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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.
To 31.12. Naseva
La 2.1. Sway

Disco by Mr. M

lippu 10€ sis.ep

Lauantaina
26.12. Romeot

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

nro 36 2009-lehtiPUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
Seuraava Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 7.1.2010.

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.12.2009

JOULUNAJAN
AVOINNAOLOAJAT

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

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

Hyvää joulua ja  kiitokset asiakkaille
kuluneesta vuodesta!

Lehden toimisto on kiinni 23.12.2009 - 3.1.2010 ja avoinna  alkaen vko 1: 4.1., 5.1. ja 8.1.

LUKION TEATTERITAITEEN RYHMÄ ESITTÄÄ
KOKO PERHEEN LASTENNÄYTELMÄN

LUKION TEATTERITAITEEN RYHMÄ ESITTÄÄ
KOKO PERHEEN LASTENNÄYTELMÄN

Adalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmiAdalminan helmi

rimminkankaan koulun liikuntasalissa
perjantaina 8.1. klo 18.00

liput: aikuiset 2 €, lapset 1 €

tervetuloa!tervetuloa!

• 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

Tammikuussa ilmainen
mittaus.

Varaa  aikasi heti!

Kabinetti liukuovet ja säilytysjärjestelmät!

Olemme joululomalla 21.12.-31.12.09

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

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

tulossa:

PANORAAMA-RAVINTOLASSA
Pe 25.12. Tanssiorkesteri Kisällit
La 26.12. Tukkijätkät

tervetuloa!

pe ja la disco
snapsibaarissa
klo 22 alkaen

alk. klo 21

31.12. 09 Bilebändi Grooving High Allstars
2.1. 2010 Tanssiorkesteri Dreams
9.1.2010 Tanssiorkesteri Sami & Patrol

Mio Moov
M300-Navigaattori

Becker
Z099-Navigaattori
- 4,3" Näyttö
- Euroopan kartat
- Kaistaopastus,
  TMC
- EISA AWARDS -
  -palkittu
- Takuu 24kk  99€ 99€

- 17,3" LED-Näyttö
- Intel Pentium T4300
- 320GB/4GB
- Win 7 HP 64-bit

Acer AS7715Z

- 3,5" Näyttö
- Kaistaopastus
- Pohjoismaiden
  kartat
- Helppo-
  käyttöinen
- Takuu 24kk

- 160GB Kiintolevy
- 1GB Keskusmuisti (max. 2GB)
- 10" Näyttö
- Windows XP/ - Web-Kamera
- 5-in-1 Muistikortinlukija
- Takuu 12 kk

Acer One S670B Black

  tai
 269€269€

SISÄLTÄÄ HIIREN
JA HIIRIMATON

DNA:n mokkulan
kanssa (24kk sopimus)

  tai

/kk29€29€
 595€ 595€

15€15€ /kk
DNA:n mokkulan
kanssa (24kk sopimus)

- 10,2
  MegaPikseliä
- 3 X Optinen Zoom
- Akkukäyttöinen
- Takuu 24 kk
Väreinä Pinkki,
Musta ja Harmaa139€139€

Samsung PL51
Digikamera

ALL IN ONE
Karaokekeskus!
Madboy Boomer

490€490€

- USB ja MP3-nauhoitus
- Lukee kaikkia levyformaatteja
- Voit liittää myös kitaran ja
  kosketinsoittimen
- Tähän pakettiin tarvitset
  vain television
- 7-alueinen EQ
- Digitaalinen
  sävelkor-
  keuden säätö

(norm. 540€)

179€179€
(norm. 219€)

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!

 25.12.09 Joulupäivän
Juhlaillallinen klo 20

Esiintyy EIKU
26.12.09 klo 20 Duo Pauli Särkelä

ja Antti Jokikokko
31.12.09 klo 22 FALCONS

plays Hurriganes
2.1.2010 klo 20 Texas

Hold’Em –ilta

Romekievarintie 4, 93280 SYÖTE
Puh. 040 356 133579€79€

(norm. 89€)

- Kohinan Suodatus
- Puheaika 6h/ Valmiusaika
  5 päivää
- 24kk Takuu
- TM-Testivoittaja

Plantronics Voyager
PRO Bluetooth
Headset

Pukinkonttiin

Tätä Pudasjärvi-
lehteä jaetaan

Syötteelle joulu-
matkailijoille.
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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 36/2009-lehti 36/2009-lehti 36/2009-lehti 36/2009-lehti 36/2009

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

PUDASJÄRVI

Kirkolliset ilmoitukset

Lehden toimisto on kiinni
23.12.2009 - 3.1.2010
ja avoinna  alkaen

vko 1: 4.1., 5.1. ja 8.1.

Lehti ilmestyy seuraavan
kerran  to 7.1.2010

Jouluruokaa tarjoo kunnon
väki, kunnon väki. Raoistan-
sa sen jo tonttu näki, tonttu
näki, tip tap, tip tap, tipe tipe
tip tap, tip tip tap, laulettiin
hyvällä syyllä Invalidien
joulujuhlassa. Juhlijat naut-
tivat maukkaan jouluaterian
kinkkuineen, laatkoineen,
rosolleineen ja täytekakku-
kahveineen.

Joulujuhlassa mukana ol-
leet kiittelivät ateriaa, joka

Joulupukki vieraili
Invalidien juhlassa

oli maukas ja sitä oli riittä-
västi. Yhdistys osallistui ate-
riakustannuksiin, joten jä-
senten maksettavaksi jäi
puolet aterian hinnasta. Ate-
rian valmistuksesta oli huo-
lehtinut Marjatta Ekholm.

Puheenjohtaja Aarne Pu-
tula toivotti juhlijat tervetul-
leeksi joulujuhlaan. Juhlassa
oli mukana kirkkoherra Os-
kari Holmström, joka piti
jouluhartauden. Liisa Putu-

Pudasjärven Invalidien joulujuhlaa vietettiin
viime viikon torstai-iltana seurakuntakeskuk-
sessa. Juhlassa oli mukana reilut 60 henkilöä,

joita joulupukkikin kävi tervehtimässä.

Joulupukkia avustaa sihteeri Terttu Ruottinen.

la lausui jouluisia runoja ja
naistrio Tyyne Lybeck, Sirk-
ka Åkerlund ja Terttu Haa-
pakoski lauloivat Väinö Ly-
beckin säestyksellä kolme
laulua. Yhteislauluna laulet-
tiin useita lauluja.

 Antti ja Annikki Ylitalo ja
Kalle Liikanen esittivät hu-
paelman Joulupukkia ei ole
olemassa.  Sehän tietenkin
juhlijoita harmitti, mutta sii-
tä huolimatta paikalle saapui
myös joulupukki. Kova pak-
kanen ja lumen niukkuus-
kaan eivät pukin liikkumis-
ta haitanneet tälläkään ker-
taa, sillä kiltit lapset saavat
aina lahjansa. (rr)

Jouluaaton hartaus
kirkossa klo 13 ja 15 ja Sara-
kylän kappelissa klo 13.
Jouluyön messu
to 24.12. kirkossa klo 23.00.
Jouluaamun
jumalanpalvelus
kirkossa klo 8.00, Sarakylän
kappelissa klo 8.00 ja Syöte-
keskuksessa klo 10.
Sanajumalanpalvelus
seurakuntakodissa la 26.12.
klo 10, toimittaa Oskari
Holmström, kanttori Jukka
Jaakkola.
Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 27.12.
klo 10., toimittaa Jaakko
Sääskilahti, kanttori Jukka
Jaakkola.

Uudenvuodenpäivän
sanajumalanpalvelus
seurakuntakodissa pe
1.1.2010 klo 12. toimittaa
Jaakko Sääskilahti, kanttori
Keijo Piirainen.
Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 3.1.
klo 10., toimittaa Juha Kuk-
kurainen, avustaa Oskari
Holmström, kanttori Jukka
Jaakkola.
Loppiaisen
sanajumalanpalvelus
seurakuntakodissa ke 6.1.
klo 10., toimittaa Martti Ark-
kila, avustaa Juha Kukkurai-
nen, kanttori Keijo Piirainen,
Vox Margarita. Kirkkokah-
vit, lähetys ja Sudan –tilai-
suus, Martti Arkkila kertoo
Sudanin tilanteesta.
Ehtoollisjumalanpalvelus
seurakuntakodissa su 10.1.
klo 10. toimittaa Oskari
Holmström, avustaa Jaakko
Sääskilahti, kanttori Jukka
Jaakkola.
Omaishoitajat
rippikoulusalissa ma 4.1. klo
11.00.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa ti 12.1.
klo 12-14.
Päiväkerhot, perhekerhot
ja lapsiparkki
käynnistyvät viikolla 2, alka-
en  ti 12.1.2010.

Kuorot:
Nuorisokuoro to 14.1 klo
16.30, kirkkokuoro to 14.1.
klo 18.
Yhteisvastuukonsertti
seurakuntakodissa su 17.1.
klo 13. Jaana Pulkkinen, lau-
lu ja Jorma Pulkkinen, lau-
lu.
Rauhanyhdistykset:
Uudenvuodenaattoseurat  to
31.12. klo 19. Hirvaskosken
ry:llä, Eero Illikainen. Seurat
Hirvakosken ry:llä pe 1.1.
klo 17. Pekka Lehto ja Timo
Luokkanen.
Lauluseurat Sarakylässä
Maija Kummalalla su 27.12.
klo 19. Seurat Sarakylän kou-
lulla su 3.1. klo 12. ja 19.
P.Lohi ja E.Österberg. Seurat
Kurenalan ry:llä la 26.12. klo
17., Jukka Lehto, Eero Illikai-
nen. Seurat Kurenalan ry:llä
su 3.1. klo 17., Jukka Jaakko-
la. Loppiaisseurat Jongulla
Kurenalan ry:llä seurat su
10.1. klo 13., Osmo Leppä-
nen, Juha Heikkilä ja seurat
su 17.1. klo 17.,
Pekka Lehto ja Seppo Leppä-
nen.
Kastettu: Lotta Emilia Laak-
konen, Otto Jalmari Hirvas-
niemi, Topias Janne Mikael
Tervonen
Haudattu: Martti Väinämö
Torvela  63, Hemmi Imma-
nuel Rättilä 94.

Lupaukset täyttyvät
Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumi-
sen ovella. Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja
lupaus Vapahtajasta. Siksi jouluprofetiat kuuluvat jou-
luaaton jumalanpalveluksiin silloinkin, kun niissä lue-
taan muita joulun tekstejä.

JOULUAATTO

Pyhä piltti pieni
Kirj. Toivo Hyyryläinen

Olen kulkenut pitkän matkan,
ja jalkoja uuvuttaa.

En tiedä, jäänkö vai jatkan,
niin vieras ja valju on maa!

Tulin tähden johdolla tänne,
pitäkää minut veljenänne,
sija suokaa ja suvaitkaa.

Minä matkalla enkeleitä
sain nähdä: he lauloivat.

Minä seurasin paimenten teitä,
he toisilleen haastoivat.

“Nyt menkäämme katsomaan lasta”,
he sanoivat, “kuningasta”,

ja tallissa valvoivat —
pyhä perhe ja taivaan piltti.

Niin pieni poika ja kiltti!

Minä seurasin paimenten teitä
ja katselin vaieten heitä
ja palasin yhtä matkaa –

oli tähti hävinnyt –
jatkaa jaksoin taas:
pyhä oli se piltti,

niin pieni poika ja kiltti!

Hartaus

Joulujuhlassa oli mukana
reilut 60 henkilöä.
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Aarrearkku
AH-Telepiste
Anon ase ja tukku Ay
Apetit pakaste Oy
Huonekaluliike Heikkilä Oy
Hotelli ravintola Kurenkoski
Iijokiseutu -lehti
Kauneushoitola Salotar ay
Kellosepänliike Naamanka Ky
Kesport Pudasjärvi
Kiinteistöhuolto Riekki Oy
Kiinteistöneliö Antti Lehto Oy
Koillismaan Kuntoneva Oy
Koillis-Tele
K-Supermarket Oy
Kuljetus Pudas Oy
Kynttilätalo Blomster & Herukka
Lihankäsittely Juotasniemi
Liikennekoulu Kyytipojat Oy
Mdental Oy
M-Tavaratalo Oy
Muoti Olivia
Neste Pudasjärvi

Pudasjärven Yrittäjät ry kiittää jouluvalojen tukemisesta Fortumia ja Pudasjärven kaupunkia sekä seuraavia yrityksiä:

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2010!

