöhyketerapia

Lahjakortit

Pudasjärven Vuoden yrittäjä:
H & S Parkkila Oy

Palkittu yritys hallitsee eri-
koisosaamista, jota tarvi-
taan siltojen rakenteiden 
kunnontarkastuksissa. 

Destian palvelukses-
sa oleva yritys työllistää 
Heikki Parkkilan perhe-
kunnasta osakkaana olevan 
Sami-pojan sekä perheen 
Leila-vaimon. Perheen toi-
nen diplomi-insinööripoika 
työskentelee Nokian palve-
luksessa Kaliforniassa.   

H & S Parkkila Oy on pe-
rustettu vuonna 1970. Toimi-
alana on muun muassa nos-
turi- ja siltarakentamiseen 
liittyvää kuljetuspalvelua 
tarjoava yritys. Toimialuee-
na on koko Suomi, koska yri-
tyksen työnantajana on ollut 
40 vuotta Tielaitos eli nykyi-
nen Destia.

Olemme tehneet viimek-
si töitä Pudasjärvellä yli 10 
vuotta sitten, Heikki Parkki-
la kertoi ja mainitsi olevansa 
nyt töissä Kemissä.

Tulemme Pudasjärven 
kotiimme aina viikonlopuik-
si, mutta muulloin olemme 

Pudasjärven 
Yrittäjät ry valitsi 

tämän vuoden 
yrittäjäpalkinnon 

saajaksi H & S 
Parkkila Oy:n. Palkinto 
luovutettiin lauantaina 

28.11 yrittäjien 
pikkujoulussa.

keikkatöissä. Työmme on 
liikkuvaa varsinkin kesäi-
sin, jolloin työskentelemme 
eri puolilla Suomea, kos-
ka olen erikoistunut silta-
rakenteiden tarkastukseen. 
Sitä varten olen hankki-
nut erikoiskaluston, jota ei 
muilla yrittäjillä juuri ole, 
Heikki Parkkila tarkensi yri-
tysalaansa.

Heikki Parkkila kertoi 
olevansa onnellisten tähtien 
alla syntynyt, sillä hän ei 
ole ollut päivääkään työtön. 
Yrittäjäyhdistyksen jäsenenä 

Pudasjärven Vuoden Yrittäjä Heikki Parkkila H & S Parkkila Oy vieressään Pudas-
järven Yrittäjien ja Pudasjärven kaupungin luovuttamat palkinnot.

hän on ollut koko yrittäjä-
uransa ajan ollen välillä hal-
lituksessakin. Myös muissa 
luottamustehtävissä, kuten 
Osuuspankin hallituksen 
yrittäjäjäsenenä hän on ol-
lut mukana. 

Olen kiinnostunut yhteis-
kunnallisista asioista, vaik-
ka en ole enää aktiivisesti 
mukana päätöksenteossa. 
Arvostelen nykyisiä valta-
kunnan päättäjiä, joilla olisi 
paljon tärkeitä asioita pää-
tettävänään. Näyttää siltä, 
että tärkeät asiat jäävät pii-

loon, kun huomio kiinni-
tetään epäolennaisuuksiin. 
Sama suuntaus on nähtävis-
sä myös Pudasjärvellä, Heik-
ki Parkkila tuumi nykyajan 
päätöksenteosta. 

Parkkila totesi olevansa 
varsin iloinen ja tyytyväinen 
yrityksen saamasta Vuoden 
Yrittäjä -tittelistä.

Tuntuu ihan mahtavan 
mukavalle, hän kommentoi 
valintaansa.. 

Rauni Räisänen        

Yrittäjät ja kaupunki samassa veneessä

Mikko Kälkäjä kiittelee yrittäjien aktiivisuutta yhteisten 
asioiden hoitamisessa. Kuvassa Kälkäjä on luovutta-
massa kaupungin karhupatsasta Pudasjärven Vuoden 
yrittäjä Heikki Parkkilalle.

-Olemme Pudasjärvellä kaikki samassa 
veneessä ei siis ole erikseen yrittäjäjärjestön, 

yksittäisten yrittäjien, kuntapäättäjien tai 
kaupungin Pudasjärveä. Tältä pohjalta olemme 

viimeisten vuosien ajan tehneet yhteistyötä, 
joka on lähtenyt erittäin hyvin liikkeelle - 

koska ollaan samassa veneessä, tuumailee 
Pudasjärven kaupungin kehitysjohtaja Mikko 

Kälkäjä.
Yrittäjäyhdistyksen kans-
sa yhteistyö on kahdella ta-
solla. Yrittäjäillat ovat kau-
punkivetoisia, jossa yrittäjät 
ovat mukana eli kaikki yrit-
täjät, ei vain pudasjärven 
yrittäjien jäsenet. Sen lisäk-
si kaupungilla ovat sään-
nölliset tapaamiset muun 
muassa aamukahvit kerran 
kuukaudessa Pudasjärven 
Yrittäjät ry:n kanssa, joissa 
käsitellään Yrittäjäjärjestön 
esille nostamat teemat, etu-
käteen ei edes tiedetä, mistä 
keskustellaan.

Nämä tapaamiset ovat 
nostaneet esille useita ke-
hitettäviä asioita. Tulossa 
on muun muassa keskusta-
alueen kauppiailta ehdotus, 
mitä toimenpiteitä pitäisi 

kaupungin tehdä keskustan 
kehittämiseksi.

Elinvoimavaikutusten 
arviointi päätöksen tekoon 
ollaan myös ottamassa huo-
mioon kaupungin päätösten 
tekemisessä yrittäjien aloit-
teen pohjalta. 

Yrittäjäilloisssa keskuste-
luissa nousseiden asioiden 
pohjalta on aloitettu kau-
pungissa meneillään olevat 
Sähköinen laskutus, Työvar-
mahanke ja PohBio hanke, 
jotka kaikki ovat aktiivisessa 
toimintavaiheessa.

-Seuraava yrittäjäilta on 
torstaina 10.12, jossa tulee 
olemaan esillä ainakin mo-
nikulttuurisuus ja yrittäjyy-
den näkymät Pudasjärvel-
lä. (ht)

Lue lisää www.yrittajat.fi/pudasjarvi

Liity Pudasjärven
yrittäjäyhdistykseen!



4 nro 33PUDASJÄRVI lehti

Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi perinteiseen tapaan 
Teuvo Perätalo ja sihteerinä 
Pirjo Haapala. Kokouksen 
jälkeen yhdessäoloa jatket-
tiin pikkujoulun merkeissä, 
jossa yhdessä Pudasjärven 
kaupungin kanssa jaettiin 
Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjän palkinto Heikki Park-
kilalle, yritys H & S Parkki-
la Oy. Kultainen yrittäjäristi 
luovutettiin yli 20 vuoden 
yrittäjyydestä LVI-Peltityöt 
M. Kavalus Mauri Kava-
lukselle, Timpan kurkihirsi 
Timo Vähäkuopukselle, Ka-
levi Malinen Oy Kalevi Ma-
liselle, Koneurakointi Eero 
Puuruselle ja Anjan Pitopal-
velu Anja Jussilalle.

Joululauluja esitti lau-
luyhtye Eiku Syötteeltä ja 
taikuri Henri Kemppainen 
Hyrynsalmelta. Hän sai pöy-
dän leijumaan ja esitti to-
della taikurimaisia pelikort-

Piipponen jatkaa yrittäjien puheenjohtajana
Harri Piipponen jatkaa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtajana. Valinta 
tehtiin Pudasjärven Yrittäjien syyskokouksessa 28.11 Kurenkoskessa. 
Hallitukseen valittiin uutena Heikki Parkkila ja Aki Niemitalo. Entisinä 
jäseninä jatkavat Timo Vähäkuopus ja Aune Ekdahl, joka on toiminut 
myös Pudasjärven Yrittäjien varapuheenjohtajana. Muut hallituksen 

jäsenet ovat Pirjo Haapala ja Pekka Kaijala. Tilintarkastajina jatkavat Matti 
Rantala ja Hannu Nissi, varalla Pirjo Puurunen ja Eija Turpeenniemi.

titemppuja kiertäen myös 
pöydissä. Yhtä aikaa Ku-
renkoskessa vietti pikku-
joulua myös Pudasjärven 
JHL ry. Kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila piti pu-
heen, samoin ensi vuodeksi 
puheenjohtajana jatkamaan 
valittu Pudasjärven Yrittäji-
en puheenjohtaja Harri Piip-
ponen. Tilaisuuden juonsi 
perinteiseen tapaan yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja 
Aune Ekdahl. 

Jäsenkasvu jatkuu
Pudasjärven Yrittäjien ensin 
vuoden toimintasuunnitel-
massa kiinnitettiin huomio-
ta yrittäjien edunvalvonnan 
painotuksiin ja tuomaan 
kaupungin ja yrittäjien vä-
lillä olevaan vuorovaiku-
tukseen mukaan pk- yri-
tysnäkökulmaa. Koulutusta 
järjestetään eri yhteistyöta-
hojen ja koulutusorganisaa-

tioiden kanssa ja tarvittaessa 
järjestetään omaa koulutus-
ta esimerkiksi jäsenten aloit-
teista

Tiedottamisessa lähete-
tään jäsenille kirjeitä, teh-
dään omia lehtiä ja yhteis-
työtä paikallislehtien kanssa. 
Sähköpostin ja tekstiviestien 
käyttöä pyritään tehosta-
maan ja kehittämään omia 
Internetsivuja.

Virkistystoiminnassa jär-
jestetään keväällä yrittäjien 
kirkkopyhä ja teatteriretki 
sekä loppusyksyllä pikku-
joulu. 

Valtakunnallisille yrittä-
jäpäiville Turkuun osallis-
tutaan kuluneen vuoden ta-
paan. Tapahtumakalenteri 
tehdään alkuvuodesta. Yh-
teistyötä tehdään kaupungin 
kanssa yrittäjäiltojen ja aa-
mukahvien järjestämisessä 
sekä eri keskustelufoorumi-
en välityksellä. Lähikuntien 

yrittäjäyhdistysten kanssa 
pidetään yhteyttä muun mu-
assa Taivalkosken ja Kuusa-
mon kanssa. 

Pudasjärvi markkinat 
ovat yrittäjien vuosittai-
nen voimainponnistus, jot-
ka kokoavat yli sata mark-

kinamyyjää ja yleisöä yli 
10 000 henkeä. Joulunava-
us ja jouluvalot sytytetään 
perinteiseen tapaan. Muina 
jäsenetuina järjestetään ui-
mahalli Puikkariin jäsenille 
alennuslippuja, lomamökin 
edullinen käyttö Rukalla, 

sekä maksutonta puhelin-
neuvontaa yrittäjille.

Tällä hetkellä Pudasjär-
ven Yrittäjissä on 124 jäsentä. 
Ensi vuonna pyritään ylittä-
mään 130 jäsenen raja.

Heimo Turunen

Pudasjärven Yrittäjien syyskokousväkeä kuuntelemassa sihteeri Pirjo Haapalan esittämää toimintasuunnitelmaa. Pudasjärven Yrit-
täjien ensin vuoden toimintasuunnitelmassa kiinnitettiin huomiota yrittäjien edunvalvonnan painotuksiin ja tuomaan kaupungin ja yrit-
täjien välillä olevaan vuorovaikutukseen mukaan pk- yritysnäkökulmaa. 

Taikuri Henri Kemppainen kierteli pöydissäkin esittelemässä korttitemppuja.

Juuri luovutetut kultaiset yrittäjäristit rinnassaan Eero Puurunen, Timo Vähäkuo-
pus ja Anja Jussila.

Lauluryhmä Eiku Kirsi Särkelä, Teija Rytinki ja Sari Särkelä lauloivat joululauluja ja 
vetivät myös yleisön mukaan yhteislauluihin.

Pudasjärven Yrittäjiin on tullut 
kesästä lähtien kuusi uutta jäsen-
tä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 
124.

Kuljetus Kari Juurikka Sotka-
järveltä hoitaa tavaroiden- sekä 
maa- ja kiviainesten kuljetuksia.  
MH Peltoniemi Oy, yrittäjänä 
Marko Peltoniemi toimii myös 
kuljetusalalla. SJ Sähkö & Sisus-
tus Ky, yrittäjänä Jouko Lassin-
niemi toimii sähköurakointi- ja 
sisustusalalla. T:mi Kylänrenki 
Jari Korhonen hoitaa asiointipal-
velua, kunnostus- ja remontoin-
titöitä, muuttopalvelut, ruoka-, 
majoitus- ja matkailupalveluja, 
kodinhoito- ja pihatöitä sekä sii-
vousta. Tmi Katja Huurinainen 
on fysioterapiapalveluyritys.Tmi 
Lauri Outila suorittaa metsäko-
neurakointia.(ht)

Uudet jäsenet 
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kukinvälitämme

Meiltä kukat
kaikkialle

maailmaan!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
ja KUKKA KY puh. 08-821 122, 823 355

Taksi
Poijula 

1+8

0400 387 230

Kellot koululaisille, 
Kalevala -korut

Kihlat 
Seinäkellojen huolto

Jukolantie 2
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084
KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky

Valitse joululahjat liikkeestämme! 
Arvomme 100 euron lahjakortin 5.1.2010.

Jukolantie 4, Pudasjärvi (Amareton ja Värikeskuksen välissä)
Palvelemme ma-pe 10-17, la 10-14

Pikkujouluihin AarreArkun kautta!

AarreArkku on nyt
 Jouluinen myymälä!

Meiltä löydät mm:
Suloiset tontut, kauniit pöytä-
kynttilät, ihanat enkelit, perin-
teiset olkipukit, upeat lyhdyt, 
koristeet...ym. jouluhömpötyk-
set. Unohtamatta laajaa Jou-
luaskartelutarvike valikoimaa, 
sillä teitpä sitten Joulutontun 
-kranssin -kortin tai -maalauk-
sen, löydät tarvikkeet meiltä!

Nyt on
lelu ja peli
-valikoima

parhaimmillaan!! 

Kauniit joulukortit 10 kpl 1€

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Riekki ja Tihinen kertoivat 
kaiken lähteneen siitä, kun 
huomattiin Pudasjärven 
kaupungilla olleen takanaan 
useita vuosia kestänyt ali-
jäämäinen käyttötalouden 
kehitys, jota ei oltu saatu oi-
kaistua. Kaupungin menot 
olivat ylittäneet tulot ja to-
dellisuudessa syntynyt ali-
jäämä oli katettu tilapäistoi-
menpiteillä. Talouden tilan 
ennakoitiin edelleen heiken-
tyvän voimakkaasti lähitu-
levaisuudessa. Kaupungin 
talouden tasapainoon saa-
miseksi kaupunginhallitus 
ja kaupunginjohtaja päätti-
vät käynnistää talouden ta-
sapainottamistyön vuoden 
2008 syksyllä ja vuoden 2009 
talousarviosta päätettäessä 
valtuusto selkeästi aikatau-
lutti uuden valtuuston teh-
tävän. Tämän vuoden alus-
ta uusi hallitus käynnistikin 
välittömästi ohjelman val-
mistelun. Perustavoitteena 
on ollut se, että talous saa-
daan sellaiseen tasapainoon, 
joka turvaa kaupungin pal-
velujen järjestämisen myös 
tulevina vuosina.

Tasapainotustyöpaketti 
hyväksyttiin 
huhtikuussa
Tämän vuoden huhtikuussa 
kaupunginvaltuusto hyväk-
syi tasapainotustyöpaketin, 
joka koskee vuosia 2009-
2013 ja kokonaisuudessaan 
säästöohjelma on tälle val-
tuustokaudelle reilut neljä 
miljoonaa euroa. 

Pudasjärvellä valtuustokauden kestävä säästökuuri:

Tasapainottamistoimilla
turvataan peruspalvelut

Pudasjärven kaupunki on toteuttanut tänä vuonna päättäväisesti 
huhtikuussa valtuuston hyväksymää tasapainotusohjelmaa, joka 

koskee vuosia 2009-2013. Pyysin Pudasjärven kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekin ja hallituksen varapuheenjohtaja Paavo 

Tihisen reilun tunnin keskustelutuokioon, jossa he selvittivät käsitystään, 
mitä tasapainottamisohjelma pitää sisällään. 

