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MINILÄPPÄRIT esim:
Asus EeePC 1001HA 285,-
Asus EeePC 1005HA 345,-

Kysy myös
muita

malleja!!!

Samsung NC10
sis.rak 900/2100Mhz
3G modeemi    495,-

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLA

P. 010 666 8420

Wintti
avoinna 23.00-04.00

TERVETULOA!

Pe ja la myös
KARAOKE

TULOSSA mm.
La 26.12. Romeot
To 31.12. Naseva
La 2.1. Sway

Disco by Mr. M

lippu 10€ sis.ep

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

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

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI -lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.12.2009

nro 35 2009

Lauantaina
19.12.
VEGA

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

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA
Pe 18.12. Trio Crystal
La 19.12. Trio Crystal

Pe 25.12. Tanssiorkesteri Kisällit
La 26.12. Tukkijätkät

tervetuloa!

pe ja la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

Hyvää Joulua!

• liukuovet ja tilanjakajat
• pyörästöillä 10 vuoden

takuu
• mittatilaustyönä meiltä
• käytössämme3D

suunnitteluohjelma
• katso myös www.kabinetti.fi
• myös asennus ja rahoitus

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

Tammikuussa ilmai-
nen mittaus.

Varaa  aikasi heti!

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

PUKINKONTTIIN...

JOULUNAJAN
AVOINNAOLOAJAT

Ma 21.12 klo 14-22
Ti 22.12 suljettu
Ke 23.12 suljettu
To 24.12 suljettu
Pe 25.12 klo 20-04
La 26.12 klo 12-04
Su 27.12 klo 12-18

Nintendo Wii Black
Special Edition sisältää:
- 1 Nunchuk
- 1 Wiimote
- Wii Motion Plus
- Wii Sport resort

259 €

Wii tarvikkeet esim:
- Fitness Lauta 89 €
- Tanssimatto 25 €
- Megasport-setti : 13-osainen setti urheilu-
  peleille mm.golf- ja tennismailat 39 €
- Wii-Pyssy sisäänrakennetulla laserilla 15 €
- Wii konepistooli
- Guitar Hero
  langaton
  kitara,
  ps2,ps3, Wii 15 € 50 €

Edullinen Micro-One AMD Pelikone
Windows 7 64Bit Homepremium/ Prosessori:AMD Athlon X2 5000+/ Hiljainen Arctic
Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 jäähdytys/ Muisti: 2GB DDR2 , (4 GB + 40e)/ Kiintolevy:
500GB Sata/ Näytönohjain: ECS 9800GTe 512mb (Arctic Cooling jäähdyttimellä)/
Optinen asema: DVD-RW (Tällä hetkellä Sony Optiarc)/ Kotelo: Maxcube Vortex
3620 (Mukana 2x 12cm tuulettimia)/ Virtalähde: 500w 12cm tuulettimella/ Takuu 24kk/
*Kone voidaan toimittaa myös Windows XP käyttöjärjestelmällä

590 €

259 €

KYSY MYÖS  YAMAHA
KOTITEATTERI TARJOUKSET!!!

AMMATTITASON
MadBoy MFP-1000
KARAOKE SOITIN

Todella laadukas
Kenwood RXD-M707 CD
Stereosarja
- CD-MP3-Radio-USB-Kasettidekki
  ja I-Pod telakka
- USB tallennus, voit tallentaa
  esim. CD:ltä   USB:lle
- 2 X 45W  kaiuttimet

Rockford Fosgate
R1L-1X12 Subbari setti:
- 12" Koteloitu Subwoofer
- Järeä R500-1 , 500W Vahvistin
- Johtosarja. sis. Virta, maa, RCA,
  herätejohdot,
sulake, liittimet 390 € !!!

TESTIMENESTYJÄ!

Meta Targapark
peruutustutka

(norm 149 €)
99 €

- Todella helppo asentaa,
  ei tarvitse porata reikiä !
- Asennetaan rekisterikilven alle
- Takuu 36kk

Jytinää autoon !!!

• Digitaalinen sävelkorkeuden säätö
• 2 mikrofoniliitäntää omilla äänenvoimak-
kuussäädöillä • Musiikin äänenvoimakkuu-
densäätö • Säädettävä digitaalinen kaiku •
SD kortti lukija lukee MMC-, MS- ja SD &
SDHC kortit • USB 2.0 tukee USB muis-
titikkuja ja ulkoisia kovalevyjä
*USB tallennus, voit tallentaa DVD/CD -
sisällön USB:lle!!!

LAADUKAS MIKROFONI KAUPANPÄÄLLE

169 €

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

10" LED matta/ 1 GB/ 160 GB
Windows XPH/ Akunkesto 4h/
Väri valkoinen/ Takuu 24 kk

Asus EeePC 1001HA

279,-

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,-

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

Asus 23.6" LCD-TV DVB-T

299,-

JOULJOULJOULJOULJOULUN MONIPUOLISET LAHJUN MONIPUOLISET LAHJUN MONIPUOLISET LAHJUN MONIPUOLISET LAHJUN MONIPUOLISET LAHJAAAAATTTTT

Wi-Fi, GPS vastaanotin
Walkman –soitin/ 3MP kamera

Sony Ericsson W715

(ovh 449)219,-
8MP kamera, autofo-
cus ja Xenon
salama/ GPS
 vastaanotin/
 Wayfinder navigator

Sony Ericsson C905

259,-

Pöytä -GSM
puhelimet alkaen

99,-

Buffalo MiniStation
320Gb ulk. USB kiintolevy

69,-

499,-
15.6"/ 2GB/ 320 GB
DVD LightSribe -asema/ Bluetooth
2MB webkamera/ Win7

HP Compaq 615

TOMTOM XL
4.3" laajakuva
Eurooppa
42 maata

(ovh 599)

TomTom navigaattorit:

TOMTOM Start
Selkeä ja
helppokäyttöinen
Pohjoismaat

229,-
149,-
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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 35/2009-lehti 35/2009-lehti 35/2009-lehti 35/2009-lehti 35/2009

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

Velkaa asukasta kohden tu-
lee ensi vuonna olemaan
asukasta kohden 2789 euroa,
kun se tällä hetkellä on 2397
euroa/asukas. Kaupungin
talouden vuosikate ennen

poistoja on vuonna 2010
noin 1,7 miljoonaa euroa po-
sitiivinen. Poistojen jälkeen
tilikauden tulos on kuitenkin
negatiivinen lähes 0,5 mil-
joonaa euroa. Talouden tasa-

paino saavutetaan siten, että
vuonna 2012 tilikauden tulos
kääntyy positiiviseksi.

-Kaupungin omat toi-
menpiteet valtuuston ke-
väällä 2009 päättämän tasa-
painotusohjelman täytän-
töön panosta ovat olleet
olennainen osa talousarvion
laadintaprosessia, totesi kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila.

-Huhtikuussa 2009 pää-
tetty talouden tasapainotus-
ohjelma perustuu valtuusto-
ryhmien yhteiseen tahtoon ja

Kaupungilla tiukka budjetti ensi vuodelle:
Tavoitteena peruspalvelujen turvaaminen

Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontui
15.12 ja päätti hyväksyä ensi vuoden talous-
arvion ja taloussuunnitelman vuosille 2011-

2012. Kaupungin toimintatuotot tulevat olemaan
68 miljoonaa euroa ja toimintakulut 72 milj.

euroa eli toimintakatteeksi jää 3,6 milj. euroa.

nyt ja tulevaisuudessa

Hartaus

Tämä sunnuntai omistetaan lasta odottavalle Marialle, Herran äidille. Vapahta-
jan äidin odotus ja Herran kansan joulun odotus kuuluvat yhteen.
Jouluun valmistautumisen loppuvaihe alkaa. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla
valmis suuren sanoman vastaanottamiseen.

4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä

Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 20.12.
klo 10. Toimittaa Oskari
Holmström, avustaa Juha
Kukkurainen, kanttori Keijo
Piirainen.