Nevakivi Oy
Painopalvelu E ja T Puurunen Oy
Parturi Laakkonen
Pienkonehuolto Keskiaho Oy
Pudasjärven Apteekki
Pudasjärven Hautaustoimisto
ja Kukka Esa Pihlaja
Pudasjärven Kirjakauppa
Pudasjärven Lvi ja rautatarvike Oy
Pudasjärven Lähivakuutus
Pudasjärven Matkailu Oy
Pudasjärven Osuuspankki
Pudasjärven seurakunta
Pudasjärven Vesiosuuskunta
Pudasjärvi-lehti Oy
Pudas-Kone Oy
Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy
Specsavers Pudasjärvi
Studio KuvaKulma
Sähkösuunnittelu- ja asennus
M. Talala Oy
Teboil Pudasjärvi
Tili-Tekno Arto Pelttari Oy
Vianor Pudasjärvi

Pudasjärven Yrittäjät ry    www. yrittajat.fi/pudasjarvenyrittajat

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen puheenjohtaja
Heikki Heikkilä iloitsi ter-
vehdyspuheessaan runsaas-
ta pikkujoulun osallistuja-
määrästä. Hän toivotti niin
uudet kuin entiset jäsenet
tervetulleeksi juhlaan, joka
oli musiikkipitoinen ja läm-
minhenkinen.

Pikkujouluun osallistujat
heittivät kaikki arkihuolen-
sa laulamalla alkuun saman-
nimisen joululaulun. Puuro-
puheen piti tällä kertaa
Heikki Heikkilä, joka kertoi
oman muistikuvansa riisi-
puuron syömisestä Hetejär-
ven takana olevalla kesäna-
vettapaikalla sotien jälkeise-
nä aikana.

- Olkoon tämä puheeni
pikkupojan ylistys riisipuu-

rolle, Heikkilä totesi ja ker-
toi äitinsä naapuriemännän
saamista riisiryyneistä keit-
tämä riisipuuron voisilmi-
neen olleen niin hyvää, että
hän vieläkin pystyy suus-
saan maun maistamaan.

Puuropuheen jälkeen
nautittiin palvelutalon
emäntien keittämää riisi-
puuroa ja luumusoppaa, jot-
ka olivat monen mielestä
niin hyvää, että sen jälkima-
ku varmaan maistui suussa
pitkään.

Kansalaisopiston mies-
kuoron esiintymisen juonta-
nut Aimo Pietilä piti alkuun
naisille suunnatun arvaus-
kilpailun. Joulukirkkoon -
laulun erääseen säkeistöön
liittyvän tietokilpailun voit-
ti Helli Väisänen, joka sai

Lämmin tunnelma Eläkeliiton pikkujoulussa

Joulukuussa kokoontui noin 120 Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen
jäsentä palvelukeskuksessa pidettyyn pikkujouluun. Viimeistä paikkaa
myöten täyttyneessä ruokasalissa vallitsi lämmin tunnelma, josta myös
joulupukki pääsi nauttimaan. Joulupukin ja musiikin lisäksi ohjelmassa
oli muun muassa runonlausuntaa, puuroa, torttukahvit, tietokilpailu...

palkinnoksi lämpimän hala-
uksen eräältä mieskuoron
jäseneltä.

Joululaulujen lomassa
Aino Tolkkinen lausui pu-
huttelevia runoja, ja vitsi-
niekka Olavi Paloniemi ker-
toi muutaman herkullisen
vitsin. Eläkeläisten keskuu-
desta koottu sekakuoro lau-
loi pari laulua.

Joulupukki –laulun jäl-
keen tuli joulupukki juhlaan
mukaan lahjakonttinsa kans-
sa. Tyyne Lybeckin haastat-
telema pukki kertoi olevan-
sa jo kunnioitettavassa iässä
eli yli 300-vuotias.

Palvelutalolle pukki ker-
toi tulleensa autolla. Jokai-
nen lahjan tuonut sai lahjan
pukin apuna olleilta tonttu-
apureilta.

Eläkeliiton pikkujoulussa vieraillut joulupukki oli ikäisekseen hyväkuntoinen ja –
muistinen. Pukkia haastattelemassa Tyyne Lybeck.

Eläkeliiton sekakuoro lauloi joululau-
luja Väinö Lybeckin säestyksellä.

Lopuksi juhlijat nauttivat
torttukahvin ja lähtivät ko-
teihinsa kukin omien joulu-
puuhiensa pariin.

Eläkeliiton väki aloittaa

ensi vuoden teatteriretkellä
Ouluun tammikuun 9. päi-
vänä. Kerhopäiväänsä yh-
distysväki kokoontuu tam-
mikuun 12. päivänä. Tämän

vuoden puolella hallitus pi-
tää vielä kokouksensa, jossa
se tarkemmin suunnittelee
ensi vuoden toimintaansa.
(rr)
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Toivottaa Annika ja Sami Heikkinen

Rauhaisaa Joulunaikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta 2010
kaikille sukulaisille, ystäville ja tutuille!

Jos voisin kääriä ystävyyttä kultapaperiin,
sirotella tähtien välkettä ja auringon paistetta
ja lähettää ne sinulle ystäväiseni.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Katille, Mikolle, Emmalle ja kummipoika Eetulle
t: Sirkka-Liisa

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2010

sukulaisille ja tuttaville!

Toivoo Jaakko Heikkinen

Hyvää joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Myöhästyneet syntymäpäivä-
onnitteluni Kimmolle, kummipojalleni!

toivottelee  Liisa

Anna-Liisa Hans-BerAnna-Liisa Hans-BerAnna-Liisa Hans-BerAnna-Liisa Hans-BerAnna-Liisa Hans-Ber til toitil toitil toitil toitil toivvvvvottaa ystäottaa ystäottaa ystäottaa ystäottaa ystäville ja tuttaville ja tuttaville ja tuttaville ja tuttaville ja tuttavillevillevillevilleville
HyvHyvHyvHyvHyvää joulumieltä ja Onnekasta vuotta 2010ää joulumieltä ja Onnekasta vuotta 2010ää joulumieltä ja Onnekasta vuotta 2010ää joulumieltä ja Onnekasta vuotta 2010ää joulumieltä ja Onnekasta vuotta 2010

Sininen hämärä,
pakkasaamu,
lumiset puut

- vain yksi tähti.
Tähdistä se kirkkain,

Joulutähti!
Hiljaisuus -

pysähdy hetkeksi
kiireen keskellä

- anna mieleesi saapua
Joulun Rauha.

Rauhallista Joulua
ja onnellista
Uutta Vuotta

läheisilleni, tutuille,
ystävilleni ja

työkavereilleni

Sirkka-Liisa Tuomaala
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

T: Rauni
Räisänen

LEENLEENLEENLEENLEENALLEALLEALLEALLEALLE
JJJJJA URHOLLEA URHOLLEA URHOLLEA URHOLLEA URHOLLE

HYVHYVHYVHYVHYVÄÄ JOULÄÄ JOULÄÄ JOULÄÄ JOULÄÄ JOULUUUUUAAAAA
JJJJJA RAA RAA RAA RAA RAUHALLISTUHALLISTUHALLISTUHALLISTUHALLISTAAAAA
UUTTUUTTUUTTUUTTUUTTA A A A A VUOVUOVUOVUOVUOTTTTTTTTTTAAAAA

20102010201020102010

TTTTT::::: EILA J EILA J EILA J EILA J EILA JA HEIMOA HEIMOA HEIMOA HEIMOA HEIMO

Laskettu aika esikoisella oli jo 11.12, mutta poika
päätti asustella äidin mahassa vielä parisen viikkoa
pidempään. Jouluaatonaattona synnytys pääsi
käyntiin todenteolla illalla seitsemän aikaan ja poi-
ka syntyi aamuyöllä jouluaattona. Syntyessään Mi-
kael painoi 3540 g ja pituutta oli 50 cm.

Osaston kaikki huoneet olivat täynnä. Äideille
oli tarjolla jouluruokaa ja osastolle oli tuotu joulu-
kuusi sekä koristeita. Vauvoilla oli joulun kunniak-
si tonttulakit päässä. Anne vietti osastolla neljä päi-
vää ja niiden aikana uutta tulokasta kävi tuo ihaile-
massa molempien vanhempien lähimmät sukulai-
set.

Tulevana jouluaattona koko perhe käy vieraile-
massa sekä Jarkon ja Annen vanhempien luona.
Myös hautuumaalle käydään viemässä kynttilöitä
ja illalla Mikael pääsee ensimmäistä kertaa elämäs-
sään saunaan. Illaksi jännitystä tuo vielä joulupu-
kin vierailu.

Tämä synttärisankari on siitä onnellisessa ase-
massa, että syntymäpäiväjuhlat vietetään vielä erik-

Mikael Eetu Johannes
Siivikko täyttää tänä
jouluaattona 1 vuotta

Mikaelin vanhemmat, Anne Alatalo ja
Jarkko Siivikko, kokivat erilaisen joulun
lähtiessään aamuaikaisella 23.12.2008

synnytyksen käynnistykseen Oulun
keskussairaalaan.

seen Tapaninpäivänä. Kylässä käyvät lähimmät su-
kulaiset ja kummit, ja joululahjojen lisäksi Mikael
saa myös syntymäpäivälahjat.

Koko perhe toivottaa kaikille ystäville ja suku-
laisille oikein rauhallista joulua ja onnellista vuotta
2010!

Annika Heikkinen

Joulun aikohin syntyneille
vauvoille puetaan tonttulakit.

Aivan kohta on jouluaatto. Mikaelin 1- vuotissyntymä-
päivä. Siinä on mukava äidin sylissä ja isin vieressä
sekä puolivuotiaan Manun (labradorinnoutaja), valvo-
van silmän alla odotella joulua ja synttäreitä.
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Veteraanien joulujuhlassa lämmin tunnelma

Antti Härköselle ja Paavo Kurttilalle luovutettiin Sota-
veteraaniliiton ansiomerkit

Sotaveteraanien ja sotainva-
lidien yhteistä joulujuhlaa
vietettiin seurakuntakeskuk-
sessa 15.12. Mukana oli noin
70 henkeä. Joulupuuroa nau-
tittaessa kuului iloinen pu-
heensorina ja tunnelmasta
oli aistittavissa iloinen vete-
raanien toinen toistensa ta-
paaminen. -Mukavaa on tul-
la kuin yhteiseen kotiin ja
muistaa kuinka hyvä meillä
on elää vapaassa isänmaas-
sa!

-Tämä on vuoden koho-
kohta, jota odotamme. Tämä
ei ole pikkujoulu, vaan jou-
lujuhla, jota on pidetty lähes
30-vuoden ajan, totesi kau-
niilla sanoilla Helmi Tervo..

Puheessaan Tervo kiitteli
veteraaneille niin rakkaaksi
tullutta seurakuntakotia, jos-
sa on järjestetty monenlaista
toimintaa.

–Meillä on kaikkea saata-
villa. Tulee mieleen, että

ovatko ihmiset sittenkään
onnellisia tämän materian
keskellä. Kaikesta huolimat-
ta, meillä on ihana maa, joka
on lunastettu kalliilla hinnal-
la. Kirkkoherra Oskari Hol-
ström kohdisti puheensa so-
tiemme veteraaneille ja Teu-
vo Törmänen luki joulu-
evankeliumin.

Tilaisuudessa luovutet-
tiin pitkään Pudasjärven
Osuuspankin toimitusjohta-
jana toimineelle, nyt eläk-
keellä olevalle Paavo Kurtti-
lalle arvostettu Sotaveteraa-
niliiton ansioristi. -Veteraa-
nityö on todella mieluisaa,
totesi Kurttila. Antti Härkö-
selle ojennettiin Sotaveteraa-
niliiton hopeinen ansio-
merkki.

Pudasjärvellä on veteraa-
neissa noin sata miestä ja hie-
man yli sata naista. Kannat-
tajajäsenyyden kautta pää-
semme itse kukin mukaan

Juhlayleisöä

auttamaan tätä meille niin
tärkeää asiaa. Veteraanien
toivomuksena onkin saada
nuoria tukihenkilöiksi ole-
maan apuna esimerkiksi,
kuljetuksissa, seurustele-
maan heidän kanssaan sekä

huolehtimaan heistä. Nuori-
sojaosto on jo perustettu. Ja-
ostossa on lähinnä lukiolai-
sia nuoria.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Juhlayleisöä

KIHA -1 hankkeen TE-kes-
kuksen hyväksymät koko-
naiskustannukset ovat noin 40
000 euroa, josta avustuksen

KIHA-1 jatkuu keväällä

osuus on korkeintaan 50 pro-
senttia. Talkootyön arvo on
reilut 8 800 euroa. Hankkeen
työkohteet ovat ulkoraken-

nuksen kunnostus ja jäteve-
sijärjestelmän uusiminen.
Investoinnin toteutusaika on
30.6.2012 saakka.

Korpisen kyläseura palk-
kasi työllistämistuella Jani
Lehtolan töihin heinäkuun
alkupuolelta marraskuun
loppuun. Hän on korjannut
ja maalaillut kylätalon ulko-
seiniä ja kuisteja, tehnyt ta-
lonmiehen hommia ja ympä-
ristönhoitotöitä sekä ollut
mukana ulkorakennuksen
korjaus- ja remonttityössä.

Yhteisvoimin on saatu
viime syksyn aikana tehtyä
takkahuone puretun varas-
totilan paikalle. Varastotilan
rakenteiden purkaminen ja

Korpisen kyläseuran kolmisen vuotta sitten hankkima Jaurakan entinen
koulutalo ja ulkorakennus kaipaavat korjaustöitä.  Kyläseura on anonut
Jomman kautta Te-keskuksen myöntämää investointitukea kiinteistön

remonttiin. Korpisen kylätalon muutos ja korjaushanke  KIHA-1 on
saanut myönteisen tukipäätöksen lokakuun lopulla.

