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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

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

matkalle - antibioottihoidon aikana - herkälle vatsalle

-lehti

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

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA
Pe 11.12. Tanssiorkesteri Sway
La 12.12. Tanssiorkesteri Sway

La 19.12. Tanssiorkesteri Crystal
tervetuloa!

pe ja la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 9.12.2009
nro 34 2009

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammaslääkäri 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

Lauantaina 12.12 RitchieHOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI TULOSSA mm.
La 19.12 Vega
La 26.12 Romeot

p. 010 666 8420

WinttiWinttiWinttiWinttiWintti
avoinna 23.00-04.00

Disco by Mr M

Katso lisää osoitteesta: www.kurenkoski.fi
TERVETULOA!

lippu 10€ sis.ep

Pe karaoke

Edullinen Netti
Jouluksi kotiin!

Uudet kuuluvuusalueet:
3G: Taivalkosken keskusta
UMTS900: Syötteen alue, Metsälä,
Iinattijärvi, Yli-Livo, Pintamo,
Virkkunen.

Kysy lisää myymälästä.

AH-Telepiste
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
08-824 120
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 34/2009-lehti 34/2009-lehti 34/2009-lehti 34/2009-lehti 34/2009

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
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 ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Pudasjärvellä itsenäisyys-
päivän juhlallisuudet alkoi-
vat sunnuntaina jumalan-
palveluksella kirkossa. Sen
jälkeen laskettiin seppeleet
sankarihaudoille, jonne oli
järjestetty maanpuolustus-
järjestöjen kunniavartio.
Pääjuhlassa muistettiin kult-
tuuristipendein Aili Ojalaa ja
Aili Pelttaria sekä musiikin
kannustuspalkinnolla Anna-
Kaisa Törmästä. Juhla pidet-
tiin seurakuntakeskuksessa
alkaen kello 12.30.

Tervehdyssanat lausui
kulttuurilautakunnan pu-
heenjohtaja Matti Riekki.
Juhlapuheen piti Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma, joka puheessaan
käsitteli Suomen sotahistori-
aa ja sotien vaikutuksia.
Marraskuun viimeisenä päi-
vänä tuli kuluneeksi 70 vuot-
ta talvisodan syttymisestä.
Suomi taisteli 105 talvisodan
päivää.

- Valitettavasti talvisodan
koettelemus ei riittänyt,
vaan Suomen oli kestettävä
vielä jatkosota ja Lapin sota,
asutettava 400 000 kotinsa ja
kotiseutunsa rajan taakse
menettänyttä maanmiestään
ja naistaan, maksettava sota-
korvaukset ja jälleenraken-
nettava maa. Tämän raskaan
urakan joutui kantamaan
pääosin yksi sukupolvi. Ko-
tiseurakuntamme kirkko-
maan poveen saatettiin le-
päämään 382 pudasjärve-
läistä sankarivainajaa. Väki-
lukuun suhteutettuna Pu-

dasjärven menetykset ovat
yksi maamme raskaimmista,
totesi Eero Oinas-Panuma it-
senäisyyspäivän juhlapu-
heessaan.

- Suomen historiasta ja
menneiden polvien työstä
meillä on paljon opittavaa.
Suomalainen hyvinvointi-
valtio, jossa saamme tänä
päivänä elää, ei ole syntynyt
itsestään. Kansallinen eheys
on tärkein kansakuntaa
koossapitävä voima nyt ja
tulevaisuudessa.

- Yhteisvastuu ja heikom-
mista huolehtiminen ovat
parasta arkipäivän isänmaa-
lisuutta. Tämän päivän nuo-
ret ovat isänmaataan rakas-
tavia suomalaisia, jotka tun-
tevat olevansa yhteiskunnan
jäseniä ja ovat valmiita työs-
kentelemään sen hyväksi
kotimaassaan ja maailmalla.

Nuoren näkökulman juh-
laan toi lukion oppilaskun-
nan hallituksen puheenjoh-
taja Pauliina Piri.

Itsenäisyysjuhlaa vietet-
tiin kulttuuripitoisen ohjel-
man merkeissä. Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan
myöntämän kulttuuristipen-
din saivat paikallishistoriaa
tallentaneet Aili Ojala ja Aili
Pelttari. Musiikin kannus-
tusstipendi luovutettiin en-
simmäisen kerran. Sen sai
viulunsoittoa harrastava
Anna-Kaisa Törmänen. Mu-
siikki- ja kuoroesitysten li-
säksi juhlassa kuultiin Pirk-
ko Polven lausumia runoja.
(rr)

Itsenäisyysjuhlassa
jaettiin stipendejä

Talvisodan muistot runoina
ja lauluina esittäneet äidin-
kielen lehtori Pirkko Polvi ja
kanttori Keijo Piirainen Pu-
dasjärveltä pääsivät Puolan-
gan kirkossa lähelle 80 hen-
gen yleisöä, joka pääasiassa
koostui sotavuodet koke-

Polven runot ja
Piiraisen laulut
saivat kiitosta
Äidinkielen lehtori Pirkko Polven lausuntaesitys ja
kanttori Keijo Piiraisen koskettavat ja puhuttelevat

laulut saivat kiitosta Puolangan kirkossa 4.12.
olleen lausuntaesityksen kuulijoilta. Polven

valitsemat runot ja Piiraisen laulut tukivat toinen
toistaan hienoksi kokonaisuudeksi.

neesta ikäpolvesta. Kirkossa
ollut tapahtuma sopi sisäl-
löltään ajankohtaan nähden
hyvin, sillä marraskuun vii-
meisenä täytti 70 vuotta tal-
visodan syttymisestä.

Sota-aikaan liittyvät ta-
pahtumat ovat veteraaneil-

la ja invalideilla hyvin muis-
tissa. Pirkko Polvi järjesti
lausuntaesityksensä kunni-
anosoituksena veteraanisu-
kupolvelle, joka joutui tais-
telemaan itsenäisen isän-
maan puolesta. Moni menet-
ti henkensä ja moni tervey-
tensä, kuten sota-orvoksi jää-
neen Pirkko Polven isäkin.

Sodan ja rauhan isänmaa
– lausuntatilaisuudessa Puo-
langan kirkossa runoja esit-
tänyt Polvi eteni esitykses-
sään kronologisesti eli rau-
han ajasta sotavuosiin ja so-
dan jälkeiseen aikaan. Var-
sinkin Helvi Hämäläisen
runo Surupäivä sai kuulija-
kunnan herkistymään Pol-
ven vahvan tulkinnan vuok-
si. Surua kuvasti musta har-
tiahuivi, johon kääriytynyt
lausuja sai esityksellään su-
run tunteen siirtymään jo-
kaisen sydämeen.

Lausuntaesitys päättyi
elämän jatkumista kuvaa-
vaan Niilo Rauhalan runoon
Puut vihreät tulen läpi.

Keijo Piirainen huolehti
esityksen tehosteista ja lau-
loi Polven esittämien runo-
jen lomassa useita kosketta-
via isänmaallisia lauluja. Pii-
rainen oli onnistunut laulu-
valinnoissaan. Lausuntaesi-
tyksen päätteeksi hän lauloi
Leevi Madetojan Kaunehin
maa. Tapahtuma päättyi yh-
teisesti laulettuun virteen
577.

Tapahtuman järjestivät
Puolangan kunta, seurakun-
ta ja osuuspankki. Kahvitus-
järjestelyissä olivat mukana
Puolangan martat ja Kai-
nuun Isa Aspin seura. (rr)

Pirkko Polvi ja Keijo Piirai-
nen saivat raikuvien aplo-
dien lisäksi kiitoskukkasi-
na Tuulikki Moilasen ojen-
tamat valkoiset ruusut.

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 13.12.
klo 10. Toimittaa Juha Kuk-
kurainen, avustaa Jaakko
Sääskilahti, kanttori Jukka
Jaakkola. Kirkkokahvit. Lii-
sa ja Jouko Berghäll vieraile-
vat seurakunnassa.
Kirpputori
ke 16.12. klo 10-13 talkootu-
vassa.
Kuorot:
to 10.12. ja to 17.12. klo 17,
nuorisokuoro to 10.12. ja to
17.12. klo 16.30, kirkkokuo-

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

ro to 10.12. ja to 17.12. klo 18,
Vox Margarita ke 16.12. klo
17.30. Sarakylän kappelikuo-
ro to 10.12. klo 18.45, eläke-
läisten musiikkipiirin joulu-
juhla ke 16.12. klo 13.
Kuulovammaisten kerhon
joulupuuro ke 16.12. klo 11.
seurakuntakodissa.
Nuoret:
Vuoden viimeinen nuorten
iltakahvila Rönö seurakun-
tatalolla pe 11.12. klo 17.30-
22. Aloitamme illan Rönön
yläkerrassa jouluisella ohjel-
malla, josta rippikoululaiset
saavat muu käynti-merkin-
nän. Ohjelmatuokio kestää
n. 1h, jonka jälkeen siirrym-
me alakertaan iltakahvilan
puolelle.
Perhekerho
to 10.12. klo 10-13 seurakun-
takodissa, perhekerhojen
yhteinen puurojuhla ma
14.12. klo 10-12 seurakunta-
kodissa, Petäjärinteen kylä-
talon perhekerhon puuro-
juhla ke 16.12. klo 10-13. Per-
hekerhot päättyvät puuro-
juhlaan.
Päiväkerhoa ja lapsiparkia
ei ole enää viikolla 51. Päi-
väkerhot, perhekerhot ja lap-
siparkki käynnistyvät viikol-
la 2, alkaen ti 12.1.2010.