PUDASJÄRVI
Matkalla adventista jou-
luun,
lasten joululaulut ja joulu-
kirkko seurakuntakodissa su
20.12. klo 15.00. Kahvit ja
mehut.
Vox Margarita- kuoron jou-
lukonsertti
kirkossa su 20.12. klo 19.
Kuorot:
lapsikuoro to 17.12. klo
16.30, nuorisokuoro to 17.12.
klo 16.30, kirkkokuoro to
17.12. klo 18.
Päiväkerhot, perhekerhot ja
lapsiparkki
käynnistyvät viikolla 2, alka-
en ti 12.1.2010. Kauneimmat
joululaulut kirkossa pe
18.12. klo 19. ja kirkossa ma

21.12. klo 19. mukana kansa-
laisopiston puhallinorkeste-
ri.
Rauhanyhdistykset:
Joulujuhlaseurat Sarakylän
koululla su 20.12. klo 19. Jou-
lulauluilta Kurenalan ry:llä
su 20.12. klo 17. Kirkkoher-
ranvirasto ja toimistot kiin-
ni pe 18.12.
Kastettu:
Jasmiina Rosa Maria Väärä-
niemi, Elena Matilda Luok-
kanen, Jenna Eerika Marian-
ne Vähäkuopus.
Haudattu:
Väinö Vilho Allan Virranka-
ri 86, Tuomas Erkki Hiltula
80, Aili Elsa Timonen 98,
Anna Marjatta Timonen 54.

Kirkolliset ilmoitukset

sopimukseen saattaa Pudas-
järven kaupungin kuntata-
lous perusteiltaan kuntoon.
Vaikka talouden yleinen
nousu lähtisikin käyntiin,
jatkuu valtionosuuksien vä-
henemä vielä vuosia ja vai-
kuttaa kaupungin tuloja
leikkaavasti. Paras-hank-
keen velvoitteiden mukaan
sosiaali- ja terveystoimen jär-
jestämisvastuu siirtyy ensi
vuoden alusta Oulunkaaren
yhteistoiminta-alueelle,
vaikka rahoitusvastuu jää-
kin kaupungille. Noin puo-
let kaupungin vakituisesta
henkilökunnasta siirtyy Ou-
lunkaaren kuntayhtymän
palvelukseen. Kun kaupun-
gin henkilöstömäärä vähe-
nee, palvelujen ostaminen
yksityiseltä sektorilta kas-
vaa. Lasten päivähoito siir-
tyy vuoden 2010 alusta sivis-

tystoimen päävastuualuee-
seen.

-Huolimatta palvelura-
kenteen muutoksen vaati-
mista leikkaus- ja muutostoi-
mista, on kuntalaisten työs-
säkäyntimahdollisuuksia ja
sitä kautta tuloveropohjan
vahvistumista tuettava elin-
keinotointa ja kaupungin
elinvoimaisuutta tukemalla.

Kaupungin talouden ja
toiminnan tasapainon saa-
vuttaminen edellyttää luot-
tamushenkilöorganisaation,
kaupungin henkilöstön ja
johtavien viranhaltijoiden
saumatonta yhteistyötä ja
yhteistä tahtoa saavuttaa
asetettu tavoite. Kaikilla ta-
sapainottamistoimilla tähdä-
tään siihen, jotta kaupunki
pystyy turvaamaan perus-
palvelut ja että ne pystyttäi-
siin turvaamaan myös tule-
vaisuudessa.

Henkilökunnan jaksami-
sen tukemiseksi vuonna
2010 käynnistyy Ilo-hanke,
joka sisältää suunnitelmalli-
sia toimenpiteitä edistää
henkilöstön työssäjaksamis-
ta, vähentää sairaudesta joh-
tuvia poissaoloja ja jatkaa
työikää. Hyvin voipa henki-
löstö on kaupungin tärkein
voimavara, totesi talousarvi-
ota esitellyt Kaarina Daavit-
tila.

Heimo Turunen

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...

Kauttamme
LVI-, sähkö-, sekä
peltisepäntyöt
ammattitaidolla

KYSY TARJOUS!
NYT LAADUKKAAT SULANAPI-
TOKAAPELIT ERIKOISEHDOIN
MYÖS ASENNETTUNA.

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

www.lvijarauta.fi

Kysy tarjousta!

JOULJOULJOULJOULJOULUTERUTERUTERUTERUTERVEHDVEHDVEHDVEHDVEHDYYYYYSSSSS
PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEEN

Julkaisemme Pudasjärvi-leh-
den numerossa 36 maksulli-
sia (kysy edullinen tarjous)
joulutervehdyksiä. Lehti il-
mestyy poikkeuksellisesti tiis-
taina 22.12. Tervehdykset toi-
mitukselle mieluummin lau-
antai-iltaan 19.12 mennessä.

Kaupunginvaltuusto ko-
koontui ryhmäkuvaan en-
nen kokousta.(Kuva hei-
mo Turunen)
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Ensimmäinen näyttely Tam-
pereen Verkarannassa vuon-
na 2003 kesti kuukauden ja
se oli ensimmäinen askel
kohti isompaa tunnettavuut-
ta. Seuraavan vuoden kesäl-
lä 2004, pajukukat somisti-

vat erään sisustusarkkiteh-
din näyttelygalleriaa koko
kesän ajan kestävässä näyt-
telyssä Suomenlinnassa.

 Yksi suurimmista näytte-
lyistä, joissa Hugo Koivu-
kangas on tuotteillaan ollut
mukana, on Design Forum
Finland, joka pidettiin Hel-
singissä 2006. Erittäin paljon
tunnettavuutta tuonut näyt-
tely oli myös Mikkelin Ken-
käverossa pidetty, neljä kuu-
kautta kestänyt näyttely. Sen
aikana hänen tuotteisiin kävi
tutustumassa kävijöitä 40:stä
eri kansallisuudesta. Sen jäl-
keen kädentaitaja on saanut
messukutsuja eri puolille
Eurooppaa ja jopa Yhdysval-
toihin.

Pajukukkien valmistami-
nen on aikaa ja taitoa vaati-
vaa työtä. Kukka tehdään
tuoreesta pajusta vuolemal-
la ja kuivattamalla. Varrelli-
sen kukan valmistus voi vie-
dä useamman viikon. Uusi-
en tuotteiden kehittely on
jatkuvaa ja pajukukkien li-
säksi Hugo Koivukangas
valmistaa mm. koruja po-
ronsarvesta ja – nahasta. Li-
säksi hän työstää myös tuh-

Hugo Koivukangas on tunnettu Pajukukka –
tuotteistaan ulkomaita myöten. Hän aloitti

pajukukka -harrastuksen noin 7 vuotta sitten
Pudasjärvellä

Pajusta kukkaa

kasta posliinisia kelloja, jois-
sa on käytetty somisteena
poronsarvea.  Ideoita hänel-
tä tuntuu löytyvän vaikka
millä mitalla.

Hugo Koivukangas kier-
tää paljon lähialueen messu-
ja, joihin kuuluvat Oulun ja
Rovaniemen käsityömessut.
Hän on ollut useana vuonna

esittelemässä tuotteita myös
Oulussa MLL:n järjestämillä
joulumessuilla. Vuosien ai-
kana hän on ehtinyt olla
mukana useissa tapahtumis-
sa. Mieleenpainuvin työsar-
ka on tälle käsityöläiselle
erään hääparin koko juhlan
somistaminen pajukukilla.
Kukkia tarvittiin noin 1200

kappaletta ja niiden työstä-
miseen kului useampi vuo-
si. Kukkia oli ripoteltu joka
paikkaan, kuten morsiamen
kampaukseen, pitopöytään
kuin vieraidenkin pöytiin ja
karkkirasioihin. Hääpari oli
lopputulokseen erittäin tyy-
tyväinen. Pajukukka –har-
rastus tuo Hugolle elämään

sisältöä ja hän aikoo jatkaa
harrastusta niin kauan kuin
terveyttä ja intoa riittää.
Nämä kukat eivät lakastu tai
kuihdu aikojen saatossa, jo-
ten ne ovat kaunis ja kestä-
vä lahja ystävälle tai muka-
va lisä oman kodin sisustuk-
seen. (ah)

Pajukukkien val-
mistaminen on ai-
kaa ja taitoa vaati-
vaa työtä. Kukka

tehdään tuoreesta
pajusta vuolemalla

ja kuivattamalla

Pajukukka –harrastus tuo
Hugolle elämään sisältöä
ja hän aikoo jatkaa harras-
tusta niin kauan kuin ter-
veyttä ja intoa riittää

Liikkeiden jouluajan aukioloaikoja

Joulukuun aukioloajat:
Ma-To klo 10-17

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

Jouluaattona klo 9-12

Tulehan Joululahja ostoksille…

avoinna joka päivä aattoon asti!