Ulkosaunan yläpohjan van-
hojen eristeiden ulos purka-
minen ja kärrääminen olivat
likaista ja pölyävää työtä.
Purkujätettä kärräämässä
vas. Martti Lehtola, Pentti
Räisänen ja Jani Lehtola.

Saunan vintiltä löytynyttä
vanhaa Perjantai-lehteä
esittelemässä Jani Lehto-
la.

lattianvalutyöt aloitettiin jo
kesän 2008 puolella.  Takka-
huone saatiin valmiiksi pari
kuukautta sitten, jolloin se
korkattiin käyttöönsä hirvi-
miesten pikkujoulun yhtey-
dessä.

Marraskuun puolella
aloitettiin ulkosaunan kor-
jaaminen vanhojen seinäpa-
neeleiden purkamisella.
Myös yläpohjan täytteet to-
dettiin aikansa eläneiksi, jo-

ten nekin katsottiin parhaak-
si purkaa pois. Lämpöeris-
teenä  olleen sahanpuru- ja
muhakerroksen alta löytyi
joukko Perjantai-lehtiä vuo-
delta 1934. Lisäksi paneelei-
den alta paljastui kunnan ra-
kennusmiesten kirjoittama
päivämerkintä 16.11.1966:
“Tämän saunan paneloi
Unto Roininen ja Aarne
Haanela. Oli lauha syksy. Re-
sitenttinä oli Urho Kekkonen

ja hallitus työväen enemmis-
töinen.”

Jani Lehtolan työsuhde
päättyi marraskuun lopussa,
ja suunnitelmien mukaan
saunan korjaustyöt jatkuvat
kevätpuolella. Ulkosaunaa
ei voi lämmittää ennen kuin
sen sisäseinät ja katto on saa-
tu korjattua. Myös raken-
nuksen ikkuna ja ovet on tar-
koitus uusia. (rr)
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Joulunäytelmä tehtiin itse Kipinän koululla

Kipinän koulun ensimmäinen joulujuhla koulujen
yhdistämisen jälkeen keräsi yli sadan hengen yleisön
Hetekylän ja Kipinän perheistä. Kaikki koulun oppilaat
pääsivät esiintymään, sillä juhlanäytelmä tehtiin itse ja

rooleja voitiin lisätä tarpeen mukaan. Tässä
viidesluokkalaisten Sara Takkisen ja Essi Parkkilan

kirjoittamia tunnelmia joulujuhlasta.

Viides- ja kuudesluokkalaiset kir-
joittivat näytelmän pienissä ryh-
missä. Tuotoksista valittiin kaksi
parasta ja ne yhdistettiin. Harjoit-
teluaikaa jäi vain kaksi viikkoa,
mutta siitä huolimatta ehdimme
harjoitella paljon. Kaikki harjoituk-
set olivat onnistuneita, vaikka
esiintyjiä oli yli viisikymmentä. Jo
parin päivän päästä kaikki osasi-
vat roolinsa ilman papereita.

Juhlan edellä koristelimme kuu-
sen ja veimme saliin yli sata tuolia.
Naulakot kannoimme alaluok-
kaan, ja pianon veimme alaluokas-
ta saliin. Kuudesluokkalaiset siir-
sivät jalkapallomaaleja, jotta autot
mahtuisivat kentälle. Sillä välin
viidesluokkalaiset ja keskiluokka-
laiset laittoivat kartonkitonttuja
salin seinille.

Viime tiistaina juhlapäivä sitten
koitti. Ensin lauloimme yhteislau-
lun. Kaikkia jännitti vähän, ja joi-
takuita todella paljon. Oli joulu-

Pikku peikko ja Takkutukka

Jouluevankeliumi.

evankeliumin vuoro. Siitä selvittiin
hyvin. Sitten tuli näytelmän vuo-
ro. Esityksessä joillakin menivät
sanat sekaisin tai ne unohtuivat.
Alaluokan oppilaat esittivät näytel-
män aikana laulun “Metsämökin
ikkuna” ja runon “Pikku peikko
Takkutukka”. Sen jälkeen näytel-
mä jatkui. Meidän mielestämme
näytelmän hauskin kohtaus oli se,
jossa seko ja hauska lääkäri, tohto-
ri Puttonen, ei tajunnut mistään
mitään ja hätiköi aina. Juuri sinä
päivänä Puttosen vastaanotolla oli

niin kiireistä, koska sikainfluenssa-
potilaita oli niin paljon. Tohtori
Puttosta esitti Sonja Timonen.

Näytelmän jälkeen esiintyivät
tiernapojat. Muut esiintyjät meni-
vät sillä aikaa mehulle. Piparit ja
tortut tuoksuivat hyvälle. Kun ylei-
sökin oli saanut kahvia ja mehua,
lähdettiin kotia kohti.

Sara Takkinen
ja Essi Parkkila
Kipinän koulu

Tiernapoika -esityksessä Olga Oinas-Panuma, Tuula Turves, Sara
Kuusisto ja Eemil Ekdahl

Pudasjärven työttömien yhdistys, Kes-
seli ry ja Pudasjärven seurakunta jär-
jestivät kaikille avoimen pikkujoulu-
juhlan 15.12 Suojalinnassa. Juhlaan
osallistui viitisenkymmentä henkilöä.
Mikko Puhakan ja Ape Niemisen ter-
vetulotoivotusten jälkeen laulettiin yh-
teislauluja ja seurakunnan tervehdyk-
sen esitti Oskari Holmström, joka
myös luki jouluevankeliumin.

Ape Nieminen veti hauskoja yhtei-
siä leikkejä, Mieskuoro esiintyi ja Hilk-
ka Liikanen lausui joulurunon. Joulu-
kahvit ja lämpimät joulutortut -tarjoi-
lusta vastasi Hommat Puikkarissa –
hankkeen henkilöstö Jaana Taskilan
johdolla. Lahjojen jakaminen ja arvon-
ta kuuluivat myös mukavan ja läm-
minhenkisen joulujuhlan ohjelmaan.
(ht)

Pikkujoulu SuojalinnaSSaPikkujoulu SuojalinnaSSaPikkujoulu SuojalinnaSSaPikkujoulu SuojalinnaSSaPikkujoulu SuojalinnaSSa

“Siihen aikaan antoi keisari Augustus
käskyn, että koko valtakunnassa oli
toimitettava verollepano..” –joulu-
evankeliumin luki Oskari Holmström.

Tulitikkuleikkiin osallistui kaksi va-
paaehtoisten henkilöiden
joukkuetta.Tehtävänä oli siirtää
etummaisten henkilöiden edessä
olevat tulitikut haarojen välitse rivin
takimmaiselle henkilölle. Eroa voit-
tanut joukkue sai vain yhden sekun-
nin.

Hommat Puikkarissa henkilöstö oli lei-
ponut suussa sulavat joulutortut
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Jouluaamun
tähtivaloiseen

pyhään hiljaisuuteen
astumme ulos,

puhtaalle lumen
peittämille teille.
Juhlallisin mielin

kävelemme
ohi kirkkomaan,

missä vielä lepattaa
kynttilöitä aaton

kävijöitten jäljiltä.
Miten suuri rauha

ja äänettömyys
vallitseekaan

tänä aikaisena
juhla-aamun hetkenä

muulloin
kiirettä kuohuvassa

maailmassa.
Tämän ihmeellisen
aamun kokemisesta

ja monen muun
saan kiittää sinua

koiraseni.
Nukuttu ohi ne olisi

ilman sinua.

(Seija Mäki)

Jouluaamuna
Kaupunginjohtaja Kaarina Daavit-
tilan mukaan kaupunki päätti
myydä kiinteistöt ja tarjosi niitä
ensin kyläläisille. Ainoastaan Jon-
gun alueen kyläyhdistys tarttuikin
asiaan ja päätti ostaa Paukkerin-
harjun koulun hintaan 3,70 euroa.
Kaupantekotilaisuudessa olleet
Jongun kylän edustajat varapu-
heenjohtaja Ensio Jussila ja sihtee-
ri Onerva Ronkainen maksoivat
kauppasumman käteisenä.

Kylä käyttää koulua kylätalon-
aan keskittäen sinne jatkossakin
kylätoimintojaan.

Muille kouluille ja Rytingin ter-
veystalolle etsittiin ostajaa julkisel-
la ilmoittelulla. Tavoitteena oli löy-
tää ostajat, jotka toiminnallaan li-
säisivät myös kylien elinvoimaa ja
toimivuutta. Kaikille kaupan olleil-
le kiinteistöille löytyikin uudet
omistajat, jotka tuovat tullessaan
kukin omalle kylälleen tuulahduk-
sen uutta toimintaa ja sitä kautta
elpyvää elinvoimaa, kaupungin-
johtaja totesi.

Pudasjärveläisjuurisia
ostajia
Hetekylän koulun ostivat kylältä
lähtöisin olevat henkilöt. Perustet-
tavan osakeyhtiön puuhamiehinä
paikalla olivat KymppiEristykses-
tään tunnettu Eero Koskelainen ja
taiteilija Kimmo Takarautio sekä
Vesa-Pekka Takarautio.

Kimmo Takarautio tunnetaan
korkeatasoisesta ruiskumaalaus-
taidoistaan. Kaupungintalon pihal-
la tapahtumaa kunnioittamassa oli
Takaraution tekemä kookas jätti-
joulupukki.

Poijulan koulun osti paikallinen
yrittäjä Tapio Poijula. Varsinaista
tarkkaa suunnitelmaa koulukiin-
teistön tulevalle käytölle Poijulal-
la ei vielä ollut. Osa koulun tiloista
hänellä on jo ollut aiemmin vuok-
ralla muun muassa toimistokäytös-
sä.

Ervastin koulusta kiinnostunut
oululainen Airi Haikara kertoi
muuttavansa koululle asumaan jo
parin päivän päästä kaupanteko-
hetkestä eli seuraavana lauantaina.
Tällä hetkellä Haikaralla ei ole yri-
tystä, mutta ajatuksia siihen suun-
taan oli jo mietinnässä. Hän toivoi,
että yhteistyö kyläläisten ja yhdis-

Pudasjärvi teki kaupat neljästä
koulusta ja terveystalosta

tysten kanssa saataisiin vireille
piakkoin koulutilojen käyttämisek-
si esimerkiksi kokous- ja kerhoti-
loina. Rytingin terveystalo sai
myös uudet omistajat. Heikki Mo-
sorin edusti vireillä olevaa yhtiötä
kaupan allekirjoitustapahtumassa.
Entinen terveystalo tulee palvele-
maan Mosorinin mukaan muun
muassa suvun yhteisenä loman-
viettopaikkana.

Tavoitteena uusia työpaikkoja
Valtuuston puheenjohtaja Eero
Oinas-Panuma totesi puheessaan,
että koulukiinteistöjen siirtyminen
uusille omistajille ei ole kylien kan-
nalta huono asia, vaan näillä näky-

Pudasjärven kaupunki järjesti historiallisen kaupantekotilaisuuden viime torstaina,
jolloin kaupunki myi neljä kyläkoulua ja terveystalon tunnin aikana. Kiinteistöjen uusien

omistajien myötä Hetekylälle, Puhokselle, Ervastiin, Poijulaan ja Rytinkiin uskotaan
tulevan uusia mahdollisuuksia ja mielenkiintoista vilskettä.

min uudet omistajatahot ja omis-
tajat tuovat kylille uutta elinvoi-
maa ja virkeyttä.

-Olette uudenlaisen kylienkehit-
tämisen airueita tässä pitäjässä,
Oinas-Panuma totesi onnittelupu-
heessaan.

Hetekyläläisjuurinen yrittäjä
Eero Koskelainen käytti puheen-
vuoron kiinteistöjen uusien omis-
tajien puolesta. Hän kertoi Heteky-
län koulun uusien omistajien omal-
ta osaltaan haluavan kehittää He-
tekylää ja pysäyttävän kylän väki-
määrän jatkuva väheneminen. Hän
toivoi hyvää yhteistyötä ja yhteis-
säveltä uusien yritysten ja kaupun-

Pudasjärven kaupungin möi tunnin aikana viisi
kiinteistöä. Etualalla kiinteistöjen uudet omista-
jat. Ervastin koulun ostanut Airi Haikara oikeal-
la. Vas.seisova Eero Koskelainen pitämässä kii-
tospuhetta ostajien puolesta.

Kauppakirjan allekirjoittivat kaupungin puolesta vs. hallintojohtaja Seija Turpeinen ja kaupunginjohta-
ja Kaarina Daavittila. Kauppakirjojen allekirjoitusta valvoi julkinen kaupanvahvistaja Arto Ylilehto maan-
mittausvirastosta. Oikealla Ervastin koulun ostanut Airi Haikara.

gin kesken ja negatiivinen ilmapii-
ri sivukyliltä muutettua positiivi-
seen suuntaan.

Toivottavasti näillä kouluilla on
viiden vuoden päästä muutama
sata työpaikkaa, Koskelainen
muun muassa sanoi puheessaan.