Muskari
to 10.12. klo 16-17 Sarakylän
koululla,
Kauneimmat joululaulut
Paukkerin kylätalossa pe
11.12. klo 19., Livon koulul-
la su 13.12. klo 14., Puhoksel-
la Möykkälässä su 13.12. klo
13., seurakuntakodissa su
13.12. klo 19, Sarakylän kap-
pelissa su 13.12. klo 19. kir-
kossa pe 18.12. klo 19. ja kir-
kossa ma 21.12. klo 19.
Konsertti
kirkossa ke 9.12. klo 19. Mika
Nisula, tenori, Jouni Somero,
piano.
Rauhanyhdistykset:
Joulujuhlaseurat Kurenalan
ry:llä su 13.12. klo 16.00, seu-
rat Hirvaskosken ry:llä su
13.12. klo 16.00, Seppo Lep-
pänen, Jongun rauhanyhdis-
tyksen joulujuhlaseurat
Paukkerinharjun koululla la
12.12. klo 19. Joulumyyjäiset
ja seurat Sarakylän koululla
pe 11.12. klo 19.
Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot kiinni pe 18.12.
Kastettu:
Emilia Sara Teresa Herukka
Kuollut:
Tauno Timoniemi 80, Eetu
Viljami Illikainen 72, Janne
Pihlaja 72,

Päivän raamatullinen keskushenkilö on Jo-
hannes Kastaja. Hänen kehotuksensa katu-
mukseen ja parannukseen koskee myös mei-
tä. Johannes viittaa Jumalan Karitsaan, joka
kantaa koko maailman synnin. Saamme tun-
nustaa syntimme luottaen Kristuksessa an-
nettuun pelastukseen. Tämä on pääasia jou-
luun valmistautumisessa - joulupaastossa.

Johannes oli merkki siitä, että profeetto-
jen ennustukset olivat täyttymässä: Vapah-
taja oli pian tuleva. Kristuksen toiminnassa
toteutuivat pelastuksen ajan merkit, ja sa-
moin hän tulee yhä uudelleen sanassa ja
sakramenteissa seurakuntansa keskelle pe-
lastuksen lahjat mukanaan.

Tähän hänen “hengelliseen tulemiseen-
sa” viittaa latinankielinen nimitys adventus
spiritualis et sanctificationis.

Tehkää tie Kuninkaalle

Hartaus

3. adventtisunnuntai
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVEN 
SEURAKUNTA

Varsitie 12,
93100 Pudasjärvi
08-8823 100

www.savenmaa.fi
PIIKKIMATTO

Isot koot!

alk.17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.90

NAISTEN
TALVIKENKÄ

lämpövuorilla
Akupainantamatto

5.905.905.905.905.905.905.905.905.905.90

TilaaTilaaTilaaTilaaTilaa
verkko-verkko-verkko-verkko-verkko-
kaupastakaupastakaupastakaupastakaupasta

Tervetuloa
Joulukonsertti seurakuntatalolla

tiistaina 15.12. klo 19.00
järj. Lukion musiikkiprojektiryhmä

Anon Ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

Vehnätön koiran tehoruoka 
prot 32%
rasvaa 23% 

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,- /20 kg

Pukinkonttiin:

(myös muita kokoja valikoimissa)

  5,- /kpl

18,50 /kpl

Erä suolakristalli-
valaisimia 2-3kg  

Suolatuikkulyhdyt

(saatavana niin kauan
kuin tuotteita riittää)

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

www.luontais-pilvi.net

PronailsPronailsPronailsPronailsPronails
Tarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja Pee
Puh. 040 487 5479

Lahjakortit
pukinkonttiin!

M. PEKKALA
MAALAUSLIIKE

- tasoite- ja
maalaustyöt

- tapetointi
- laatoitus
- julkisivujen

pinnoitteet ja
saneeraustyöt

puh. 040 581 7403

OTA YHTEYTTÄ JA
PYYDÄ TARJOUS

Rentoutumisilta
ma 14.12.2009
klo. 18-19.00
Hinta 5€ sis.
torttukahvit

Koillismaan

Lahjakortit jouluksi
harjoittelijahintaan

Laihdutusryhmä alkaa
11.01.2010

Lisää tietoa:
http://kuntoneva.

kotisivukone.com tai
p. 044- 2944345

Puistotie 2 Pudasjärvi

Kuntoneva

Syöte hurmasi Jurvan kunnanjohtaja Jarmo Juntusen, evp., jo yli 25
vuotta sitten. Se mielentila kulminoitui tonttikauppaan Särkelän Aten
kanssa. Kolme vuotta myöhemmin oma hirsitupa Pohjanmaanraitilla

Pikku-Syötteen laidalla oli valmis. Kokemusta ja näkemystä elämisestä
Syötteellä on kertynyt. Juntusen lomamökissä on ehtinyt moni vaikuttaja
yöpyä. Jo virassa ollessaan Juntunen houkutteli kuntaväkeä Syötteelle

seminaareja pitämään.

– Minulla oli tapana, että me
pidettiin eteläpohjalaisten
kokouksetkin täällä. Ko-
koonnuttiin Pikku-Syötteel-
lä ja Aten kodalla, ja sitten
istuttiin täällä meillä. Etelä-
pohjalaisia kunnanjohtajia ja
kaupunginjohtajia on käy-
nyt täällä useita, Juntunen
muistelee. Syötteellä oli ja on
etunsa.

– Jos haluaa keskittyä asi-
oihin, niin täällä on monta-
kin paikkaa, missä voi pitää
seminaaria. Voi keskittyä
asiaan, ja iltaisin viihdettä-
kin löytyy. Jos halusi ulkoil-
la samalla reissulla, niin sit-
ten me hiihdettiin. Syötteen
maisemissa hulina ja viihde-
tarjonta eivät ole häiritsevän
ylitsepursuavaa. Tavallisten
ihmisten matkakohde Syöt-
teelle tullaan nauttimaan.
Näyttämisen juppimeininki
ei ole päällimmäisenä.

– Tämä on semmoinen
perhematkailupaikka. Viih-
tyisä. Tavallisten suomalais-
ten matkapaikka.” Jarmo

Juntunen on eläkkeellä jo
entisen Jurvan kunnan kun-
nanjohtajan virasta. Pintalii-
to ei häntä houkuttele. Mat-
kailukohteen arvot hän arvi-
oi muista tekijöistä kuin het-
ken näyttämisen tarpeista
lähtien. Juntusen havainto-
jen mukaan etenkin pohjalai-
set matkaavat Syötteelle.
Hän laskeskelee kilometrejä.
Vaasasta on matkaa 470 ki-
lometriä, Seinäjoelta saman
verran, kun tulee Ylivieskan
kautta. Se on vielä ihan pas-
seli etäisyys viikonloppu-
matkalle. Koululaisryhmien
bussikuljetuksia hotellien
edessä on näkynyt tulleen
suoraan Kokkolasta. Ladut
ovat huippukunnossa Talvi-
sin Juntunen Arja-vaimoi-
neen lähtee mieluusti Syöt-
teen laduille.

– Talvella me hiihdetään.
Lasketeltua ei ole tullut enää
pitkiin aikoihin, mutta hiih-
detään kyllä. Syötteen nyky-
ladut ovat tasaiset ja hyväs-
sä kunnossa joka päivä. Niil-

lä Juntunen hiihtää pitkät
matkat luistelutyylillä vielä-
kin. Kumpikin viihtyy myös
keväisillä hangilla. Tänä
vuonna lumi tuli aikaisin, jo
lokakuun alussa.

– Kokeilin jo vähän luis-
tella lähiladuilla, mutta kyl-
lä se heti ensimmäisellä ker-
ralla ottaa voimille, kun
koko ajan pitää nousta ylös,
Juntunen tunnustaa. Alem-
pana tosin olisi vähemmän
kuntoa vaativia latuja, jos
vain malttaisi sinne asti siir-
tyä. Hiihtoreittien laavupai-
koille ja taukotuville Juntu-
nen antaa arvoa.

– Kaikki on erinomaisesti
hoidettu, ja on siistiä, hän
kiittelee. Satunnaiselle ulkoi-
lijalle hiihtoreittien monet
taukopaikat ovat myös tur-
vallisuustekijöitä. Jos tulee
arvioineeksi voimansa ylä-
kanttiin, niin tuvassa tai laa-
vulla olotila virkistyy, ja
matkaa voi jatkaa. (Lähde:
Talvisyöte 1/2009)

Syöte hurmasi Jarmo Juntusen

Pohjanrahti Oy, muutot, kuljetukset, jakelut p. 0400 251671
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MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI!

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi 

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

Virkistysuimala Puikkarista
Suomen Vuoden uimahalli
Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto (SUH)
on jo vuodesta 1994 valinnut
vuoden uimahallin. Myö-
hemmin on valintojen skaa-
laa laajennettu uinninope-
tuksen, vesiliikunnan ja ve-
siturvallisuuden saralle.
Tänä vuonna valinnat julkis-
tettiin 13.11.2009 perinteisil-
lä Aqua-koulutuspäivillä
Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa.

Vuoden uimahalli- ehdo-
tuksessa painottuu alueelli-

suus. Uimahalli sijaitsee kes-
kellä sitä varsin laajaa osaa
Suomea, jossa uimahallien
uudisrakentamis- ja perus-
korjaushankkeet ovat lähiai-
koina lähes nollassa. Ottaen
huomioon uimahallin vaiku-
tus alueen harvan asutuksen
on jo hallin rakentamisvai-
heessa osoitettu kaukonäköi-
syyttä ja rohkeutta. A

llasvalikoima on runsas ja
monipuolinen, ja esteettö-
myydestä on huolehdittu.
Uimahallin henkilökunnalla

on asianmukainen koulutus.
Uimahalli tarjoaakin aidosti
palveluja kaikille vaikutus-
alueensa käyttäjäryhmille.
Tässä mielessä uimahalli
varmasti toimii myös hyvä-
nä mallina harvaan asutun
alueen uimahallihankkeille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunta on päättänyt, että
Puikkarissa tarjotaan asiak-
kaille juhlakahvit tammi-
kuussa Puikkarin syntymä-
päivänä. (rr)

Puikkari – melkein pienoiskylpylä

Pudasjärven  Puikkari on tutustumisen arvoinen virkistysuimala. Se on
palveluiltaan ja varustuksiltaan lähempänä kylpylää kuin uimahallia.
Siihen kannattaa myös lomalaisten ja turistien käydä tutustumassa.

Paikka on siistien tilojensa vuoksi varsinkin lapsiperheiden suosiossa.

Puikkarissa ohjataan erilai-
sia vesiliikuntaryhmiä lähes
päivittäin. Myös perheiden
pienimmillä on mahdolli-
suus kokea vesiliikunnan
riemua, muun muassa vau-
vauintivuorojen aikana.
Koululaisten uinnin opetus
on myös hyvässä vauhdissa.
Virkistysuimala Puikkarissa
järjestetään veteraaneille
omia toimintapäiviä kerran
viikossa.