Jukolantie 4, Pudasjärvi
(Amareton ja Värikeskuksen välissä)

tonttuasut ja -lakit, joulupukinasut
UUTUUTENA

pimeässä hohtavat palapelit!

Joulun aukioloajat:

Tulethan ostoksille!

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

Jouluaattona 24.12. klo 9-13

yli 100€ ostoksista kaupan päälle
4 GB:n muistitikku!

Jouluextraa sunnuntaisin!

sunnuntaina 20.12.
klo 12-16

Aukioloajat:

jouluaatto 24.12. klo 9.00–13.00

joulupäivä suljettu

tapaninpäivä suljettu

sunnuntaina 27.12. klo 12.00–15.00

uudenvuoden

aattona 31.12. klo 9.00–16.00

uudenvuoden päivänä suljettu

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 821 185

JOULUN
AUKIOLOAJAT:

Sunnuntaina 20.12.
klo 12-16

Jouluaattona 24.12.
klo 9-12

Pudasjärven  hautaustoimisto ja 
Kukka ky, Pihlaja

puh. 08-821 122, 0400 330 058

Joulun aukioloajat:
pe 18.12. klo 9.00 - 21.00
la 19.12. klo 9.00 - 18.00
su 20.12. klo 10.00 - 18.00
ma-ke 21-23.12. klo 9.00 - 21.00
jouluaatto klo 8.00 - 12.00
joulupäivä suljettu
la-su 26-27.12. klo 11.00 – 13.00

Koillismaan Kuntoneva
Ohjatut ryhmät tauolla 
21.12.2009-10.1.2010

Kuntosali suljettu
23.-27.12., 31.12-3.1., 6.1.

28.12.-30.12.09
kuntosalilippu vain 2 €

Avoinna 21.12.09-10.1.2010 
ma-to 10-18, pe 10-17

http://kuntoneva.kotisivukone.com
044-294 4345

Puistotie 2, Pudasjärvi

Joulunajan aukioloajat:

sunnuntaina 20.12.
avoinna klo 12-16

Jouluaattona suljettu

Uudenvuodenaattona
31.12. klo 9-14

Joululahja -tarjouksia!

Kysy
tarjous!

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

keskiviikkona 23.12. klo 7-15
Jouluaattona suljettu
Uudenvuoden aattona klo 7-15

Muina aikoina ma-pe klo 7-15
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AIKA LAITTAA LÄMMITYS-
JÄRJESTELMÄT KUNTOON!

Tule keskustelemaan eri vaihtoehdoista
ALKUTALVEN TARJOUKSET
Asennuskaapelit
MMJ 2x1,5 s 0,65 €
MMJ 3x2,5 s 0,95 €
MMJ 5x1,5 s 0.95 €
Sulanapito-
kaapeli 4 m 49 €
Öljytäytteinen
lämpöpatteri
1000 W siirrettävä25 €

EDULLISTA
LÄMPÖÄ

Ilmalämpöpumput
asennettuna

PYYDÄ TARJOUS

www.lvi.center.fi
Avoinna

ma-pe 9-17
Jouluaattona suljettu

Pudasjärvi, Kauppatie
(käynti Varsitien puolelta)
p. 040 350 8905, 040 350 3115
Oulu, Moreenikuja 3
Kari Mäki p. 0400 954 628
Juha Göös 040 352 2455

Oulunkaaren seutukunnan
toiminta muuttuu olennai-
sesti vuoden 2010 alussa
käynnistyvän sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen yhteistoi-
minta-alueen vuoksi. Kun-
nista siirtyy noin 600 työn-
tekijää kuntayhtymän työn-
tekijöiksi. Seutuvaltuusto
hyväksyi Oulunkaaren kun-
tayhtymän talousarvion
vuodelle 2010. Kuntayhty-
män talousarvion loppu-
summa on lähes 87 milj. eu-
roa, joista sosiaali- ja terve-
yspalvelujen osuus on yli 82
milj. euroa.

Vuoden 2010 talousarvio
ja toimintasuunnitelma on
laadittu sosiaali- ja terveys-
palvelujen osalta järjestämis-
keskuksen kuntien kanssa
käymien neuvottelujen pe-

rusteella. Kuntien antama ta-
loudellinen raami sosiaali- ja
terveyspalveluille perustuu
esille tulleisiin toiminnalli-
siin ja taloudellisiin kehittä-
mistarpeisiin. Kuntien talou-
den raami vaihtelee vuoden
2009 tilanteeseen miinus-
merkkisestä noin neljän pro-
sentin kasvuun. Yhteenlas-
kettu sosiaali- ja terveyspal-
velujen kasvuprosentti on
alle kaksi prosenttia.

Kuntayhtymään kuuluu
vuoden alusta neljä kuntaa:
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja
Vaala. Yli-Iin kunta ei ole
enää kuntayhtymän jäsen
Oulun kanssa tehtävänkun-
taliitoksen vuoksi. Simon
kunnan kanssa on sosiaali- ja
terveyspalvelujenyhteistyö-
selvitys käynnissä ja Simon

kunnan osalta päätöksente-
ossa maaliskuussa 2010.

Kuntayhtymän luonne
muuttui jo vuoden 2009
alussa, kun seudullinen kun-
tapalvelutoimisto (talous-,
henkilöstö- ja tietopalvelut)
käynnistyi. Kuntayhtymä on
hoitanut myös yritysten seu-
dullista elinkeinoneuvontaa
yhteistyössä kuntien kanssa.
Jatkossa aluekehittämistä
tehdään työ- ja elinkeinomi-
nisteriön rahoittamalla
KOKO -ohjelmalla. KOKO:n
tavoitteena on parantaa
kaikkien alueiden kilpailu-
kykyä ja tasapainottaa alue-
kehitystä tukemalla alueiden
vuorovaikutusta ja verkottu-
mista. Vuoden 2010 ohjel-
man toimenpiteet liittyvät
Oulunkaarella asumisen
sekä työn ja liikenteen yhdis-
tämiseen, kuntakeskusten
kehittäminen vetovoimaisik-
si asuin-, kauppa- ja työpaik-
ka-alueiksi sekä alueen vah-
vuuksien ja mahdollisuuksi-
en viestintä ja markkinointi.

Seutuvaltuusto hyväksyi

kokouksessaan kuntayhty-
män hallintosäännön ja luot-
tamushenkilöiden palkkio-
säännön ja täydensi uudiste-
tun perussopimuksen mu-
kaisesti hallituksen ja tarkas-
tuslautakunnan kokoonpa-
noa. Seutuhallitukseen valit-
tiin Iistä Ilkka Pakonen (hen-
kilökohtainen varajäsen Jo-
hannes Tuomela), Pudasjär-
veltä Aune Ekdahl (Antero
Kokko), Utajärveltä Ahti
Moilanen (Tapani Mikko-
nen), Vaalasta Terttu Kuuse-
la (Aino Leinonen). Tarkas-
tuslautakuntaan valittiin
Utajärveltä Jaakko Rikkola
(vara Kaisu Merilä) ja Vaa-
lan Vuokko Karjalaisen va-
rajäseneksi valittiin Reino
Huotari Vaalasta.

Pudasjärvellä
vetovastuu
saavutettavuuden
selvityksessä
Seutuvaltuuston jälkeen ko-
koontui seutuhallitus, jota
johtaa Vesa Riekki Pudasjär-

   

 

   

   

   

 
  

   

 

 
  

    

   

   

  

  

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

        

         

    

            

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Oulunkaaren kuntayhtymään

Oulunkaaren seutuvaltuusto kokoontui 11.12 Iin
Kuivaniemen Merihelmessä. Pudasjärveltä

valtuustoon kuuluvat Erja Komulainen, Eero
Oinas-Panuma, Tapio Pohjanvesi, Vesa Riekki ja

Paavo Tihinen.

Seutuhallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Riekki Pudasjärveltä (kuvassa oikealla), joka ehti hallituksen
kokouksesta Syötteelle lumimaan avajaisiin, jossa kuva on otettu.

veltä. Muina pudasjärvisinä
jäseninä ovat Kaisa Nivala,
Paavo Tihinen, Kaarina Daa-
vittila ja uutena 11.12 halli-
tukseen valittu Aune Ek-
dahl.