Puhoksen koulukompleksiin
liittyvää kiinteistökokonaisuutta
omistamaan ja käyttämään tulevan
Suomen hautaustarvikkeiden Tuk-
kukaupan edustajat eivät olleet
kauppakirjan allekirjoitustilaisuu-
dessa paikalla. (rr)

...joulu on jo ovella...

PronailsPronailsPronailsPronailsPronails

Puh. 040 487 5479
Lahjakortit pukinkonttiin!

Tarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja PeeTarja Pee

Rauhallista joulua
Kiitokset asiakkaille

kuluneesta vuodesta!
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Esikotouttavaa työtä teh-
dään siinä vaiheessa kun
nuoren turvapaikanhaku-
prosessi on vielä kesken.
Hankkeessa turvapaikanha-
kijanuoria on tutustutettu
muun muassa paikalliseen
koulukulttuuriin sekä työ-
harjoittelutoimintaan. Tur-
vapaikanhakijanuorten syr-
jäytymistä pyritään ehkäise-
mään siten, että heitä akti-
voidaan osallistumaan paik-
kakunnan toimintaan mah-
dollisimman varhaisessa
vaiheessa turvapaikanhaku-
prosessia. Osa näistä Pudas-
järven vastaanottokeskuk-
sen nuorista on odottanut
oleskelulupapäätöstä jo tois-
ta vuotta ja tämä odotteluai-
ka onkin erinomainen vaihe
vaikuttaa nuoren ensi aske-
leisiin kotoutumisessa paik-
kakunnalle.

Tämän vuoden aikana
turvapaikanhakijanuoria on
päässyt tutustumaan pudas-
järvisiin kouluihin, oppilai-
toksiin sekä yrityksiin. Myös
järjestöjen toiminnot ovat
tulleet tutuiksi turvapaikan-
hakijanuorille. Heille on jär-
jestetty mahdollisuuksia
osallistua peruskoulun kä-
dentaitokursseille, ammatti-
kouluun tutustumiseen,
vanhusten avustajapalve-
luun, asukastupatoimintaan,
pajatyöskentelyyn, vapaaeh-
toistyöhön ja autokorjaamon
sekä rakennuspuolen työ-
tehtäviin. Nuoria pyritään
kuuntelemaan ja löytämään
heille heidän omien mielen-
kiinnon kohteiden mukaista
toimintaa. Osa turvapaikan-
hakijanuorista on kiinnostu-

Nuoria turvapaikanhakijoita jo
yli vuoden ajan Pudasjärvellä
Ensimmäinen toimintavuosi Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjär-
vellä –hankkeessa on saatu käyntiin onnistuneesti. Hankkeen tehtävänä

on tukea turvapaikanhakijanuorten esikotoutumista Pudasjärvelle.

nut harrastustoiminnasta
kuten jalkapallon pelaami-
sesta sekä näytelmäkerhois-
ta. Osaa puolestaan kiinnos-
taa ravintola-alan, hoiva-
alan tehtävät, lastenhoito,
kirjastossa tai kaupassa työs-
kenteleminen. Kokemusta
näillä nuorilla on muun mu-
assa hitsaamisesta, ruoanlai-
tosta, lastenhoidosta, radioi-
den ja muiden laitteiden kor-
jaamisesta sekä rakennus-
apulaisen tehtävistä.

Leila ja Nuh
Karhupajalla
Somalialaiset Leila ja Nuh
ovat juuri päättäneet kaksi
kuukautta kestäneen paja-
harjoittelujakson Karhupa-
jalla, jossa nuoret ovat olleet
kaksi päivää viikossa. Tur-
vapaikanhakijanuoret ovat
osallistuneet muiden pudas-
järvisten nuorten ohella pa-
jatyöskentelyyn ja tutustu-
neet siellä eri ammatteihin
sekä suomalaiseen opiskelu-
kulttuuriin. Ensimmäiset
kokemukset pajalla työsken-
nelleistä turvapaikanhakija-
nuorista ovat olleet rohkai-
sevia. Pajajakson aikana tur-
vapaikanhakijanuorten mo-
tivaatio on ollut korkealla,
heidän suomenkielentaito
on parantunut ja he ovat
päässeet osalliseksi pudas-
järvistä arkea tutustuen mui-
hin nuoriin.

Kummioppilas auttaa
arjen asioissa
Karhupajan opiskelijoista on
valittu molemmille opiskeli-
joille oma kummioppilas,
joiden tehtävä on ollut arjen
asioiden sujuminen ja niissä
auttaminen. Sekä Leila ja
Nuh ovat viihtyneet hyvin
Pudasjärvellä ja Karhupajal-
la. Mieleenpainuvimmaksi
kokemuksekseen Pudasjär-
vellä Leila ja Nuh kertovat

Pudasjärven vastaanottokeskuksessa jär-
jestettiin avoimet ovet 17.12. Aluksi vie-
railijat saivat tietoa toiminnasta, jonka
jälkeen lähdettiin henkilökunnan edus-
tajien kanssa tutustumiskierrokselle.

Käytävät olivat saaneet lisäväriä tai-
teilija Kari Tykkyläisen ja nuorten yhtei-
sesti toteuttamista maalauksista. Kier-
roksen jälkeen tarjottiin glögiä ja pipa-
reita. Tällä hetkellä vastaanottokeskuk-
sessa asuu 59 nuorta ja edustavat kah-
deksaa eri kansallisuutta. Nuoret olivat
iltapuuhissa; irakilaiset pojat paistoivat
leipää ja keittivät riisiä, osa nuorista oli
tietokoneen ääressä katsomassa netistä
oman maan kielistä ohjelmaa, jotkut oli-
vat tv:n ääressä.

Mielellään he myös vastailivat vierai-
lijoiden kysymyksiin, osa heistä jo suh-
teellisen hyvällä suomen kielelläkin. Vie-
railijoista Irja Aikkila lupasi opettaa nuo-
ria hiihtämään.  (ht)

kirjastossa ja uimahallissa
käymisen sekä suomenkie-
len opiskelun. Nuh kertoo
harrastaneensa Somaliassa
automekaanikon hommia ja
jalkapalloa. Karhupajan pa-
jatöistä hänelle mieluisinta
olikin juuri automekaanikon
tehtävät. Pudasjärvellä Nuh
kertoo harrastaneensa jalka-
palloa, laulamista musiikin
kuuntelua sekä lukemista.
Leilakin puolestaan katsoo
mielellään jalkapalloa televi-
siosta ja kuuntelee musiikkia
sekä tanssii.

Karhupajan pajaharjoitte-
lujakson aikana Leila on piir-
tänyt ja tehnyt savitöitä.
Molemmat nuorista ovat ys-
tävystyneet paikkakunta-
laisten kanssa Karhupajan
pajaharjoittelun aikana ja
Nuh kertoo, että kaikki ovat
olleet hänelle ystävällisiä.
Tulevaisuudenhaaveitakin
nuorilla on. Nuh kertoo ha-
luavansa tietokoneopetta-
jaksi, bussikuskiksi tai auto-
mekaanikoksi ja Leila tutus-
tua uusiin ihmisiin ja hän
haluaisi opiskella lääkäriksi.

Keväällä 2010 hankkees-
sa aloitetaan ystävätoiminta,
jossa on tarkoituksena saat-
taa pudasjärvisiä asukkaita
tutustumaan turvapaikan-
hakijanuoriin. Ystävätoimin-
nassa koulutetaan ja tuetaan
pudasjärvisiä toimimaan
vapaaehtoistyössä. Ensim-
mäiset ystävätoiminnasta
kiinnostuneet pudasjärviset
ovat jo ilmoittautuneet mu-
kaan. Kiitos kaikille hanke-
toiminnoissa mukana olleil-
le ja tervetuloa uudet toimi-
jat!

Maria Karppinen
projektipäällikkö

Nuorten turvapaikanhakijan
polku Pudasjärvellä –hanke

Somalialaiset Leila ja Nuh ovat olleet kaksi kuukautta pajaharjoittelussa Karhupajalla.

Avoimet ovet vastaanottokeskuksessa

Vastaanottokeskuksen nuoret saivat
tutustua avoimien ovien iltana vierai-
leviin nuoriin. Vasemmalta Idil, Hen-
riikka, Hafsa, Tiia ja Henna.
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Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme rauhallista 

joulua...

Taksit Pudasjärvi keskusta 24h

08-821 444
Aarni Hannu
Klemetti Hannu
Konttila Sami

Lantto Lauri
Manninen Markku
Penttilä Ari

Pitkänen Pekka
Puurunen Seppo
Savela Sami

TAKSI TAKSI TAKSI

Ala-Siurua

ISO-SYÖTTEEN
TAKSIMATKAT OY

TAKSI 

TAKSI

p. 0400 382 949

TAKSI TAKSI TAKSI

TAKSI TAKSI

p. 0400 282 130

TAKSI

Aarni Hannu
Klemetti Hannu
Konttila Sami

Lantto Lauri
Manninen Markku
Penttilä Ari

Pitkänen Pekka
Puurunen Seppo
Savela Sami

TAKSI TAKSI TAKSI

Ala-Siurua

ISO-SYÖTTEEN
TAKSIMATKAT OY

TAKSI 

TAKSI

p. 0400 382 949

TAKSI TAKSI TAKSI

TAKSI TAKSI

p. 0400 282 130

TAKSI

p

p. 0400 244 955

TAKSI 

....sekä turvallista matkaa
uudelle vuodelle 2010!

p. 0400 289 046

Raija ja Pentti 
Aarni

p. 0400 266 939

Teppo Granlund

Ruuhensuo

0400 385 506/ Timo
0400 183 210/ Tarja

Timo ja Tarja
Heikkinen

0400 158 258/ Arto
0400 495 445/ Teijo

Syöte Hannu Jaakkola
Rytinki

0400 380 668

Pentti
Kortesalmi
Sarakylä

p. 0400 231 223

Veli-Matti Laitinen

Pärjänsuo

Markku
Naamanka

Yli-Livo

TAKSI

0440 720 501/ Arja
044 2160 016/ Jouni

Arja ja Jouni
Paavola Palosaari Jari Tmi

Jaalanka

p. 040 7460 513

Savela Piia 1+8

Siivikko 

0400 386 188

Sakari
Ronkainen

p. 0400 387 230

PoijulaEsko Piipponen

Kouva

p. 0400 388 231

Yli-Siurua

Kipinä
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dna:lla 

puhuminen on 

kuin Mersulla

ajelisi.

600 min norm. hintaisia kotimaan puheluita (min. 3,45 ¤/laskutuskau-
si/12 kk). Uusiin DNA Onni + DNA Etuoikeus -sopimuksiin 24.12.2009 
asti. Käyttämätöntä puheaikaetua ei korvata liittymän irtisanomi-
sen tai liittymätyypin vaihdon yhteydessä, eikä se siirry seuraavalle 
laskutuskaudelle. DNA ONNI: avaus 2,90 ¤, kk-maksu 0,66 ¤/kk, norm. 
hintaiset kotimaan puhelut ja tekstarit 0,069 ¤/min & kpl. DNA ETU-
OIKEUS (12 kk): kotimaan DNA-DNA –puhelut -40% viikonloppuisin. So-
pimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Lisätiedot www.dna.fi 

Kari Tykkyläistä puuhataan
kansanedustajaehdokkaaksi

Perussuomalaisten sihteeri Eila Puurunen ja puheenjohtaja Kari
Tykkyläinen vaihtamassa ajatuksia Pudasjärven kaupunginval-
tuuston kokouksen kahvien aikana.

Kun kuljemme kylällä asioilla
koira ja minä,
hän omillaan,

 niillä pylväänjuuriasioilla
ja minä omillani

kaupat, pankit ja postit,
tapaamme ihmisiä.

Kyllä on koirat terhakoita,
sanoo yksi vastaantulija

ja tervehdykset puolin ja toisin
ovat riehakkaat, iloiset.

Vihaisia noista tulee
vanhemmiten, sanoo toinen.

En minä vaan koiraa
ottaisi riesakseni,

meni ja jupisi mennessään.
Hauva, sanoo kolmas

vastaantulija vaunuistaan.
Ehkä se näki koiran silmissä
ymmärtävän pilkahduksen,

tuo pieni.
Ollaan samanarvoisia

kansalaisia ehkä,
ainakin kokoon nähden.

Niinhän se on.
On meitä niin monta
mieltä kuin miestä

miten koiraa karvoihin katsotaan.

(Seija Mäki)

Kari Tykkyläinen valittiin jatkamaan Pudas-
järven Perussuomalaisten puheenjohtajana
yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidettiin
marraskuussa Tulitauko kahvilassa.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Yli-
talo ja sihteeri/taloudenhoitajaksi Eila Puu-
runen. Hallituksessa jatkavat Juho Kello-
lampi, Paavo Ahonen ja Matti Kuurola.