Kuntouinnin ja ohjattujen
vesivoimistelujen lisäksi po-
reallas ja hierovat vesisuih-
kut vilkastuttavat verenkier-
toa ja rentouttavat. Allas-
osastolla on kuusiratainen 25
metrin allas, erillinen moni-
toimiallas vesihierontapis-
teineen, poreallas sekä ope-

tusallas, johon laskee 30 m
pitkä liukumäki.

Perinteisten saunojen li-
säksi uimalan yhteydessä on
tilaussauna, joka soveltuu
hyvin myös liikuntarajoit-
teisten käyttöön säädettävi-
en lauteiden ansiosta.

Monipuolinen liikunta-
keskusVirkis tysuimala
Puikkarin tulo liikuntahallin
kylkeen monipuolisti kai-
kenikäisten mahdollisuuksia
liikunnan harrastamiseen.
Virkistysuimalan kellariker-
roksessa toimii hyvin varus-
tettu kuntosali sekä ampu-
maratatila, josta löytyvät
mahdollisuudet ilma-aseam-
pumisen lisäksi muun muas-
sa aerobicin ryhmätoimin-
toihin.

- Puikkarin sisääntulon
yhteydessä toimii Työttömi-
en yhdistyksen pitämä kah-
vio, josta löytyy sekä make-
aa että suolaista välipalaa,
kertoi vapaa-aikaohjaaja
Sampo Laakkonen.

- Lisäksi kahvion yhtey-
dessä on av-varusteltu ko-
koustila, joka soveltuu 24 -
40 henkilön kokousten, kou-
lutusten ja muiden yleisöti-
laisuuksien järjestämiseen.
Puikkari oheistoimintoineen
on löytänyt paikkansa ym-
päristökuntien asiakkaiden
virkistys- ja liikuntakeskuk-
sena. Myös Syötteen alueen
asiakkaat ovat vierailleet
Puikkarissa ja nauttineet sen
monipuolisista palveluista.
(Lähde: Talvisyöte 1/2009)

www.nettivaate.fi
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Hirvivahingot tuntuvia metsienomistajille

Satojen
tuhansien vahingot
Metsätaloustarkastaja Mark-
ku Paloniemi Pohjois-Poh-
janmaan Metsäkeskuksesta
Taivalkoskelta kertoi teh-
neensä tarkastuskäyntejä itä-

Taimikkotuhot ovat mitta-
vat esimerkiksi Ervastin –
Siivikon – Puhoksen - Kor-
pisen alueella. Ervastissa
asuvan Olli Ervastin mu-
kaan hirvien aiheuttamat
metsätuhot ovat lisääntyneet
huomattavasti viime vuosi-
na. Hänen maillaan kävi vii-
me talvena totaalinen tuho
5,5 hehtaarin alueella ja osit-
tainen tuho seitsemän heh-
taarin alalla.

-Alkaa tuntua turhautta-
valta tehdä taimikonhoito-
töitä, kun hirvet käyvät kat-
komassa ja syömässä jäljelle
jätetyt taimet, Olli Ervasti
harmitteli ja kertoi taimikko-
jen latvusten syömisen lisäk-
si hirvien katkovan jopa kah-
den - viiden metrin pituiset
puut ilmeisesti vasojen ruu-
aksi.

-Metsätuhojen syy mie-
lestäni johtuu hirvimiesten
valikoivasta ampumisesta.
Hirvikanta on päästetty ai-
van liian suureksi, Ervasti
totesi.

Samoilla linjoilla Ervastin
kanssa on Metsänhoitoyh-
distyksen alueneuvoja Tuo-

mo Tuomaala, jonka mu-
kaan hirvikanta on liian suu-
ri.

-Jos vasat vain ammutaan
ja hyvätuottoiset naaraat jä-
tetään juoksemaan, tilanne ei
muutu miksikään.  Uusia
tuhoalueita on tulossa jat-
kossakin lisää, jos asiantilaan
ei puututa, Tuomo Tuomaa-
la arveli ja viittasi riistanhoi-
toyhdistyksen suuntaan.

Tuomaalan mukaan
eräällä hänen tarkastamal-
laan tilalla joudutaan koko-
naan uusimaan 16 hehtaaria
ja tekemään uusi uudista-
missuunnitelma 70 hehtaa-
rille. Sama tila on kokenut
samaisen tuhon jo muutama
vuosi aikaisemmin. On ym-
märrettävää, että joidenkin
metsienomistajien kohdalla
kärsivällisyys voi pian olla
koetuksella, ellei tilanne tule
muuttumaan.

-Voi olla, että maanomis-
tajien pitää jatkossa puuttua
metsästysseuroille vuokraa-
miensa maiden vuokrausso-
pimusehtoihin, Tuomaala
tuumaili tulevaisuudesta.

Kulunut vuosi on ollut ennätyksellinen hirvien
metsille aiheuttamien vahinkojen osalta

varsinkin kaupungin itälaidalla. Metsävahingot
ovat tuntuvia, ja vahinkojen korvaamiseen eivät
hirvilupamaksut enää riitä, vaan näillä näkymin

valtio  joutuu maksumieheksi.

laidalla kaupunkia 20 tilalla.
Korvattava yhteispinta-ala
näille metsänomistajille on
noin 270 hehtaaria. Koko-
naan uusintaviljelyyn tästä
alasta menee reilut 20 heh-
taaria.

-Kasvuja laatutappiokor-
vaus näiltä alueilta on lähes
85 000 euroa eli reilut 300
euroa / hehtaari. Lisäksi tu-
lee uudistamiskuluja reilul-
le 20 hehtaarille, Paloniemi
kertoi omista tarkastuskäyn-

Juuri taimikonhoitotöistä kotiinsa
tullutta Olli Ervastia alkaa turhaut-
taa taimikonhoitotyöt, jos hirvikanta
pidetään nykyisellään.

Viime elokuun alussa alka-
nut kaksivuotinen Kipinää
kylille –hanke tarjoaa maa-
laiskylille auttavan kätensä.
Jos kylällä on tekemättä ky-
läsuunnitelma tai jos se kai-
paa päivitystä, silloin voi
kääntyä projektipäällikkö
Tarja Niskasen tai projekti-
suunnittelija Miia Latvalan
puoleen. Oulussa Raution-
kadulla sijaitsevassa PSK-
Aikuisopiston toimistolla
odotetaan myös Pudasjär-
ven kyläyhdistysten yhtey-
denottoja, joiden tiimoilta
ryhdytään yhdessä tutkaile-
maan kylien kehitysnäky-
miä.

Opastamme yhdistyksiä
muun muassa suunnitelmi-
en teossa ja annamme tietoa
eri elinkeino- ja yhteistyö-
mahdollisuuksista, Tarja ja

Kipinää kylille panostaa maaseutukyliin

Miia sanoivat.
Tavoitteenamme on jär-

jestää tilaisuuksia, jossa voi
saada neuvoa ja apua yhdis-
tysten ongelmiin. Toivomme
kyläläisten olevan aktiivisia
kysymään meiltä omaan ky-
lään liittyvistä asioista!

Jos kylälle suunnitellaan
vaikkapa omaa kylätaloa,
luontopolkua tai nuorisota-
pahtumaa, silloinkin tarjou-
tuu mahdollisuus saada
apua hanketyöntekijöiltä.

Haluamme huomioida
erityisesti kylien nuoret, Tar-
ja ja Miia kertoivat ja mainit-
sivat jo järjestetyn jonkin
verran nuorille suunnattuja
tapahtumia.

Kylien nuorille suunnatut
tapahtumat ovat olleet in-
nostusta ja toivoa herättäviä.
Nuoret ovat itse olleet yllät-

tävän aktiivisia, Miia kertoi
eräästä hiljattain olleesta ta-
pahtumasta.

Pudasjärvelle ollaan
suunnittelemassa kyläseuro-
jen yhteistapaamista vii-
meistään ensi kevään aika-
na. Pari viikkoa sitten Miia
Latvala vieraili Korpisen ky-
läseuran kutsusta Korpisel-
la.

Kipinää kylille –hanketta
koordinoi PSK-Aikuisopisto.
Hankkeen työntekijät toimi-
vat yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan kylät ry:n, Poh-
jois-Pohjanmaan liiton, Poh-
jois-Pohjanmaan TE-keskuk-
sen, seutukuntien, kuntien,
toimintaryhmien ja eri oppi-
laitosten kanssa. Hanketta
rahoittaa pääosin Euroopan
maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto. (rr)

Kaksivuotinen Kipinää kylille -hanke on maaseudun kehittämishanke,
jolla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Hanke
kannustaa ja auttaa kyläläisiä tekemään asioita oman kylän hyväksi.

Kipinää kylille -hankkeen toimisto sijaitsee Oulussa Rautionkadulla. Työntekijät Tarja
Niskanen ja Miia Latvala odottavat innolla maaseutukylillä toimivien yhdistysten yh-
teydenottoja.

“Kylät! Nyt on aika ottaa yhteyttä minuun”, Miia Latvalaan
p.044-3120 568, tai sähköpostilla miia.latvala@psk.fi, Miia
Latvala toivoo.

neistään.
Metsäsuunnittelija Samu-

li Leppänen Pohjois-Pohjan-
maan Metsäkeskuksesta Pu-
dasjärveltä tiesi ilmoitettujen
metsävahinkojen määrän
olevan noin 800 hehtaaria,
joista korvausta on makset-
tu vajaalle 700 hehtaarille.

-Keskimääräinen vahin-
gonsuuruus on noin 280 eu-
roa/hehtaari eli yhteensä
vajaa 200 000 euroa. Arvioin-
ti kuluja kertyi reilut 25 000
euroa. Kaikkiaan korvauksia
valtion maksettavaksi tuli
Pudasjärvellä 220 000 euroa
hirvivahinkojen osalta.

-Lisäksi tulevat vahingot
valtion yms. metsissä, jotka
eivät vahingoista saa korva-
usta. Näitä on vähintäänkin
sama määrä lisää. Vielä kun
tähän lisätään ne metsän-
omistajat, jotka eivät tiedä
omissa metsissään tapahtu-
neista hirvituhoista ja ne
passiiviset yms. metsän-
omistajat, jotka eivät korva-
usta hae. Kokonaisuudes-
saan vahinko on siis reilusti
yli kaksinkertainen korvatta-
viin vahinkoihin nähden,
Samuli Leppänen tiesi ker-
toa.