Säästötoimenpiteet aloi-
tettiin heti valtuuston pää-
töksen jälkeen. Kaupungin 
virat ja sijaisuudet laitettiin 
täyttökieltoon välittömästi. 
Perusturvan puolella oli jo 
aiemmin aloitettu säästö-
toimenpiteet ja tänä vuonna 
on kalliista laitospaikoista 
voitu siirtyä edullisempaan 
ja asukkaiden kannalta mie-
lekkäämpään palveluasu-
miseen. Toukokuussa lak-
kautettiin kuusi koulua ja 
seitsemäntenä Ranua lak-
kautti Pudasjärven rajalla 
olevan Asmundin koulun, 
jonka oppilaista puolet oli 
Pudasjärveltä. Lakkaute-
tuista koulukiinteistöistä on 
saatu sovittua myös kaupat, 
jotka toteutuvat lopullisesti 
vuoden loppuun mennessä. 
Pudasjärvelle jäi viisi sivu-
kylän koulua sekä taajamas-
sa olevat koulut. 

Lisäksi on myyty kau-
pungin omistuksessa olleet 
Pudasjärven Matkailu Oy, 
järjestelty Syötteellä kau-
pungin yritystoimintoja ja 
luovuttu mahdollisimman 
tarkkaan kaupungin omis-
tamista kiinteistöyhtiöistä 
ja teollisuuskiinteistöistä. 
Heinäkuun alussa lääkäri-
päivystysaikaa lyhennettiin 
eräänä säätötoimenpiteenä. 
Kunnan hoidossa olevat yk-
sityisteiden ja kaavateiden 
hoito siirrettiin Destialle kil-
pailutuksen jälkeen. 

Nyt on menossa kan-
salaisopiston ja kulttuuri-
toimiston järjestelyt sekä 

teknisellä puolella on hy-
vin laaja-alainen selvitystyö 
käynnissä. 

Tasapainottamistavoit-
teiden saavuttamiseksi val-
tuusto päätti korottaa ensi 
vuoden tulovero prosenttia 
yhdellä prosenttiyksiköllä ja 
korotukset tulevat jatkuvaan 
myös seuraavina vuosina, 
tosin pienempänä vuotta 
kohden. Kiperiä ja vaikeita 
asioita on vielä tulossa pää-
tettäväksi tarkistettaessa 
kaupungin eri toimintoja. 
Siinä joudutaan käymään 
läpi myös kaupungin hen-
kilöstö.

Mitä myönteistä?
Myönteisinä asioina Pudas-
järvellä on toteutunut muun 
muassa vastaanottokeskuk-
sen käynnistyminen val-
tion 100 prosenttisella tuel-
la, jolloin saatiin käyttöön 
Rimminkankaalla tyhjillään 
olleet asuntokiinteistöt. Tä-
män toteutuminen oli kuin 
lottovoitto Pudasjärvel-
le. Ammattikoulun siirty-
minen OAMK:lle, Syötteen 
yritysjärjestelyt sekä sinne 
tulleet uudet yrittäjät ovat 
kaupungin kannalta erittäin 
myönteisiä uutisia. Syötteen 
alueen lisääntyneet mat-
kailijamäärät ja alueen vil-
kas rakennustoiminta ovat 
myös myönteisenä kehityk-
senä hyvin tärkeää Pudas-
järven kaupungille. 

Suurena myönteisenä 
asiana on ensi vuoden alus-

Kaupunginvaltuustossa Paavo Tihinen ja Vesa Riekki istuvat vierekkäin eturivissä, tosin käytävä on välissä. 
Viime valtuuston kokouksessakin heillä oli keskinäistä ajatuksen vaihtoa, kuten kuvasta näkyy.

sa sosiaali- ja terveystoimen 
siirtyminen Oulunkaarelle, 
jossa yhteistoiminta-aluees-
sa on Pudasjärven lisäksi 
Vaala, Utajärvi ja Ii. 

Talouden suunta saatu 
käännetyksi
Tiukka säästökuuri on al-
kanut tehota. Kaupungin 
talous on saatu käännettyä 
parempaan suuntaan ja rea-
listisena tavoitteena on, että 
kahden vuoden kuluttua 
voidaan päästä jo lyhentä-
mään kaupungin velkaa. 
Tosin koko ajan on päättä-
jillä pelkona, miten yleinen 
taloudellinen kehitys me-
nee ja kuinka Suomi selviää 
taantumasta. Pudasjärvellä 
toimivien yritysten selviä-
minen taantumasta on kau-
pungille erityisen tärkeä, 
koska ne veromarkat tulevat 
yrityksien työtilaisuuksien 
kautta. Tähän saakka olem-
me välttyneet mittavimmil-
ta lomautuksilta ja irtisano-
misilta. Valtion osuuksista 
ei olla kovin huolissaan, ne 
pysynevät ennallaan. 

Kaikilla tasapainottamis-
toimilla tähdätään siihen, 
jotta kaupunki pystyy tur-
vaamaan peruspalvelut ja 
että ne pystyttäisiin tur-
vaamaan myös tulevaisuu-
dessa. 

Kaikki päätökset on tehty 
ja tullaan tekemään perus-
teellisen harkinnan jälkeen. 
Asioiden valmistelijoilla on 
ollut, ja tulee olemaan eri 
vaihtoehtoja, joista valitaan 
toteutettavaksi paras vaih-
toehto. Riekki ja Tihinen 
korostavat myös, että tasa-
painottamispaketin taka-
na ovat olleet alusta saakka 
kaikki Pudasjärven poliitti-
set ryhmät. 

Heimo Turunen
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JOULUKSI
KOTIIN

PALVELEMME
SU 13.12.
KLO 12-15

Tuulimyllyntie 1
93100 Pudasjärvi

Puh. 0207 424 555
www.huonekaluliikeheikkila.fi

MOCCA
pöytä + 4 tuolia

WINEYARD
pöytä + 4 tuolia

SOFIA
pöytä + 6 tuolia

199€

BAIX
pöytä + 6 tuolia

DUNE
pöytä + 6 tuolia

379€

599€

RAFAELA
pöytä + 6 tuolia 349€

229€

299€

PALVELEMME
SU 20.12.
KLO 12-15

Onko yrityksesi tietotekniikka ON vai OFF?

Marko Ojala | 0440 130 573 
marko.ojala@networkon.fi | www.networkon.fi

Kuka vastaa yrityksesi tietotekniikasta?
  Onko yrityksesi suojautunut tehokkaasti tietomurtoja ja viruksia vastaan?
    Milloin viimeksi otit varmuuskopiot?
      Toimiiko tietoliikenneyhteydet optimaalisesti?
  

Toimii yrityksesi ATK-vastaavana
  Ratkaisee tietoliikenneongelmasi
    Varmistaa yrityksesi kriittisen tiedon
      Salaa tietoliikenteen ja kriittisen tiedon
  

Network ON:

Kodinhoitopalvelut

Terveyspalvelut Edifa Oy
Metsälä -kodit
Vanhatie 9, 93280 Syöte

040 738 2908
Mielenterveyskuntoutusta

jo vuodesta -85 alkaen

Talo, huvila tai saunamökki – K
ontio toteuttaa unelmasi!

Kontiotuote Oy, puh. 020 770 7400, www.kontio.fi 

Kontio tekee pohjoisen 

hitaasti kasvaneen tiuk-

kasyisen puun kestäväksi 

ja maisemaan sopivaksi 

hirsirakennukseksi.

Kontiolta löydät 
aina parhaan 
vaihtoehdon

Rainer Tuomaala
Kontiotuote Oy, Ranuantie 224
GSM 0400 952 146, puh. 020 770 7575
rainer.tuomaala@kontio.fi 

ttaa unelmasi!

Uudet, upeat 

talo- ja huvilamallis-

tomme ilmestyvät 

tammikuun alussa.

Tervetuloa 

tutustumaan!

Leipomontie 71
90900 Kiiminki
puh. 040 195 8430

Valmiit
joulutortut ja 
voitaikina sekä 
täytekakut

Nuohooja
Jussi Korhonen

Pudasjärvi

0400 727 531
Nuohous- ja

ilmastointipuhdistustyöt

Hei Pudasjärviset yrittäjät!

Koollekutsujana  Harri Piipponen

KAUPAN, PALVELUN JA KÄSITYÖ-YRITTÄJYYDEN TOIMIALAFOORUMI
Pohjantähdessä to 3.12. klo 18 alkaen 

Asioina ovat muun muassa yrittäjien alullepaneman keskustaajaman 
yritysten vetovoimaisuuden lisääminen. Käsittelemme myös yhteisesite- ja 

kylttitarjoukset. 
Tervetuloa kaikki mukaan kehittämään ja keskustelemaan!

Mahdollisimman monen yrittäjien läsnäolo tärkeää!

Pudasjärven lukion syksyn 2009 ylioppilaat ovat:
Heikkinen Sinikka, Kumpumäki Sonja, Lauhikari Erkki, Nikkinen Kaisa, Tolkkinen Jari sekä Lauhikari Samuli ja Salo Repekka.
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PALVELEMME  MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset, myös kokonaisurakat

- sora-, hiekka-, murske- ja  ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354 93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653

MAANSIIRTOLIIKE 
V. JA K. NIEMELÄ 

Veijo Niemelä 0400 302 907,Keijo Niemelä 040 511 9195

Kiinteistöhuolto
Riekki Oy

Päivystys 24h 0400 687234
Puh. J.R 040-5353247 T.R 040-9634830

Sähköposti j.riekki@khriekki.fi

Kaikenlaiset konetyöt, kiinteistöhuollot & 
pellonraivausjyrsintä ammattitaidolla

Maanrakennustoiminta  Nykyaikaiset jäte-
vesijärjestelmät ja –suunnitelmat  Vesi-

johto- ja viemäröintityöt

Maanrakennus Vikström Ay
Parkkilantie 444, 93100 Pudasjärvi

Kari 040 540 0710
Juha 0400 287 139

Meitä yrittäjiä kiinnostaa 
myös erittäin paljon mil-
lä tavoin tulevaisuudessa 
kunnat tulevat palvelun-
sa järjestämään ja erityises-
ti kuinka ja kuka ne tuottaa.  
Kuntien palveluiden avaa-
minen yksityisille toimijoil-
le on ollut keskusteluissa jo 
pitkään.  Mitään konkreet-
tista läpimurtoa tai toimin-
tamallien muutosta ei kui-
tenkaan ole tapahtunut.  

Palvelusetelit ovat olleet 
yksi mahdollisuus kunnille 
monipuolistaa kuntalaisil-
le annettavia palvelua. Tä-
hän mennessä seteleitä on 
kuitenkin otettu todella vä-
hän Pohjois-Pohjanmaalla-
kin käyttöön.  Tekemämme 
selvityksen mukaan kah-
deksassa kunnassa koko 
Pohjois-Pohjanmaalla on 
palveluseteleitä käytössä ja 
siis suurimmassa osassa nii-
tä ei aiota edes ensivuodelle 
vielä harkita. Ainakaan har-
kintaa ei tehdä talousarvion 
yhteydessä.

Mikä on palveluseteli?
Mikä palveluseteli sitten 
on? Palvelusetelille ei ole 
olemassa yhtä yleispätevää 
määritelmää.  Riippuu hie-
man asiayhteydestä, mutta 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den osalta voidaan seteliä 
luonnehtia seteliksi, jonka 
kunta antaa asiakkaalleen 
huolehtiakseen järjestämis-
vastuulleen kuuluvista pal-
veluista.  Yrittäjäjärjestön 
tavoitteena on, että setelit 
otettaisiin mahdollisimman 
laajasti käyttöön. Uskomme 
että setelit luovat edellytyk-

Palvelusetelit käyttöön kunnissa
Meneillään olevan Paras hankkeen suunnittelu 

kuin myös kuntien huono taloustilanne ovat 
käynnistäneet paljon keskustelua kuntien 
palvelurakenteesta, sen tehokkuudesta ja 

mahdollisuuksista tarjota kuntalaisille riittävät 
palvelut.  

siä jopa satojen miljoonien 
eurojen arvoiselle uudelle 
yksityiselle palvelumarkki-
nalle. Tämä tarkoittaa myös 
alueellisesti kymmenittäin 
uusia yrityksiä ja uusia työ-
paikkoja.

Kustannussäästöjä 
kunnille 
palveluseteleistä
Elokuun alussa tuli voi-
maan uusi laki joka mah-
dollistaa palveluseteleiden 
käytön erittäin laajasti sosi-
aali- ja terveyspalveluissa.  
Selvitysten ja pilotointien 
perusteella voidaan sanoa 
että setelien käyttöönotto 
tuo tullessaan merkittäviä 
kustannussäästöjä.  

Sosiaali- ja terveyspalve-
luiden puolella hyötyjä on 
paljon muitakin.  Asiakkai-
den hoitoon pääsy nopeu-
tuu (säästöjä esim. hoitota-
kuusakkojen vähenemisen 
muodossa). Hoidon tar-
jonnan ja kulujen ennakoi-
tavuus paranee. Hoitoon 
pääsyn nopeutuessa ja sen 
laadun parantuessa saira-
uspäivät vähenevät.  Kun 
tehdään vertailua eri toteut-
tamistapojen kesken lisää se 
myös samalla kuntien tietä-
mystä omista kustannuksis-
taan ja laadustaan. 

Parempaa palvelua 
kuntalaisille
Kuntalaisen näkökulmasta 
palvelusetelit ovat myös pa-
rempi tae laadukkaammas-
ta palvelusta. Asiakas voi 
itse valita saatuaan setelin 
palveluntuottajansa ja saa 

näin aina haluamaansa laa-
tua sopiviksi katsomillaan 
kustannuksilla. Kuntalai-
nen voi myös aina kieltäy-
tyä ottamasta palvelusete-
liä ja tällöin hänet ohjataan 
kunnan omien palveluiden 
piiriin.  Setelin saatuaan asi-
akas saa myös aina valitan 
hoidon ajankohdan ja pai-
kan. Näin kuntalaiset voi-
vat joko nopeuttaa hoitoon 
pääsyään tai sitten sovitella 
operaation oman aikatau-
lunsa mukaisesti. 

Uutta liiketoimintaa ja 
työpaikkoja kuntaan
Kunnilla on suhteellisen 
vapaat kädet miettiä omia 
palvelusetelikäytäntöjään. 
Palveluseteli on yksi hyvä 
vaihtoehto monipuolistaa 
palvelurakennetta.  Toimin-

tamallin asiakaslähtöisyys 
varmistaa myös markkinoi-
den toimivuuden ja palve-
luiden laadun ja ne jopa pa-
ranevat syntyvän  kilpailun 
myötä. Sen väestöryhmän, 
joka pystyy itse valitse-
maan palveluntuottajansa, 
koko kasvaa merkittävästi 
lähivuosina. Kuntien on eh-
dottomasti laitettava palve-
lustrategiansa nyt kuntoon 
ja tehtävä työtä yhdessä 
elinkeinoelämän ja yrittäji-
en kanssa.  Uusiin mahdol-
lisuuksiin kannattaa tarttua 
suunnitellen ja yhteistyötä 
tehden.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan  
yrittäjät ry

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

p. 040 7769 165 PUDASJÄRVI 

Kiinteistöhuollot
Remontit ja korjaukset

Kauttamme
LVI-, sähkö-, sekä
peltisepäntyöt
ammatti-
taidolla

KYSY TARJOUS!
ILMASTOINTIKANA-
VIEN PUHDISTUS
AMMATTITAIDOLLA

LVI- JA Rautatarvike Oy
VARASTOTIE 2, 08-823 510

www.lvijarauta.fi

Kysy tarjousta!Pudasjärven seurakunnan 
ja Pudasjärven Yrittäjien 
välillä on ollut yhteistyö-
tä useamman vuoden ajan. 
Vuosittain on pidetty yrit-
täjien kirkkopyhä, joka seu-
raavan kerran järjestetään 
ensi vuoden helmikuussa. 
Yrittäjät osallistuvat yhtei-
sessä kirkkopyhässä myös 
erilaisiin tehtäviin ja kirkko-
herra Oskari Holmströmin 
mukaan yritetään tuoda ju-
malanpalvelukseen sellaista 
ainesta, joka koskettaa yrit-
täjiä ja toisaalta antaa muil-
le seurakuntalaisille kuvan, 
millainen on yrittäjän arki-
päivä ja elämä ja että kuulu-
taan yhteen. 

-Meillä seurakunnassa on 
huomattu, että työikäisen 
väestön on vaikea osallistua 
seurakunnan toimintoihin. 
Kuitenkin seurakunnassa 
haluttaisiin palvella kaikkia 

Seurakunnalla ja yrittäjillä toimiva yhteys
seurakunnan jäseniä ja olla 
tukemassa tämän ajan mur-
roksessa. 