Viime kesänä Kapustasuolla järjestetty
hupaisa Korkokenkäkukkamekkosuohiih-
don Ämmänkisat toteutunee ensi kesänäkin.
Kiinnostusta kisan suhteen tuntuu löytyvän.
Suunnitelmissa on myös osallistua maalis-
kuussa Perussuomalaisten laivaseminaa-
riin, joka on samalla tulevien eduskuntavaa-

lien avaus.
Kokouksen jatkoksi pidettiin Tupailta,

jossa paikallisten lisäksi kävi vieraita Taival-
koskelta, Muhokselta, Siikajoelta, Haukipu-
taalta ja Oulusta. Tilaisuudessa päätettiin
ehdottaa Kari Tykkyläistä seuraavien edus-
kuntavaalien kansanedustajaehdokkaaksi ja
Tykkyläinen antoi tehtävään alustavasti
suostumuksensa.

Päätöksen asiasta tekee tulevan talven
aikana Oulun piirin piirihallitus. Sana oli il-
lan aikana vapaa. kuten Perussuomalaisten
piireissä yleensä on tapana ja ilta kului mu-
kavasti mielenkiintoisten keskustelujen ja
terveisien kertomisten merkeissä. (ht)
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Kuluneesta vuodesta kiittäen
toivotamme kaikille

Rauhallista Joulua ja
Rakentavaa

Uutta Vuotta 2010

Puikkarin kahvion ja
Hommat Puikkarissa -projektin
henkilöstö kiittävät asiakkaita

kuluneesta vuodesta
ja toivottavat

rauhaisaa joulun aikaa ja
menestystä vuodelle 2010!

Taas kosketti ruutua ikkunan,
tutun jouluenkelin siipi.

Taas äänetön henkäys taivahan,
läpi seinän sisälle hiipi.

Tunnelmallista joulua ja
onnellista uutta vuotta

kaikille!
Jalkojenhoito Sirina

Sirkka Määttä

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Haluamme toivottaa Joulun iloa ja Rauhaa, ku-
ten enkeli ilmoitti: “Älkää peljätkö, minä ilmoitan
Teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansal-
le”, siis Jeesus on oleva suureksi iloksi.

Helluntaiseurakunta Pudasjärvi

Joulukirkko 25.12.klo 11
Tervetuloa!
Kauppatie 32 Pudasjärvi

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta
 ja toivotamme Hyvää Joulua

ja siunattua Uutta Vuotta

( Entinen nimi Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy )

Viestitie 2, 87700 Kajaani   I   Puh. (08) 4795 211   I   Fax (08) 4795 212

Oulun myyntikonttori: Rautatienkatu 20 A 12, 5. krs,
PL 137, 90101 Oulu   I   Puh. (08) 379 524   I   Fax (08) 379 529

RAUHALLISTA JOULUA

Syötekeskuksentie 126 93280 Syöte
Puh. (08) 815 4000

Kiitämme asiakkaita
kuluneesta vuodesta!

Toivotamme Hyvää Joulua
ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitämme
yhteistyökumppaneitamme

ja asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Pudasjärven Työttömien yhdistys ry

Talvi on tullut pienine tai isompine pakka-
sineen.  Lunta on sadellut ainakin pohjoiseen
Suomeen ihan hiihtää asti. Vaikka joulu on
ovella, niin etelä-Suomessa ja rannikkoseu-
duilla  vielä odotellaan lumen tulemista.
Lunta on hiukan – mutta vain hiukan. Edes
Oulun seudulla ei ole lunta niin paljon, että
hiihtämään pääsisi. Ei ole lunta edes kasvi-
en suojaksi. Eikä ole tarvinnut pihaa kolata.
Mieleen tulee, että mitenkähän huolella ve-
sijohdot ovat maan alle asennetut ja eriste-
tyt, kun ei ole juuri lunta eristeeksi. Toivot-
tavasti pysyvät sulana. Olisiko sitä tällaisi-
na talvina niille lämpökaapeleille käyttöä?
Katsoin netistä millaisille tapauksille kaape-
lit ovat tarkoitetut. Lähes joka lähtöön löy-
tyi kaapelia. Sadevesijärjestelmille, viemä-
reille, ulkoalueille… Hieno homma. Entäs
vesijohdoille? Eräällä nettisivulla mainostet-
tiin kaapelia, joka “on elintarvikehyväkysyt-
ty joten se soveltuu erinomaisesti käytettä-
väksi myös käyttövesiputkistojen sisäpuo-
liseen saattolämmitykseen ja sulana pitoon”.
Mitähän se saattolämmitys sitten mahtaa
olla?

Ei kai näiden tällaisten ongelmien kans-
sa niin kauheasti ennen taisteltu. Muistelen
kyllä, että “silloin ennen” lunta oli aina jou-
luna. Voihan se olla että vuodet kultaavat

Suolaa auton ikkunaan?
muistot. Kesät olivat lämpimiä ja aurinkoi-
sia, talvet kylmiä ja lumisia. Viemäreitä ei
jäätynyt, kun  joka talossa ei ollut vesijohto-
ja eikä viemäreitä. Oi niitä aikoja… En halu-
aisi takaisin.

Talvi ei ole minun mielivuodenaikojani.
Pidän auringosta ja lämpimästä. Haluaisin
olla kuin pääskynen – tulla keväällä ja len-
tää pois syksyllä. Mutta kun täällä nyt sit-
ten näin pohjoisessa ollaan, niin pitää löy-
tää ne talven ilot lumesta ja jäästä. Huurtei-
set puut ja tähtitaivas ovat elämyksiä, joi-
den katseleminen tuottaa suurta nautintoa.
Ja oikein kylmällä, kun ei tarkene ulos, niin
voi vaikka takkatulen ääressä lukea. Eikä
lukemiseen tarvitse edes takkatulia. Hyvä
sohva ja lukuvalo riittävät. Muutama vuosi
sitten löysin divarista Joka Naisen Niksikir-
jan vuodelta 1951, johon Maija Suova on
koonnut niksit ja ne ovat aivan riemastutta-
via. Niitä voi lukea aina uudelleen ja uudel-
leen. Tässä yksi niksi jota voisi kokeilla: “Au-
ton tuulilasi ei jäädy, jos sen pyyhkii tavalli-
sella suolalla, joka on pantu pellavaisen til-
kun sisään. Sopivinta on ommella 15x30
cm:n kangaskappaleesta sitä varten pussi.”
Kävisiköhän vanha puuvillasukka suolapus-
siksi?

Eila Lahtinen

�����������	
����������
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Köyhyys pakottanut yhteistyöhön
Keskustan ryhmäpu-

heenvuoron käytti Tauno
Kujala. Hän kertoi ryhmäpu-
heenvuoron olleen vuosi sit-
ten nykyistä aikaa merkittä-
vämpi. Hän kertoi kaupun-
ginhallituksen tehneen työ-
tä suurella yksimielisyydel-
lä ja sama henki jatkuu val-
tuustossa. Olemmeko itse
muuttuneet luottamushen-
kilöinä vai onko päätöksen-
tekokulttuuri muuttunut
Pudasjärven päättäjillä. Ku-
jala sanoi valitun tien olevan
oikean, vaikka jotkut säästö-
päätökset eivät ole helppoja.
Vaikeita päätöksiä on ollut
helpompi tehdä, kun koko
valtuustossa on yksimieli-

teja on hiljentynyt. Tykkyläi-
nen kiitteli kaupunginjohta-
jaa ripeästä johtamistavasta.
–Hän on saanut vauhtia pää-
töksen tekemiseen, jossa pe-
rinteisesti hidas hallintoko-
neisto on joutunut muutta-
maan toimintatapojaan. Tar-
vitsemme valittamisen si-
jaan tervettä keskustelua ja
uusia ideoita kaupunkimme
kehittämiseksi. Meillä on
hyvä vauhti taloutemme
kuntoon saattamisessa. Silti
vielä hyviä ajatuksia ja ide-
oita tarvitaan tulevana toi-
mintavuotena.

Kokoomuksen valtuutet-
tu Sari Ojala kertoi ryhmän-
sä olevan hallituksen ehdot-

kaupunginhallituksen esi-
tystä. –Mennään eteenpäin
näillä eväillä, hän totesi. Sa-
malla Törrö kiinnitti huo-
miota siihen, että talousarvi-
on teksteissä ei mainita tur-
vapaikan hakijoiden vas-
taanottotoiminnasta juuri
mitään. –Vastaanottotoimin-
ta näkyy kaupungin budje-
tissa vuokratuloina ja kiin-
teistömenoina, koska valtio
vastaa tällä hetkellä satapro-
senttisesti Pudasjärvellä asu-
vien turvapaikan hakijoiden
kuluista, vastasi kaupungin-
johtaja Daavittila.

“sote yta” järjestää kaikki so-
siaalihuoltolain mukaiset so-
siaalipalvelut, ja kansanter-
veyslain edellyttämät perus-
terveydenhuollon palvelut
lukuun ottamatta ympäris-
töterveydenhuoltoa. Päivä-

Pudasjärven budjetti hyväksyttiin yksimielisesti: Jouni Seppälä jättämässä
valtuustoaloitetta eläinlää-
käripalveluasiassa, jonka
oli allekirjoittanut 25 val-
tuutettua useista eri val-
tuustoryhmistä.

syyden henki. Tuleva vuosi
vaatii etenkin kaupungin
henkilökunnalta jaksamista
ja ymmärtämystä.

Vasemmistoliiton Paavo
Tihinen sanoi ryhmänsä
luonnehtivan budjettia posi-
tiivisuudella.

–Olemme tyytyväisiä pe-
rusturvan siirtymisestä nel-
jän kunnan muodostamalle
yhteenliittymälle, jossa
voimme tyytyväisenä tode-
ta, että meidän pesämme on
kunnossa. Kiinteistöistä ja
kunnan yritystoiminnasta
on tänä vuonna pystytty luo-
pumaan. Toivottavasti eivät
lipposet kastu ensi vuonna
rakennettavassa Luppovesi
tekojärvessä. Meillä olisi ol-
lut budjettiin muutostarpei-
ta, mutta emme löytäneet
menokohtaa esitettäväksi.
Tihinen kiitteli myös päättä-
jien yhteistyötä. Köyhyys on
meidät siihen pakottanut.
Saamme kaupungin talou-
den kuntoon ja siitä kiitos
myös henkilöstölle, hän to-
tesi.

SDP:n Tapio Pohjanvesi
kertoi, että ryhmä ei käytä
ryhmäpuheenvuoroa.

Perussuomalaisten Kari
Tykkyläinen käytti ryhmän-
sä puheenvuoron omaan
persoonalliseen ja humoris-
tiseenkin tyyliinsä. –Meillä
on muokattu vanhoja tottu-
muksia ja työtapoja. Pudas-
järveltä löytyy hyvin paljon
palveluja, vaikka kylien rait-

taman talousarvio- ja talous-
suunnitelman kannalla. Oja-
la halusi nostaa kaupunki-
strategian kriittisistä menes-
tystekijöistä esille kolme asi-
aa: Oulunkaaren seutuyh-
teistyön onnistumisen lisäk-
si yhteistoiminta myös mui-
den tahojen ja toimijoiden
kanssa, suunnitelmallinen
elinkeinopolitiikka ja erittäin
tärkeänä yksityiskohtana
Pudasjärven kylien tasapuo-
linen kehittäminen.

Pudasjärven puolesta
ryhmän puheenvuoron
käytti Marja-Leena Törrö.
Hän kertoi ryhmän kannat-
tavan talousarviosta ja ta-
loussuunnitelmasta tehtyä

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
kuntayhtymään
Ensi vuoden alusta alkavas-
ta Oulunkaaren sosiaali- ja
terveyspalvelujen järjestämi-
sestä kävivät kertomassa
kokouksen alussa kuntayh-
tymäjohtaja Kirsti Ylitalo,
johtava lääkäri Olavi Timo-
nen ja sosiaalijohtaja Leena
Pimperi. Oulunkaaren kun-
tayhtymän kunnat Ii, Pudas-
järvi, Utajärvi ja Vaala ovat
perustaneet yhteistoiminta-
alueen (yta) sosiaali- ja ter-
veydenhuollon (sote) palve-
lujen järjestämiseksi ja tuot-
tamiseksi. Oulunkaaren

Kokoomuksen  Sari Ojala kertoi ryhmänsä olevan hallituksen ehdottaman talousarvio- ja taloussuunnitelman
kannalla.

Paavo Tihinen, Vasem-
mistoliitto

 Noin 70 miljoonaan euroon
päättyvän budjetin valtuus-
to hyväksyi puheenjohtaja
Eero Oinas-Panuman yhdel-
lä nuijankopautuksella. Bud-
jetin esittelystä oli juttu vii-
me viikon lehdessämme.
Ryhmäpuheenvuorot olivat
mielenkiintoista kuultavaa.
Ne olivat budjettia kannatta-
via. Tosin useimmilla ryh-
millä olisi ollut yhtä sun tois-
ta lisättävää menokohtiin,
mikäli ne olisi saatu mahdu-
tettua budjettiin.

Keskustan ryhmäpuheen-
vuoron käytti Tauno Kuja-
la

vauhdikasta vuotta. Hän
myös kiitteli kaupunginhal-
litusta siitä, että se on pää-
määrätietoisesti noudatta-
nut viime keväänä valtuus-
ton asettamaa talouden tasa-
painotusohjelmaa.

hoitopalvelut jäävät kuntien
järjestettäviksi.