Pohjois-Pohjanmaalla
korvataan tänä vuonna joka
toinen männylle vuosittain
viljelty taimikkohehtaari.
Pudasjärvellä tilanne on
maakunnan keskiarvoa sel-
västi hankalampi.(rr)
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MARSSI RANUAN
KENKÄTALOON NIIN

AAAAAvvvvvoinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00

RRRRRanananananuan Kuan Kuan Kuan Kuan Kenkenkenkenkenkätaloätaloätaloätaloätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

Hyvä valikoima
asusteita – juhlaan

ja arkeen

Eipä
varpaita

palele

Naisten
nilkkuri alk.

89,50

Miesten
nilkkuri alk.

79,50

Kuoma
Pörri

Tyttöjen paitulit 4,90,-

Musta

Viininpunainen

Miesten saapassukkaa
villasekoite
2 par./5,- (sh. 6,9,-)

koot 26-42/26-46
alk. 16,50,-

Tanja ja Sauli aamutossut
väri ruskea ruutu, vaal.pun

koot 36-39

54,50

koot 29-35

49,50

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ

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.

PALVELEMME MAANRAKENNUSTÖISSÄ
- maansiirtokuljetukset, myös kokonaisurakat
- sora-, hiekka-, murske- ja ruokamultatoimitukset

Pohjoispuolentie 354,
93277 Iinattijärvi
puh. (08) 833 653

Veijo Niemelä 0400 302 907
Keijo Niemelä 040 511 9195

MAANSIIRTOLIIKE
V. JA K. NIEMELÄ

Martti Valikainen pyysi leh-
den lukijoita arvaamaan tai
tietämään, mistä iäkkään
puujärkäleen kuva on otet-
tu. Hän lahjoitti myös 50 eu-
ron setelin, jonka arvoimme
oikean vastauksen antaneit-
ten kesken. Sen voitti arvon-
nassa Pentti Manninen Ma-
rikasjärveltä. Onnittelemme!

Vastaukset olivat niin
mielenkiintoisia, että julkai-
semme ne lyhennettynä.

Seppo Marttila:
-Ison lehdon laidassa, kun
lähdetään Yli-Kurelta Pinta-
molle päin. Siinä on laakea
kangas, jonka reunassa puu
on ihailtavana. Viime kesä-
nä olen sen viimeksi sen näh-
nyt, kun olin Anneli emän-
täni kanssa marjareissulla.
Iso roso puun kyljessä on
minun puumerkki noin 40
vuoden takaa. Silloin oli
huono keli, levähdin puun
juurella ja pyörittelin samal-
la puumerkin. Olin siihen
aikaan 25 -vuotias. Isä oli
Santaholmalla tukkien mit-
taustyössä ja olin hänen mu-
kanaan.

Siihen aikaan puun ym-
pärysmetsä oli hakattu laa-
keeksi ja pelkästään tämä
nykyisin rauhoitettu puu oli
jätetty pystyyn. Puun ikää ei
taida tietää kukaan. Sitä on
joskus kairattu ja arvuuteltu
sitä kautta ikää. Sen aikuiset
vanhat miehetkin muistivat
sen saman ikäisenä ja näköi-
senä eli yli 100 vuoden takaa.
Nyt alueelle on kasvanut
synkkä metsä. Kuvan lähet-
tänyt Martti on tosi hyvä ys-
tävä ja saman ikäinenkin
kanssani.

Kalle Leinonen:
-Pintamolla Ohtalantien var-
ressa se jököttää.. Siitä on  2-
3 vuotta kun viimeksi sen
näin. Talvisodan ajalta ovat
jo muistot puusta. 60-70
vuotta jököttänyt samanlai-
sena. Niskasaaren Ali kantoi

Puuarvaus herätti kiinnostusta

postia ja oli siinä levännyt.

Eero Juntunen:
-10 minuuttia sitten seisoin
puun juurella. Kaveri soitti
ja kertoi, että puu on lehdes-
sä. Asun muutaman kilo-
metrin päässä Ohtalan tien
varressa. Puuta sanotaan

isoksi petäjäksi, joskus on
ollut myös Haverisen petä-
jä, koska hän oli sen rauhoit-
tanut. Ensimmäisen kerran
näin vuonna vuonna 1957,
kun tulin kävelemällä katso-
maan nykyistä kotipaikkaa.
Kätevästi tunnistaisi, jos ku-
vassa näkyisi koko puu. Se

Aktiivinen lukijamme Martti Valikainen, joka
asuu kesäisin Pudasjärvellä ja talvisaikaan Tu-
rengissa Etelä-Suomessa, lähetti lehdessämme
julkaistavaksi Ohtalan tien varressa Pintamon

läheltä Pudasjärveltä ottamansa valokuvan
rauhoitetusta suuresta puuvanhuksesta.

on kuivalatvainen. Martti
kävi meillä kesällä, lienee sil-
loin ottanut kuvan. Puolen
kilometrin päässä on vielä
suurempi petäjä. Emännän
kanssa laitettiin kädet puun
ympäri, ei ylettänyt.

Marko Nuoristo:
-Aikoinaan asuttiin Kempe-
leessä ja olen sieltä lähtöisin.
Näin puun kun kuljettiin
mummolassa eli puu on tut-
tu pikku lapsesta saakka.
Kun alueella ei ollut taimik-
koa, petäjä oli hyvänä maa-
merkkinä. Puuta oli joku
yrittänyt kaataa, josta on
mutka muistona. Joskus ohi
ajaessani ja sukua tavatessa
katson, onko puu vielä pys-
tyssä.

Juha Talala:
-Arvelisin puun olevan niin
sanottu “posteljooninmän-
ty”. Kyseinen puu sijaitsee
Pintamon ja Yli-Kuren välil-
lä, Ohtalantien varressa.
Puun löytää, kun lähtee aja-
maan Ohtalantietä Pinta-
mon puoleisesta päästä. Kun
tietä on ajettu noin viisi ja
puoli kilometriä, niin puu on
vasemmalla puolella tietä,
pitkässä alamäessä, aivan
tien vieressä. Puu on tietääk-
seni saanut nimen siitä, että
aikoinaan alueella postin ja-
kajana toiminut henkilö on
pitänyt levähdystauon ky-
seisen puun kohdalla.

Ilkka Alatalo:
-Kuva on otettu Ohtalantiel-
tä Pintamon ja Yli-Kuren
puolesta välistä.

Seppo Puhakka:
-Puuvanhus löytyy Ohtalan-
tien varresta Pintamon kyläl-
tä noin 5 km Ohtalaan päin,
tien vasemmalla puolella
Pintamon kylältä päin tulta-
essa.

   

 

   

   

   

 
  

   

 

 
  

    

   

   

  

  

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

        

         

    

            

Puuta sanotaan isoksi petäjäksi, joskus on ollut myös
Haverisen petäjä, koska hän oli sen rauhoittanut.

AMMATTITAIDOLLA
· saneerausremontit
· lauteet ja muotolauteet
· puusepän työt

Puusepänverstas TMI J. Kylmänen

Simeonintie 4, Pudasjärvi
j.kylmanen@luukku.com · puh. 0500 923 203

Kiinteistöhuolto

Riekki Oy

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

Kaikenlaiset konetyöt, kiinteistöhuollot & 
pellonraivausjyrsintä ammattitaidolla
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Tikankontti odottaa vieraita
Korpisen kylätalon rantaan
valmistunut laavu on saanut
nimekseen Tikankontti. Ni-
men on keksinyt Helmi Leh-
tola, joka aikanaan esitti ni-

meä jo kylätalolle. Hänen
mukaansa kylätaloa ympä-
röivässä kangasmetsässä pe-
sii runsaasti tikkoja.

Tikankontti sijaitsee kau-
niin jokimaiseman äärellä.
Laavu on valmistunut noin
kuukausi sitten. Sen raken-
taminen sujui lokakuulla
kylätyöntekijän Jani Lehto-
lan ja talkooväen voimin.
Laavun seinät on tehty Poh-
jolan talosta puretuista hir-
sistä, jotka Kerttu Väyrynen
lahjoitti kyläseuran käyt-
töön. Tikankontin eteen
hiekkaan on upotettu Nie-
melästä saatu suuri kaivon-
rengas, joten tulipaikka on
turvallinen. Laavussa on sen
verran kokoa, että siinä voi
vaikka yöpyä. Tikankontti
sijaitsee kylätalon veneran-
nan vieressä, ja sen vuoksi se
sopii myös veneilijöiden ja
kalastajien ruokailu- ja lepo-
paikaksi.

Laavulta löytyy kirves,
polttopuita, sytykkeitä, tuli-
tikut ja postilaatikossa oleva
vieraskirja, johon voivat vie-
railijat kirjoittaa terveisensä
kyläseuran väelle.  Lumien
ja pakkasten myötä jokitör-
mä sopii hyvin vaikkapa las-
ten mäenlaskupaikaksi. Laa-
vu avautuu etelään päin, jo-
ten siellä voi kevään tullen
käydä vaikkapa ottamassa
kevätaurinkoa.  (rr)

Tikankontin eteen hiek-
kaan on upotettu Nieme-
lästä saatu suuri kaivon-
rengas, joten tulipaikka on
turvallinen.

Laavussa on sen verran kokoa, että siinä voi vaikka yöpyä. Tikankontti sijaitsee
kylätalon venerannan vieressä, ja sen vuoksi se sopii myös veneilijöiden ja kalas-
tajien ruokailu- ja lepopaikaksi.

...joulu on jo ovella...
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 –Keväämmällä sarjan lop-
pupeleissä on huomattavas-
ti enemmän väkeä. Kun
käymme alkukaudella ja lu-
nastamme määrätyn määrän
lippuja, on mahdollisuus
saada myös loppukaudelle
lippuja riittävästi, kertoo ret-
kien järjestäjä Marko Koivu-
la.

Kärppäotteluun on mukava lähteä

Pudasjärven Urheilijat on järjestänyt useiden
vuosien ajan retkiä Kärppäotteluihin Ouluun.

Tänäkin vuonna on tehty jo retki jo yhdeksään
peliin. Marraskuun lopulla 26.11 oli vuorossa

Kärpät-Jokerit ottelu, jonne Nevakiven autossa
matkasi parikymmentä henkeä.