Yrittäjien kanssa on ollut 
makkaranpaistoiltoja, on py-
ritty olemaan mukana mark-

Seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti toi seurakunnan tervehdyksen yrittäjien jär-
jestämään joulunavaukseen viime lauantaina. Mukana kuvassa myös tilaisuuden 
juontaja Aune Ekdahl.

kinoilla, joulunavauksessa 
ja taas yrittäjät olleet monin 
tavoin mukana muun muas-
sa yhteisvastuukeräyksessä. 
Samoin maatalousyrittäjien 
kanssa on ollut perinteinen 

kirkkopyhä ja viime kesänä 
oli jumalanpalvelus heidän 
maatalousnäyttelyssään.

Heimo Turunen
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Itse joulunavaus alkoi klo 
18 kun Aune Ekdahl ja Har-
ri Piipponen alkoivat puhua 
mikrofoniin ja kuulutella 
ohjelmaa. Harri arvuutteli 
yleisöä, että kuinka monta 
yötä on jouluun ja niitä oli 
27. -Pitää uskoa huomiseen, 
hän myös kannusti yleisöä. 
Piipponen kertoi yrittäjien 

Tori täyttyi lapsista ja aikuisista kun perinteinen Joulunavaus pidettiin 
Pudasjärvellä perjantaina 27.11. Ohjelma alkoi yhdistysten joulutorin 

avaamisella joulumusiikin soiton kera. Joulupukki kierteli yleisön 
joukossa ja ihmisillä oli myös aikaa jutustella pikku ryhmissä. 

Uusitut jouluvalot syttyivät joulunavauksessa

olleen aloitteellisia kaupun-
gin suuntaan Pudasjärven 
keskustan kehittämiseksi. 
Hän myös kertoi, että kau-
poilla ja erikoisliikkeillä on 
ennen joulua pidennettyjä 
aukioloaikoja, joten jää hy-
vää aikaa jouluostosten te-
kemiseen kotipaikkakun-
nan liikkeistä. 

Joulun avauksessa syt-
tyivät uudistuneet jouluva-
lot, joita on myös huomatta-
vasti aikaisempaa enemmän 
ja myös uusissa paikoissa 
eri puolilla Kurenalan taa-
jamaa. Lakarin koulun op-
pilaat esittivät lauluja ja 
piparkakkuleikkejä. Seu-
rakunnan joulutervehdyk-
sessään seurakuntapastori 
Jaakko Sääskilahti selosti 
kuinka lapsi kokee joulun. 
-Meille jotkin asiat voivat 
olla pieniä, mutta lapselle 
suurta. Olkaa rohkeasti pu-
dasjärveläisiä, kehotti myös 
Sääskilahti puheessaan. Pai-
kallislehti Iijokiseutu tarjosi 
yleisölle jouluglögiä ja pipa-
reita. Ohjelmassa oli myös 
etukäteen joulunavaukseen 
osallistuneiden kesken ar-
vontaa. Joulun tunnelmaa 
olisi lisännyt, jos aikaisem-
min jo pitkään Pudasjärvellä 
ollut lumi olisi ollut edelleen 
maassa.  (ht)

Vasemmalla: Kongasjärven Kisapoikien kahviteltta oli pystytetty samaan paikkaan kuin markkinoillakin. Sirkka 
Lehmikangas paistamassa muurinpohjalettuja, taustalla Raija Juurikka.

Pudasjärven Urheilijoiden Hiihtojaoston teltalla oli hiihtoasusteita ja muita urheiluTar-
vikkeita kauppaamassa Oskari Jokikokko ja veljekset Aleksi ja Taneli Härkönen.

Kurenalan koulun 6A luokalla oli myyntitavarat näin 
komeasti esillä.

Lakarin koulun oppilaat esittivät muun muassa piparkakkuleikin. 

Yllä: Joulunavauksessa oli runsaasti yleisöä.

Jouluvalot palavat Kurenalan keskustassa uudella ilmeellä.
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Syötteen alueen kehitys on 
yrittäjä Pekka Kimpimäen 
mukaan saamassa hurjan 
nousukiidon. Alueen palve-
lutarjonta kehittyy, matkai-
lullinen idea on löytynyt, 
tonttimaata kaavoitetaan li-
sää ja niin edelleen. 

- Oulun talousalueen lä-
heisyys tarjoaa nousukii-
toomme hyvää polttoainetta. 
Olemme Oulun lähitunturi, 
jonne voi ajaa perjantaina 
töiden päätyttyä ja piipah-
taa vielä vaikka hiihtämäs-
sä tai laskettelemassa. Mo-
nellako kasvukeskuksella on 
vieressään tällaiset mahdol-
lisuudet, Kimpimäki toteaa 
ja kyselee:

- Osaammeko jatkossa 
hyödyntää tämän voima-
varan?

Syöte oikealla tiellä 
perhekeskukseksi
Syötteen alueen profiloimi-
nen perhekeskukseksi on 
Kimpimäen näkemyksen 
mukaan yksi järkevämpiä 
päätöksiä, mitä Syötteellä 
on koskaan tehty. 

- Talouden vaihtelut hei-
luttavat kaikkein vähiten 
perheiden lomantarpeita. 
Yritysten ryhmät loppuvat, 
kun talous notkahtaa, ja näin 
aika ajoin vääjäämättä käy. 
Perheet tarvitsevat joka ta-
pauksessa aina oman hen-
gähdyspaikkansa, jossa voi-

Kuulumisia Syötteeltä
Uuden yrittäjän näkökulmasta

Pärjänkievarin ja SyöteCaravanin uuden 
yrittäjän roolissa tulee Pekka Kimpimäellä kaksi 

kuukautta kohta täyteen. Aika on lyhyt eikä 
anna paljon näkökulmaa kokemuksen kautta, 

mutta ensivaikutelman kuitenkin. 

mavaroja voi kerätä. 
- Kun pidämme hintata-

somme järkevänä ja palve-
lut riittävällä tasolla meillä 
on kaikki mahdollisuudet 
kehittymiseen. Kun saamme 
tänne riittävästi matkailijoi-
ta kaikki yritykset pärjää-
vät, kaikkien palveluilla on 
kysyntää, ja tämä taas luo 
uutta kehitystä ja palveluta-
son nousua.

Markkinointi on  
oikealla tiellä
Myös alueen markkinoin-

nissa ollaan Pärjänkievarin 
isännän mielestä oikealla 
tiellä. Syötteellä on selkeästi 
ymmärretty viestinnän kak-
si tärkeintä tasoa. 

- Ensimmäisenä viestin-
tä valtakunnan ja Euroo-
pan tasolla. Sen tehtävä on 
olla tunturikärkenä ja isolla 
pensselillä. Tunturi ja luonto 
yleensä ovat ne syyt, miksi 
tänne tullaan. Tämä kannat-
taa muistaa. 

- Toinen taso on paikal-
linen, eli kuinka kerromme 
alueelle saapuville matkaili-

joille palveluista ja tapahtu-
mista. Sitä täällä myös todel-
la ansiokkaasti hoidetaan. 
Ylemmällä tasolla palaa 
paljon rahaa, ja yksittäisen 
yrityksen nimi ja logo eivät 
juuri näy. Tämän ymmärtä-
minen ja hyväksyminen on 
tärkeä asia. 

Paikallisessa informaati-
ossa näkyy jokaisen yrityk-
sen palvelut ja tuotteet. 

- Oma lyhyt kokemuk-
seni on rohkaiseva. Alueen 
yritykset puhaltavat yhteen 
hiileen. Nyt ei ole yksilösuo-
ritusten ja menneiden kai-
vamisen aika, vaan vahva 
joukkuehenki on tapa, jolla 
kehitys turvataan ja tuloksia 
saadaan. Matkailijat halua-
vat kokea lomallaan monia 
eri asioita. Siksi on tärkeää, 
että kerromme avoimesti 
alueen tarjoamista mahdol-
lisuuksista ja suosittelemme 
toistemme palveluja. Tämä 
jättää sellaisen käyntikor-
tin, joka saa matkailijat pu-
humaan hyvää ja suositte-
lemaan kohdettamme myös 
muillekin. 

Luonto on ylpeyden 
aihe
Pärjänkievarin Isäntä, Pek-
ka Kimpimäki kertoo ole-
vansa ylpeä siitä, että ympä-
rillä on Syötteen kaltainen 
luonto-, harrastus- ja palve-
lukokonaisuus. 

- Me, sinä ja minä olem-
me avainasemassa tulevai-
suutemme suhteen. Palvel-
laan asiakkaat paremmin 
kuin missään muualla, sillä 
saamme pienet puutteetkin 
anteeksi ja asiakkaan tyy-
tyväiseksi. Vain tyytyväi-
nen asiakas valitsee meidät 
uudelleen, Kimpimäki tote-
aa ja toivottaa alkavaan tal-
veen jokaiselle menestystä. 
(pk/rr)

Syys-ja talvikaudella ennen joulua on 
hyvä aika tehdä remonttia!

PUDASJÄRVELÄISET!

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com

Myös mökkitalkkaripalvelut, 
jo neljä vuotta mukana 

www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA 
MÖKKIHUOLLOT,REMONTIT

23 V KOKEMUKSELLA.

Syys-ja talvikauden toteutuneisiin töihin 
suunnittelu ilmaiseksi.

PUDAS RAK-SA

Nyt vielä valtio auttaa remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista 

max  6000 euroa/talous.

Varaosa-ennakot
saapuneet,
osat meiltä
suoraan hyllystä
edullisesti sekä
ammattitaidolla.

Meiltä huollot ja vMeiltä huollot ja vMeiltä huollot ja vMeiltä huollot ja vMeiltä huollot ja varararararaosaaosaaosaaosaaosattttt
sekä tarsekä tarsekä tarsekä tarsekä tarvikkvikkvikkvikkvikkeeteeteeteeteet

Teollisuustie 8 Pudasjärvi
08-822 007 ark. klo 8-17
www.pienkonehuolto.fi

Kelkka-asut sekä
kypärät saapuneet,
tule tutustumaan
valikoimaamme!

Loput moottori-
pyörä-asut,
kypärät,
hanskat ym.

-40-40-40-40-40%%%%%

Kelkat, mönkijät, sahat,
lingot, kypärät, puvut...

RAKENTAMINEN • KIINTEISTÖHUOLTO
PÄIVYSTYS 24 H
0400 330 444

Teemme tarvekartoituksen ilman maksua tai
sitoutumista. Käytä vielä tämän vuoden kotitalous-
vähennykset pois. Tee remonttitilaus ensi vuodeksi 
nyt, niin saat huomattavia ennakkovaraajan etuja.

Muista kotitalousvähennys jopa
6 000 euroa!!

www.msarkela.com

Pyydä tarjous remontista!
Myös uudisrakentaminen.

Otamme sen henkilökohtaisesti.

Pärjänkievarin Isäntä, Pekka Kimpimäki kertoo ole-
vansa ylpeä siitä, että ympärillä on Syötteen kaltainen 
luonto-, harrastus- ja palvelukokonaisuus. 

Pekka Kimpimäki.

Yleinen joulujuhla
ti 15.12.klo 18 Suojalinnalla

Ennakkoilmoittautumiset 11.12. klo 15 
mennessä numeroon  044- 0822130 tai 

08- 822138 
Järjestää:

Pudasjärven työttömien yhdistys ja Kesseli ry  

Ken lahjan tuo, se lahjan saa! 
Tervetuloa!

Pöytäpaikkavaraukset 10.12.2009 mennessä
numeroihin 0400 346 097, 0400 771 118.

Valittu pöytäpaikka 25 €, arvottu pöytäpaikka 15 €,
Ulkopaikka 20 € (4 x 4 m)

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven Urheilijat

JOULUMYYJÄISET 
la 12.12.2009

Pudasjärven Liikuntahallilla
klo 9 - 14

Myynnissä esim.
*käsitöitä

* gluteenittomia leivonnaisia
*joulukoristeita

*perinteistä kalakukkoa
*luomutuotteita

*laatikoita
*pehmeitä paketteja pukinkonttiin jne.
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Elämme talouslaman aikaa, 
näkyykö se Osuuspankin 
toiminnassa? Ovatko yri-
tykset joutuneet turvautu-
maan velkapääomaan?

Finanssikriisistä alkanut 
kansainvälinen taloustaan-
tuma näkyy myös Pudasjär-
ven Osuuspankissa. Talou-
den laskut ja nousut näkyvät 
onneksemme täällä kuiten-
kin viiveellä ja loiventunei-
na. Osuuspankin toimin-
nassa taantuma on näkynyt 
voimakkaimmin markki-
nakorkojen laskun kautta. 
Korkojen lasku poikkeuk-
sellisen alhaiselle tasolle on 
johtanut siihen, että pankin 
korkotuotot ovat seuranneet 
pudotusta, kun taas korko-
kuluissa on tavallaan lattia 
tullut jo vastaan. Näin pan-
kin perustoiminnan tulos, 
korkokate on supistunut 
voimakkaasti. Viime vuo-

Ongelmiin kannattaa tarttua heti 
Teuvo Perätalon neuvoja yrittäjille

Koska tämän viikon Pudasjärvi-lehti on 
yrittäjien teemanumero, yrittäjiä ja yrityksiä 

kiinnostavat kysymykset on suunnattu 
Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja 

Teuvo Perätalolle.  Kysymykset ovat toimittajan 
tekemät ja vastaukset Perätalon käsialaa. 

teen nähden korkokate ja 
sitä myötä myös liikevoitto 
on alentunut noin neljän-
neksen. Tosin Pudasjärven 
Osuuspankin suhteellinen 
kannattavuus on säilynyt 
varsin hyvänä, ja vakavarai-
sena pankkina Osuuspankki 
kestää hyvin mahdollisen 
taantuman pitkittymisenkin. 
Toki tällainen taloustilanne 
edellyttää myös Osuuspan-
kissa aiempaa tarkempaa 
toiminnan tehokkuuden ja 
kulujen tarkastelua. Näiltä-
kään osin ei kuitenkaan mi-
tään äkkinäisiä liikkeitä ole 
tarpeen tehdä.

Osuuspankin liiketoi-
minta on kasvanut olosuh-
teisiin nähden jopa yllättä-
vän hyvin. Asiakkaittemme 
luottokysyntä ja sitä myötä 
luotonanto on ollut jopa 10 
%:n kasvuvauhdissa. Osal-
taan tätä selittää muutama 

iso yksittäinen rahoitusjut-
tu. Myös talletuskasvu, 12 
kk:ssa yli 6 %, on ollut toi-
mialan yleiseen kasvuun 
nähden selvästi voimak-
kaampaa. Meidän pankkilii-
ketoimintamme on kasvanut 
nyt noin 9 %:n vuosivauhtia, 
kun toimialan kasvu on ollut 
vain noin 3 %.

Kuvaamani luottokysyn-
nän kasvu ei johdu taantu-
masta, vaan on tullut siitä 
huolimatta. Varsin harvassa 
ovat olleet ne yritykset, jot-
ka ovat varsinaisesti taantu-
man vuoksi tarvinneet vel-
karahoitusta. Tosin löytyy 
niitä yrityksiä, jotka ovat 
tarvinneet lisää käyttöpää-
omarahoitusta esimerkiksi 
varaston kierron hidastut-
tua. Myös liiketoimintoja 
on suunnattu uudelleen, ja 
näiden edellyttämiä inves-
tointeja on rahoitettu pank-
kilainoillakin.

Taantuma on näkynyt 
jossakin määrin luottojen 
maksuaikataulujen muu-
tospyynnöissä. Velan takai-
sinmaksua hidastamalla on 
sopeuduttu liikevaihdon 
laskuun. Vähäisessä määrin 
taantuma on näkynyt luot-
tojen hoidon heikentymi-
senä siten, että ns. järjestä-
mättömien luottojen määrä 
on ollut nousussa. Myös joi-
takin luottotappiokirjauk-
sia on jouduttu tekemään, 
mutta määrä on vielä hyvin 
vähäinen.