Hallitus delegoi siirretyn
henkilöstön sijoituspäätös-
ten teon muiden kuin esi-
miesasemassa olevien osalta
kuntayhtymän johtajalle.
Seutuhallitus päätti, että työ-
sopimussuhteiset ja virasta
työsuhteeseen muuttuvat
työntekijät siirtyvät kunta-
yhtymään nykyisillä nimik-
keillä. Työsuhteisten tehtävi-
en yhdenmukaistetut va-
kanssinimikkeet ovat palve-
lutuotantolautakunnan pää-
töksenteossa alku vuodesta
2010.

Seutuhallitus päätti lisäk-
si, että jatkossa uusien ja tois-
taiseksi täytettävien työsuh-
teisten vakanssien ja virko-
jen täyttöluvan antaa kunta-
yhtymän johtaja. Palvelu-
tuotantolautakunta päättää
vakansseista ja niistä pide-
tään voimassa olevaa luette-

Seutuhallitusta täydennettiin ja Pudasjärveltä valittiin hal-
litukseen Aune Ekdahl, joka monissa tilaisuuksissa on
totuttu näkemään juontajana mm pitäjämarkkinoilla.

loa palvelualueittain.
Seudulliseksi vastaavaksi

ohjaajaksi valittiin Paavo
Virkkunen Iistä.

Pudasjärvelle annettiin
vetovastuu, päätettäessä to-
teuttaa selvitys ihmisten, ta-
varoiden ja tiedon liikkumi-
sesta alueelle ja alueelta sekä
alueen sisällä ja logististen
tekijöiden vaikutukset sisäi-
seen turvallisuuteen. Tähän
sisällytetään ennakointiasia-
na mahdollisen merkittävän
öljyn hinnan nousun vaiku-
tukset.

Selvitetään myös ns. hy-
vien käytäntöjen levittämi-
nen esim. työmatkabussin
monistamismahdollisuudes-
ta muille väleille.

Muokataan ammattilai-
sen johdolla kuntien tiedo-
tus- ja markkinointikäytän-
teitä sekä toteutetaan käy-
tännössä yksi viestintätoi-
menpide kuntaa kohti vuo-
den 2010 aikana sekä yksi
yhteinen markkinointita-
pahtuma. (ht)

Lähetä joulutervehdyksesi Pudasjärvi-lehdessä!
Joululehti ilmestyy tiistaina 22.12.09
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Angora,
luonnon oma
high tech - tuote!
Angoravillaa saadaan ango-

rakanista. Se on hienoa, peh-
meää ja varsin kallista. An-

goralankaan on usein sekoi-
tettu jotain ainetta kuten ta-
vallista villaa ja keinokuituja
kuten polyamidia. Näin lanka

on kestävämpää ja edulli-
sempaa.

Angoran raaka-aine keritään kaneil-
ta samalla tavoin kuin villa lampail-
ta. Angorakanin karva on läpeensä
täynnä ilmakammioita, rakenne vas-
taa kaksoisseinän rakentamistavan
periaatteita. Ilmakammiot toimivat
tasapainottavina sulkuina kosteudel-
le (hikoilu) ja huolehtivat aktiivisesti
ilmanvaihdosta. Ontelo-kaksoissei-
nämä -rakenteen ansiosta on angora-
karva kaiken lisäksi erinomaisen
joustavaa. Karva imee itseensä hel-
posti kosteutta ja kuljettaa sen pois
täydellisen hiushuokoissysteemin
avulla tuntumatta kuitenkaan yhtään
märältä tai kylmältä.  Kun angorasta
tehdään kangasta, moninkertaistuu
yksittäisten karvojen vaikutus ja syn-
tyy kokonainen ilmastointijärjestel-
mä. Angoratuotteet tuntuvat yllä iha-
nan kevyiltä ja mukavilta.

Pörröisen ja pehmeän angoravai-
kutelman saavuttamiseksi 10-30 pro-
senttia angoravillaa riittää. Angora
on neulelankojen ja kankaiden mate-
riaali. Kosteuden imemis -ja lämmön-
eristämiskykynsä vuoksi angoravil-
la on mitä parhain materiaali terve-
ysalusvaatteiden ja lämmittimien val-
mistuksessa.

Karvojen ainutlaatuisen mikro-
skooppisen rakenteen ansiosta on
angoravilla noin kahdeksan kertaa
lämpimämpää kuin sama määrä lam-
paanvillaa! Sen elektromagneettinen
vaikutus on verrattavissa kissan turk-
kiin ja se auttaa reumaattisiin saira-
uksiin. Angoravillatuotteita on saa-
tavana Pudasjärven Luontaistuotteel-
ta.

Johanna Malinen

Mokkulalla 

surffaaminen on 

nyt vauhdikasta 

kuin Turbo-

Mersulla ajelu.

Rajoittamaton nopeus 10 Mbit/s asti 24 kk:n 
ajaksi 24 kk:n sopimuksella (sis. DNA Netti-
kaista 2M 29,80 ¤/kk + DNA Lisänopeus (max 
10M) 0 ¤ + Mokkula 0 ¤ = 715,20 ¤). Voimassa 
24.12.2009 asti. 24 kk:n jälkeen: DNA Netti-
kaista 2M 29,80 ¤/kk ja DNA Lisänopeus (max 
10M) 5,10 ¤/kk. Käyttö ulkomailla ja normaaliin 
teleliikenteeseen erillisen hinnaston mukaisesti. 
Kampanjatuotteella saa parhaan mahdollisen nopeuden 3G-verkosta. Teoreetti-
nen enimmäisnopeus 10 Mbit/s, on saavutettavissa rajoitetusti 3G-verkon alueel-
la. Nopeuden tyypillinen vaihteluväli on 0,2-6 Mbit/s. Nopeus voi vaihdella 
riippuen mm. samanaikaisten käyttäjien määrästä, yhteyden laadusta ja tietoko-
neesta. 3G-verkon ulkopuolella EDGE- ja GPRS -nopeudet. Lisätiedot www.dna.fi 

Lehden viime numerossa oli puunarvausjuttuun
päässyt painovirhepaholainen kun Seppo Parkki-
lan nimi oli muuttunut Seppo Marttilaksi. Julkai-
semme uudelleen Seppo Parkkilan muistelun puu-
vanhuksesta.

Seppo Parkkila:
-Ison lehdon laidassa, kun lähdetään Yli-Kurelta
Pintamolle päin. Siinä on laakea kangas, jonka reu-
nassa puu on ihailtavana. Viime kesänä olen sen
viimeksi sen nähnyt, kun olin Anneli-emäntäni
kanssa marjareissulla. Iso roso puun kyljessä on
minun puumerkki noin 40 vuoden takaa. Silloin
oli huono keli, levähdin puun juurella ja pyöritte-
lin samalla puumerkin. Olin siihen aikaan 25 -vuo-
tias. Isä oli Santaholmalla tukkien mittaustyössä ja
olin hänen mukanaan.

Siihen aikaan puun ympärysmetsä oli hakattu
laakeeksi 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 muisti-
vat sen saman ikäisenä ja näköisenä eli yli 100 vuo-
den takaa. Nyt alueelle on kasvanut synkkä metsä.
Kuvan lähettänyt Martti on tosi hyvä ystävä ja sa-
man ikäinenkin kanssani.

Korjaus puujuttuun

Angorakani

M. PEKKALA MAALAUSLIIKE
- tasoite- ja

maalaustyöt
- tapetointi
- laatoitus
- julkisivujen

pinnoitteet ja
saneeraustyöt

puh. 040 581 7403

OTA YHTEYTTÄ JA

PYYDÄ TARJOUS

JOULJOULJOULJOULJOULUTERUTERUTERUTERUTERVEHDVEHDVEHDVEHDVEHDYYYYYSSSSS
Julkaisemme Pudasjärvi-lehden numerossa
36 maksullisia joulutervehdyksiä. Joululeh-
ti ilmestyy poikkeuksellisesti tiistaina 22.12.
Tervehdykset toimitukselle mieluummin
lauantai-iltaan 19.12 mennessä.

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEENVI-LEHTEEN

Iloista Joulun odotusta!
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KANGAS-

JA

KUDEAUTO

Taivalkosken tori
torstaina 17.12.

Pudasjärven tori
perjantaina 18.12.

Palatalo puhelin 
0500 285 040

PronailsPronailsPronailsPronailsPronails
Puh. 040 487 5479
Lahjakortit pukinkonttiin!

Tarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja Pee

www.savenmaa.fi
PIIKKIMATTO

Isot koot!

alk.17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.90

Akupainantamatto

alk.

SUKSI-
SETTI

Armeijan tuote

19.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.90

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

Myymälä on vuokrattu Pu-
dasjärven kaupungilta ja se
on lisäämässä Syötteen mat-
kailualueen tarjontaa mat-
kailijoille. Myymälässä on
oman perheen pajatöiden
kirveiden, puukkojen ja
kynttiläjalkojen sekä Marja-
Leenan huovutustöiden li-
säksi muun muassa Kyntti-
lätalon kynttilöitä, puutöitä
ja koruja. Jos jollakin käsi-
työntekijällä on myytäviä
tuotteita, Marja-Leena toi-
voo hänen ottavan yhteyttä.

Syötekeskuksella 15 vuot-
ta työskennelleellä Marja-
Leenalla yrittäjäksi lähtemi-
nen on ollut suunnitelmissa

Käsityömyymälä
avataan Syötteelle

jo pitkään. Kun löytyi sopi-
vat tilat, päätös oli helppo
tehdä. Aikaisemmin 27 neli-
ön tila oli toiminut kokous-
tilana.

–Täällä Syötteellä voisi
olla enemmänkin toimitilo-
ja tarjolla pienyrityksille, to-
teaa Marja-Leena, joka on
tehnyt käsitöitä koko ikänsä.
Hän oli käynyt ammattikou-
lussa ompelijan linjan ja ai-
koo myös liikkeessä tarjota
korjausompelupalveluja.

Marja-Leena suunnittelee
pitävänsä liikkeen avoinna
joka päivä 10-17.  Avajaispäi-
vänä on kahvitarjoilu. (ht)

Syötteen Safaritalon alakerrassa avataan ensi
lauantaina 19.12 uusi käsityömyymälä Amalia.

Yrittäjänä toimii Syötteellä vuodesta 1982
asunut Marja-Leena Ronkainen. Hän kertoo,

että myymälässä on myytävänä
pudasjärveläisten kädentaitajien töitä, myös
jonkin verran hänen omiaan käsitöitä sekä

aviomiehensä Juha Ronkaisen sepän pajassa
tekemiä käyttöesineitä.

Marja-Leenan aviomies Juha on Syötteen kylällä lai-
tosmiehenä Pudasjärven kaupungin palveluksessa ja
tekee vapaa-aikana pajassaan sepän töitä.

Marja-Leena Ronkainen on suunnitellut yrittäjäksi läh-
temistä ja käsityömyymälän perustamista jo pitkän ai-
kaa. Sopivat tilat löytyivät Safaritalolta Syötteeltä ja
uuden liikkeen avajaiset ovat ensi lauantaina.

Amalian hyllyiltä löytyy
käsintehdyt joululahjat.
Kannattaa käydä tutustu-
massa.

VANHAN AJAN
KASKUT

LAULAISIN SINULLE
LEMPEITÄ LAULUJA
Kaunis romaani kahden
täysin erilaisen naisen
ystävyydestä.

MANNERHEIM
RUKAJÄRVELLÄ
Marsalkan tarkastusmat-
ka Rukajärven rintama-
suunnalle 1942.

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä.
Jokaisen sydämeen lämmin joulurauhan toivotus.

LAHJA Cecelia Ahern
Kiireen keskellä Lou unoh-
taa, mikä on tärkeää. Apu
tulee usein sieltä mistä sitä
vähiten odottaa.

11,9011,9011,9011,9011,90 26,9026,9026,9026,9026,9034,9034,9034,9034,9034,90
(44,10)(44,10)(44,10)(44,10)(44,10)

TULIAISET
MOSKOVASTA

19,9019,9019,9019,9019,90
(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)

24,9024,9024,9024,9024,90
(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)

(21,00)(21,00)(21,00)(21,00)(21,00)
(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)(33,60)

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 PUDASJÄRVI
P. 0440 821 040

Palvelemme
Sunnuntaina 12.00-16.00
Jouluviikolla 9.00-18.00
Jouluaattona 9.00-12.00
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Ohjelmassa oli puheiden lisäksi
Kurenalan koulun ala-asteen lasten
lauluesityksiä opettaja Mirja Laak-
kosen johdolla. Lapset myös koris-
telivat lumisia ja valaistuja kuusia
itse tekemillään koristeilla. Oulus-
ta saapunut Tiernapoikaryhmä
esiintyi ja joulupukki oli myös pai-
kalla. Yleisölle oli alueen esittely-
kierros sekä uusien hissien karusel-
li/taikamaton käynnistys. Avajai-
set jatkuivat lauantaina lumimaan
avajaiskemujen merkeissä. Iltapäi-
vän aikana oli taikamattohissin
käyttöön ottaminen tiernapoikien
esitys sekä lapsille suunnattu Au-
diRinnerieha. Joulupukki oli jaka-
massa karkkeja ja päätteeksi oli ilo-
tulitus.

Avajaistilaisuuden juontanut
Terentjeff kertoi, että Lumimaasta
löytyy kaksi leveää rinnettä, nap-
pihissi, karusellihissi, jossa voi har-
joitella tasapainoa suksilla, taika-
mattohissi, kumpareikko, pulkka-
mäki, leikkipaikka, lastenhoito-
paikka, nuotiopaikka, poroajelua ja

ihka-aidot porot nimeltään Musti
ja Lysti. -Tulkaa testaamaan uudet
hissit, hän vielä kehotti paikalla
ollutta yleisöä.

Oululla ja Pudasjärvellä
lähes 100 km yhteistä rajaa
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Eero Oinas-Panuma korosti pu-
heessaan, että Hiihtokeskus Iso-
Syöte Oy:n Lumimaa-investointi
osoittaa yrittäjäpariskunta Tarja ja
Jorma Terentjeffien vahvaa uskoa
Syötteen alueen matkailun tulevai-
suuteen. Nyt avattu Lumimaa vah-
vistaa koko Syötteen alueen veto-
voimaisuutta.

-Pudasjärven ja Syötteen mat-
kailussa on tapahtunut viime aikoi-
na monia muitakin myönteisiä asi-
oita. Pudasjärven kaupunki on va-
litsemansa elinkeinopoliittisen lin-
jansa mukaisesti irrottautunut kiin-
teistö- ja yritystoimintaan liittyvis-
tä omistuksistaan. Muun muassa
Syötteellä on omistusjärjestelyjen
avulla saatu uusia toimijoita vah-

Lumimaa avattiin yleisölle:

Syöte kehittymässä Suomen
vetovoimaisimpien matkailualueiden joukkoon

Lumimaan viralliset avajaiset Iso-Syötteellä olivat
perjantaina 11.12: Lumimaahan johtavan uuden portin

väliin viritetyn nauhan leikkasivat Pudasjärven
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ja

hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n toimitusjohtaja Jorma
Terenjeff. Uudet portit oli valaistu uusilla valoilla ja

jouluvaloja oli ripustettu myös lumisiin kuusiin.

vistamaan alueen matkailun
myönteistä kehitystä. Järjestelyjen
myötä Pudasjärven kaupunki pys-
tyy entistä paremmin vahvista-
maan omaa toimintaansa niillä sek-
toreilla, jotka kuuluvat kaupungin
toimialaan. Tällaisia ovat muun
muassa kaavoitus ja maankäyttö,
tiestö ja muu perusinfra. Myös
hyvä yhteistyö kaupungin ja kaik-
kien alueella toimivien yritysten
kesken on välttämätöntä. Syötteen
alueen vetovoiman muodostavat
kaikki tahot yhdessä, kertoi Oinas-
Panuma.

Hänen mukaansa Oulun kunta-
rakenne on muuttumassa niin, että
Yli-Iin liityttyä Ouluun, väestö-
määrältään yli 100 000 asukkaan
Oulu tulee Pudasjärven naapurik-
si ja kaupungeilla tulee olemaan
liki 100 kilometriä yhteistä rajaa.

Ylikiiminki on jo osa Oulua ja yh-
teistä rajaa on jo nyt pitkästi. Ou-
lulla on siis tunturi naapurissa.