Marko Koivula, Kari Komulainen, Mikko Lehtola ja Esa Tauriainen ovat vakituisia Kärppäotteluiden kävijöitä jo
vuosien ajan.

Suojalinnan kentällä on kui-
tenkin kaukalo, jossa pelail-
laan harrastusmielessä jää-
kiekkoakin ja yhtenä viikon-
loppuna on joka vuosi järjes-
tetty kaukalopallopuulaaki.
Siihen osallistuu kymmen-
kunta joukkuetta, kertoo
Marko Koivula. Liekö kau-
pungin säästötalkoot syynä,
mutta kentän kunnossa on
monesti toivomisen varaa,
tiesivät jotkut kertoa.

Siinä jutellessa matka tait-
tuu ja hyvissä ajoin ottelun
alkua kuljettajana toiminut
Pekka Tiainen kaartaa linja-
auton Ouluhallin parkkipai-
kalle, josta kävellään jäähal-
lille. Marko jakaa liput ja
suurimmalle osalle paikat
sattuivat I-katsomoon, aivan
lähelle Kärppäfanien katso-
mo-osaa, jossa huuto kuului
ja laulu raikasi.

Pikku odottelun jälkeen
luistelivat tuomarit ensin
jäälle, pian perästä tuli Joke-
reiden joukkue ja valtavan
huudon ja töminän säestä-
mänä ja valomeren keskeltä
Kärppäjoukkue luisteli ko-
valla vauhdilla kentälle. Ot-
teluisäntä heitti kiekon jää-
hän ja sai molempien jouk-
kueiden kapteenien kättely-

jen jälkeen kiekon muistoksi
ja köpötteli liukkaalla jäällä
katsomon puolelle.

Jokerit oli kuin haamu
entisajan joukkueesta, kun
pelattiin jonain vuonna mes-
taruudestakin. Asiaa ei aut-
tanut sekään, että valmenta-
jaksi oli astunut kokenut
Hannu Jortikka, jolle Kärp-
pä peli oli ensimmäinen tu-
likaste. Jokereista ei kuiten-
kaan ollut vastusta. Kärppi-
en ensimmäinen maali tuli jo
ensimmäisellä minuutilla
suoraan aloituksesta pitkän
kiekon jälkeen. No, vieras
joukkue pääsi sentään pelin
juonesta niin paljon kiinni,
että Kärpät saivat vain neljä
maalia ja loistavan yksilö-
suorituksen tehnyt Jokeripe-
laaja Jukka Hentunen sai toi-
sessa erässä maalin. Viimei-
sessä erässä Viuhkola ujutti
taidokkaan maalin ja oli vie-
lä syöttäjänä Kärppien nel-
jännessä maalissa ja riemu
oli ylimmillään Oulun Ener-
gia-areenalla kotijoukkueen
voittaessa 4-1. Kaikki hyvä
loppuu aikanaan ja niin sit-
ten vain kotimatkalle Pudas-
järvelle ja uutta ottelumat-
kaa odottamaan.

Heimo Turunen

Nyt oli vielä linja-autossa paikkoja tyhjillään, mutta ne alkavat loppupelien lähesty-
essä täyttyä ja loppupeleihin on ottelumatkoille tungosta.

Kärpät oli alussa jopa vii-
meisenä, mutta on nous-
sut pelien vanhetessa jo
viidenneksi.

Kausikortin omistajia ei
tiedetä Pudasjärvellä olevan,
vaikka osa matkalaisista ker-
toikin käyneensä joskus
Kärppien kaikki kotipelit
katsomassa.

–Meitä oli pikku porukka
ja sovittiin yhteen henkilöau-
toon, kertoi nytkin mukana
ollut Mikko Lehtola.

Onko Kärppien pelaajista
kukaan pudasjärvisiä?

-No, ei nyt suoranaisesti,
mutta juuri tänä iltana 400.
juhlaottelunsa pelannut Jari
Viuhkolan sukujuuret ovat
Pudasjärven Mehtälässä, jos-
sa tiedettiin Viuhkolan pis-
täytyneen mummolassa. On
joku toinenkin Kärpissä pe-
lannut henkilö täältä kotoi-
sin, mutta hänen nimensä ei
nyt tullut mieleen.

Pelataanko Pudasjärvellä
jääkiekkoa?

–On sitä joskus pelattu,
jolloin Pudasjärvellä oli ne-
lossarjatasolla joukkue. Ai-
nakaan viiteen vuoteen ei ole
ollut kuitenkaan joukkuetta.

Keskushyökkääjä Jari Viuhkola oli fanikatsomonkin suosikki, eikä ihme, onhan syn-
tyjuuriltaan pudasjärveläinen 400 liigaottelun pelaaja yksi parhaista SM-liigan pe-
laajista viimeisen 10 vuoden aikana.

Hei, kiekko on tuolla!.
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Vuoden aikana ei ole levät-
ty Iso-Syötteen puolella. Tal-
ven merkittävin uutuus Iso-
Syötteen puolella on Lumi-
maa. Perheen pienimmille
sekä lasketteluharrastuksen
aloittaville se on mitä mai-
nioin paikka ottaa ensiaske-
lia lajin parissa. Tänä talve-
na Lumimaassa on tarjolla
mm. kaksi leveää rinnettä,
kumpareikko, pulkkamäki,
nappihissi, taikamattohissi
ja karusellihissi.  Karuselli-
hississä voi mukavasti har-
joitella tasapainoilua suksil-
la.

- Hissiin pääseminen on
monelle aloittelevalle laski-
jalle vaikeaa, mutta matto-
hissi on ratkaisu tähän. Mat-
tohissiin pääseminen on to-
della helppoa ja vaaratonta.
Mattohissin  etuja on myös
se, että hiihdonopettaja voi
yhtä aikaa nousta hissillä
useamman oppilaan kanssa,
Jorma Terentjeff Iso-Syöt-
teeltä kertoo ylpeänä. Edel-
lä mainittujen lisäksi Lumi-
maasta löytyy leikki-, lasten-
hoito- ja nuotiopaikka, poro-
ajelua sekä aidot porot ni-
meltään Musti ja Lysti.

- Nämä ovat ensimmäi-
sen vaiheen uudistuksia.
Leikkimaan kehittäminen on
useamman vuoden projekti,
Terentjeff suunnittelee.

- Pyrimme lisäämään
leikkimielisyyttä ja viihty-
vyyttä nuorille laskijoille ja
sitä kautta Laskettelijoille
piisaa haasteita yllin kyllin
Syötteen rinteissä. Iso- ja Pik-
ku-Syötteen yhteensä yli 20
laskettelurinteessä on sopi-
vasti vaativuutta kaiken-
tasoisille laskijoille. Nämä
kaksi monipuolista laskette-
lukeskusta täydentyvät mm.
lautailijoiden riemuksi ra-
kennetuilla tasokkailla pi-
peilla ja streeteilla. Maantie-
teellistä välimatkaa näiden
kahden laskettelukeskuksen
välillä on vain neljä kilomet-
riä, kiitos vuonna 2007 pääl-
lystetyn ja valaistun näkö-
alatien.  innostumaan heitä
entisestään laskettelusta ja
talviurheilusta, hän jatkaa.

Iso-Syötteen puolella on
jo entuudestaan monipuoli-
nen tarjonta laskettelun har-
rastajille. Parhaimmillaan yli
400 metrin korkeuteen koho-
avan, yli 1000 metriä pitkien

15 laskettelurinteen ja yh-
deksän hissin lisäksi tarjol-
la on lumilautailun harras-
tajille monipuoliset Iso-Syö-
te SnowPark ja JunnuStreet.
SnowParkissa on kolme bo-
xia, kaksi corneria, reinbow
c-reili, kamelipressi, 12 mc-
se-mipressi, dromedaarise-
mipressi, tuplalinkki se-
mipressi picnicpöydät, kelo
bonkki, vanerispine ja reile-
jä. JunnuStreetissä meillä on
3 m:n suora reili, kaksi pik-
kuboxia, Frontside minicor-
ner, Backside minicorner ja
6 m:n reinbowpressi.Yksi
Iso-Syötteen ylpeilyn aiheis-
ta on Freeride-rinteet. Pisim-
mät rinteet ovat noin 1200
metriä pitkiä.

- Extreme-tyylistä laske-
mista ei tarvitse lähteä Kes-
ki-Eurooppaan harrasta-
maan, kun sitä voi tehdä Iso-
Syötteelläkin. Tätä kovassa
suosiossa olevan laskumuo-
don harrastaminen on muu-
tenkin Suomessa harvinais-
ta, Terentjeff  kertoo. (Läh-
de Talvisyöte 1/2009)

SYÖTTEELLE!

Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyt-
tely 26.9.2009 - 31.12.2009 Syötteen luonto-
keskuksessa. Näyttely koostuu Mika Niemi-
sen valokuvista, Eero Murtomäen installaa-
tiosta ja Saija Lehtosen luonnon-materiaali-
taiteesta. Näyttely on osa perinteisiin poh-
jaavan suomalaisen yhteisön, Osuuskunta
Lumimuutoksen työtä. Lumimuutoksen
päämääränä on rakentaa ja ylläpitää tervet-
tä luontosuhdetta käytännön keinoin.
Lumimaan viralliset avajaiset 11.12.2009 klo
17-18.
Tanssiorkesteri Teuvo Vuoti & Captain
pe 11.12. Pärjänkievarissa.
Tanssiorkesteri Sway 11.-12.12. klo 21 Ho-
telli Iso-Syötteellä.
Lumimaan Avajaiskemut 12.12.2009 klo
12.00Valmistuvasta Lumimaasta löytyy 2
leveää rinnettä, nappihissi, karuselli-hissi,
jossa voi harjoitella tasapainoa suksilla, tai-
kamattohissi, kumpa-reikko, pulkkamäki,
leikkipaikka, lastenhoitopaikka, nuotiopaik-
ka, poroajelua jaihka-aidot porot nimeltään
Musti ja Lysti.
Lauluryhmä EIKU laulattaa ja leikittää lap-
sia. Kaikenlaista ohjelmaa lapsille ja lapsen-
mielisille. Ravintola Revontulessa 12.12.2009
klo 16 -17 Romekievarintie 4 Syöte. Terve-
tuloa. Vapaa pääsy. Vastuuhenkilo Reijo
Väisänen p.0403561335. sähköposti:
info@isosyotteenmatkailu.fi. Vapaa pääsy.
Järjestää Ravintola Revontuli.
Yhteislauluilta EIKUN johdolla Ravintola
Revontulessa 12.12.2009  klo 21.00 . EIKU
esittää myös omaa ohjelmistoa yhteislaulun
lomassa. Alkaen kello 21.00. Tervetuloa.
Vapaa pääsy. Vastuuhenkilo p. Reijo Väisä-
nen, 0403561335. Tapahtumanjärjestäjä Ra-
vintola Revontuli.
Fazer karkkibingo 12.12. klo 19 Pärjänkie-
varissa.