Lama koskettaa eri tavoin 
eri yrityksiä. Jos jollakin 

yrityksellä menee heikosti, 
millaisia ohjeita/vaihtoeh-
toja pankki voi antaa talo-
usvaikeuksien kanssa sel-
viämiseksi?
Taantuma näyttää kohtele-
van eri yrityksiä hyvinkin 
eri tavoin. Pahimmillaan 
markkinat ovat voineet hä-
vitä kokonaan ja parhaim-
millaan liiketoiminta on 
kasvanut ja kannattavuus 
parantunut. Yleispäteviä 
neuvoja on melkeinpä mah-
dotonta antaa. Muutoinkin 
häiriötilanteisiin olisi edul-
lista varautua etupainoi-
sesti. Ongelmiin kannattaa 
tarttua heti, kun niitä alkai-
si näyttää ilmaantuvan eikä 
vasta sitten, kun ongelmat 
ovat jo sylissä. Mitä aikai-
semmin asioihin tartutaan, 
sitä enemmän on vaihto-
ehtoja hoitaa asiat parhain 
päin. Me Osuuspankissa 
olemme valmiita keskuste-
lemaan asiakasyritystemme 
kanssa ongelmista kaikissa 
tilanteissa. Kannustamme 
ottamaan yhteyttä pank-
kiin kaikissa pulmissa ja 
mahdollisimman aikaisin. 
Strategiamme mukaises-
ti edistämme asiakkaittem-
me ja toimintaympäristöm-
me taloudellista menestystä 
ja toimimme vastuullises-
ti. Näin pyrimme kaikin ta-
voin osaltamme auttamaan 
yrityksiä selviytymään tä-
män taantuman yli.  Olem-
me näissäkin asioissa yritys-
ten kanssa samalla puolella, 
kumppanina. Keinovalikoi-
maan kuuluvat muun mu-

Teuvo Perätalo on ollut kestopuheenjohtaja Pudasjär-
ven yrittäjien sääntömääräisissä kokouksissa. Viime 
syyskokouksessakin 28.11 Kurenkoskessa hän johti 
kokouksen mallikkaasti.

assa rahoitusten järjestelyt, 
maksuaikataulujen muu-
tokset, tilapäisrahoituk-
set ja yhteistyö Finnveran 
kanssa.

Jotkut yritykset ovat su-
pistaneet toimintaansa ja 
lomauttaneet työväkeään, 
toiset taas investoivat roh-
keasti. Mikä on yrityksen 
kannalta paras tapa torjua 
lama-aikaa? 
Tilanteet vaihtelevat yrityk-
sittäin ja toimialoittain, joten 
yleispätevää torjuntakeinoa 
on mahdotonta antaa. Jokai-
nen yritys näkee ja tuntee 
oman tilanteensa parhaiten, 
ja ulkopuolisten onkin vii-
sainta olla jakamatta hok-
kuspokkus-neuvojaan.

Tosin yleisesti voi sa-
noa, että pitkällä aikavälil-
lä yritysten tulisi varautua 
erilaisiin häiriötilanteisiin 
muun muassa parantamalla 
vakavaraisuuttaan ja kan-
nattavuuttaan jatkuvasti. 
Riittävän vahvan omavarai-
suuden avulla yritys pääsee 
varmemmin kysyntäkuop-
pien ohi.

Lama-aika on monesti 
hyvä kannustin yrityksen 
toiminnan hyvinkin kriitti-
selle tarkastelulle. Se kan-
nustaa arvioimaan asioita 
uudelleen, ja parhaimmil-
laan johtaa bisneksen kan-
nalta merkittäviin uusiin 
innovaatioihin. Tuleen ei 
kannata jäädä makaamaan, 
mutta paniikkiratkaisuja pi-
täisi välttää. Tosiasiahan on, 
että jonakin päivänä taantu-
ma päättyy, ja monesti taan-
tumasta selvinnyt yritys on 
entistäkin ehommassa kun-
nossa.Tällainen aika voi olla 
monesti hyvin otollinen uu-
sille investoinneille. Tämä 
edellyttää luonnollisesti sitä, 
että investoinnit on punnittu 
huolella ja yritys on rahoi-
tuskunnossa. 

Milloin lama hellittää ja 
nousukausi alkaa?
Finanssikriisi yllätti niin 
jyrkkyydellään kuin laajuu-
dellaankin. Kriisin ja sen ke-
hityksen ennustaminen on 
näyttänyt olevan vaikeaa. 
Myös reaalitalouden kehi-
tyksen ennustaminen on ol-
lut kauttaaltaan hyvin haas-
tavaa. Suomessa talouden 
syöksyä ei osattu ennustaa, 
ja miten lie nousun alkami-
sen ennustamisen laita.

Viime viikolla julkaistu-
jen suomalaisten ekonomis-
tien arvioiden enemmistön 
mukaan Suomen bruttokan-
santuote kääntyy kasvuun 
kulumassa olevan vuosinel-
jänneksen aikana. OP-Poh-
jola-ryhmän pääekonomis-
ti Anssi Rantalan mukaan 
käänne tapahtuu aikaisin-
taan ensi vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä, ja 
nousu tulee olemaan loiva 
ja pitkä.

Yleisesti markkinoiden 
odotukset ovat kohentu-
neet niin maailmalla kuin 
Suomessakin. Tämä nostaa 
uskoa taantuman taittu-
miseen ja nousun alkuun. 
Luottamuksen vahvistumi-
nen antaa meille jokaiselle 
mahdollisuuden osaltamme 
vaikuttaa tulevaan kehityk-
seen. Näissä oloissa meidän 
kaikkien on rohkeasti kulu-
tettava ja investoitava ky-
kyjemme mukaan. Pudas-
järven kehitykseen voimme 
jokainen vaikuttaa myön-
teisesti ostamalla täältä ta-
varat ja palvelut aina, kun 
se suinkin on mahdollista. 
Kannustan myös pudasjär-
veläisiä yrityksiä uskomaan 
parempaan tulevaisuuteen, 
kiinnittämään huomionsa 
tuotteittensa ja palvelunsa 
laatuun, osaamiseensa sekä 
markkinointiinsa. (rr/tp)

Tarja Perttunen valittiin Pu-
dasjärven JHL ry:n uudek-
si puheenjohtajaksi ensi 
vuoden alusta lukien. Va-
linta suoritettiin yhdistyk-
sen syyskokouksessa 18.11. 
Hallitukseen seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi tulivat 
uutena Seppo Arvola. Enti-
sinä jäseninä jatkavat Hilk-
ka Haanela, Inkeri Herukka, 
Asmo Herva, Lea Holappa, 
Anne Liikanen, Tarja Pert-
tunen, Tapio Pojanvesi, Rai-
li Riihiaho, Seija Soronen, 
Seppo Soronen ja Inkeri Ti-
monen. Varajäseniksi valit-
tiin uutena Päivi Vesteri ja 
entisenä jatkaa Pirjo Steni-
us. Tilintarkastajiksi vuo-
delle 2010 valittiin Pirkko 
Lukkari ja Matti Rantala 
sekä varalle Kyllikki Tolk-
kinen ja Jaakko Piri.

Tarja Perttunen JHL:n puheenjohtajaksi
Pääluottamusmieheksi 

valittiin Tapio Pohjanvesi ja 
varalle Seppo Soronen. Työ-
maaluottamusmiehet ovat 
Lea Holappa ja Seppo So-
ronen, työsuojeluvaltuutet-
tuna tulee tulee toimimaan 
Seppo Soronen. Työsuojelu-
asiamiehiksi valittiin: koulut 
Lea Holappa ja terveyskes-
kus Anne Liikanen. Henki-
löstötoimikunta: työsuojelu-
valtuutettu Seppo Soronen, 
työsuojelupäällikkö Tapio 
Pohjanvesi ja yhdistyksen 
varapuheenjohtaja. 

SAK:n ammatillisen pai-
kallisjärjestön edustajistoon 
2010-2011 valittiin Inke-
ri Timonen varalla Pirkko 
Lukkari, Seppo Soronen va-
ralla Inkeri Herukka, Tapio 
Pohjanvesi varalla Hilkka 
Haanela, Lea Holappa va-

ralla Raili Riihiaho, Asmo 
Herva varalla Kalle Iinatti ja 
Tarja Perttunen varalla Hele-
na Koivula.

Sote-piirin luottamus-
miesjärjestelmän luomiseksi 
kutsutaan joulukuussa koolle 
ylimääräinen yleinen kokous. 
Aluepäällikkö Risto Rossi 
käytti kokouksessa puheen-
vuoron kertoen alueellises-
ta toimintasuunnitelmas-
ta. Hän toivoi paikallisen 
edunvalvontaosaamisen 
vahvistamista ja yhdistys-
rakenteen muutoksen vien-
tiä eteenpäin. Hän mainitsi 
paikallisen sopimisen li-
sääntymisestä ja kertoi työt-
tömyysturvan muutoksista 
vuonna 2010. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Hilk-
ka Haanela ja sihteerinä Tar-
ja Perttunen. (ht)

JHL:n pikkujoulu pidettiin ravintola Kurenkoskessa 28.11. Mukana oli reilut 60 hen-
kilöä.
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SADASTA TOISELLE

Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä 
tekemään esityksiä ja aloitteita rahaston toimi-
kunnalle avustusten, apurahojen ja palkintojen 
myöntämiseksi rahaston varoista. Näitä voidaan 
myöntää erilaisille yhteisöille tai erityisen pai-
navin perustein luonnollisille henkilöille talou-
dellisesta innovatiivisuudesta tai innostavasta 
kulttuurillisuudesta taikka muista rahaston tar-
koitusta edistävistä ansioista tai aloitteista.

Esitykset ja aloitteet pyydetään toimittamaan 
18.12.2009 mennessä postitse tai sähköpostilla 
osoitteeseen: 
Pudasjärven Osuuspankki
Teuvo Perätalo
PL 14, 93101 PUDASJÄRVI
tai teuvo.peratalo@op.fi

tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista 
henkistä ja taloudellista hyvinvointia ja

menestystä Pudasjärvellä.

– Pudasjärven Osuuspankin
100-vuotisjuhlarahaston

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja
Teuvo Perätalo, p. 010 257 1920

ONKO KOTONA TEKEMÄTTÖMIÄ TÖITÄ ?

HUOM: KOTITALOUSVÄHENNYS JOPA 6000€ ASTI!

TEEN EDULLISESTI KODIN PIENET JA
VÄHÄN SUUREMMATKIN TYÖT.

NAAPURIN RENKI 

Puh. 044 303 9272/Jari
PS. • Myös yrityksillle
 • Talkkariapu ja vuokratyö
 • Meiltä myös vuoteiden
     ja mattojen allergiapuhdistus

OLEMME MUUTTANEET!

Uusi osoitteemme on: 
PUISTOTIE 2, TORI
(Iijokiseudun talo)
93100 PUDASJÄRVI

Tervetuloa asioimaan!
                                

SYÖTTEEN TUNTURIALUEEN
KESKUSVARAAMO JA

MATKATOIMISTO 
PUDASJÄRVEN MATKAILU OY

puh. 08–823400 ma-pe 9-17
keskusvaraamo@isosyote.fi

Internet OnLine varaukset 24 h
www.syote.net

40” LED-TV B7070

Koko perheen
JOULULAHJAT

Meiltä myös pelit ja tarvikkeet!

Wii Special
Black Edition-konsoli

NS-125
kotiteatteri kaiutinsarja

BD300 Blu-Ray Soitin

259,-

sis. Wii Sport resort -pelin ja
Motion Plus -ohjaimen

229,-
- kirkkaampi ja terävämpi
  kuvanlaatu
- toistaa myös DVD:t
- väri: Piano Black

- 100Hz Led-tekniikka
- FullHD 1080p (1920x1080)
- antenni- ja kaapeliverkon digi-viritin
- 4 x HDMI
- Takuu 24kk 1590,-

Nyt HULLUN
HALVALLA

299,-sis. etu-, keski- ja taka-
kaiuttimet
väri: Piano Black

(ovh. 429e)

(ovh. 299e)

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 
UNTO SIIRA

Varastotie 1
040-519 1232

Autokorjaamo
Kuopus Pentti

Eteläpuolentie 88, 
93277 Iinattijärvi

040 564 8643
Auton kolarikorjaukset 

ja -maalaukset

Kampaamo
Huhta

Puistotie 2, 2 krs.
(08) 821 228
Kirsti ja Mervi

Joulukuun ajan
permanenttiasiakkaille 
hoitoaine tai shampoo 

kaupan päälle

Piian Särvin

T:mi Piian Särvin Erätie 1, 93280 Syöte
kahvio puh. (08) 828 8145, matkapuh. 040 837 7702

Erätie 1, Syötteen luontokeskus. Tervetuloa!

Seisova pöytä, pitopalvelu,
myös kuljetus mökille min. 5 hlö

Meiltä löydät aisteja 
hemmottelevat paketit!

  geishapallot  hierontaöljyt  vibrat & virik k eet 
 li

uk
uvoiteet  ko t ie s i t t e ly
t 

Erotiikkaliike

Puistotie 2 Pudasjärvi. 
P. (08) 822 001, 040 524 2545

www.luontais-pilvi.net

Terveydenhoitajan mittaukset
perjantaina, 4.12. klo 9-16!

Paasto = ravinnotta 12 h, kork. lasillinen vettä.
UUTUUS:
Kehon koostumusmittaus: paino, BMI, rasva%, vesi%,
luustolihas%,  luumassa, kehon fyysinen ikä, sisäelinrasvataso
(ei vaadi paastoa) 

Verenpaine, Verensokeri, Kok.kolesteroli, PEF,
Hemoglobiini ja CRP (tulehdus) (päivä- tai paastoarvoina), 
Eritelty kolesteroli: (ravinnotta)
Kok.kol. + HDL + LDL + TC/HDL (“suhde”) + trigly 
Pelkkä LDL tai triglyseridi (ravinnotta)

Lisätietoja terv.hoitajalta: puh. 040-564 4390
Mittaukset nopeasti ja edullisesti, tulokset heti mukaan!

Red riz punariisi + Q10

Punariisivalmiste kolesterolin hallintaan. Kysy lisää myymälästämme!
Red riz 180kpl 32,90prk (39,50) 
Red riz 60kpl 13,90pkt (16,15)

AVOINNA:
Su-To klo 9.00 - 19.30
Pe-La klo 9.00 - 21.00
P. (08) 833 114, 050 461 6543
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Juhlat Kollajan kestämisen kunniaksi perjantaina 11.12. Koskenhovilla 
(Koskenhovinkuja) Iloiset pikkujouluhenkiset iltamat kaikille Iijoen ystä-
ville alkavat klo 18(-24). Lopuksi tietenkin tanssitaan! Asu vapaa, mutta 

suotava, eikä karvalakkikaan ole pahitteeksi. 
Tervetuloa nauttimaan kosken kuohuista Iijoen rannalle!

Rakkaudesta
Iijokeen!

järj. Pudasjärven lsy. ry

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi 
puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi

Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

· keittiöt, khh, mh ja
 wc -kaapit
· erikoiskaapit
 toiveiden mukaan
· laminaatti , puu ja
 kivitasot
· liukuovet ja tilanjakajat
· säätöhyllyjärjestelmät
 (esim. varastot ja vaatehuoneet)
· valaistus
·  valmistus, mittaus, asennus
 ja rahoitus

”Riistakannat olivat pienen-
tyneet, ja riistanhoitotyö oli 
puutteellista ja hajanaista, 
todettiin Pudasjärven Met-
sästysseuran perustavas-
sa kokouksessa 12.9.1959”, 
seuran nykyinen puheen-
johtaja Pentti Timonen ker-
too.

Alkuvuosista lähtien Pu-
dasjärven Metsästysseura 
on vuokrannut metsämaita 
jäsenilleen, valvonut met-
sästystä vuokramaillaan 
ja tehnyt riistanhoitotyötä. 
Palkkioksi työstään seuran 
jäsenet saavat metsästää va-
paasti riistaa seuran vuok-
ramailla.

Laajimmat riistamaat on 
vuokrattu Pudasjärven seu-
rakunnalta, UPM-Kymme-
neltä ja nykyisin jo kaupun-
giksi ehtineeltä Pudasjärven 
kunnalta. Vuokramaita kaik-
keen metsästykseen on 7000 
hehtaaria ja hirvenmetsäs-
tykseen 9400 hehtaaria. 
Vuokrattuja tiloja on noin 
220. Vuosien mittaan vuok-
ramaista on saatu yhtenäi-
nen alue metsästysmaiksi. 

Seuran kokonaisjäsen-
määrä on tällä hetkellä 164, 
joista maanomistajia on 62. 
Seuran hirviporukkaan on 
kuulunut 17-23 jäsentä, ny-
kyisin 21. 

Hirvipeijaisia on pidetty 
vuodesta -79 lähtien. Kaato-

Pudasjärven Metsästysseura 50 vuotta:

”Riistanhoitotyöstä 
se alkoi”

Huoli riistakantojen pienentymisestä sai joukon pudasjärvisiä 
riistamiehiä perustamaan metsästysseuran 50 vuotta sitten. Seuran 

perustamista vauhditti myös ulkopaikkakuntalaisten aloittama 
metsästysmaiden vuokraaminen Pudasjärvellä.

lupia on anottu 34 vuoden 
ajan, ja lupia on ollut kaik-
kiaan 246 hirvelle ja 207 va-
salle. Kaatoprosentti on ollut 
92. Kaatamatta on jäänyt 9 
hirveä ja 36 vasaa.