Tarkastuslautakunnan jä-
seneksi ja kiinteistötoimitus-
ten uskotuksi mieheksi valit-
tiin edesmenneen Jorma
Kemppaisen tilalle Juha
Heikkilä.

Jouni Seppälä jätti val-
tuustoaloitteen eläinlääkäri-
palveluasiassa, jonka oli al-
lekirjoittanut 25 valtuutettua
useista eri valtuustoryhmis-
tä.

Kokouksen päätteeksi
valtuuston puheenjohtaja
Eero Oinas-Panuma kiitti
kaikkia läsnä olevia kulu-
neesta vuodesta. Erityisesti
hän kiinnitti huomiota elin-
keinoasioissa toteutunutta

–Periksi ei anneta. Yhteis-
työllä, vastuullisuudella ja
päättäväisyydellä turvaam-
me Pudasjärven kaupungin
tulevaisuuden.

Heimo Turunen

Pudasjärven
puolesta Marja-
Leena Törrö

 Kari Tykkyläinen,
Perussuomalaiset

SDP:n Tapio Pohjanvesi
ilmoitti, että he eivät käytä
ryhmäpuheenvuoroa

Pudasjärven kaupun-
ginvaltuusto kokoon-
tui 15.12 päättämään

ensi vuoden budjetista
sekä tulevien vuosien
taloussuunnitelmasta.
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Koillismaan
Kuntoneva

KAIRAN
RAKENNUS OY

LVI- JA Rautatarvike Oy KKKKKaijala Kaijala Kaijala Kaijala Kaijala KyyyyyKAIVINKONE-
URAKOINTI

Seppo Huhta

TILI- JTILI- JTILI- JTILI- JTILI- JA A A A A VERVERVERVERVEROOOOOASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTASIAINTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOIMISTOOOOO
A. REPOLAA. REPOLAA. REPOLAA. REPOLAA. REPOLA

Hermoratahieroja
Ulla Niemelä
p. 050 369 0478

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

KURENKOSKI
HOTELLI-RAVINTOLAKauppatie 5

93100 Pudasjärvi
Puh. 040 5900 965

KKKKKuljetus E.uljetus E.uljetus E.uljetus E.uljetus E. ja P ja P ja P ja P ja P..... Ik Ik Ik Ik Ikonen Oyonen Oyonen Oyonen Oyonen Oy

Kulkurin HopeaPuoti
www.kulkurinhopeapuoti.com
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Eduskunnassa luotu lainsäädäntö
määrää hyvin pitkälle, mitä tehtä-
viä kunnille kuuluu ja miten kun-
tien on hoidettava nämä tehtävät.
Viime vuosina kansanedustajat

ovat tulleet siihen tulokseen, että
vastaisuudessa etenkään pienet
kunnat eivät yksin selviä kunnille
kuuluvista perustehtävistä kuten
esim. sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestämisestä. Pari vuotta sit-
ten eduskunnassa päätettiin kun-
ta- ja palvelurakenteen uudistami-
sesta ns. Paras -hankkeella.

Mainitun puitelain mukaan
“Kunnassa tai yhteistoiminta-alu-
eella, joka huolehtii perustervey-
denhuollosta ja siihen kiinteästi liit-
tyvistä sosiaalitoimen tehtävistä,
on oltava vähintään noin 20 000
asukasta.” Yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa kuntien tehtäväkenttää
tarkennetaan mm. näin: “Tarkoitus
on, että yhteistoiminta-alue vastai-
si ainakin toisiinsa kiinteästi liitty-
vistä perusterveydenhuollon ja so-
siaalihuollon tehtävistä. Peruster-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen
yhteistyö on erityisen tärkeää van-
henevan väestön palvelujen, mie-
lenterveystyön, päihdehuollon
sekä lasten ja nuorten terveyden ja
hyvinvoinnin turvaamiseksi.”

Yhteinen taival
alkaa vuoden alussa
Oulunkaaren kuntayhtymän kun-
nat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaa-

la ovat perustaneet laissa tarkoite-
tun yhteistoiminta-alueen (yta) so-
siaali- ja terveydenhuollon (sote)
palvelujen järjestämiseksi ja tuot-
tamiseksi. Oulunkaaren “sote yta”
järjestää kaikki sosiaalihuoltolain
mukaiset sosiaalipalvelut, ja kan-
santerveyslain edellyttämät perus-
terveydenhuollon palvelut lukuun
ottamatta ympäristöterveyden-
huoltoa. Päivähoitopalvelut jäävät
kuntien järjestettäviksi.

Edellä mainitut sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siirtyvät 1.1.2010 al-
kaen Oulunkaaren kuntayhtymän
järjestettäviksi. Palvelujen järjestä-
misvastuu on keskitetty kuntayh-
tymän sisällä järjestämiskeskuk-
seen. Palvelut tuotetaan hajaute-
tusti samoissa palvelupisteissä
kuin ennen uuden organisaation
käynnistymistä. Kuntien sosiaali-
ja terveys/perusturva/lautakun-
nat lakkaavat vuodenvaihteessa ja
kuntayhtymässä aloittaa palvelu-
tuotantolautakunta, jossa on jäse-
niä kaikista neljästä jäsenkunnas-
ta. Palveluja tuotetaan kolmella
maantieteellisellä palvelualueella,
jotka ovat Ii, Pudasjärvi ja Utajär-
vi-Vaala. Palvelut on jaoteltu elä-
mänkaarimallia mukaillen perhe-,
terveys- ja vanhuspalveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
siirtyminen Oulunkaaren yhteis-
toiminta-alueen alaisuuteen ei juu-
rikaan näy välittömästi palvelutuo-
tannossa. Suurin muutos tapahtuu
Pudasjärvellä kaupungin liittyessä
Oulun seudun yhteispäivystyk-
seen, ja sen seurauksena oma lää-
käripäivystys loppuu. Tämä muu-
tos olisi tapahtunut, vaikka Pudas-
järvi ei olisikaan mukana Oulun-
kaaren “sote ytassa”. Neljän kun-
nan palvelut ja toiminnot poikke-
avat toisistaan enemmän ja vähem-
män. Palveluja ryhdytään yhte-
näistämään, koska kaikilla neljän
kunnan kansalaisilla on oltava yh-
denvertainen mahdollisuus palve-
lujen saamiseen. Yhtenäistäminen
aiheuttaa tietenkin muutoksia sitä
mukaa kuin uusia ja toivottavasti
parempia käytäntöjä saadaan luo-
tua.

Oulunkaaren yhteistoiminta-
aluetta suunnitelleet ja rakentaneet
virkamiehet ja päättäjät uskovat,
että uusi malli on vanhoja parem-
pi. Tätä uskoa vahvistaa mm. se,
että toimintamallia kohtaan on
osoitettu kiinnostusta monesta
muustakin kunnasta kuin Simos-
ta. Muutos on kuitenkin niin iso,
että hyvä lopputulos ei synny tyh-

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen Oulunkaarella

Ensi vuoden alusta alkavan Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kävivät
kertomassa Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.12 kuntayhtymän johtaja Kirs-
ti Ylitalo, johtava lääkäri Olavi Timonen ja sosiaalijohtaja Leena Pimperi. Ylitalo kertoi, että
neljän kunnan kuntayhtymässä on työntekijöitä 584, joista suurin osa jatkaa entisissä tehtävis-
sään eri kunnissa. Kuntien kustantamat nettomenot ovat ensi vuonna 73 miljoonaa euroa.

Johtava lääkäri Olavi Timonen
kertoi, että vastaanottojen pitkät
jonot ovat huolenaiheena. Hoi-
toon pääsyä pyritään lyhentä-
mään muun muassa lääkäri-hoi-
taja työparien entistä tiiviimmäl-
lä yhteistyöllä.

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi
lupasi työn sujuvuuden edistä-
miseksi kuukausittaisia keskus-
telutilaisuuksia eri ammatti- ja
muiden järjestöjen kanssa.

jästä yhden yön ihmeenä vaan
muutaman vuoden ahkeran puur-
tamisen ansiosta.

Mirja Klasila
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Kuljetus- ja nosturipalvelu
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ASUNTOINSINÖÖRIT
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Viime päivinä on eletty vilkasta joulukorttien ja -pakettien lähettämisaikaa.
Postinjakajat ovat selvitelleet hiki hatussa joulupostien jakamista ihmisten
postilaatikoihin. Keskimäärin kukin saa kymmenkunta korttitervehdystä,

vaikka nykyajan sähköiset viestimet ovat silläkin saralla yleistyneet.

Juhon saa-
ma korttiter-
vehdys talvi-
sodan jou-
luksi.

Kortti vuo-
delta 1933.
Se on Hilja-
tädin Juholle
lähettämä
tervehdys.

Joulukortit ilahduttavat Viertolan väkeä

Ervastin kylällä Viertolan ta-
lossa arvostetaan joulukortti-
perinnettä. Juho ja Toini Nis-
kasaarella on tallessa joulu-
kortteja aina vuodelta 1932
lähtien. Myös kenttäpostina
lähetettyjä sota-ajan kortteja
heillä on jonkin verran.

Uudet tervehdystavat ovat
ainakin toistaiseksi lisänneet
kokonaistervehdysten määrää
eivätkä ne ole uhanneet perin-
teisen painetun joulukortin
asemaa. Suomessa lähetettiin
vuonna 1960 runsaat 10 mil-
joonaa joulukorttia ja kymme-
nen vuotta myöhemmin yli 20
miljoonaa. 1990 oltiin jo 40
miljoonassa ja 50 miljoonan
lähetetyn joulukortin raja yli-
tettiin ensimmäisen kerran
1995. Siitä lähtien 50 miljoonan
raja on ylitetty vuosittain.

Viertolan väki on pitänyt
hyvää huolta vanhoista
joulutauluistakin, jollainen
näkyy Juhon vieressä.
Toinin mielestä vanhat
taulut ovat tosi hauskoja.

Kortti koetaan kuitenkin
sellaiseksi tervehdykseksi,
että se ilahduttaa pitkäksi
aikaa. Ervastin Viertolassa

asuvat Juho ja Toini Niska-
saari ovat halunneet säilyt-
tää osan korttitervehdyk-
sistään. Vanhimmat joulu-
kortit ovat vuosilta 1932 ja
-33. Vuodelta 1933 oleva
kortti on hyvin pieni. Siihen
on kuvattu kuusenoksa ja
joulukelloja nauhoineen.
Tekstinä on Rauhallista
Joulua. 1930-luvun korteis-
sa on humoristisia piirteitä.
Vuodelta 1939 olevassa kor-
tissa tonttu ratsastaa por-

saalla ja kortissa toivotetaan
iloista joulua.

Korttinipussa on myös
muutama sota-ajan kortti,
jotka on lähetetty kenttä-
postissa. Kortit ovat musta-
valkoisia ja humoristisia, ja
ne on ilmeisesti tarkoitettu
tuomaan kotiväelle hieman
iloa sotavuosien ankeuteen.

Joulukortteja katsellessa
voi huomata että perintei-
sesti suosittuja aiheita ovat
olleet talvi, lumiset maise-

mat ja lumiukot myös lin-
nut ja kukkaset ovat  olleet
yleisiä joulukortessa. Joulu-
pukki ja tontut ovat suosi-
tuimmat korttihahmot. Nii-
den osalta ruotsalaisen tai-
telija Jenny Nyströmin mer-
kitys on ollut suuri. Häntä
pidetään pohjoismaisen
joulutontun luojana.
Joulunviettoperinteet il-
maantuivat Pudasjärven
syrjäkylille varsin myöhään
eli vasta 1930-luvulla. Juho
Niskasaarella on ensimmäi-
nen jouluaattomuisto vuo-
delta 1938. Hän oli viettä-
mässä joulua mummolas-
saan Ervastissa, jossa hän
sai ensimmäiset joululah-
jansa.

-En muista sitä, oliko pir-
tissä joulukuusta, mutta sen
muistan, kun Hilja-tätini
viskasi muutaman joulu-
lahjan ovenraosta pirtin lat-
tialle. Minäkin sain pienen

paketin, josta löytyi pikkunen
peili ja kampa.

Sota-ajan joulut olivat erilai-
set jo mielialaltaan. Nuoret
miehet ja perheenisät olivat
rintamalla, ja kodeissa pelättiin
pahinta.

-Sen muistan, että talviso-
dan jouluna ei ollut kotonani
kuusta, mutta jatkosodan jou-
luna -41 tai -42 se tuotiin pirt-
tiin. Se on jäänyt myös mielee-
ni, että kun äitini leipoi aatto-
na nisua, hän antoi meille lap-
sille kullekin puolikkaan nisua.
Nisu oli tuohon aikaan meistä
lapsosista suurta herkkua. Rii-
sipuuron sijaan taidettiin tuol-
loin syödä talkkunaa.