Syötteen tapahtumakalenteri
Trio Naseva la 12.12. Pärjänkievarissa.
Puurojuhla sunnuntaina 13.12.2009 Klo 14
Syötteen kylätalolla.
Tanssiorkesteri Crystal 18.-19.12. klo 21 Ho-
telli Iso-Syötteellä.
Joulupäivän Juhlaillallinen Ravintola Re-
vontulessa 25.12.2009  klo 20.00 , Romekie-
varintie 4, Syöte. Hinta 34,50 e/hlö (alle 12-
v. puoleen hintaan). Varaukset 20.12.2009
mennessä. Varaukset ja lisätiedot puh. 040
3561 335. Taustamusiikista huolehtii laulu-
ryhmä EIKU. Vastuuhenkilö Teija Sarajärvi
p. 0407771800. Ennakkomyyntipaikka Ra-
vintola Revontuli p. 0403561335. Järjestää Ra-
vintola Revontuli.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo 12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo 23.55.
Völkl Suksitapahtuma 2.1.2010  klo 13Hiih-
tokeskus Iso-Syötteellä. Tapahtumapaikka-
na eturinteet.
Leijonakisat 2.1.2010  klo 14  Hiihtokeskus
Iso-Syötteenlumimaassa. Leikkimielinen ra-
talaskukisa alle 13 v. Ilmoittautuminen klo
13.30 mennessä HiihtokeskusIso-Syötteen
hiihtokoululle. Osallistumismaksu 2 e.
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 mu-
kaan. Ota mukaan alusta, juomapullo ja
iloista mieltä! Ohjaajana: Virpi Rytinki / 040
7560943, Pudasjärven kansalaisopisto.
Syötteen Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton perhekahvila on avoinna  aina perjan-
taisin 10 - 12 ja sinne ovat kaikki perheetter-
vetulleita asuinpaikkakunnasta riippumat-
ta. Tervetuloa!

LUMIMAAN VIRALLISET AVAJAISET
perjantai 11.12.2009 klo 16.00

Mehu- ja makkaratarjoilu

SYÖTTEELLÄ TAPAHTUU! TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIN!

Lumimaan viralliset avajaiset ovat perjantaina 11.12 klo 16.00, jossa on
nauhan leikkaus, uusien porttien valojen ja jouluvalojen syttyminen, pu-

heita sekä koululaisten ja Tiernapoikien esityksiä, poroajelua ja joulu-
pukki on paikalla. Yleisölle on alueen esittelykierros sekä uusien hissien

karuselli/taikamaton käynnistys. Lauantaina ovat lumimaan avajaiskemut,
Taikamattohissin käyttöön ottaminen tiernapoikien esitys, lapsille suun-
nattu AudiRinnerieha, joulupukki sekä tarjoilua ja päätteeksi ilotulitus.

Lumimaa avataan
yleisölle

klo 15 Ilotu
litus

Lumimaa avataan virallisesti,
uuden portin luona leikataan nauha
Nauhan leikkaa Pudasjärven kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Eero  Oinas-Panuma
Leikkauksen jälkeen
sytytetään uusien porttien valot ja jouluvalot
Tervehdyssanat,
kaupunginvaltuuston  puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma
Tervehdyssanat, toimitusjohtaja Jorma Terentjeff
Kurenalan koulun kuoro esiintyy,
luokanopettaja Mirja Laakkosen johdolla
Tiernapojat esiintyvät
Joulumusiikki kaikaa alueella
Joulupukki kiertää jakamassa karkkeja
Kurenalan koulun ala-asteen lapset koristelevat
itsetekemillään  koristeilla portin pielissä olevat joulukuuset,
luokanopettaja Mirja Laakkosen johdolla
Lumimaan alueen esittelykierros
Uusien hissien (karuselli/taikamatto) käynnistys

LUMIMAAN AJAISKEMUT
lauantai 12.12.2009 klo 12
Joulupukki avaa lasten kanssa Taikamattohissin käyttöön
Tiernapojat esiintyvät
Joulupukki jakaa karkkia tonttutyttöjen kanssa
Lapsille poroajelua, ajeluttamassa Mika Käsmä
Lapsille suunnattu AudiRinnerieha Lumimaassa
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Marraskuun puolella Kuressa vietettiin kahdet kyläjuhlat. Ensin juhlittiin 80 hengen voimalla 15.11.
olleita Kuren metsästysseuran peijaisia entisellä Kuren koululla. 28.11. kokoonnuttiin Kuren maa-

ja kotitalousseuran järjestämään pikkujouluun Yli-Kurkeen Ohtalan Erän Ohtapirtille. Kuvat on Elvi
Iinatin ottamia.

Kuvasatoa Kuren juhlista
Pikkujoulua vietettiin yhdessäolon, joululaulujen ja kah-
vittelun merkeissä. Väliin innostuttiin leikkimäänkin.
Kuvassa Annikki Lantto ja Auku Ylitalo mukana muka-
vassa appelsiinikisassa.

Peijaisiin osallistui lähes koko kylän väki. Peijaisruokana ollut käristys maistui niin nuorille kuin hieman varttu-
neemmille.

 Peijaisruokailua oli järjestämässä usean naisen kok-
kikaarti, jossa mukana oli muun muassa Martta Män-
nistö.

Kuren maa- ja kotitalousseuralla on tapana järjestää pikkujoulu, joka tällä kertaa vietettiin Ohtapirtillä tunnelmal-
lisissa puitteissa.

Meijerin myymälästä
*Juustolahjapakkaukset
*Paistovalmiit joulutortut
*Arla Ingman glögit
*Gluteenittomat leivonnaiset

Jouluna on lupa herkutella...

Muista myös maatalouslelu valikoimamme!

TERVETULOA
Ingman Ranua-Shop Fazerintie 2 Ranua Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458, kumpuse@luukku.com

PUDASJÄRVELÄISET

PUDAS RAK-SA

KAIKKI KODIN KORJAUKSET JA MÖKKIHUOLLOT,
REMONTIT 23 V KOKEMUKSELLA.

TALVIKAUDEN TOTEUNEISIIN TÖIHIN
SUUNNITTELU ILMAISEKSI

Talvikaudella on hyvä aika tehdä remonttia.

Myös mökkitalkkaripalvelut - jo neljä vuotta mukana
www.mokkitalkkarit.net toiminnassa.

Nyt vielä valtio auttaa remonteissa!
Kotitalousvähennys 60 % kustannuksista

max 6000 euroa /talous
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Alasiuruan metsästysseuran hirvipeijaat pidettiin 14.11.2009 Siuruan työväentalolla. Paikalle oli saapunut 167 käristyksen syöjää.

Käristys maittoi hirvipeijaisväelle Alasiurualla

Hirvitanssit järjestettiin 28.11.2009 Siuruan työväentalolla. Matti Esko esiintyi. Yh-
teisessä kuvassa Matti Eskon (kesk.) kanssa  Aaro Mertala ja Juha Järvenpää.

Alasiuruan metsästysseuran hirviporukka aloituksessa 26.9.2009. Kuvassa osa syksyn hirvimetsästykseen
osallistujista. Aaro Mertala, Esa Ikonen, Yrjö Lieokola, Timo Valkola, Jarmo Heikkinen, Juha Järvenpää, Pekka
Määttä, Lassi Määttä. Antti Määttä, Kalle Määttä, Jari Heinonen, Marko piri, Mika Piri, Mika Jaakola, Veikko
Jaakola, Toni Heikkinen, Sauli Pahkala, Paavo Tihinen, Raimo Tapojärvi, Tauno Impiö, Ari Flygari, Pekka Törrö,
Elina Mertala, Arja Huopana, Timo Koivukangas, Juha Vanhala, Kalevi Ikonen, Toivo Karvonen, Jussi Kokko,
Rauno Juttula, Mika Niemelä, Rauno Kangastalo, Marko Jaakola, Ensio Mertala, Mauri Mertala, Tarmo Kokko,
Kimmo Mertala, Juha Riihijärvi, Tuomo Soivuori, Matti Martimo, Pentti Siuruainen, Reino Taivaloja, Timo Kehä-
nen, Ahti Haapalainen.

Kuvat Ahti Haapalainen

Jari Järvenpää näyttää vanhemmille hirvenmetsästäjille mallia miten hirvi nyljetään.

Tulevat hirvenmetsästäjät
aloittavat jo nuorena. Ku-
vassa Jari Järvenpää, Vil-
le ja Kalle Jaakola.
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PUDASTORI
Haen kirjeenvaihtokaveria
tositarkoituksella, 46-48 –
vuotiaista miehistä. Ulkonä-
kö ei ole tärkeä. Olethan re-
hellinen, luotettava ja uskol-
linen. Sirpa Siuruainen, Ju-
kolantie 4 B as 5, 93100 Pu-
dasjärvi p. 044 2513 289

Halutaan ottaa saksanpai-
menkoiran pentu, jos anne-

Pudastorilla voi  yksityiset
henkilöt ilmoittaa ilmaisek-
si.  Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: 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). Jos
haluat ilmoitukseeen kuvan, lä-
hetä se sähköpostitse. Kuvalli-
nen ilmoitus on 15 euroa +alv
(18,30 e). Muistathan ilmoittaa
myös nimesi toimitukselle (ei
julkaista).

taan. 2-3 –vuotias, siisti ja
kiltti. p. 044 2513 289

VW Vento vm. -94, soitin,
vetokoukku, hyvä kunto.
Hp. 1100 e. Puh. 0440 923 946

Uusi Tyttöjen meikkipöytä.
Hp. 60 e. Puh. 0440 624 082

Vuokrattavana omakotitalo Kadonnut Kongasjärvellä
sekarotuinen koiravanhus

Kurenalta 1.1.2010 alkaen.
Tiedustelut 040 509 3936.