Hirvipeijaisten yhtey-
dessä aloitettiin ilmaisten 
hirvenlihapakettien arvon-
ta vuonna 1986. Se perinne 
jatkuu yhä..

Riistakantojen ylläpito 
edellytti 80-luvulla kanalin-
tujen rauhoittamista. Metso 
on rauhoitettu 90-luvulta 
lähtien kokonaan. Tuulisal-
mi-Hilturanta-alueen seu-
ra on rauhoittanut pien-
riistanpyynniltä kokonaan. 
Lisäksi on tehty riistapel-
toja moniin paikkoihin, on 
viety nuolukiviä hirville ja 
on asetettu telkänpönttöjä. 
Saalistilastoissa on runsaim-
min vesilintuja. Kanalintu-
jen saalismäärät vaihtelevat 
vuosittain hyvin paljon. Ka-
tovuonna 2009 riekko rau-
hoitettiin kokonaan.

Seura on tehnyt talkoilla 
suururakan rakentaessaan 
Pudasjärven Riistariihen 
Pudasjärven kaupungilta 
vuokratulle Kongasojan ton-
tille. Talkootyötä sen raken-
tamiseen tarvittiin kahden 
miestyövuoden verran. Tänä 
vuonna alueelle rakennettiin 
myös kota. Syksystä 2006 al-
kaen Riistariihessä on käsi-

telty lähes 130 hirveä.
Pöytäkirjoihin on myös 

merkitty, että ensimmäiset 
hirvikärpäset nähtiin met-
sästyksen yhteydessä syk-
syllä 2007.

Ansiomerkkejä ja 
huomionosoituksia
Pudasjärven Metsästysseu-
ran 50-vuotisjuhlassa vii-
me lauantaina luovutettiin 
useita huomionosoituksia: 
Oulun Riistanhoitopiirin 
hopeinen ansiomerkki Eino 
Riekille, ja riistanhoidon 
ansiomerkki Lauri Polvelle, 
50-vuotisjuhlan kunniak-
si tehty seuran pöytästan-
daari seuran kolmelle pit-
käikäiselle ja ansioituneelle 
jäsenelle Eino Riekille, Lau-
ri Polvelle ja Eero Ahoselle, 
sekä Pudasjärven Riistan-
hoitoyhdistyksen pronssi-
nen ansiomerkki Eero Aho-
selle, Pentti Viiolle ja Esko 
Krekolle. Huomion osoi-
tusten jälkeen aloitettiin 
ruokailu, jossa pääkokki-
na toiminut Raija Suorsa oli 
laittanut apureineen kaikil-
le maistuvan hirvikäristyk-
sen lisukkeineen. 

Pentti Timonen/
Esko Leipälä

Kuvat Piia Väyrynen

Kuvassa paikalla olleet ansiomerkkien saajat Lauri Polvi, Eino Riekki, Pentti Viio 
ja Eero Ahonen.

Pudasjärven Riistariihen talkootyöhön osallistuneille miehille jaettiin kunniakirjat 
juhlan lopussa, ennen ruokailua.

Lue lisää www.yrittajat.fi/pudasjarvi
Liity Pudasjärven yrittäjäyhdistykseen!
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PUDASTORI

Pudastorilla voi  yksityiset henkilöt ilmoittaa ilmaiseksi. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi, faksilla: 
08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
15 euroa +alv (18,30 e). Tai jos haluat ilmoitukseeen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,30 e). 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Myytävänä

VAKUUTUSPALVELUT

KIINTEISTÖVÄLITYSPALVELUT

Yrittäjä, 
olisiko
liike-

hakemisto-
ilmoituksesi

tässä?

TAKSIPALVELUT

RAKENNUSPALVELUT

HAUTAKIVETAUTOKOULUJA HIERONTAPALVELUT

HINAUSPALVELUT

KOSMETOLOGI-
PALVELUT

POLTTOPUITA

KULJETUS- JA MUUTTOPALVELUT
LAKI- JA PANKKIPALVELUT

PESULAPALVELUT

MAANRAKENNUS

AUTOHUOLTO

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

Poromiehentie 1, Pudasjärvi
1 + 8 henkilöä

invahissi, paarivarustus

TAKSI
Hannu Klemetti

puh. 0400 287 333

Leikkaa talteen

LUMI JA PAKKASET
TULEVAT!

Varaudu talventuloon

MYYTÄVÄNÄ
kuivaa koivuhalkoa

30, 40 JA 50 cm

Edullisesti kuljetuksineen
Ranua-Rovaniemi-Syöte-Pudasjärvi  

alueille

Soita numeroon
0400 -384 485



Haaraniementie 4-6, 
93400 Taivalkoski

TAIVALKOSKEN 
PESULA

(08) 841 080
040-723 5788

puh. (08) 821444

Taksit
24 h
Pudasjärven
taksiasema

Liikehakemisto

HIEROJA
ILPO PIRI

Fysiopalvelun
tiloissa:

Jukolantie 6
p. 040 865 2005

Myös kotikäynnit
ja ilta-ajat

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020Ê522Ê6000
(ma-peÊ8-12,Ê13-16)

www.lahivakuutus.fi

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutuksenÊpuhelinnumeroÊonÊmuuttunut.

UusiÊasiakaspalvelunumerommeÊonÊ020Ê522Ê6000

PudasjŠrvenÊLŠhivakuutusyhdistys
ToritieÊ1,Ê93100ÊPudasjŠrvi
Puh.Ê020Ê522Ê6000

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Piipposen Pirtti
ja

TAKSIT

puhelin

0400 388 231
Piipposentie 16

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Hirvaskoskella:
ti, to 

Mäkeläntie 20

Kuntonevassa:
ma, ke, pe 
Puistotie 2

Myös lahjakortit!

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

Pekka Kaijala 0400 268 765
Teemu Kaijala 0400 699 843
Minna Sormunen 040 5893 358

Kaijala Ky

www.kaijala.fi

Konepaja ja
kuljetustoiminta

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5, PUH. 824 550, 0400 537 550

Apua masennukseen, lihassärkyyn, päänsärkyyn, selkäkipuihin ym. vaivoihin

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä (Vastaanotto Hotelli Kurenkosken tiloissa)

Ajanvaraus
p. 050 369 0478

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Myytävänä vedenkeitin Nordica uusi, ruostumattomasta 
teräksestä. Tilavuus 1 litra, takuu 2 vuotta, käyttämätön. 
Hinta 15€. Puh. 040-508 4673.

Autohitsi
Mika Luokkanen

- Auto-/muut -hitsaustyöt
- Alustajarruremontit

Kauppatie 16,
93100 Pudasjärvi

0400 998 361

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 (Osuuspankin talo, 2. kerros)
puhelin 08-824 162, fax 08-824 159

Hoidan yli kahdenkymmenen
vuoden kokemuksella lakiasianne.

 Maansiirtotyöt
 Kaivutyöt
 Sorat, murskeet, hiekat,   
  myös seilotut lajikkeet
 Maisemointityöt
 Lumityöt

SYÖTTEEN
Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä 0400 374 259
Pasi Särkelä 0400 105 375

- Henkilötaksi 4 matkustajaa
- Pyörätuoli ja paarivarustettu pienoisbussi      
  (9 matkustajaa)
- Pienoisbussi (13 matkustajaa)

Lauri Lantto
Taksi 0400 288 777
Bussit 0400 974 497

Tilattavissa kaikkina vuorokauden aikoina!

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

TAKSI
Pentti

Kortesalmi
0400-382 949

Karilassi Oy
93100 Pudasjärvi

Jätehuoltoa ym.
kuljetus- ja

nostotoimintaa

p. 08 821 029
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Kuntamarkkinoita vietettiin 
nyt toista kertaa. Tapahtu-
ma on madaltanut kaupun-
gintalon kynnystä, jonka 
ylittäminen on monelle vai-
keaa, jos hoidettavat asiat-
kin ovat tuntuneet hanka-
lilta.  

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittilan mukaan 
markkinoiden päätavoit-
teena ei ole alkujaan ollut 
viettää yksistään Kaarinan 
päivää, vaan järjestää kau-
punkilaisille vapaa pääsy 
tutustumaan kaupunginvi-
raston toimintaan ja väkeen 
ilman sen kummempaa vi-

Kuntamarkkinat saivat väen liikkeelle
Kaarinan päivän kuntamarkkinat kiinnostivat pudasjärveläisiä. Viime 

keskiviikoksi kaupungintalolle pystytettyyn markkinatapahtumaan kävi 
tutustumassa noin 650 henkilöä. Samalla he onnittelivat nimipäivän 

johdosta kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilaa, jonka mukaan 
kaupungintalon avointen ovien päiväksi suunniteltu tapahtuma onnistui 

yli odotusten. 

rallista asiaa. 
Viraston ovet olivat ylei-

sölle avoinna kello 11 – 17, 
kuten kahvipannukin. Kah-
vittelun lomassa ihmiset sai-
vat tutustua valtuustosaliin 
ja sen läheisyyteen pystytet-
tyihin eri hallintokuntien ja 
toimijoiden esittelypisteisiin 
ja tuote-esittelyihin, jotka 
näyttivät kiinnostavan vä-
keä. Osastoja oli muun mu-
assa kirjastolla, uimahalli 
Puikkarilla sekä Oulunkaa-
ren seutukuntalla. Hirsi-
kortteli-hankkeen projekti-
päällikkö kiinteistöneuvos 
Markku Kangastinen esit-

teli yhdessä kehittämisjoh-
taja Mikko Kälkäjän kanssa 
hirsikorttelihanketta, joka 
on edennyt kaavoitusvai-
heeseen.

-Ihmisillä oli mahdolli-
suus tutustua eri hallinto-
kuntien toimintaan ja val-
misteilla oleviin asioihin. 
Monia kiinnosti kovasti 
muun muassa Hirsikortteli-
hanke ja ensi vuoden alusta 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestettäväksi siirtyvät so-
siaali- ja terveyspalvelut, 
kaupunginjohtaja Daavitti-
la kertoi.  

Markkinatapahtuman 

tuoksinassa puhuttiin ikä-
vistäkin asioista, kuten tie-
asioista, joiden kunto on 
ollut pitkään tienkäyttäjien 
hampaissa. Huolien ja mur-
heiden hälventämiseksi näh-
tiin myös iloisia ilmeitä, kun 
päiväkodin lapset esittivät 
ohjelmaa.  

Markkinaväki ei päässyt 
unohtamaan lähestyvää H-
hetkeä, sillä juhliin saapui 
myös joulupukki. Hän joutui 
turvautumaan hevoskyytiin, 
kun porojen kyyti kävi lähes 
mahdottomaksi lauhan kelin 
vuoksi.  Joulupukkihan saa 
aina ihmiset hyvälle tuulelle 
ja niin tälläkin kertaa.

Musiikkiakaan eivät jär-
jestäjät olleet unohtaneet, 
sillä tilaisuuteen oli kutsut-
tu Kyösti Särkelä hanurin-
sa kanssa. Mikäli kaupun-
kilaisten toiveita kuullaan, 
kahvipannu porisee Kaari-
nan päivänä myös vuoden 
kuluttua. (rr)

Kaupungintalo juhla-
valaistuksessa 

Kaarinan päivänä.Kaarinan päivän yleisöä ja esittelijöitä.

Mikko Kälkäjä ja Kiinteistöneuvos Markku Kangasti-
nen.

Kaarina Daavittilaa onnittelemassa.

Torstai on viikoittain odo-
tettu päivä sekä uimahal-
lin henkilökunnalle, että 
veteraaniasiakkaille. Sosi-
aalinen kanssakäyminen 
uinnin ja vesijumpan lomas-
sa on erittäin tärkeä voimia 
ja virkeyttä ylläpitävä asia. 
Jututtamiemme henkilöit-
ten yhteinen palaute oli, 
että säännöllinen uinti pi-
tää virkeänä sekä henkises-
ti että ruumiillisesti. Uintia 
voi harrastaa vaikka nivelet 
eivät kestä kävelyä ja näin 
pysytään kunnossa. Uinnis-
ta tulee lisäksi hyvä olo. Ui-
mahallin kahviossa tarjotta-
vaa ruokaa myös kiiteltiin.
Marjo Siurua on harrastanut 
aktiivisesti uintia jo kym-
menen vuoden ajan. Hän 

Uinnista tulee hyvä olo
Toimittajamme Sirkka-Liisa Tuomaala meni 

käymään torstaina 26.11 Virkistysuimala 
Puikkarissa, jossa on parhaillaan käynnissä ”Ui 

kesäksi kuntoon” kampanja.
puhui koko ryhmän puoles-
ta ja kertoi, että uinnista tu-
lee hyvä olo. Aino Grahnin 
mielestä uimahallin siisteys 
ja puhtaus on tärkeä asia

-Puikkarissa käy runsaas-
ti uinnin harrastajia, jotka 
ovat kaiken ikäisiä vauvois-
ta alkaen. Vauvauinnista 
onkin hallilla jo 10 vuoden 
kokemus. Kun aloitimme 
uimaopetuksen oli kuudes-
luokkalaista 60 prosenttia ui-
mataitoisia. Nyt lähes kaik-
ki ovat uimataitoisia, kertoi 
uinnin valvoja ja opettaja 
Aini Seppänen.

Palvelusihteeri  Eeva 
Kenttälä otti ystävällises-
ti vastaan uimahallissa kä-
vijät. Henkilökunnan ystä-
vällisyys onkin luomassa 

hyvän hengen myös uinnin 
harrastajiin. 

Puikkari hyvänä 
mallina muillekin 
uimahallihankkeille
Koko Puikkarin henkilökun-
ta on kiitollinen Suomen Ui-

maopetus- ja Hengenpelas-
tusliitto ry:n myöntämästä 
Suomen Vuoden uimahal-
li tittelistä, jonka erään pe-
rusteluna mainitaan alu-
eellisuus. Puikkari sijaitsee 
keskellä varsin laajaa osaa 
Suomea, jossa uimahalli-
en uudisrakentamis- ja pe-
ruskorjaushankkeet ovat 
olleet viime aikoina lähes 
nollassa. Ottaen huomi-

Uintia harrastaville veteraaneille torstai on viikon kohokohta, sillä silloin mennään 
Puikkariin uimaan ja tapaamaan toisia.

oon uimahallin vaikutus-
alueen harvan asutuksen, 
on jo hallin rakentamisvai-
heessa osoitettu kaukonä-
köisyyttä ja rohkeutta. Al-
lasvalikoima on runsas ja 
monipuolinen ja esteettö-
myydestä on huolehdittu. 
Uimahallin henkilökunnal-
la on asianmukainen kou-
lutus, muun muassa kaikki 
uimahallin työntekijät ovat 

käyneet uinnin opettajan 
perustutkinnon. Uimahalli 
tarjoaakin aidosti palvelu-
ja kaikille vaikutusalueensa 
käyttäjäryhmille. Tässä mie-
lessä Pudasjärven Puikkari 
toimii myös hyvänä malli-
na harvaan asutun alueiden 
uimahallihankkeille muu-
alla Suomessa. Uimahal-
lia valittaessa painotettiin 
enemmän uimahallin toi-
mintaa kuin rakenteita. Va-
lintakriteereissä painotettiin 
muun muassa henkilökun-
nan kouluttautuneisuutta, 
uimahallin turvallisuutta, 
monipuolista ja uusia ide-
oita toteuttavaa toimintaa 
sekä liikuntaesteisten mah-
dollisuutta käyttää uima-
hallin palveluja. Uimahallin 
asiakasmäärä suhteutettu-
na paikkakunnan kokoon 
oli myös kriteereissä myön-
teinen asia.  Ensisijaisesti 
painotettiin kuluvan vuo-
den toimintaa, mutta myös 
edellisvuosien historia vai-
kutti valintakriteereissä. 

Sirkka-Liisa Tuomaala
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Anon Ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

Vehnätön koiran tehoruoka 
prot 32% rasvaa 23%
20 kg

Goretex-puku
(Suomen halvin!) 
Finnsvalan väliasut
Beretta väliasut
Nokian huopavuorisaappaat

Riistakamera alk.
(käyttövalmis)

Polaris mönkijätarjouksia

Hevosille:
vitamiinit, kengät, 

ym.tarvikkeet
Pilkille:

kairat, tuurat, tahnat,
kalaverkot ja liinat

279,-

140,-

36,-

AUTOKORJAAMO
PASI KUMMALA & 

KUMPP.