Muistaakseni se oli joko -41
tai -42, kun joulukuusi tuotiin
kotini pirttiin ensimmäisen
kerran. Pukkikin alkoi käydä
samoihin aikoihin. Pukki toi
jokaiselle pikku paketin. Onko
täällä kilttejä lapsia, on vanha
kysymys, Juho naurahtaa var-
haisille joulupukkimuistoil-
leen.

Viertolassa vaalitaan joulu-
perinteitä edelleen. Toini lei-
poo ja paistaa perinteiset jou-
luherkut kinkusta lähtien, joten
talo täyttyy jouluisilla tuoksuil-
laan. Oikea kuusikin tuodaan
olohuoneeseen ja lapsemme
ovat aikeissa tulla perheineen
käymään joulupäivänä tai ta-
panina, Toini ja Juho arvelivat.
(rr)

Pudasjärven konttori

Toritie 2 Pudasjärvi

Painopalvelu Puurunen
Eila Puurunen

puh 0400 514 692

Rakennus Puurunen
Timo Puurunen

Puh 040 534 6207

www.energiapolar.fi

Pudasjärven hankintatoimisto

www.koilliskivi.com

puh. 0400-891 974
www.lvi-center.fi

OULU / PUDASJÄRVI

Pudasjärven
kansalaisopisto
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Hirvaskosken koulun
joulujuhlaa vietettiin

torstaina 17.12.
Juhlassa oli noin 240
henkeä. Ohjelmassa
oli musiikkiesityksiä,
laulua ja soittoa sekä

kolme oppilaiden
näytelmää. Juhlan

juonsi eräs oppilaista,
Petteri. Viereinen kuva

on oppilaiden vai-
kuttavasta jouluku-
vaelmasta. Oppilaat
olivat  paneutuneet

esityksiinsä ja
pukeutuneet

asianmukaisiin
rooliasuihin.

Hirvaskosken koulun joulujuhla

Hotelli Iso-Syötteellä on jou-
lunaika myyty loppuun eli
huoneissa ja mökeissä on
majoituksessa noin 260 hen-
keä, joista 85 % on ulkomaa-
laisia. Espanjalaisia on eni-
ten. Ryhmiä on lisäksi Hol-
lannista, Ranskasta, Englan-
nista sekä Saksasta. Osalla
ryhmiä on omia oppaita
mukana ja hotelli on varau-
tunut runsaalla ohjelma-an-
nilla, jota ovat kelkka- ja koi-
rasafarit sekä porotilavierai-
lut poroajeluineen. Aattona
on yhteinen kuusen hakuret-
ki. Myös muualla Syötteellä
on joulunaikana vilkasta.
Hotelliyrittäjä Juha Kuukas-
järvi arvelee Syötteellä ole-
van joulunvietossa paritu-
hatta henkeä.

Ravintolapäällikkö Sanna
Illikainen kertoo, että joulu-
aattona hotellille katetaan
jouluillallinen seisovaan
pöytään, joka sisältää run-
saan alkuruokapöydän sa-
laatteineen, kalaruokineen ja
leikkeleineen. Pääruokana

Hotelli Iso-Syötteellä täyttä joulun aikana
on perinteistä kinkkua ja laa-
tikoita. Joulupäivänä ja Uu-
den Vuoden aattonakin sei-
sovaan pöytään asetellaan
mitä erilaisemmat herkut.

Iso-Syötteen ravintolan
koko tulevan talven a´la car-
te lista on uudistunut. Ruo-
kalistan ovat suunnitelleet
keittiöpäällikkö Arto Posio ja
kokki Harri Lehtola. Arto on
ollut keittiöpäällikkönä ho-
tellilla jo yli 20 vuotta. Uu-
della listalla on ihan uusia
annoksia sekä jo vakiosuosi-
keiksi tulleita ruokia. Listal-
ta löytyy muun muassa eri-
laisia pororuokia; käristystä,
fileetä ja poronsydäntäkin.

Lounasaikaan hotelli tar-
joaa uutena vaihtoehtona
pizzapuffetin, joka on seson-
kiaikaan joka päivä klo 12-
16. Pizzan lisäksi puffetissa
on tarjolla raikasta salaattia
ja erilaisia muita lämpimiä
ruokia kuten lasagnea ja ka-
nawingsejä. Ruokaa ja juo-
maa saa niin paljon kuin jak-
saa syödä.

Kaikki huoneet
remontoitu
Hotelli Iso-Syötteellä on elet-
ty loka-marraskuussa työn-
täyteistä aikaa, jonka kulues-
sa on remontoitu kaikki 30
huonetta. Niissä uusittiin ja
maalattiin kaikki pinnat,
hiottiin ja lakattiin lattiat
sekä eteisiin laitettiin uudet
kaakelilattiat. Kaapistot ja
pesuhuoneiden kalustot
ovat kaikki uusia. Hotellin
saunat on käyty läpi lattias-
ta kattoon ja uima-altaat on
korjattu.

Juha Kuukasjärven mu-
kaan remontilla on haettu
uutta lappilaista tunnelmaa
ja alueen luonto on sisustuk-

sessa ja hotelli-ilmeessä nos-
tettu esiin. Katariina Kuu-
kasjärven maalaamien tau-
lujen aiheet huoneiden sei-
nillä ovat Syötteen alueen
luonnosta. Remonttityöt teh-
tiin kahden kirvesmiehen ja
oman henkilökunnan voi-
min. Kustannukset olivat
noin 150 000 euroa.

Persoonallisten huonei-
den laatutaso vastaa nyt
Kuukasjärven mukaan ny-
kypäivän kuluttajan tarpei-
ta.

-Etenkin sisustuksen tun-
nelmasta on tullut asiakkail-
ta hyvää palautetta.

Heimo Turunen

Ravintolapäällikkö Sanna Illikainen kertoo, että ravinto-
lan ruokalista on uusittu ja uutena on myös pizza puffet.

Remontissa huoneisiin haettiin
lappilaista ja Syötteen luonnosta
lähtevää tunnelmaa

Remontissa uusittiin ja maalattiin kaikki pinnat, hiottiin
ja lakattiin lattiat sekä eteisiin laitettiin uudet kaakelilat-
tiat. Kaapistot ja pesuhuoneiden kalustot ovat kaikki
uusia.
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Pudasjärven Iso-Syötteen hiihto-
keskuksen kupeeseen rakennetaan
keinotekoinen järvi Luppovesi,
joka lisää alueen vetovoimaisuut-
ta ympärivuotisena matkailukoh-
teena. Hanke on laatuaan ensim-
mäinen Suomen rinnealueilla.

Tekojärven rakennustyöt ovat
edenneet siten, että puut on hakat-
tu ja ajettu noin puolen kilometrin
pituiselta järvialueelta sekä taka-
rinteiden viereen tulevalta maiden
läjityspaikalta, jonne on myös ura-
koitu kehätie.

-Maansiirtotyöt alkavat ensim-
mäisenä arkipäivänä vuoden vaih-
teen jälkeen ja järvi on kaivettu
huhtikuun loppuun mennessä,
kertoi 17.12 Hotelli Iso-Syötteelle
kokoontuneille alueen toimijoille
järven tekemistä urakoiva Maara-
kennus Kamara Oy:n toimitusjoh-
taja Jari Koponen.

Maamassojen siirto tapahtuu
aluksi kahdella kaivurilla ja kah-
deksalla dumpperilla, jotka vetävät
kerrallaan noin 20 kuution kuor-
man. Myöhemmin koneita tulee li-

Luppoveden rakentaminen alkaa vuoden vaihteessa

Tekojärven alue on raivattu puista ja järven
kaivutyöt alkavat vuoden vaihteessa.

Rakennuttajakonsultti Topi Hyötylä, tyhömaapäällikkö Petri Falck ja Maarakennus Kamara Oy.n
toimitusjohtaja Jari Koponen esittelivät syötteeläisille Luppovesi tekojärven rakentamista ja sii-
hen liittyviä asioita alueella.

sää. Suurimmillaan työmaalla näh-
täneen noin 30 kpl kaivu-, pusku-
ja kuljetuskalustoa. Työssä käyte-
tään pääasiassa urakoitsijan omia
koneita, mutta työssä tarvitaan

myös paikallisten yrittäjien konei-
ta, kertoo Koponen.

Tiedotustilaisuudessa kerrot-
tiin, että työmaan vilkkaan liiken-
teen vuoksi tarvitaan liikennejär-

jestelyjä ja työmaa-alueen joillakin
teillä joudutaan rajoittamaan yleis-
tä liikennettä. Osalle teiden risteyk-
siin tulee liikennevalot, jotka pa-
rantavat liikenneturvallisuutta.

Maata siirretään tulevan talven
aikana valtava määrä, arviolta 200
000 kuutiometriä. Jos joku Syötteel-
lä tarvitsee turvepitoista maa-ai-
nesta omille mailleen, voi ottaa
yhteyttä urakoitsijaan.

Tekojärvi tulee maksamaan
noin kaksi miljoonaa euroa. Mak-
sumiehinä ovat Pudasjärven kau-
punki, TE-keskus sekä Hiihtokes-
kus Iso-Syöte.

Heidän edustajinaan rakennut-
tajakonsulttina toimii oululainen
Topi Hyötylä Liidea Oy:stä. Hän
kertoi, että työmaa-alueella kulke-
va latu suojataan turvajärjestelyin,
tai se siirretään talven aikana toi-
seen paikkaan. Seuraavana syksy-
nä ensilumen latuna tunnettu latu-
reitti saadaan auki tavallista aikai-
semmin järvivedestä tehdyllä lu-
metuksella. Järven vettä tullaan
käyttämään myös rinteiden lumet-
tamisessa, joka mahdollistaa Iso-
Syötteen rinteiden avaamisen ai-
kaistamista jopa kuukaudella ai-
empiin talviin verrattuna, kertoi
Hyötylä. (ht)

Pudasjärven kaupungin talouden tasapainotussopimukseen liittyy kaik-
kien kaupungin toimia koskevat säästötavoitteet. Keväällä tehdyssä tar-
kastelussa myös tekniselle sektorille on määritelty erittäin vaativat ta-
voitteet, joihin tulee päästä jo vuoden 2010 aikana. Teknisen toimen ke-
hittäminen voi tapahtua kahden vaihtoehtojen pohjalta; oman palvelu-
tuotannon kehittäminen tai palvelutuotannon toimintamallin muuttaminen.

Toimintamallin muutos perustuu ulkopuolisten palveluntarjoajien kilpai-
luttamiseen. Liikenneväylät toimialan osalta liikenneväylien talvihoitotyöt
on jo kilpailutettu ja niitä hoitaa pitkäaikaisella palvelusopimuksella Des-
tia. Loput liikenneväylät toimialan tehtävistä tullaan kilpailuttamaan al-
kuvuodesta.

Samalla selvitetään oman tuotannon toimintamallia niiden liikenneväyli-
en, puistojen ja yleisten alueiden ylläpitopalveluiden tuottajana.

Kilpailutus tapahtuu hankintalain menettelyä noudattaen. Kilpailutuksen
ensimmäinen askel on otettu. Hankintailmoitus, jolla haetaan tarjoajaeh-
dokkaita, on julkaistu HILMAssa.

Kilpailutus tapahtuu hankintalain menettelyä noudattaen. Hankintailmoi-
tus on julkaistu HILMAssa 21.12.2009. Hilma-hankintailmoitukset löydät
nettiosoitteesta http://www.hankintailmoitukset.fi

Ilmoitus

Yhteyshenkilö on HILMAaan liittyvissä asioissa
Jouni Piri  p. 0400 380 104 ja muissa asioissa
vs. tekninen johtaja Oiva Rantala p. 040 8266 614

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA
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Syötteen
tapahtuma-

kalenteri
Lumimuutos – Elämää ja pe-
rinnettä -näyttely
26.9.2009 - 31.12.2009 Syötteen
luontokeskuksessa. Näyttely koos-
tuu Mika Niemisen valokuvista,
Eero Murtomäen installaatiosta ja
Saija Lehtosen luonnon-materiaa-
litaiteesta. Näyttely on osa perin-
teisiin pohjaavan suomalaisen yh-
teisön, Osuuskunta Lumimuutok-
sen työtä. Lumimuutoksen pää-
määränä on rakentaa ja ylläpitää
tervettä luontosuhdetta käytännön
keinoin.
Joulupäivän Juhlaillallinen
Ravintola 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.
Tanssiorkesteri Kisällit
25.12. Hotelli Iso-Syöte.
Tukkijätkät
26.12. Hotelli Iso-Syöte.
Duo Pauli Särkelä ja Antti Jo-
kikokko Ravintola Revontuli
26.12.2009 klo 20.
FALCONS plays Hurriganes
31.12. klo 22 Ravintola Revontuli .
Bilebändi Grooving
High Allstars
31.12.  Hotelli Iso-Syöte.
Audi Rinnerieha
31.12..2009 klo 12.15
Soihtulasku
31.12.2009 klo 23.55.
Völkl Suksitapahtuma
2.1.2010  klo 13 Hiihtokeskus Iso-
Syötteellä. Tapahtumapaikkana etu-
rinteet.
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.
Texas Hold’Em –ilta
2.1.2010  klo 20 Revontulessa .
Tanssiorkesteri Dreams
2.1. klo 21 Hoteli Iso-Syöte.
Kuntojumppa sunnuntaisin
klo 16.00-16.45 kylätalolla. Jumpan
tavoitteena on nostaa aerobista
kuntoa ja lihaskuntoa, kiinteyttää
ja lisätä venyvyyttä. Kaikki kiinnos-
tuneet 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!
Tanssiorkesteri Sami & Patrol
9.1.2010 klo 21 Hotelli iso-Syöte.
Iso-Syöte Freeride-tapahtu-
ma la 30.1.2010 klo 10.00 alkaen
Freeride-rinteessä.