-Lähiaikoina käynnistymässä
olevat Oulun lentoaseman laajen-
nustyöt vahvistavat merkittävästi
koko lähiseudun matkailun mah-
dollisuuksia. Nämä vetovoimateki-
jät on hyödynnettävä täysimääräi-
sesti Pudasjärven ja Oulun seudun
matkailussa. Monipuolisen luon-
tonsa ja hyvän palvelurakenteen
perustalle Syötteen alueesta voi-
daan luoda yhdessä niin valtakun-
nallisesti kuin kansainvälisesti yksi
Suomen vetovoimaisimmista ym-
pärivuotisista matkailualueista,
maalaili myönteisiä tulevaisuuden
kuvia Eero Oinas-Panuma.

Heimo Turunen

Lumimuutos – Elämää ja pe-
rinnettä -näyttely 26.9.2009 -
31.12.2009 Syötteen luontokes-
kuksessa. Näyttely koostuu Mika
Niemisen valokuvista, Eero Murto-
mäen installaatiosta ja Saija Lehto-
sen luonnon-materiaalitaiteesta.
Näyttely on osa perinteisiin poh-
jaavan suomalaisen yhteisön,
Osuuskunta Lumimuutoksen työ-
tä. Lumimuutoksen päämääränä on
rakentaa ja ylläpitää tervettä luon-
tosuhdetta käytännön keinoin.
Tanssiorkesteri Trio Crystal
18.-19.12. klo 21 Hotelli Iso-Syöt-
teellä.
Tanssiorkesteri Kisällit
25.12. Hotelli Iso-Syötteellä.
Tukkijätkät 26.12.
Hotelli Iso-Syötteellä.
Joulupäivän Juhlaillallinen Ra-
vintola Revontulessa 25.12.2009
klo 20.00, Romekievarintie 4, Syö-
te. Hinta 34,50 e/hlö (alle 12-v. puo-
leen hintaan). Varaukset 20.12.2009
mennessä. Varaukset ja lisätiedot
puh. 040 3561 335. Taustamusiikis-
ta huolehtii lauluryhmä EIKU.
Audi Rinnerieha 31.12.2009 klo
12.15
Soihtulasku 31.12.2009 klo
23.55.
Völkl Suksitapahtuma 2.1.2010
klo 13 Hiihtokeskus Iso-Syötteel-
lä. Tapahtumapaikkana eturinteet.
Leijonakisat 2.1.2010  klo 14
Hiihtokeskus Iso-Syötteenlumi-
maassa. Leikkimielinen ratalaskuki-
sa alle 13 v. Ilmoittautuminen klo
13.30 mennessä HiihtokeskusIso-
Syötteen hiihtokoululle. Osallistu-
mismaksu 2 e.
Kuntojumppa sunnuntaisin klo
16.00-16.45 kylätalolla. Jumpan ta-
voitteena on nostaa aerobista kun-
toa ja lihaskuntoa, kiinteyttää ja li-
sätä venyvyyttä. Kaikki kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mukaan.
Ohjaajana: Virpi Rytinki / 040
7560943, Pudasjärven kansalais-
opisto.
Syötteen Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton perhekahvila
on avoinna  aina perjantaisin klo
10 - 12 ja sinne ovat kaikki per-
heettervetulleita asuinpaikkakun-
nasta riippumatta. Tervetuloa!

Nauhan leikkauksen suorittivat Pudasjärven kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ja Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n
toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.

Kurenalan koulun kuoro esiintyi luokanopettaja Mirja Laakkosen
johdolla. Esitysten jälkeen lapset koristelevat itse tekemillään ko-
risteilla portin pielissä olevat joulukuuset.

Syötteen
tapahtuma-

kalenteri

Pudasjärvellä opiskelevat am-
mattikoululaisten matkailulinjan
oppilaat olivat tehneet suuren
työn Lumimaan avajaisten jär-
jestelyjen onnistumiseksi.

Lumimaan avajaisiin oli val-
mistunut laskettelurinteiden
juurelle kaksi uutta porttia,
jotka oli valaistu juhlavasti.

Avajaisjuhlallisuuksien jälkeen kutsuvieraat kokoontuivat ravinto-
la Pärjänkievarissa yhteiselle aterialle.
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Karppinen kertoi viime ke-
väänä käynnistetystä “Nuo-
ren turvapaikanhakijan pol-
ku Pudasjärvellä” –hank-
keesta, jossa on tavoitteena
nuoren alaikäisen, ilman
huoltajaa Suomeen saapu-
neiden turvapaikanhakijoi-
den  tukeminen. Siihen kuu-
luu heidän erityistarpeiden-
sa tunnistamista ja huomi-
oon ottamista turvapaikan-
hakuprosessissa ja ensivai-
heen sijoittumisessa ja ko-
touttamisessa paikkakun-
nalle. Hankkeessa on myös
toimintaa, jolla saadaan tur-
vapaikanhakija kiinnitty-
mään suomalaiseen arkitoi-
mintaan jo ennen kotoutta-
misprosessin aloittamiseen.

Projektipäällikkö Maria
Karppinen ja yrittäjäillan
vetäjä, kehittämisjohtaja
Mikko Kälkäjä toivoivat, että
nuoret turvapaikanhakijat
voisivat saada tilaisuuksia
päästä tutustumaan työelä-
mään eri yrityksissä.

Mikko Kälkäjä kertoi
käynnissä olevasta Pudasjär-
ven kaupungin tasapainotta-
misohjelmasta. Siihen kuu-
luu muun muassa elinkeino-

toimiston siirtyminen ensi
keväänä Pohjantähdestä
kaupungintalon toiseen ker-
rokseen teknisen toimiston
siirtyessä alakertaan. Säästö-
toimenpiteet ovat myös kos-
kettaneet elinkeinotoimen
henkilökuntaa.

–Ennen meitä oli neljä
henkeä täällä töissä, ensi
vuonna vain minä ja Sinik-
ka Timonen puolitoimisena
sihteerinä työskentelevät
elinkeinotoimessa, tuumasi
Mikko Kälkäjä. Hän kuiten-
kin vakuutti, että aloittelevil-
le yrittäjille löytyy neuvon-
taa ja apua. Yritysten kehit-
tämishankkeissa apua ja
neuvontaa saa muun muas-
sa tilitoimistoista. Myös Työ
ja Elinkeinotoimistossa ja
Oulunkaaressa on yritysasi-
oita tuntevia henkilöitä, jot-
ka avustavat muun muassa
starttirahahakemuksissa,
kertoi Kälkäjä. Yleisön jou-
kosta nousi useita esimerk-
kejä, kuinka nopeasti yrittä-
jä on saanut apua Kälkäjän
vetämän elinkeinotoimen
kautta – vaikka henkilökun-
taa on vähennetty ja tullaan
vielä vähentämään.

Elinkeinotoimi siirtymässä
Pohjantähdestä kaupungintalolle

Tämän syksyn viimeinen yrittäjäilta kokoontui
jouluisissa merkeissä – ainakin siinä mielessä,

että illan päätteeksi noin 40 osallistujaa
nauttivat jouluaterian. Sen tarjosi Oulun Seudun

Setlementtiyhdistys ry, josta oli puhumassa
projektipäällikkö Maria Karppinen.

Kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä keskustelemassa illan päättyessä Mikko Tuohimaan, Jari Ranuan, Timo Haara-
niemen ja Pirkka Ylikosken kanssa.

Projektipäällikkö Maria Karppinen toivoi yrittäjiltä löyty-
vän työhön tutustumistilaisuuksia nuorille turvapaikan
hakijoille.

Ensi vuonna yrittäjäillat
tulevat jatkumaan nykyises-
sä muodossa. Kaikki saivat
myös tilaisuuden antaa pa-

lautetta yrittäjäiltojen kehit-
tämiseksi entistä paremmik-
si, mielenkiintoisemmiksi ja
yrittäjiä kiinnostaviksi. (ht)

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

MYYDÄÄN Vähän käytetty
(hiihdetty yht. alle 10 km)
perinteisen suksipaketti.
Sukset (191 cm), siteet ja ken-
gät (koko 44) Salomon, ja
sauvat (141,5 cm) Yoko Uni-
ca. Mukana Start-suksen-
kiinnityssiteet ja tukeva 2
parin suksipussi (215 cm).