Sarakyläntie 6178 
SARAJÄRVI

P. 0400 198 382
pasi.kummala@mail.suomi.net

• Katsastushuollot 
•  Öljynvaihdot 

•  Ym.

· TUORELIHOJEN
  LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU
· KYLMÄSAVULIHAA
(esim. stressiliha ei sovellu ks-lihaksi)
· LÄMMINSAVULIHA
· VALMISJALOSTEET
pakkaamme vakuumipakkauksiin
· LÄMMINSAVUMAKKARA väh. 10 kg/erä
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon
  kalvoja tai jänteitä
· KYLMÄSAVULIHAMEETWURSTIA väh. 8 kg/erä
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma
· SÄILYKKEITÄ väh. 10 kg/erä
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka voi sisältää myös paksuja
  kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. lihat soveltuvat hyvin
  säilykeraaka-aineeksi.

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA,
RIISTASTA
ym. asiakkaiden omista
raaka-aineista

Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 9-17
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Uittomiehentie 16, Pudasjärvi

Puh. (08) 822 109,
       0500 907 819

Lihankäsittely
Juotasniemi

- Saanhan minä sinutella, 
kysäisi Pudasjärven vanhin 
mies Hannes Vuorma juttu-
tuokiomme aluksi.

- Kysyn siksi, kun onhan 
meillä pikkusen ikäeroa, hän 
naurahti leppoisaan tyyliin-
sä ja kertoi seuraavaksi, että 
kuulo on hieman huono, 
mutta lehtiä hän näkee lukea 
ilman laseja.

- Jos istut tässä vieressäni, 
niin silloin kuulen parhaiten, 
ikäseniori opasti haastatte-
lijaa ja kertoi sairastavansa 
kaikkia maailman tauteja, 
kuten verenpainetautia, so-
keritautia ja kihtiä.

- Sehän tässä hieman har-
mittaa, kun kihdin vuoksi 
olen joutunut käyttämään 
noin vuoden verran rollaat-
toria. Jalkaterät ovat arat 
eivätkä kestä kävelyä, har-
mitteli muutoin ikäisekseen 
hyväkuntoinen seniori, joka 
aikoinaan on ollut sodas-
sa, tehnyt savotta-, uitto- ja 
maatilantöitä.

Pettukin on tuttua
Hannes Vuorma on synty-
nyt Hirvaskoskella. Hän on 
vanhempiensa vanhin lapsi. 
Perhe asui Hirvaskoskella 
sukulaistädin talossa vuo-
teen 1912, jolloin muutettiin 
Ervastiin Eskon taloon. Per-
he asettui asumaan vuokral-
le Oulu-yhtiön omistamaan 
taloon. 

Hannes Vuorma muis-
taa ajan, jolloin kotitaloissa 
kasvatetusta ohrasta osa piti 
luovuttaa yleiseen kulutuk-
seen. Vuorman perheessäkin 
jouduttiin käyttämään jau-
honjatkeena petäjää, haapa-
jauhoa ja olkia. 

- Kirkonkylältä kulki kak-
si miestä silloin tällöin tar-
kastamassa viljalaarit, että 
kuinka paljon siitä kärsii 
ottaa yleiseen käyttöön. Jot-
kut isännät pimittivät osan 
viljasta omaan käyttöönsä. 
Isäkin yritti tehdä sitä yhden 
yön ajan, mutta aamulla hän 
vei jyvät takaisin laariin ja 
sanoi, ettei se ole oikein, että 

Hannes Vuorma täyttää joulukuussa 100 v
Muistikuvia Venäjän vallan ajalta
Hannes Vuorman vanhimmat muistikuvat ovat 

Venäjän vallan ajalta. Hän on asunut Ervastissa 
Iijoen rannalla Eskon talossa pikkupojasta 

lähtien. Joulukuun 9. päivänä hän täyttää 100 
vuotta. Hannes Vuorma ei aio juhlia pyöreitä 

vuosiaan ollenkaan. 

omaa pitää ruveta varasta-
maan, Hannes muisteli lap-
suusajan tapahtumia.   

Ensin Eskon tilalle tehtiin 
kymmenen vuoden vuok-
rasopimus yhtiön kanssa, ja 
myöhemmin vuokra-aikaa 
jatkettiin. Sitten tuli laki, 
että yhtiöillä oli pakko myy-
dä tila tai osa tilasta, jos oli 
ostaja tiedossa. Niinpä osa 
tilasta siirtyi tuolloin Vuor-
man perheelle. 

- Äitini teki täällä asu-
essamme seitsemän lasta. 
Kahdeksan lapsen katraasta 
kaksi siskoa ja velipoika on 
vielä minun lisäkseni elos-
sa. Isäni kuoli 52-vuotiaana, 
mutta äitini eli 101 vuotta ja 
risat päälle. Äitini eli kauan 
leskenä. 

Muisti kuin partaveitsi
Kunnioitettavan korkeasta 
iästään huolimatta Hannes 
Vuorma on virkeä ja hyvä-
muistinen. Hän muistaa 
ajan, jolloin Iijoesta saatiin 
lohia. Jäidenlähdön jälkeen 
lohia alkoi nousta jokeen 
ja joillakin oli kova vimma 
uistelemaan. 

- Kaksikymmenkiloinen 
lohi on nostettu tähän mei-
dän törmälle joesta. Sen sai 
kodissani kymmeniä vuosia 
kortteeria ollut eräs vanha-
poika, joka oli kova uistele-
maan. Sitä ei uskoisi, miten 
yhdessä kesässä pulska ja 
punainen lohi ehtii mennä 
laihaksi. Se ei ollut syksyllä 
edes hauenveroinen, Han-
nes Vuorma kertoi muistoja 
Iijoen lohikannasta, joka ei 
noussut Jongunjärveen ol-
lenkaan.     

Miesväki kulki Hirvasjär-
vestä kesäisin pyytämässä 
roskakalaa nuotalla. Loppu-
syksystä pyydettiin siikaa. 

Ikäseniori muistaa, kun 
Iijoella oli isoja uittoja. Ai-
koinaan puita uitettiin Venä-
jältä asti. 1916 perustettiin Ii-
joen uittoyhdistys, joka alkoi 
huolehtia uitoista.

Sota-aika on jäänyt Han-
nes Vuorman mieleen. 

- Yhdeksättä vuotta olen 
ollut armeijan kamppeet 
päällä. Kaksi kertaa olen 
haavoittunut. Sirpale on vie-
läkin keuhkopussissa. Sääri-
luukin meni poikki. Yhden 
kerran olen ollut kuntoutuk-
sessa Rokualla. Kotihuolien 
takia en ole useammin ha-
lunnut, sotainvalidi kertoi.       

Kotona on paras asua
Hannes Vuorma on asunut 
poikansa Reijon kanssa kah-
destaan kotitalossaan kaksi-
toista vuotta sitten kuolleen 
Ruusa-aviopuolison kuo-
leman jälkeen. Esko on hy-
väkuntoinen koti, jossa pai-
kat ovat siistissä kunnossa. 
Eläkkeellä oleva Reijo jak-
saa huolehtia isänsä hyvin-
voinnistakin.   

- Kodinhoitaja käy ker-
ran viikossa ja siivooja kah-
den viikon välein. Muutoin 
tulemme toimeen kahdes-
taan, Hannes Vuorma ker-
toi elämästään kotioloissa, 
joista hän ei halua muuttaa 
mihinkään, jos kotona pys-
tyy olemaan. 

- Vielä ei ole tarvinnut 
mihinkään muuttaa. Yleen-

sähän sitä tässä iässä muu-
tetaan sairaalaan tai van-
hustenkotiin. Reijo pystyy 
vielä huolehtimaan, mutta 
jos joudun petipotilaaksi, 
silloin on muutettava Kure-
nalle. Ervastihan on oikein 
siivo ja mukava kylä asua. 
Kauppakin on lähellä.

Eskon talon miesväkeä 
hieman harmittaa, kun kou-
lu sulki hiljattain ovensa. 

- Vain yksi tytär minun 
ikäluokastani tältä kylältä 
kävi kansakoulun Kurenalla. 
Tähän saakka olen pärjännyt 
kierto- ja rippikoululla. Ne 
olivat minulle oikein sopivat 
koulut. Niillä olen pärjännyt, 
mutta saa nähdä, miten lop-
puajan käy. 

- Pitkän iän salaisuus lie-
nee ruumiillinen työ, jota jo 
nuoresta asti ennen aikaan 
tehtiin. Työ kehittää lihak-
sistoa ja luustoa pikkuhiljaa 
kestävämmäksi. Savottatöis-
sä ei ollut muita työkaluja 
kuin kirves ja justeeri. Ny-
kyisin käy aika pitkäksi, kun 
en pääse kipeiden jalkojeni 
vuoksi töihin ollenkaan. 

Rauni Räisänen

Hannes Vuorma seuraa maailmanmenoa sanomaleh-
distä. Hän näkee lukea ilman silmälaseja.   

Ilmari Lohilahti
Putki– ja metalliasennustyöt

890061

- Määräaikaishuollot
- Korjaukset
- Öljynvaihdot
- Rengastyöt
- BOSCH

vikadiagnostiikka

2

Tule ostamaan uudet
talvirenkaat niin osallistut
skootteriarvotaan!
Rengassarjan 22.12-09 mennessä
ostaneiden kesken arvomme Daelim moposcooterin

Pudasjärven SOS:DEM työ-
väenyhdistys valitsi syys-
kokouksessaan puheen-
johtajaksi Eija Ikosen ja 
varapuheenjohtajaksi Päivi 
Vesterin.

Johtokuntaan valittiin Ta-
pio Pohjanvesi, Lauri Mari-
kainen, Linnea Manninen, 

Eija Ikonen jatkaa Pudasjärven Sos.Dem 
työväenyhdistyksen puheenjohtajana

Lilja Riepula, Toivo Män-
nikkö, Kaarina Tauriainen 
ja Esa Ikonen.

Kokouksessa hyväksyt-
tiin talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma seuraavaksi 
vuodeksi. Piirikokous edus-
tajaksi valittiin Eija Ikonen 
sekä varaedustajaksi Päivi 

Vesteri.
Syyskokous päätti esittää 

piirihallituksen edustajaksi 
Päivi Vesteriä seuraaviksi 
kahdeksi vuodeksi.

Kokouksessa keskustel-
tiin vilkkaasti , päällim-
mäisenä nousi huoli työt-
tömyyden kasvusta  ja 

työllistymisen heikkenevis-
tä näkymistä. Sekä kaupun-
gin palvelujen ja toimintojen 
yksityistäminen olivat suu-
ria huolen aiheita. Yksittäi-
sistä asioista päivystyksen 
lakkaaminen paikkakunnal-
la viikonloppuisin , vuoden-
vaihteen jälkeen on hyvin 
huolestuttava.

Päivi Vesteri

Pudasjärven
Yrittäjät ry
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Koulujen lakkauttaminen 
ja koulupiirien yhdistämi-
nen aiheutti viime kevää-
nä suurta huolta varsinkin 
lasten vanhemmissa. Muu-
taman kuukauden koke-
musten perusteella näyttää 
ainakin Hirvaskosken kou-
lulla koulunjohtaja Jukka 
Lehdon mukaan siltä, että 
lapset ja koulun henkilö-
kunta ovat sopeutuneet uu-
teen tilanteeseen varsin hy-
vin.

Opetuksellisesti tilan-
ne on hyvä, sillä suurin osa 
oppilaista opiskelee omissa 
luokissaan. Suurin luokka 
on kolmas- ja neljäsluokka-
laisten yhdistetty luokka, 
jossa on 24 oppilasta. Luok-

Koulupäivät sujuvat mutkattomasti  

Hirvaskosken koulu on kolmanneksi suurin 
koulu Pudasjärvellä. Koulunjohtaja Jukka 
Lehdon mukaan koulun työpäivät sujuvat 
mutkattomasti. Koulussa on 76 oppilasta, 

joiden ikäskaala on esikoululaisista 
kuudesluokkalaisiin. Koulun henkilökuntaan 
kuuluu viisi opettajaa ja koulutyöntekijä sekä 

kouluavustaja. 

kakoko ei ole liian suuri, 
koska äidinkielen, matema-
tiikan ja englannin tunnit 
voidaan pitää kummallekin 
luokalle erikseen omissa 
ryhmissään, Lehto tähden-
si opetuksen hajauttamisen 
mahdollisuutta.  

Poijulan koululta Hirvas-
kosken koululle opettajaksi 
tullut Marja-Leena Kaijala 
kertoi eri koulujen oppilai-
den sopeutuneen hyvin uu-
teen isompaan kouluun. 

Lehdon mukaan monet 
oppilaat ovat löytäneet uu-
sia samanhenkisiä kavereita 
ja uusia kyläpaikkoja, joissa 
vierailla. Oppilaiden van-
hempien kohdalla on sen si-
jaan vielä mietinnässä, miten 
he pääsisivät tutustumaan 
paremmin toisiinsa. Joulu-
kuun 5. päiväksi on suunni-
teltu vanhempien yhdessä 
järjestämät myyjäiset retki-
kassan kartuttamiseksi.

- Toivottavasti monet 
vanhemmat ja eri kylien 
ihmiset pääsevät mukaan 
myyjäisiin, jotka alkavat 
11.30 liikuntasalissa, Lehto 
heitti toivomuksen kotien 
suuntaan.    

Koulun tilat riittävät
Hirvaskosken koulu hie-
man yli kaksinkertaisti op-

pilasmääränsä viimesyk-
syisten koulujärjestelyjen 
vuoksi. Viime lukuvuoden 
36 oppilaan sijasta koulusta 
tuli kertapäätöksellä 76 op-
pilaan opinahjo. 

- Koulun tilojen suhteen 
tilanne on oikein hyvä. Opet-
tajien entiseen asuinraken-
nukseen on sijoitettu esi-
koululaisten ja yhdistetty 
kolmas - neljäsluokkalais-
ten luokkahuoneet. Minun 
ylpeydenaiheeni on samai-
sessa rakennuksessa oleva 
käsityöluokka, jossa ovat 
hyvät koneet ja tilat puu-
töiden tekemiseen, Lehto 
kertoi esitellessään koulun 
opetustiloja. 

Marraskuun toiseksi vii-
meisen viikon torstaina hie-
man ennen ruokatunnin al-
kamista koulun nuorimmilla 
oppilailla eli eskarilaisilla ja 
ykkös-kakkosilla oli meneil-
lään yhteinen askartelutun-
ti opettajiensa Marja-Leena 
Kaijalan ja Annika Mattisen 

kanssa. Ohjaajaksi oli saatu 
pajutöitä opettamaan tul-
lut Päivi Takkinen 4H-yh-
distyksestä. Työn alla olleet 
pajukuuset sopivat Päivin 
mukaan hyvin esimerkiksi 
ovikoristeiksi. Kello 11 pik-
kuoppilaat siirtyivät opet-
tajiensa kanssa ruokasaliin 
ruokailemaan. 

Toisessa rakennukses-
sa koulua käyvät kolmas- 
ja neljäsluokkalaiset oli-
vat lopettelemassa tuntiaan 
opettajansa Rauni Vähäsar-
ja-Tuiskun johdolla ja siir-
tymässä välitunnille. Sen 
jälkeen he siirtyivät ruokai-
lemaan. 

Liikuntasalissa oli meneil-
lään viidesluokkalaisten yh-
teinen liikuntatunti opettaja 
Jukka Lehdon johdolla. 16 
oppilaan sählypelissä näytti 
olevan vauhtia ja liikunnan 
riemua riittämiin.

Kuudesluokkalaiset musi-
soivat eri soittimilla opettaja 
Tapio Tuiskun ohjauksessa. 
Taisipa olla jo jouluohjelmis-
ton harjoittelua!

- Tilat ovat toimivat ja riit-

tävät. Vain ruokailua olem-
me joutuneet porrastamaan 
siten, että oppilaat menevät 
ruokailemaan luokittain hie-
man eri aikoihin, koulunjoh-
taja Jukka Lehto kertoi.  

Keskimäärin 15 km 
koulumatka
Koulujen lakkauttamisen 
vuoksi vanhempia ovat 
huolettaneet oppilaiden pit-
kät koulumatkat ja kuljetus-
järjestelyt. Kuljetukset ovat 
Jukka Lehdon mukaan on-
nistuneet erittäin hyvin.