Myytävänä tarpeettomana
hyvään kotiin käyttämätön
hirvikiväärin äänenvai-
mentaja(7,62). Valmistettu
ruostumattomasta teräkses-
tä, M15*1-kierteellä. Myy-
dään alle puoleen hintaan!!!
p. 040 570 1950

Eetu, Ruottisenharjun tiestä
lähtevällä Mäntyniementiel-
lä la 5.12. Eetu on valkoinen
pystykorva, on hyvin kiltti ja
ihmisrakas koira. Eetun ais-
tit eivät enää toimi hyvin,
joten se ei osaa takaisin ko-
tiin. Ilmoittakaa kaikki mah-
dolliset hahdolliset havain-
not puh. 045-6762355 tai
puh. 0400-721700.

Pudasjärvellä on aloitettu
vastaanottokeskustoiminta
joulukuussa 2008 Oulun vas-
taanottokeskuksen alaisena
toimintana. Vastaanottokes-
kuksessa asuu tällä hetkellä
noin 50-60 alaikäistä nuorta
turvapaikanhakijaa. Heistä
muutamat ovat jo saaneet
turvapaikkaselvityksen tu-
loksena oleskeluluvan (ns.
A-lupa) ja jäämässä asu-
maan Pudasjärvelle, koska
ovat vastaanottokeskukses-
sa tukiasumisaikanaan alka-
neet kotoutua Pudasjärvelle
ja kokevat täällä olonsa tur-
valliseksi.

Vastaanottotoiminta on
käynnistynyt
Pudasjärvellä hyvin
Osa Rimminkankaalla ny-
kyisestä osastosta toimii
myös tarvittaessa aikuisyk-
siköinä, koska alaikäisten
turvapaikanhakijoiden mää-
rä on ollut viime aikoina las-

Helmikoti vuokrattiin Oulun vastaanottokeskukselle
Pudasjärven kaupunginhallitus teki 2.12.
päätöksen vuokrata aiemmin vanhusten

laitoshoitoyksikkönä toimineen Helmikodin
Oulun vastaanottokeskuksen käyttöön.

kusuunnassa eikä Pudasjär-
vellä ole tällä hetkellä tarvet-
ta kaikille alaikäispaikoille.
Vastaanottotoiminta on
käynnistynyt Pudasjärvellä
hyvin ja sitä halutaan jatkaa,
mikäli tulijoiden määrä säi-
lyy nykyisellä tasollaan.
Nuorten alaikäisten vastaan-
ottotoiminnan osalta ei nä-
köpiirissä ole tällä hetkellä
viime vuoden lopun kaltais-
ta toimitilan tarvetta.

Rimminkankaalla toimi-
va yksikkö työllistää tällä
hetkellä 19 henkilöä. Kuu-
kausivuokra on tällä hetkel-
lä 11 400 euroa ja vuokra on
sidottu elinkustannusindek-
siin.

Sisäasiainministeriön
maahanmuutto-osaston yli-
tarkastaja Veikko Pyykkö-
nen ja vastaanottokeskuksen
johtaja Katja Kolehmainen
ovat kysyneet Pudasjärven
kaupungin halukkuutta jat-
kaa vastaanottotoiminnan

kehittämistä niin, että toi-
mintaa laajennettaisiin myös
muihin kuin alaikäisiin, il-
man vanhempiaan maahan
saapuneisiin nuoriin turva-
paikanhakijoihin. Nykyisil-
läkin tulijamäärillä vastaan-
ottokeskuksen toiminta voi-
si jatkua Pudasjärvellä, mi-
käli toiminnallista joustoa
saataisiin luoduksi ja toimi-
tilat antaisivat mahdollisuu-
den monipuoliseen vastaan-
ottotoiminnan toteuttami-
seen ja kehittämiseen. Jo ai-
emmilla päätöksillään Pu-
dasjärven kaupunki on mah-
dollistanut aikuisten vas-
taanottotoiminnan käynnis-
tymisen Pudasjärvellä.

Helmikoti soveltuu
hyvin vastaanotto-
järjestelmän käyttöön
Pudasjärven kaupungin
omasta toiminnasta on jää-
nyt tyhjäksi vanhusten lai-
toshoitoyksikkönä toiminut
Helmikoti, mikä soveltuisi
hyvin vastaanottojärjestel-
män käyttöön. Helmikodin
tilojen käyttöönotolla mah-
dollistettaisiin nykyistä jous-
tavampi vastaanottotoimin-
ta. Mahdollista olisi sijoittaa
tiloihin sekä aikuiset että il-
man huoltajaa saapuneet
alaikäiset samoin kuin sisäl-
lyttää siihen sekä tukiasu-
mista että ryhmäkotitoimin-
taa. Sisäasiainministeriön

maahanmuutto-osasto on
kiinnostunut siirtämään
Rimminkankaan oppilas-
asuntolassa tapahtuvan,
Oulun vastaanottokeskuk-
sen alaisuudessa tapahtuvan
toiminnan Helmikotiin niin,
että Rimminkankaan nykyi-
set tilat toimisivat ns. valmi-
ustiloina, jotka voitaisiin ot-
taa käyttöön tarvittaessa
vastaanottotilanteen niin
vaatiessa.

Helmikodin neuvoteltu
vuokrataso vastaa nykyistä
Rimminkankaan vuokrata-
soa ja valmiusajalta sisäasi-
ainministeriö on valmis kor-
vaamaan tilojen ylläpidosta
aiheutuvat kustannukset, lä-
hinnä lämmityskulut. Asiaa
on käsitelty sisäasianminis-
teriön maahanmuuttoyksi-
kössä maanantaina 30.11, jol-
loin varmistui sm:n ao. vi-
ranomaisten myönteinen
kanta asiaan.

Kaupunginhallitus päätti,
että Pudasjärven kaupunki
tarjoaa vuokralle Oulun vas-
taanottokeskuksen käyttöön
1.1.2010 alkaen Helmikoti -
kiinteistön tilat. Kuukausi-
vuokra on 22 000 euroa.
Muut ehdot määritellään
vuokrasopimuksella. Toi-
minnan vaatimista muutos-
ja korjaustöistä vastaisi
vuokralainen.

Vastaanottotoiminnalle
vuokratut Rimminkankaan
asuntolan tiloja koskeva
vuokrasopimusta voidaan
samasta päivämäärästä läh-
tien muuttaa niin, että tilo-
jen ollessa pois varsinaises-
ta vastaanottotoiminnasta,
toiminnan osalta tyhjinä val-
miustiloina, vuokra on 1300
euroa kuukaudessa. Muul-
loin noudatetaan 13.11.2008
allekirjoitettua vuokrasopi-
musta ja siinä sovittua vuok-
ran määrää.

(ht)

 Juhlassa oli mukana joukko
sotiemme veteraaneja, jotka
ottivat vastaan lukiolaisten
taksvärkkikeräyslahjoituk-
sen. Juhla alkoi lippukulku-
een saapumisella ja päättyi
Maamme-lauluun ja kulku-
een poistumiseen.

Pudasjärven lukiosta val-
mistui kuusi uutta ylioppi-
lasta, joiden lakitusjuhlaa
vietettiin perjantaina lukion
itsenäisyysjuhlan yhteydes-
sä. Lakkiaisten arvokkuutta
nostaa samaan aikaan vietet-
ty itsenäisyysjuhla, johon
osallistui koulunväen ja
omaisten lisäksi joukko ve-
teraanejakin.

Rehtori Eeva Harjun ter-
vehdyssanojen jälkeen luki-
on oppilaskunnan edustajat
Topi Salmela ja Pauliina Piri
luovuttivat taksvärkkikerä-
yksen tuoton veteraanien
puheenjohtaja Paavo Pikku-
aholle. Musiikkia esittänei-
den Sauli Kortetjärven ja
Jouni Kärjen jälkeen lausun-
taa esittivät Juho Alatalo ja
Mikael Palosaari. Olli-Mikko
Heikkilän musiikkiesityksen
jälkeen puhui lukion oppi-

Arvokas ylioppilaiden lakitusjuhla lukiolla
laskunnan puheenjohtaja
Pauliina Piri.

Rebekka Salon puhuttele-
van valokuvaesityksen
“Kaikki päättyy aikanaan”
jälkeen lakitettiin uudet yli-
oppilaat: Sinikka Heikkinen,
Sonja Kumpumäki, Erkki
Lauhikari, Samuli Lauhika-
ri, Kaisa Nikkinen, Rebekka
Salo ja Jari Tolkkinen.

Claudeamuksen jälkeen
onnittelupuheen uusille yli-
oppilaille piti rehtori Harju.
Ylioppilaan puheenvuoron
käytti Kaisa Nikkinen, joka
on aikuisopiskelija samoin
kuin Sinikka Heikkinen. Juh-
la päättyi Maamme-lauluun
ja lippukulkueen poistumi-
seen.

- Juhla oli todellakin
arvokkaan tuntuinen juhla,
eräs mukana ollut uuden yli-
oppilaan omainen kertoi. (rr)

Seitsemän uutta ylioppi-
lasta lakitettiin 4.12. itse-
näisyysjuhlan yhteydessä
Pudasjärven lukiolla.
(Kuva Markku Ollila)
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTOHUOLTO

Autohitsi
Mika Luokkanen

- Auto-/muut -hitsaustyöt
- Alustajarruremontit

Kauppatie 16,
93100 Pudasjärvi

0400 998 361

AUTOKOULUJA

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

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

HAUTAKIVET

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974

HIEROJA ILPO PIRI
Fysiopalvelun tiloissa:

Jukolantie 6, p. 040 865 2005
Myös kotikäynnit ja ilta-ajat

HIERONTAPALVELUT

HINAUKSIA

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

Karilassi Oy
93100 Pudasjärvi

Jätehuoltoa ym.
kuljetus- ja

nostotoimintaa

p. 08 821 029

KULJETUS- JA
MUUTTOPALVELUT

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

KOSMETOLOGEJA

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Kuntonevassa:
ma, ke, pe
Puistotie 2

Hirvaskoskella:
ti, to

Mäkeläntie 20
Ajanvaraus

p. 040 561 9695
Myös lahjakortit!