PUDASTORI
Hp. 200 . Deepsea-avanto-
tossut, koko 9. Hp. 7 . Epson
Stylus Color 480 -tulostin,
sis. uusi musta mustepat-
ruuna, väripatruunat puolil-
laan (Win 95/98, Win NT
4.0, Win 2000). Hp. 15. Tie-
dustelut 040 5438372.

vakituiseen suhteeseen ikä 40-42vuotta. Olen raitis met-
sästystä, kalastusta ja poronhoitoa harrastava sinkku
mies.Odotan yhteydenottoasi! Vastaukset tämän lehden
konttoriin nimim. Yksinäinen

Etsin seuralaista

 Eetu-koiramme etsintöihin osallistuneille, katoamises-
ta eteenpäin ilmoittaneille ja ko. asiaan liittyen soitta-
neille. Eetua ei löydetty, ikävä on kova.
Eetun kotiväki

KIITOS kaikille

Toppahansikas AXXON 8,50,-

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
Su 20.12 kSu 20.12 kSu 20.12 kSu 20.12 kSu 20.12 klo 12-15lo 12-15lo 12-15lo 12-15lo 12-15

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

Hyvä valikoima
asusteita – juhlaan

ja arkeen

Eipä tarvi
liukastella

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ

Liukueste
nahkakenkiä
naisille ja miehille

Lampaanvillavuori
värit: valkea ja musta

89,50

Lasten toppalakit
väri: punainen ja sininen
5,- (sh. 12,50,-)
Miesten kerrasto OPAL
15,-/2 kpl tai 9,-/kpl

Hyvä valikoima
sauna- ja aamutakkeja
lapsille, naisille ja miehille

Toppakintas AXXON 7,50,-

alk. 15,-

alk.

“Jouluähkyyn” kannattaa
varautua jo etukäteen!

Markkinoiden johtavin Detox
puhdistuskuuri (luumu ja omena)
- Poistaa ylimääräistä nestettä
- Edistää vatsan toimintaa
- Lisää virkeyttä
- Poistaa kuona-aineita.

Nyt vain:
23,90/250ml

 kolmen viikon annos
(29,45)

Tehokas elimistösi elvyttäjä!
Karin Havupuu-uutejuoma
sisältää luonnonmukaisia ravintoaineita, joita ihmisen
elimistö tarvitsee päivittäin pitääkseen itsensä
kunnossa! Tehojuoma virkistämään ja piristämään,
väsymykseen, vahvistamaan leikkausten jälkeen.

4,55/plo
(6,00)

Puistotie 2 Pudasjärvi. P. (08) 822 001, 040 524 2545
Avoinna: Ma-Pe 9-16.45, La 10-14 (Jouluna 24.-27.12. sulj.)

www.luontais-pilvi.net

Tarjoukset voimassa 31.12.09 saakka
tai niin kauan kun erää on jäljellä!

...joulu on jo ovella...
Lähetä joulutervehdyksesi Pudasjärvi-lehdessä!

Joululehti ilmestyy tiistaina 22.12.09
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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

Karilassi Oy
93100 Pudasjärvi

Jätehuoltoa ym.
kuljetus- ja

nostotoimintaa

p. 08 821 029

KULJETUS- JA
MUUTTOPALVELUT

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

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

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskuljetukset

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

Lähetä joulutervehdyksesi
Pudasjärvi-lehdessä!
Joululehti ilmestyy ti 22.12.09
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Silja Puurusen joulukorttikokoelmia ja joulutauluja
30.11.2009 - 5.1.2010 klo 10-19 (ma, ti, to, pe) 10-17 (ke) kirjas-
tossa.
Lumimuutos – Elämää ja perinnettä -näyttely. Syötteen luon-
tokeskus Ajankohta 26.9. - 31.12.2009. Näyttely koostuu Mika Nie-
misen valokuvista, Eero Murtomäen installaatiosta ja Saija Lehto-
sen luonnonmateriaalitaiteesta. Näyttely on osa perinteisiin poh-
jaavan suomalaisen yhteisön, Osuuskunta Lumimuutoksen työtä.
Lumimuutoksen päämääränä on rakentaa ja ylläpitää tervettä luon-
tosuhdetta käytännön keinoin.
Avoimien ovien päivä Pudasjärven vastaanottokeskuksessa
to 17.12.2009 klo17-19 välisenä aikana osoitteeseen Rimmintie
15. Avoimien ovien aikana on mahdollisuus keskustella turvapai-
kanhakijanuorten, henkilökunnan sekä turvapaikka-hakijanuorten
edustajien kanssa. Ks ilmoitus viereisellä sivulla.
Karaoke pe 18.12. Hotelli Kurenkoskessa.
Tanssiorkesteri Vega la 19.12. Hotelli Kurenkoskessa
Tanssiorkesteri Trio Crystal 18.-19.12. klo 21 Hotelli Iso-Syöt-
teellä.
Fazer-karkkibingo Pärjänkievarilla  Syötteellä 19.12.2009 klo 19.
Tanssiorkesteri Kisällit 25.12. Hotelli Iso-Syötteellä.
Tukkijätkät 26.12. Hotelli Iso-Syötteellä.
Joulupäivän Juhlaillallinen Ravintola Revontulessa 25.12.2009
klo 20.00 , Romekievarintie 4, Syöte.  Varaukset 20.12.2009 men-
nessä puh. 040 3561 335.
Kirjallisuuspiiri 21.1.2010 kirjastossa klo 17.30-19.00 Järjestäjä
Pudasjärven kirjasto. ervetuloa mukaan kaikki vanhat ja uudet jä-
senet!
Lukiolaisten lastennäytelmä: Adalminan helmi. 8.1.2010 klo
18.00 Rimminkankaan koulun liikuntasalissa. Järjestäjä Pudasjärven
lukion teatteritaiteen ryhmä Perinteinen lukiolaisten lastennäytel-
mä. Tänä vuonna näytelmä perustuu Topeliuksen satuun Adalmi-
nan helmi. Lisätiedot Suvi Konttinen.
Pelimatka Oulun Kärppien kotiotteluun 12.1.2010. Lähtö Tuu-
rituvalta klo 17.00. Tarkemmat hintatiedustelut ja varaukset vii-
meistään 7 vrk ennen peliä: Marko Koivula 0400 - 771 118 tai
Tuuritupa 0400 36 31 33

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.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta

Onnistunut joulukonsertti kirkossa

Vasemmalta oikealle: Jou-
ni Somero (piano), Anna-
Claudia Somero (huilu) ja
Mika Nisula (tenori)

Pudasjärven Osuuspankin
järjestämään “Taas kaikki
kauniit muistot” Joulukon-
serttiin 9.12 oli saapunut
kuulijoita Pudasjärven kir-
kon täydeltä. Konsertissa
esiintyivät Mika Nisula te-
nori, Jouni Somero piano ja
Anna-Glaudia Somero hui-
lu.

Tuttujen joululaulujen
kuuleminen tenori Mika Ni-
sulan tulkitsemana sai ylei-
sön hiljentymään ja herkisty-

mään jopa kyyneliin. Kons-
ta Jylhän Joululaulu ja Kas-
su Halosen Sydämeeni jou-
lun teen jäivät vielä mieles-
sä soimaan kotimatkallakin.

Konsertin aluksi osuus-
pankin toimitusjohtaja Teu-
vo Perätalo toivotti kuulijat
ja esiintyjät tervetulleiksi ti-
laisuuteen. (s-lt)

Kirkko oli täynnä konserttiyleisöä.

Koillis-Tele löytyy aivan
Kurenalan keskustasta
Kauppatien varrelta. Se on
Pudasjärven keskustassa si-
jaitseva kodintekniikan eri-
koisliike. Liikkeen ovi käy
tiuhaan, sillä sieltä saa pu-
kinkonttiin melkein kaikkia
kodinkoneita, mitä talouk-
sissa tarvitaan.

Seitsemän vuotta Koillis-
Teleä pyörittänyt Pasi Puu-
runen on varsin tyytyväinen
liikeideaansa. Hän ei ole ha-
lunnut keskittyä mihinkään
tuotemerkkiin, vaan hyllyis-
tä löytyy monenmaalaisia ja
–merkkisiä tuotteita.

Tuotevalikoimiimme
kuuluvat antennit, satelliitti-
laitteet, TV-, video-, DVD- ja
audiolaitteet, ATK-tarvik-
keet, hälyttimet, matkapuhe-
limet ja tarvikkeet sekä au-
tohifilaitteet ja -tarvikkeet
asennuksineen, yrittäjä luet-
teli liikkeen tuotevalikoi-
maa.