Joillakin oppilailla on 43 
kilometrin pituinen koulu-
matka, mutta osalla oppi-
laista koulumatka on var-
sin lyhyt. Keskimääräinen 
koulumatka on reilun 15 
kilometrin mittainen, kou-
lunjohtaja kertoi koulumat-
koista. Se ei kuitenkaan ole 
kohtuuton, koska asutaan 
pitkien etäisyyksien kau-
pungissa. 

Kun koulu loppuu, kou-
lutaksit ovat jo pihassa odot-
tamassa, joten oppilaiden 
ei tarvitse odottaa kuljetus-
ta juurikaan, Lehto kertoi 
koulukuljetuksista, joista 
on voitu sopia yhteispala-
verissa vanhempien, neljän 
taksiyrittäjän ja Nevakiven 
kesken. 

Hirvaskosken koulun 
henkilökuntaan kuuluvat 
Jukka Lehdon lisäksi opet-
tajat Marja-Leena Kaijala, 
Rauni Vähäsarja-Tuisku, 
Tapio Tuisku, Annika Mat-
tinen, koulutyöntekijä Irma 
Malinen sekä  kouluavusta-
ja Päivi Tiirola, joka toimii 
myös iltapäiväkerhon oh-
jaajana. (rr)

Kolmas- ja neljäsluokkalaiset odottavat rauhallisesti pääsyään ruokailemaan opet-
tajansa Rauni Vähäsarja-Tuiskun kanssa.

Koulun nuorimmat oppilaat, esikoululaiset, ykkös- ja kakkosluokkalaiset askartele-
massa pajukuusia yhdessä opettajiensa kanssa. 

Viidesluokkalaiset pelaamassa sählyä opettajansa Juk-
ka Lehdon ohjauksessa.

Kakkosluokkaa käyvän Veetin perhe muutti viime ke-
sänä Lakarin koulun alueelta Iijoen varteen Kurkeen. 
Nyt Veeti tulee kouluun linja-autolla. Hänen koulumat-
ka on 23 km ja kestää puoli tuntia.     

Piikkimaton historia alkaa 
Intiassa, jossa sitä on käy-
tetty rentousharjoituksis-
sa, meditaatiossa ja joogas-
sa jo tuhansia vuosia sitten. 
”Piikin” painallus selkään 
saa kehon tuottamaan mm. 
endrofiinejä, myös oksito-
siinia. Endrofiini on kehon 
omaa morfiinia muistutta-
vaa ainetta joka lievittää ki-
pua ja antaa fyysisen hyvän 
olon tunteen. 

Piikkimaton hyvinvoin-
tia lisääviä vaikutuksia on 
todettu laajasti, se laukaisee 

jännityksiä, nostaa yleistä 
vireystasoa, lievittää selkä-
ongelmia ja lihasjännityksiä, 
tehostaa verenkiertoa ja ke-
hon hapenottokykyä, lievit-
tää stressioireita ja univaike-
uksia, laskee verenpainetta, 
parantaa aineenvaihdun-
taa ja vähentää tulehdusta 
esim. lihaksessa. Piikkima-
ton käyttäjiltä on tullut hy-
viä kokemuksia myös seu-
raaviin vaivoihin:

Fibromyalgia, päänsärky 
ja migreeni, unettomuus, li-
haskivut, urheilusuorituk-

sen jälkeinen palautuminen, 
niska ja hartiavaivat sekä eri-
laiset kiputilat.

Kun asetut makuulle piik-
kimaton piikeille, tunnet en-
sin lievää kipua, mutta pian 
kipu hellittää ja verenkier-
ron vilkastuessa miellyttävä 
lämpö leviää kehoon. Käsit-
telyn aikana piikit aktivoivat 
tuhansia pisteitä kehossa. 
Piikkimaton tervehdyttä-
vät vaikutukset saattavat 
tuntua aluksi voimakkaina 
ja aiheuttaa erilaisia tunte-
muksia käsittelyn aikana tai 

sen jälkeen. Reaktiot voivat 
vaihdella eri henkilöillä ja eri 
tilanteissa. Käsittelyn aikana 
on tavallista tuntea itsensä 
uniseksi, eikä nukahtami-
nenkaan ole epätavallista. 
Myös kylmiä väreitä, nä-
läntunnetta tai voimakkai-
ta onnen jopa vihan tunteita 
voi esiintyä. Nämä johtuvat 
energian voimakkaasta vir-
tauksesta kehossa.

Nykyiset piikkimatot 
ovat muovisia joissa on 230 
muovi”kukkaa” ja jokaises-
sa kukassa on 27 piikkiä. 

Yhdessä matossa on yhteen-
sä yli kuusituhatta piikkiä. 
Mattoa suositellaan käytet-
täväksi päivittäin 15-30 mi-
nuuttia kerrallaan tai niin 
kauan kuin se tuntuu muka-
valle. Matolle nukahtaminen 
ei ole haitallista. Piikkimaton 
säännöllinen käyttö on hyvä 
alku tiellä kohti tasapainoi-
sempaa elämää.

Johanna Malinen

Piikkimatto, akupainantamatto vai fakiirimatto
Matolle monta nimeä, joista piikkimatto lienee kansankielessä suosituin ja käytetyin.

Piikkimaton hyvinvointia 
lisääviä vaikutuksia on 
todettu laajasti. Yhdessä 
matossa on yhteensä yli 
kuusituhatta piikkiä. 



Uusi kelkkavuokraamo Syötteen 
Safaritalolle

Syötteellä tapahtuu Lumimaanviralliset avajaiset 11.12.09 klo 17-18!

Syötteen tapahtumakalenteri
Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely 26.9.2009 - 
31.12.2009 Syötteen luontokeskuksessa. Näyttely koostuu Mika Niemisen 
valokuvista, Eero Murtomäen installaatiosta ja Saija Lehtosen luonnon-
materiaalitaiteesta. Näyttely on osa perinteisiin pohjaavan suomalaisen 
yhteisön, Osuuskunta Lumimuutoksen työtä. Lumimuutoksen päämääränä 
on rakentaa ja ylläpitää tervettä luontosuhdetta käytännön keinoin.
Tanssiorkesteri Frisco 4.-5.12.Hotelli Iso-Syöteellä klo 21.00.
Mikon karaoke 4.12. Pärjänkievarissa.
Fazer karkkibingo 5.12. klo 19 Pärjänkeivarissa. 
Itsenäisyyspäivän vastaanotto 5.12.2009 kello 19.00 Ravintola Revon-
tulessa. Ohjelma: tervetulomalja,ruokailu ja tanssit alkaen kello 21.00.
Duo Orient tahdittaa tanssit. Hinta 29,50/hlö sis. tanssilipun 5€/hlö.
Pöytävaraukset puh: 040 3561 335.
Texas Hold’em pokeri-ilta Ravintola Revontulessa 5.12. klo 20 alkaen.
Zergein karaoke klo 21 Pärjänkeivarissa.
TULOSSA:
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo 17-18. 
Tanssiorkesteri Teuvo Vuoti & Captain pe 11.12. Pärjänkievarissa.
Tanssiorkesteri Rytmiset 11.-12.12. klo 21 Hotelli Iso-Syötteellä.

Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo 12.00
Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2 leveää rinnettä, nappihissi, karuselli-

hissi, jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, taikamattohissi, kumpa-
reikko, pulkkamäki, leikkipaikka, 

lastenhoitopaikka, nuotiopaikka, poroajelua ja
ihka-aidot porot nimeltään Musti ja Lysti.

Fazer karkkibingo 12.12. klo 19 Pärjänkeivarissa. 
Trio Naseva la 12.12. Pärjänkievarissa. 
Puurojuhla sunnuntaina 13.12.2009 Klo 14 Syötteen kylätalolla.
Joulupäivän Juhlaillallinen 25.12.2009 kattaus 20.00 Ravintola Revon-
tulessa. Hinta 34,50/hlö (alle 12v puoleen hintaan). Varaukset 20.12.2009 
mennessä. Varaukset ja lisätiedot puh: 040 3561 335
Tanssiorkesteri Crystal 18.-19.12. klo 21 Hotelli Iso-Syötteellä.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55.
Völkl Suksitapahtuma 2.1.2010  klo 13
Hiihtokeskus Iso-Syötteellä. Tapahtumapaikkana eturinteet.
Leijonakisat 2.1.2010  klo 14  Hiihtokeskus Iso-Syötteen
lumimaassa. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v.
Ilmoittautuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus
Iso-Syötteen hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
MUITA TAPAHTUMIA:
Kuntojumppa sunnuntaisin klo 16.00-16.45 kylätalolla. Jumpan tavoittee-
na on nostaa aerobista kuntoa ja lihaskuntoa, kiinteyttää ja lisätä venyvyyt-
tä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan, ei haittaa vaikka liikun-
nasta olisi ollut jonkin verran taukoa, sillä tunnilla mennään omien rajojen 
mukaan. Ota mukaan alusta, juomapullo ja iloista mieltä! Ohjaajana: Virpi 
Rytinki / 040 7560943, Pudasjärven kansalaisopisto.
Syötteen Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila on 
avoinna  aina perjantaisin 10 - 12 ja sinne ovat kaikki perheet
tervetulleita asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tervetuloa!

Syöte Experience nimel-
lä aloittava yrittäjä Markku 
Rytinki aloittaa toimintan-
sa 15.12.2009 Syötteen sa-
faritalolla. Markku Rytinki 
on lähtöisin pääkaupunki-
seudulta ja on muuttanut 
Syötteelle elokuun lopus-
sa. Sukujuuret Rytingillä on 
kuitenkin Syötteellä, josta 
isä Markku Rytinki on syn-
tyisin ja äiti Sirpa on syn-
tyisin Taivalkoskelta.-Serk-
kuja asuu näillä seuduilla 
runsaasti ja koko ikäni olen 
ollut selvillä Syötteen kuu-
lumisista, kertoo Markku 
Rytinki. 

Uudella yrittäjällä on pit-
kä kokemus kelkkailusta. 

-Oman harrastuksen ja 
työn yhdistäminen on ollut 
haaveena jo pitkään. Lii-
keidea on ollut olemassa jo 
kaksi vuotta, kertoo Mark-
ku Rytinki. Edellisen kelkka-
vuokraamo yrittäjän lopet-
tamisen johdosta Syötteelle 
syntyi luonnollinen tarve 
uudelle vuokraamolle, joten 
aloittamisen ajankohta ei oli-
si voinut olla parempi. Yritys 
jatkaa samoissa tiloissa kuin 
alueella aikaisemmin toimi-
nut yrittäjä.

Pudasjärven kaupungin 
kautta järjestetyt toimiti-
lat Safaritalolla ovat uusien 
reittien ansiosta mahdollis-

taneet kelkkailun aloittami-
sen suoraan yrityksen pi-
hasta. Yrityksen toiminnan 
laajuus on tarkoitus alkuvai-
heessa kattaa moottorikelk-
kojen vuokrauksen. Yrityk-
sen tarkoituksena on tuottaa 
palveluja ympärivuoden. 
Talvikauden jälkeen on tar-
koitus jatkaa toimintaa kesä-
kaudella ja laajentaa toimin-
taa mönkijä vuokraukseen 
ja mönkijä safareihin. Myös 
pienimuotoista varuste/va-
raosa myyntiä tullaan tar-
joamaan jo ensimmäisenä 
talvena. Kysynnän mukaan 
varuste ja varaosamyyntiä 
on tarkoitus jatkossa laa-
jentaa. 

Yksi yrityksen tulevai-
suuden tavoitteista on tar-
jota alueella toimiville mat-
kailuyrityksille ja yrittäjille 
valmis laitekanta, joita yri-
tykset voisivat hyödyntää 
omissa palveluissaan. Lait-
teiden huolto ja kunnossa-
pito vaativat talvikauden 
aikana matkailuyrityksiltä 
paljon aikaa ja rahaa kelkan 
hankinnan lisäksi.

-Pyrimme tulevaisuu-
dessa tarjoamaan yrityksil-
le vuokrakaluston kilpailu-
kykyiseen hintaan ja näin 
asiakkaan ei tarvitse itse 
huolehtia kaluston huolto-
kustannuksista. Yritykselle 

on valmistumassa alueel-
le omat huolto/korjausti-
lat, jossa kelkkojen huollot 
ja korjaukset on helppo to-
teuttaa. 

-Tarkoituksemme on jat-
kossakin keskittyä pääasi-
assa laitteiden vuokrauk-
seen, mutta pienimuotoiset 
safari/opaspalvelut tulevat 
olemaan mukana yrityk-
sen toiminnassa. Kaudella 

Syöte Experiencen tuleva yrittäjä Markku Rytingin su-
kujuuret ovat Syötteellä ja Taivalkoskella, vaikka hän 
onkin itse syntynyt pääkaupunkiseudulla. Uudella yrit-
täjällä on pitkä kokemus kelkkailusta. 
-Oman harrastuksen ja työn yhdistäminen on ollut haa-
veena jo pitkään. Liikeidea on ollut olemassa jo kaksi 
vuotta, kertoo Markku Rytinki. 

2009–2010 yritys työllistää 
yrittäjän itsensä ja sesonki-
aikaan vieraan työntekijän. 
Jatkossa Syöte Experiencen 
ja yhteistyökumppaneiden 
tarkoituksena on luoda alu-
eelle useampia työpaikkoja 
kelkkailun ja mönkijöiden 
parissa.

Heimo Turunen

Syötteen kyläyhdistyksen 
perinteiset joulumyyjäiset 
pidettiin kylätalolla lauan-
taina 28.11. Ruokana tar-
jottiin lapinukon keittoa, 
joka kävi hyvin kauppansa, 
muutama annos olisi saa-
nut olla enemmän. Lanttu-, 
porkkana- ja maksalaati-
kot olivat myös 
suosittu-
ja, sekä 

Syötteellä
joulumyyjäiset

myös muut leivonnaiset. 
Ostajia oli naapurikyliltä-
kin oman kylän väen ja tu-
ristien lisäksi. Myyjiä ynnä 
muita talkoolaisia joutui-
vat peruuttamaan osallis-
tumisensa viime hetken 
sairastumisen vuoksi. Alu-
sasu esittelijä, saunavastoja, 
lamppujen ja rattikelkkojen 
yms, myyjät olivat paikalla, 

samoin hieroja ja jalkahoi-
tajat joiden hoidot oli-
vat hyviä, kiitos niistä. 
Sateisesta säästä huoli-

matta makkaran ja no-
kipannukahvit maistuivat. 
ja arpojakin oli perinteiseen 

tapaan myytävänä.

Laura Kokko

Itsenäisyyspäivän vastaanotto
Ravintola Revontulessa 5.12.2009   klo 19.00

Pöytävaraukset: Ravintola Revontuli
Romekievarintie 4, 93280 Syöte
puh. 040 356 1335
Avoinna su-to 9-17, pe-la 9-24

Ohjelma: tervetulomalja, ruokailu, tanssiaiset
Alkuruoka: Metsäsieni-savuporokeitto, ruisleipä
Pääruoka: naudan paahtopaisti, kermaperunat, uunipaahdetut  juurekset
Jälkiruoka: leipäjuusto lakkahillolla, kahvi
29,50/ hlö (hintaan sisältyy tanssilippu 5€/ hlö)

Romekievarintie 4, 93280 Syöte
puh. 040 356 1335

Tanssiaiset tahdittaa Duo Orient alkaen klo 21.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven 
kaupungin internet-sivujen tapahtumista. Tapahtumista voi 
myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -pals-
talla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös 
edullista maksullista ilmoitustilaa!

Fast Movie - videotaiteen ja lyhytvideoiden
näyttely 23.11.2009 - 12.12.2009 Taidehuone Pudikissa 
Avoinna klo 15-20 (ma-ke) 14-17 (la-su), to-pe suljettu
- 30 sekunnin kilpailuvideot
- AV-arkki - suomalaisen mediataiteen levityskeskus: Kro-
notrooppeja
- Kari Tykkyläinen: 30 sekunnin videoita
Silja Puurusen joulukorttikokoelmia ja joulutauluja 
30.11.2009 - 5.1.2010 klo 10-19 (ma, ti, to, pe) 10-17 (ke) 
kirjastossa. Silja Puurunen on esittelemässä kirjastossa 
kokoelmiaan ma 30.11.2009 klo 14 jälkeen.
Karaoke pe 4.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 5.12. 
Kärpät-Blues, lähtö Tuurituvalta klo 15.. Tarkemmat hin-
tatiedustelut ja varaukset viimeistään 7 vrk ennen peliä: 
Marko Koivulalta tai Tuurituvasta. Järjestäjä Pudasjärven 
Urheilijat ry 
Tanssiorkesteri Kisällit la 5.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 5.12.2009 Liikuntahallilla.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pudasjärvellä 
6.12.2009 kirkossa ja seurakuntakeskuksessa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin.Järjestäjä Kulttuuritoimi ja Pudas-
järven seurakunta.
Karaoke pe 11.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Joulumyyjäiset 12.12.2009 klo 9.00-14.00 Liikuntahallilla
Perinteiset joulumyyjäiset järjestetään jälleen joulukuun 
toisena lauantaina Pudasjärven Liikuntahallilla. Joulumyyjäi-
sissä on tarjolla paikallisia tuotteita pukinkonttiin. Myytä-
vänä on pehmeitä tuotteita ja kovempia tuotteita puusta. 
Joulukoristeita ja leivonnaisia on paljon myynnissä. Lisäksi 
tapahtumalle antaa väriä ulkopaikkakuntalaistentuotteet, 
joita on hyvin monenlaisia. Saattaa ulkona olla jokunen 
torikauppiaskin myymässä tuotteita.
Tanssiorkesteri Ritchie la 12.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Kauneimmat joululaulut joulupuurolla 13.12.09 klo 14 
alkaen Livon koululla.
Karaoke pe 18.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Tanssiorkesteri Vega la 19.12. Hotelli Kurenkoskessa.