Konepaja ja
kuljetustoiminta

Pekka Kaijala 0400 268 765
Teemu Kaijala 0400 699 843
Minna Sormunen 040 589 3358

www.kaijala.fi

Kaijala KyKaijala Ky

KIINTEISTÖVÄLITYS

§ 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

LAKI-
ASIAIN-

TOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli
kahdenkymmenen

vuoden kokemuksella
lakiasianne

Varatuomari
Juhani Asikainen

Toritie 1
(Osuuspankin talo 2. krs)

puh. 08-824 162
fax  08-824 159

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

VAKUUTUSPALVELUT

Lähivakuutuksen puhelinpalvelu paranee entisestään

vakuutuspalvelumme

020 522 6000
(ma-pe 8-12, 13-16)

www.lahivakuutus.fi

Pudasjärven Lähivakuutuksen puhelinnumero on muuttunut.

Uusi asiakaspalvelunumeromme on 020 522 6000

Pudasjärven Lähivakuutusyhdistys
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. 020 522 6000

TAIVALKOSKEN
PESULA

Haaraniementie 4-6
93400 Taivalkoski

(08) 841 080
040 723 5788

• Maansiirtotyöt
• Kaivutyöt
• Sorat, murskeet, hiekat,
  myös seulotut lajikkeet
• Maisemointityöt
• Lumityöt

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

SYÖTTEEN
Maansiirto Oy

PESULAPALVELUITA

MAANRAKENNUS

RAKENNUSPALVELUT

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Moreenikuja 3, 90630 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

POLTTOPUITA

TAKSIPALVELUT

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

- 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!

Taksit
24 h

Pudasjärven
taksiasema

puh. (08) 821 444

TAKSI
Hannu Klemetti

puh. 0400 287 333

Poromiehentie 1 Pudasjärvi
1+8 henkilöä

invahissi, paarivarustus

ja

TAKSIT

puhelin
0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

TAKSI Pentti Kortesalmi
0400-382 949

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Ilmoita liikehakemistossa.
Ota yhteys p. 040 1951 732
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Fast Movie - videotaiteen ja lyhytvideoiden näyttely
23.11. - 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: Kronotrooppeja / Kari Tykkyläinen: 30 sekunnin vi-
deoita
Silja Puurusen joulukorttikokoelmia ja joulutauluja
30.11.2009 - 5.1.2010 klo 10-19 (ma, ti, to, pe) 10-17 (ke) kirjas-
tossa. Silja Puurunen on esittelemässä kirjastossa kokoelmiaan ma
30.11. klo 14 jälkeen.
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. Joulumyyjäisissä on tarjolla
paikallisia tuotteita pukinkonttiin. Myytävänä on pehmeitä tuottei-
ta ja kovempia tuotteita puusta. Joulukoristeita ja leivonnaisia on
paljon myynnissä. Lisäksi tapahtumalle antaa väriä ulkopaikkakun-
talaistentuotteet, 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

Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista ja Syötteen tapahtumat
www.syote.fi ajankohtaista-osiosta. Muutoksista emme vastaa. Ta-
pahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen säh-
köpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -
palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös
edullista maksullista ilmoitustilaa!

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 lämpöpumpputoimitusta

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.

Myynnissä esim.
*käsitöitä
*gluteenittomia leivonnaisia
*joulukoristeita
*perinteistä kalakukkoa
*luomutuotteita
*laatikoita
*pehmeitä paketteja
 pukinkonttiin jne.

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven Urheilijat

JOULUMYYJÄISET
la 12.12.2009

Pudasjärven Liikuntahallilla
klo 9.00-14.00

JOULUPUKKI VIERAILEE
10-11 ja 13-14
Tiedustelut
p. 0400 346 097
p. 0400 771 118

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!

Sotaveteraanien ja Sotainva-
lidien yhteistä joulujuhlaa
vietetään tiistaina 15.12 klo
11 alkaen seurakuntakes-
kuksessa. Tarjolla on perin-
teinen joulupuuroateria. Ti-
laisuudessa jaetaan huomi-
onosoituksia, muun muassa
Sotaveteraanien ansioristi.
Pudasjärven lukion kuoro
kuuluu Sotaveteraanien
nuorisojaostoon ja he tulevat
tilaisuuteen laulamaan. So-

Sotaveteraanien ja
Sotainvalidien joulujuhla

taveteraanien puheenjohtaja
Paavo Pikkuaho laulaa jou-
lulauluja ja Antti Pesälä pi-
tää joulupuheen. Kirkkoher-
ra Oskari Holmström ja
kanttori Jukka Jaakkola pitä-
vät jouluhartauden. Teuvo
Törmänen lukee tilaisuudes-
sa jouluevankeliumin ja So-
taveteraanien naisjaoston
puheenjohtaja Helmi Tervo
pitää loppupuheenvuoron.

Mukavassa yhteishengessä
lukiolaiset ovat kokoontu-
neet säännöllisesti Adamia ja
Helmi näytelmän harjoituk-
siin Rimminkankaan koulun
juhlasaliin. Näytelmässä tul-
laan näkemään pudasjärvis-
ten nuorten osaamista par-
haimmillaan. Näytelmän la-
vasteet ja tehosteet ovat Paa-
vo Ahosen käsialaa.

-Tämä on ollut oikein
mukava projekti ja odotam-
me innolla, että pääsemme
esittämään näytelmän suu-
relle yleisölle, sanoo Suvi
Konttinen. Hän lisää, että
esityksestä saatavilla tuotoil-

Lukiolaiset valmistautuvat näytelmäesitykseen
Perinteisesti jo useiden vuosien ajan

Pudasjärven lukiolaiset ovat esittäneet
näytelmän, jonka nykyiset oppilaat esittävät

Rimminkankaan koulun liikuntasalilla 8.1.2010

Näytelmän musiikista vas-
taa Chingduang  Yurayong
(kuvassa)  yhdessä Sari
Hukarin kanssa.

Lukiolaisten ryhmä kokoontuneena näytelmän harjoit-
teluun ohjaajansa Suvi Konttisen kanssa (oikealla).

la hankitaan rekvisiittaa tu-
leviin esityksiin ja haavee-
namme on päästä käymään
musikaalissa.

Liput esitykseen ovat ai-
kuisilta kaksi euroa, lapset
pääsevät eurolla ja suun saa
makeaksi buffetissa, jossa on
tarjolla kahvia, karkkeja ja
muita herkkuja. (s-lt)

Lopuksi tietenkin tanssitaan!
Asu vapaa, mutta suotava,

eikä karvalakkikaan ole pahitteeksi.

Rakkaudesta
Iijokeen!

 Juhlat Kollajan kestämisen
kunniaksi perjantaina 11.12.

Koskenhovilla (Koskenhovinkuja)

Iloiset pikkujouluhenkiset iltamat kaikille
Iijoen ystäville alkavat klo 18. (-24)

 Järj. Pudasjärven lsy. ry

Tervetuloa nauttimaan
kosken kuohuista Iijoen rannalle!
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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

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAJOULUJUHLA KORPISEN KYLÄTALOLLA
Su 13.12.-09 klo 13.00
Ohjelmassa mm-
* Joululauluja
* Joulupuuro ja kahvitarjoilu
* Joulupukki

Ken lahjan tuo
hän lahjan saa
Tervetuloa!

Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Järj. Korpisen Kyläseura http://WWW.KORPINEN.ORG

Sääntömääräinen syyskokous pidetään
kaupungintalolla su. 13.12.2009 klo 19.00.
Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen

Suomen Keskustan Pudasjärven
kunnallisjärjestön

Sotaveteraanit ja sotainvalidit naisjaostoineen
tervetuloa yhteiseen

JOULUJUHLAAN
Pudasjärven seurakuntakeskukseen

tiistaina 15.12. klo 11.00

Pudasjärven
Ilmailukerhon

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
to 17.12. klo 17.00 Pohjantähdessä

(Yhden hallituksen jäsenen valinta)
HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS

JOPA 6000 EUROON ASTI

p. 040 7769 165 PUDASJÄRVI 

Kiinteistöhuollot
Remontit ja korjaukset

Huutokauppa
lakkautetuilla kouluilla:

Puhos ma 14.12.2009 klo 12.00
Ervasti ma 14.12.2009 klo 17.00
Hetekylä ke 16.12.2009 klo 12.00

Koulutuslautakunta 8.12.2009

Myytävänä on koulun irtaimistoa.
Tavarat on maksettava
paikan päällä käteisellä.

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuuston
istuntosalissa (Otava) tiistaina 15. päivänä joulukuuta
2009 alkaen klo 14.00.
Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista  on nähtä-
vänä kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimistossa
perjantaina 18.12.2009 klo 12.00-15.00.

PUDASJÄRVI

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärvi 4.12.2009

Mukana Aila Pyörälä ja kumpp.
Tarjoilua, myyjäiset, arpoja!
Tulkkaus englanniksi tarvittaessa.

JOULUJUHLA
Su.13.12.klo 11 Kauppatie 32

TERVETULOA!
Järjestää Helluntaiseurakunta
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Liikkeemme avoinna 
sunnuntaina 13.12. ja 20.12.

klo 12.00 – 16.00

Kauppatie 4
Pudasjärvi 
(08) 822 415

Joustavat
maksuajat

Sunnuntaina 13. ja 20.12.
klo 12-16

JOULUN
AUKIOLOAJAT:

Perjantaina 11.12. 
klo 9-21

Joulukuun aukioloajat:
Ma-To klo 10-17

Pe klo 10 -18, La klo 10-14
Su klo 12-16

Tulehan Joululahja ostoksille…

avoinna joka päivä aattoon asti!

Jukolantie 4, Pudasjärvi
(Amareton ja Värikeskuksen välissä)

PUDASJÄRVEN 
HAUTAUSTOIMISTO

ja KUKKA KY 

Joulun aukioloajat:
13.12 klo 10.00-14.00
20.12 klo 10.00-18.00

puh. 08-821 122, 823 355

perjantaina 11.12.
avoinna klo 21asti

Joulunajan aukioloajat:

sunnuntaina 13.12 ja 20.12.
avoinna klo 12-16

Joululahja -tarjouksia!
Glögipannu kuumana!

Joulun aukioloajat:
sunnuntaina 13.12. ja 20.12.

klo 12-16

Jouluextraa sunnuntaisin!

Tulethan ostoksille!

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