Koillis-Telessä on laaja
nuorten suosimien tietoko-
nepelien valikoima. Yksi tä-
män syksyn nuorten suosi-
ma pelikonsoli on Nintendo
wii, jota kysytään ja ostetaan
paljon varsinkin joulun alla.
Myös kannettavia tietoko-
neita ja mokkuloita kääri-
tään pukinkonttiin. Kännyk-
kävalikoimahan meillä on
myös aika laaja ja se on aika
suosittu ostos, koska kän-
nykkä on helppo joululahja,

yrittäjä Pasi Puurunen sanoi
ja kertoi kaupanteon olevan
mahdollista muutenkin kuin
liikkeen seinien sisäpuolella.
Hän kertoi tekevänsä kaup-
paa puhelimessa ja vaikka-
pa matkahuollossa, kuten
hiljattain oli tehnyt.

Koillis-Tele myy dna-liit-
tymiä ja tuotteita. Verkon

laatua ja kattavuutta seura-
taan Pasi Puurusen mukaan
säännöllisten mittausten
avulla ja parannetaan asiak-
kailta saadun palautteen pe-
rusteella. Jo nyt Pudasjärvel-
lä on Suomen kattavin mas-
toverkosto: Jurmu, Pintamo,
Hirvaskoski, Syötteellä usei-
ta, Puhos ja tässä kuussa val-

mistuu Törmänen ja Naa-
manka.

Koillis-Telestä löytyy
myös huoltopalvelu ja katta-
va varasto, josta löytyy mel-
kein kaikkea. Yrittäjän mu-
kaan hyvä ja monipuolinen
varasto on välttämätön. (rr)

Koillis-Telestä löytyy monenlaista pukinkonttiin ostettavaa. Yrittäjä Pasi Puurunen
tekemässä kauppaa puhelimen välityksellä. Kännykkä on helppo joululahja, vink-
kaa Puurunen.

Monipuolinen lahjatavarakauppa Lähetä joulutervehdyksesi Pudasjärvi-lehdessä!
Joululehti ilmestyy tiistaina 22.12.09
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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 TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

avajaiset la 19.12 klo 10-17
Käsityömyymälän

Romekievarintie 4  Syöte (Safaritalo, alakerta)

Käsityömyymälä Amalia

Avoinna joka päivä 10-17

Myytävänä
paikkakuntalaisten

kädentaitajien töitä.
Kahvitarjoilu avajaispäivänä.

Tervetuloa!

Puh 040 717 5034

      Avoimien ovien päivä

Pudasjärven
vastaanottokeskuksessa

torstaina 17.12.2009

* Tilaisuudessa kerrotaan turvapaikanhakuprosesseista
sekä pakolaisuuteen liittyvistä asioista.

* Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä –hanke esittäytyy
ja antaa lisätietoa vuonna 2010 alkavasta ystävätoiminnasta.

* Irakilainen kulttuurinvälittäjä Akil Abdulrahim kertoo pakolaisuudesta
ja sopeutumisesta suomalaiseen elämään.

* Glögi- ja piparitarjoilut.

Lisätietoja antaa Euroopan pakolaisrahaston
“Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä”
–hankkeen projektipäällikkö Maria Karppinen
maria.karppinen@oulunsetlementti.fi
puh. 044 786 88 95

Tilaisuuteen ei

tarvitse ilmoittautua.
Tervetuloa!

GorGorGorGorGoreteeteeteeteetex-pukux-pukux-pukux-pukux-puku 279,-279,-279,-279,-279,-
Finnsvalan väliasut
Beretta väliasut
Nokian huopavuorisaappaat

(Suomen halvin!)

(käyttövalmis)
Riistakamera 140,-140,-140,-140,-140,-alk.

PPPPPolarisolarisolarisolarisolaris mönkijätarjouksia

Vehnätön koiran
tehoruoka
prot 32%
rasvaa 23%

36,-36,-36,-36,-36,-
20 kg

Hevosille:
vitamiinit, kengät,

ym.tarvikkeet

Pilkille:
kairat, tuurat, tahnat,

kalaverkot ja liinat

Anon ase ja Tukku Ay
Pudasjärvi

p. 08 821 337
0400 384 118

Koillismaan

Lisää tietoa:
http://kuntoneva.

kotisivukone.com tai
p. 044-2944345

Puistotie 2
Pudasjärvi

Kuntoneva
Lahjakortti,

erinomainen lahja
jokaiselle jouluksi!

Vielä ehdit
laihdutusryhmään
INFO-tilaisuus
ke 16.12 klo 18

Kiinteistöhuolto

Riekki Oy

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

Kaikenlaiset konetyöt, kiinteistöhuollot & 
pellonraivausjyrsintä ammattitaidolla

Kauppatie 1 A 4 (uusi liiketalo)

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Tervetuloa asioimaan!

Jalkojenhoito
C. Ersdal vyöhyketerapia

Lahjakortit

Ajanvaraus 040 187 1760

Rauhallista joulunaikaa ja
onnellista uutta vuotta 2010!

Lämpimät kiitokset
muistamisesta

100 –vuotispäivänäni
23.11.2009!

Maija Naamanka

Kaikki Pudasjärven asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan vastaanottokeskuksen
toimintaan torstaina 17.12.2009 kello 17-19 välisenä aikana osoitteeseen Rimmintie
15. Avoimien ovien aikana Sinulla on mahdollisuus keskustella turvapaikan-
hakijanuorten, henkilökunnan sekä turvapaikka-hakijanuorten edustajien kanssa.

Lähetä joulu-
tervehdyksesi

 Pudasjärvi-
lehdessä!

Joululehti
ilmestyy

ti  22.12.09
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PALVELEMME
ark. 8-21,
la 8-18,
su 12-21Meiltä joulupostimerkit vaivattomasti !

Sähkötie 1
puh. 0207 890 450

Atria

JUHLAKINKKU
n. 7 kg pakaste

380
kg

Arvomme
joka päivä jouluaattoon asti
pakastejuhlakinkun (paino n. 7 kg)
Nimi:_________________________

Osoite:________________________

Puh.nro:_______________________

         
Varaa tuoresuolatut kinkut,

saat lahjaksi 
Pirkka Keittokirjan!

Fazer
MAKEISRASIAT
320-350 g

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

900

400 500

3
rs

3
kpl

2
pkt

-15 %

Fazer
SUKLAARASIAT
300 g (8.33 kg)

Marli
GLÖGIJUOMA
1 l (0,85 l)

ULKOTULET iso 10 h
(1,49 kpl)

LÄMPÖ-
KYNTTILÄT
50 kpl
(0,05 kpl)

Ilman korttia 9,75 3 rs tai 
(10,83 kg) yksittäin 3,25 rs. 

-23 %

3
rs750

prk

2
pkt

(100 ensimmäiselle)

085

380

Vaasan viipaloitu

JOULU-
LIMPPU
500 g (2,78 kg)

Lambi

WC-
PAPERI
12 rll (0,38 rll)

Ilman korttia 1,59 ps (3,18 kg) Ilman korttia 5,35 pkt (0,45 rll)

ps

Voimassa 3.1.2010 asti  Voimassa 3.1.2010 asti  

-12 %139 450

Myllyn Paras

TORTTUTAIKINA
pakaste 1 kg (1,59 kg)

Ilman korttia 2,09 pkt (2,09 kg)
159

pkt

pkt

Voimassa 24.12.2009 asti  

-23 %

Ingman

MEIJERIVOI
500 g (2,98 kg)

Ilman korttia 2.19 pkt (4,38 kg)

pkt

Voimassa 3.1.2010 asti  

129 -31 %

Sunnuntai

ERIKOIS-
VEHNÄJAUHO
2 kg (0,40 kg)

Ilman korttia 1,33 ps (0,67 kg)

ps

Voimassa 24.12.2009 asti  

079
-40%

HK Mummon

JAUHELIHAPIHVIT JA
LIHAPULLAT
280-300 g (5,32-4,97 kg)

Ilman korttia 1,96 /rs (7,00- 6,53 kg)

rs

Voimassa 3.1.2010 asti  

149

-15%

COSTA RICA
-KAHVI
500 g
(3,80 kg)

-23%

Klassisen
kauniita unia.
Vielä ehdit lunastaa

Marimekon

Kaivo-pussilakanat & 

-tyynyliinat

K-super-

marketista

24.12.2009

asti.