Yhteiskävijämäärä jäi kui-
tenkin noin 33800 vieraili-
jaan kiinnostavista aiheis-
ta huolimatta. Niemitalon 
Juustolalle tapahtuma oli 
antoisa kuten myös palvelu-
pisteille pysähtyneille mes-
suvieraille. Elma- messut 
ovat vuoden messuesitte-
lyiden viimeisimpiä etappe-
ja. Seuraavan kerran viem-
me Pudasjärveä Helsinkiin 
Matka- messuille tammi-
kuussa 2010.

Olemme aiemmin kuvail-
leet tapaamme kertoa Pu-
dasjärvestä paikkana joka 
on lähellä kaikkea, ei etelän 
miehiä hetkauttanut läsnä-
olomme niin Pohjois-pohjan-
maan kuin Lapin osastoilla. 
Toki muutama valveutunut 
keksi kysyä juustolan sijain-
tia ja ryhtyi ihmettelemään 
missä Koillismaa sijaitsee. 
Vastauksemme oli luonnol-
lisesti Pudasjärvellä. Eräs 
väitti Pudasjärven olevan 
pohjanmaata, jonka kuitta-
simme lakonisesti että on-
han se sentään poronhoito-
aluetta.

Lauantaipäivänä Joulu-
pukki tuli messuille tarkas-
tamaan nuoren väen kiltte-
ys asteen. Antti Tuisku taas 
huolehti teininuorten pukin 
uskon puutteesta kun Jope 
Ruonansuu yritti viihdyt-
tää varttuneempaa väestöä 
tunnetulla vyönalle osuvalla 
tyylillään. Lauantai-ilta hui-
pentui Lapin osastolla tans-
seihin. Lapin kodassa tarjoil-
tiin maistuvia makupaloja ja 

Niemitalo Elävä maaseutu- ELMA messuilla

Niemitalon Juustola oli vahvasti edustettuna 
kolmen pisteen voimin Helsingin 

messukeskuksessa 6- 8.11.2009 ELMA- 
messuilla. Tällä kertaa vierailevana maakuntana 
oli Lappi. Samanaikaisesti esillä oli Kädentaito, 

Metsä, Tee Itse sekä Electric Car Show 
tapahtumat.

suomalaisella väkevällä val-
koviinillä maustettua kar-
nikka-mehua jenkan tahtiin, 
mikä voisi olla rentoutta-
vampaa vilkkaan työpäivän 
jälkeen. Vastaus kysymyk-
seen on tietysti hotellin sau-
na. Ei yhtä kotoinen ja läm-
min kuin Ii-joen maisemissa, 

mutta kelpaa paremman 
puutteessa.

Kuukauden takaisen Hel-
singin Viini ja Ruokames-
sujen antia voi lähiaikoina 
tulla maistelemaan juus-
tolaamme. Puhuimme sil-
loin kulttuurien vaihdosta 
ja perinteiden jakamisesta. 

Teimme omalta osaltamme 
vaihtoa etelästä pohjoiseen. 
Haluamme tarjota asiak-
kaillemme loistavaa sisilia-
laista Ionia- espressoa sekä 
murentaa erikoiskahveihin 
liittyviä myyttejä. Kahvi on 
meille suomalaisille kulutus-
tuote, eikä hyvästä kahvista 
pitäminen saa maksaa omai-
suuksia. Halusimme myös 
osaltamme vastata kanssa-
kulkijoidemme makutottu-
muksiin. Meille on tärkeää 
että Pudasjärvestä jää hyvä 
maku ja mieli niin etelän 
kuin pohjoisen kulkijoille.

Mikko Vesikukka

Pudasjärven Rauhanyh-
distyksen pihalle oli tuotu 
kuorma-auton peräkärryn 
akselista rakennettu hoijak-
ka, joka oli ensi kertaa käy-
tössä lasten erikoisohjelma-
numerona lauantaina 28.11. 

Hoijakkakyytiä Rauhanyhdistyksellä

Niemitalon Juustolalle tapahtuma oli antoisa kuten myös palvelupisteille pysähty-
neille messuvieraille. Elma- messut ovat vuoden messuesittelyiden viimeisimpiä 
etappeja. 

pidettyjen joulumyyjäis-
ten yhteydessä. Nimeksi oli 
keksitty  Revontuli- Hoijak-
ka, koska maalaustöiden ai-
kana revontulet näkyivät 
kirkkaana. Lumien sulami-
seen homma ei kaatunut. 

Lunta löytyi lentokentältä, 
josta sitä kuljetettiin Ry:n 
pihalle hoijakan kelkkara-
daksi lasten kyydittämisen 
onnistumiseksi. (ht)

Napakelkka (kutsutaan myös nimillä hoijakka ja hullu hevonen) on jään päällä 
kehää kiertävä kelkka. Kelkkaa pyöritetään kehän keskellä ihmisvoimin. Kelkka 

kiertää kehää keskellä olevan akselitapin varassa. Kelkka on noin 10 metrin 
pituisen aisan päässä akselista. Kelkassa on joko puiset tai metalliset jalakset.

PUDASJÄRVI -lehti 
joka viikko - joka kotiin Pudasjärvellä!

IVT-Pudasjärvi
Kauppatie 9
(M-Tavaratalossa)
93100 Pudasjärvi
040-181 3449
ivtpudasjarvi@gmail.com

No 359001
IVT - Askeleen edellä jälleen
• alan ainoa ympäristömerkitty
• markkinoiden laajin tuotesarja
• tuotteilla 5 vuoden erikoistakuu
• 300 000

Helppo IVT-ratkaisu

FR-N 12 / 6 kW
ILMALÄMPÖPUMPPU

Tarjoushintaan

IVT-Rahoitus lisä edulla, jopa 3kk lyhennysvapaana
ja korottomana (etu voimassa 31.12.2009 saakka)
ja lisäksi lahjakortti 100€ M-Tavarataloon.

Euroopan suurimmalta toimittajalta
IVT Nordic Inverter -ilmalämpöpumppu

· avaimet käteen -asennettuna
· 5 vuoden IVT-erikoisTakuu
· lisävarusteena GSM-kauko-ohjaus + kosteusvahti
· + 10 °C:n ylläpitolämpö
· IVT-rahoitus, jonka kk-erät hoituvat sähkölaskun säästöillä

Lämpökerroin –18 °C:ssa 2,1 *SP,
toimintakykyinen –30 °C:een saakka.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Vielä on mahdollisuus hyödyntää verohuojennus
puukaupassa. Vuoden loppuun mennessä teh-
tyihin puukauppoihin saa 50 % huojennuksen
myyntiverosta. Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan

Kaikkien, joulukuun aikana puukaupan tehneiden kesken
arvotaan kaksi 1000 euron arvoista taulutelevisiota

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

www.polkky.fi

Klo 10.00 Jumalanpalvelus kirkossa
Saarnaa kirkkoherra Oskari Holmström
Kanttori  Jukka Jaakkola

jonka jälkeen Seppelpartio sankarihaudoille
Kunniavartio Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Sarakylän kappelissa
Saarnaa pastori Jaakko Sääskilahti
Kanttori  Keijo Piirainen

n. klo 11.00 Kirkkokahvit
alkaen Seurakuntakeskuksessa ja Sarakylän kappelissa
Klo 12.30 Itsenäisyysjuhla

Seurakuntakeskuksessa

ITSENÄISYYSPÄIVÄN   JUHLALLISUUDET
PUDASJÄRVELLÄ 6.12.2009

Tervehdyssanat
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
Matti Riekki
Juhlapuhe
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Eero Oinas-Panuma
Nuoren puheenvuoro
Lukion oppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja Pauliina Piri
Kulttuuristipendin luovutus
Kulttuurilautakunnan  puheenjohtaja
Matti Riekki
Musiikin kannustuspalkinnon luovutus
Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven seurakunta
Pudasjärven Osuuspankki
Kesseli ry.
Musiikki- ja lausuntaesityksiä
Liput
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

JUHLAOHJELMA SEURAKUNTAKESKUKSESSA

Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Tervetuloa!

H & S Parkkila Oy, Heikki, Sami ja Leila Parkkila

Kiitämme Pudasjärven Yrittäjiä, Pudasjärven kaupunkia
 ja kaikkia muita, jotka olette muistaneet meitä Pudasjärven

Vuoden Yrittäjä palkitsemisesta.

Askan Ahertajat ry. kiittää
Pudasjärvisiä kuluneesta vuodesta ja 

toivottaa kulttuuririkasta uutta vuotta. 
Lauletaan yhdessä joululaulut vielä tälle 

vuodelle Askanmäessä 13.12. klo 13 alkaen.
Askan Ahertajat ry. 

HUOLLETTU

Member of Nokian Tyres

-50%
VÄHINTÄÄN!

JOPA! Valmistajan
suositus-
hinnasta.

RENGASSARJAN
OSTANEILLE

KAUSISÄILYTYS
KAUPAN PÄÄLLE!

-60%

Member of Nokian Tyres

www.vianor.f i

Matkapuh. soitettaessa 0,0821 e/ puh. + 0,169 e/min 
(alv. 22 %). Lankapuh. soitettaessa 0,0821 e/ puh. + 
0,059 e/min (alv. 22 %).

MUISTA PIKAHUOLTOPALVELUMME!

NORDMAN +

POISTO-
MYYNTI! 

Avoinna: ma-pe  8 - 17, 
la 9 - 13
puh. 010 4013910
fax 010 4013919 
www.vianor.com.



Hinnat voimassa 24.12. asti, ellei toisin mainita. 

Ingman
Meijeri-
voi
500 g (2.98 kg)

Fazer Present
suklaa-
rasia
300 g (8,33kg)

Fazer
Makeis-
rasiat
320-350 g

Dronningholm
luuMu-
MarMeladi
300 g (250g)

Ilman korttia 2.19 kpl (4.38 kg). Voimassa 19.11.-3.1.2010

Ilman korttia 2.08/2 prk (3,47 kg)
yksittäin 1,04 prk
Voimassa 19.11.-24.12.2009

Ilman korttia 2.09/2 prk (2,09kg)
Voimassa 19.11.-24.12.2009

Ilman korttia 9,75 3-pack tai 3,25 rs (10,83kg)
Voimassa 19.11.-24.12.2009

Ilman korttia 10,65 3 rs tai (11,09-10,14)
yksittäin 3,55 rs. 
 Voimassa 19.11.-24.12.2009

Palvelemme myös sunnuntaisin 

pkt129

750

900

3
rs

3
rs

2
prk

pkt

Ilman korttia 0,99/ps (0,50 kg). 

Ilman korttia 9,99/12-pack (2,07l).
sis. pantit 1,80

Ilman korttia 1,80/pkt (6,00kg)

079

899

159

Katso pikkujoulumenun 

reseptit K-RuokaPirkasta 

ja www.k-supermarket.fi 

ps

12-
pack

pkt

Pirkka

Perunat
2 kg (0.40kg)

-31 %

-23 %

-27 %

-23 %

-15 %

PalveleMMe
ark. 8-21
la 8-18,
su 12-21 Meiltä joulupostimerkit vaivattomasti !

159
Mylly Paras
torttu-
taikina
1 kg (1,59kg)

150

-20 %

Voimassa 3.1.2010 asti.

Voimassa 3.1.2010 asti.

Voimassa 3.1.2010 asti.

Coca-Cola

virvoitusjuoMat
12 tlkx0,33l (1,82l) sis. pantit 1,80

Annas

PiParkakku
300g (5,30kg)

-12 %

-11 %

arvomme
joka päivä jouluaattoon asti
pakastejuhlakinkun (paino n. 7 kg)

Nimi:_________________________

Osoite:________________________

Puh.nro:_______________________



Vattulan Kalevin haitarin 
säestyksellä oli helppoa ja 
hauskaa laulaa suurella jou-
kolla tuttuja ja vähän tun-
temattomampiakin joulu-
lauluja.  Lauluja laulettiin 
jokaisen toiveiden mukaan, 
joten useimman oma lempi-
laulu tuli kuulluksi ja laule-
tuksi.

Kauniisti ja puhuttelevas-
ti toi Räisäsen Eero runon 
säkein muistutuksen meille 

Joulutunnelmaa Osviitassa
Jouluinen tunnelma valtasi räntäsateesta 

saapuvat pikkujoulunviettäjät heti Osviitan 
pihamaalla, kun lämpimästi ja iloisesti loistavat 

ulkotulet kutsuivat saapujia Kajastuksen ja 
Osviitan yhteiseen juhlaan.  Sisällä hehkuivat 

joulun punaisuutta niin pöytäliinat kuin 
juhlaväen kasvotkin.

kaikille puhumisen ja kuun-
telemisen tärkeästä merki-
tyksestä.  Sydän ja mieli saa 
olla täynnä kaikenlaista asi-
aa, mutta helpottavampaa ja 
rikkaampaa on eläminen, jos 
osaamme kertoa huolemme 
ja ilomme toisille.  Murheet 
murenevat pienemmiksi ja 
ilot taas kasvavat ja leviävät 
laajasti niistä muille kerrot-
taessa.

Miesten esittämän kuple-

tin sanoma ja opetus tuli sel-
väksi, ei ole mieltä kinastella 
kumman mielitietty on pa-
rempi Eeron Liisa vai Kale-
vin Lyyti. Viisainta ja onnel-
lisinta on sopia yhdessä, että 
molemmat pitäkööt omaan-
sa parhaana arvostelematta 
toisen sulotarta.

Lehtevien ja mehevi-
en torttujen ja aromikkaan 
kahvin maku suussa sekä 
rentouttavan seurustelun 
jälkeen oli mukava lähteä 
kotiin viettämään adventin 
aikaa ja odottamaan ihan oi-
kean Joulun saapumista.

Jouluiloa toivottaen

Sointu Veivo ja Minni-koira
Pikkujoulussa 
mukana olleet

Haitarin säestyksellä oli helppoa ja hauskaa laulaa suurella joukolla tuttuja ja vä-
hän tuntemattomampiakin joululauluja.

Oulaisista avioliiton kaut-
ta Pudasjärvelle muut-
tanut Silja Puurunen on 
intohimoinen vanhojen jou-
lukorttien, joulupapereiden, 
seinätaulujen ja alan kirjalli-
suuden keräilijä ja tätä kaut-
ta on tullut laaja ystäväjouk-
ko alan harrastajista.

Korttien keräilyn hän on 
aloittanut jo noin30-40 vuot-

Kirjastossa on avattu 30.11. mielenkiintoinen ja nostalgisia tunteita 
herättävä vanhojen joulukorttien ja seinätaulujen näyttely, joka on 

kaupunkilaisten ihailtavan  loppiaiseen saakka.

ta sitten, jollin hän keräili en-
sin taiteilija Martta Wende-
lin  käsin maalattuja kortteja. 
Joulutaulut ovat näyttelyssä 
ruotsalaisten taiteilijoiden 
tekemiä. Joulutaulu joka 
pysähdytti, monien muiden 
mielenkiintoisten taulujen 
joukossa oli taulu, joka oli 
hankittu evakkomatkalta 
Ruotsista jonne Ranualaisia 

oli karjoineen majoitettu jat-
ko-sodan aikana.

-Nyt kun olen eläkkeel-
lä minulla on mahdollisuus 
harrastaa keräilyä enem-
mänkin sanoo Silja Puuru-
nen.

Joulukorttikokoelmis-
saan hänellä on n 5000-6000 
korttia.

Silja Puurusen joulukortti-näyttely