Tarjoamme myös pienimuotoista varuste/varaosa myyntiä, jota pyri-
tään laajentamaan kysynnän mukaan sekä yritykselle on valmistu-
massa alueelle omat huolto/korjaustilat, jossa kelkkojen huollot ja
korjaukset on helppo toteuttaa.

Kelkkavuokrausta Syötteellä!

Syöte Experience Oy

Hyvää Joulua ja
Vauhdikasta Vuotta 2010!

Olemme aloittaneet kelkkavuokraustoiminnan Syötteen
Safaritalolla, josta uusille ja entisille kelkkareiteille pääsee
lähtemään suoraan yrityksen pihasta.

 Tuotamme palveluja ympäri vuoden, joten talvikauden jälkeen toi-
minta jatkuu mönkijöiden vuokrauksella ja -safareilla.

Jatkossakin pyrimme keskittymään pääasiassa laitteiden
vuokraukseen, mutta pienimuotoisia safari/opaspalvelui-
ta voi meiltä kysyä.

Markku Rytinki
Romekievarintie 4
93280 Syöte
Puh 050 577 0581
wildsyote@gmail.com
www.wildsyote.comVuokrakelkat on

Arctic Cat Jaguar
Z1 1100cc 4-Tahti our rive is work and fun

Toivasen perhe viihtyi Syötteellä

Syöte sijaitsee Siilinjärveltä katsot-
tuna mukavana matkan päässä ja
sen vuoksi Ari ja Päivi Toivanen
valitsivat toistamiseen lomakoh-

Siilinjärvellä asuvat Ari ja Päivi Toivanen viettivät viime viikon Syötteen
maisemissa. Syötteen seutu ja luonnonrauha miellyttivät Toivasen

perhettä, joka on alueella lomaillut yhden kerran aikaisemmin.

Toivasen perhe kävi kelkkaret-
kellä Syötteellä. Kelkkojen vuok-
raus oli samalla Iso-Syötteen
Matkailun kelkkakauden avaus,
koska Toivaset olivat ensimmäi-
set kelkan vuokraajat tänä tal-
vena. Vasemmalta Tiina, Mark-
ku, Päivi ja Ari Toivanen.

teekseen Syötteen. Lomaviikon ai-
kana Toivaset viettivät Päivi-vai-
mon syntymäpäiväjuhlaa.

-Asuimme vaimon työnantajan

mökissä, jonne myös lapsemme
Marko ja Tiina saapuivat loppuvii-
kosta, Ari Toivanen taustoitti lo-
maviikkoa, jonka aikana perhe

pääsi talviharrastusten pariin ja
näkemään lunta sekä lumisia mai-
semia.

-Kun lähdimme täältä Siilinjär-
veltä, lunta ei ollut maassa ollen-
kaan. Kuitenkin jo hieman ennen
Syötettä alkoi lunta olla jo jonkin
verran. Lumiset Syötteen puut ja
maisema kokonaisuudessaan miel-
lyttivät meitä erilaisuudellaan, Ari
kuvaili perheen kokemuksia.

Mökkiloman aikana perhekun-
ta teki tuttavuutta moottorikelkkai-
luun. He vuokrasivat kelkat ja kä-
vivät omatoimisella retkellä. Vaik-
ka he eivät ole kovin innokkaita
kelkkailijoita, kelkkaretki onnistui
hyvin ja siitä jäi mukavat muistot
kotiviemisiksi.

-Moottorikelkkareitti oli tosi
hyvässä kunnossa. Kelkkailimme
perjantaina, jolloin reitillä ei vielä
ollut tungosta. Lauantaina näytti
reiteillä olevan jo vilkkaampaa, Ari
Toivanen selvitti.

Toivaset viettävät pikavauhtia
lähestyvää joulua kotonaan koti-
joulun merkeissä sukulaistensa ja
tuttaviensa kanssa, mutta kevät-
puolella perhekunnalla on tarkoi-
tus lähteä kesää vastaan lämpi-
mimpiin maihin. (rr)

Iso-Syötteellä järjestetään Freeride-
tapahtuma lauantaina 30.1.2010
klo 10.00 alkaen Freeride-rinteessä.
Tapahtuma järjestetään nyt kol-
matta kertaa. Iso-Syöte Freeride on
hauska ja viihdyttävä vapaalasku-
tapahtuma, jonka parhaat suori-
tukset palkitaan tavarapalkinnoil-
la. Tapahtuman sponsoreina on
niin oululais- kuin pudasjärveläis-

yrityksiä. Iso-Syöte Freeride-tapah-
tuma kokoaa vapaalaskijoita ja va-
paalaskusta kiinnostuneita.

Iso-Syöte Freeride-tapahtuman
taustalla on joukko oululaislaskijoi-
ta, jotka ovat jo pienestä saakka las-
keneet Iso-Syötteellä. Vapaalasku-
maailmaan he ovat tutustuneet
Alpeilla, Norjassa, Ruotsissa, Japa-
nissa sekä Pohjois-Suomen tuntu-

reilla. Koska Iso-Syöte tarjoaa va-
paalaskutapahtumaan hyvät puit-
teet, ovat he halunneet järjestää
vapaalaskutapahtuman myös
Syötteellä, kotitunturilla. Iso-Syö-
te tarjoaa hyvät vapaalaskupuitteet
ja tapahtuman kautta tästä mah-
dollisuudesta halutaan muistuttaa
vapaalaskijoita, jotka helposti
suuntaavaan suksensa pohjoisen

suuremmille tuntureilla tai vuoris-
to-olosuhteisiin.

Tapahtuma järjestetään talkoo-
voimin yhteistyössä Iso-Syöte las-
kettelukeskuksen kanssa ja tapah-
tuman toteuttamisen mahdollistaa
yhteistyö Oulun alueen vapaalas-
kutoimijoiden kanssa.

Iso-Syöte Freeride 2010 Lisätietoa  tapahtumasta Freeride -puuhamiehiltä:
Santtu Kaikkonen santtu.kaikkonen@gmail.com  p. 040 726 1565 ja
Jaakko Rapeli jaakko.rapeli@gmail.com puh 050 487 3074

Syötekeskuksen rinteet 1 ja 2
ovat olleet 19.12. lähtien avoin-
na pe-la klo 10-19  ja su-to klo 10-
17. SyöteCentralParkin lumetus
on jo aika hyvällä mallilla ja puis-
to saataneenkin auki lähiaikoina.
Joulukuussa on päässyt lauantai-
sin suksibussilla Syötekeskuk-
seen.

Joulun aaton aattona 23.12
rinteet ovat auki klo 10-17, jonka
lisäksi klo 19 on seinäkiipeilyä.
Jouluaattona rinteet ovat auki
klo 10-15. Jouluaaton brunssia
voi nauttia klo 8-11. Lisäksi oh-
jelmassa on piparinleivontaa,

Syötekeskuksen
joulun

ajan kuulumisia
kuusen koristelua sekä joulurau-
han julistus kodalla klo 14. Jou-
lupäivällinen on klo 16 ja 19.
Myös joulupukki piipahtaa pai-
kalla.

Joulupäivänä aamiaisen jäl-
keen on joulukirkko Syötesalis-
sa klo 10. Myös laskettelurinteet
ovat avoinna klo 13-19. Klo 20
on ilmoittautuneille tiedossa
tähtitorninäytöksiä. Tapanin-
päivänä rinteet ovat auki nor-
maalisti, jonka lisäksi on jälleen
klo 20 luvassa tähtitorninäytök-
siä. (en)
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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).

PUDASTORI
Myytävänä Peugeot 206XT 1.6 82 kw .3 ovinen vm.2001.
Ajettu 73000km. Huollettu 3x renkaat, 1omistaja. Katsastet-
tu 08 2009. Hinta 4800 euroa. Puh. 050 482 1416

Pudasjärveltä lähtöisin, 60-
luvun lopulla syntynyt Tii-
rola valmistui ylioppilaaksi
1987, jonka jälkeen hän suo-
ritti asepalveluksensa So-
dankylässä.

-Sieltä matkani jatkui Ete-
lä-Suomeen, kun vuonna
1988 aloitin viisivuotiset
metsänhoitajaopinnot Hel-
singin yliopistossa, kertoo
Tiirola.

Tällä hetkellä Tiirola asuu
vaimonsa ja viiden lapsensa
kanssa Petäjävedellä, jossa
hänellä on yhdessä lankon-
sa kanssa 50 lehmän lypsy-
tila, ollut jo 15 vuotta. Mai-
don lisäksi tilan toinen tuki-
jalka on metsätalous. Metsää
on omistuksessa myös Pu-
dasjärvellä Jaalangassa yh-
teisomistuksena sisarusten
kanssa.

-Töitä ja haasteita riittää
niin metsävaltuuskunnan
puheenjohtajana kuin maan-
viljelijänä. Metsävaltuus-
kunnan puheenjohtajuus on
MTK:n ylin metsälinjan luot-
tamustoimi. Sen myötä istu-
taan koko MTK:n johtoryh-
mässä, johtokunnassa, met-
säjohtokunnassa ja Viestileh-
tien hallituksessa.

– Tärkeää on pitää yhteyt-
tä omaan kenttään – siis met-
sänhoitoyhdistyksiin ja met-
sänomistajien liittoihin. Tär-
keää on tavata metsäteolli-
suuden ja lainsäätäjien edus-
tajia ja osallistua erilaisiin ke-
hittämistyöryhmiin.

Metsätalouden
vahva tulevaisuus
Mikko Tiirola on optimisti
metsäalan tulevaisuuden
suhteen. Ilmastotavoitteet
pakottavat ottamaan käyt-
töön metsien tarjoamat mah-
dollisuudet entistä moni-
puolisemmin. Tämä tulee
näkymään niin bioenergian
hyödyntämisessä kuin puu-
rakentamisen lisäämisessä.

- Perinteisen kuiduttavan
teollisuuden merkitys tulee
vieläkin vähenemään, kun
paperin kulutuksen kasvu
pysähtyy. Puusta tullaan
kuitenkin kehittämään uusia
tuotteita, sellaisiakin, jota me
emme vielä osaa ajatella-
kaan.

Mutta oikeilla ratkaisuil-
la päästään lähemmäs ilmas-
totavoitteita ja puulla nämä
tavoitteet saavutetaan.

“Kerran pudasjärveläinen, aina pudasjärveläinen”

–Otetaanpa esimerkiksi
vuoden 2020 mennessä saa-
vutettava EUn ilmastotavoi-
te. Sen mukaan pelkästään
bioenergialla pitäisi tuottaa
saman verran energiaa kuin
kaikki maamme ydinvoima-
lat mukaan luettuna Olki-
luotoon rakennettava maail-
man suurin ydinvoimala
yhteensä tuottavat. Tuuli-
voimalla tämä ei tule onnis-
tumaan, lisäksi tarvitaan
paljon puuta, toteaa Tiirola
ja toivoo, että myös päättä-
jät huomaavat tämän mah-
dollisuuden.

Tiirolan mukaan uusiutu-
vaa energiaa tulisi hyödyn-
tää ehdottomasti enemmän.
Tällä hetkellä esimerkiksi
Helsingin energiantuotan-
nosta vain 2 % on lähtöisin
uusiutuvasta energiasta.
Myös puurakentamisella
tuotaisiin hyvinvointia maa-
kuntiin.

–Hirsitalon rakentaminen
on tänä päivänä varsinainen
ekoteko.

Pudasjärvi
lähellä sydäntä
Tiirolalle pudasjärveläisyys
merkitsee paljon.

-Sitä kun tuolla rintamail-
la törmää toiseen pudasjär-
veläiseen, siihen suhtautuu
kuin sukulaiseen. Arvostan
pudasjärveläistä ja koillis-
maalaista rentoa elämän

Marraskuussa MTK:n metsävaltuuskunnan
johtoon valitun Mikko Tiirolan juuret ovat

Pudasjärven Jongunkylästä. Tiirolalle
pudasjärveläisyys merkitsee paljon. -Sitä kun

tuolla rintamailla törmää toiseen
pudasjärveläiseen, siihen suhtautuu kuin

sukulaiseen.

Mikko Tiirola ylpeä juuristaan:
asennetta. Siinä on jotain
kotoista, pohtii Tiirola.

Mikon kaksi siskoa asu-
vat Pudasjärvellä, joista toi-
nen on opettajana Lakarin
koululla ja toinen Rimmin-
kankaan koululla. Muu per-
he on asettunut pääosin Ou-
lun seudulle. Vaikka Pudas-
järvi onkin Tiirolan sydäntä
lähellä, myöntää hän käy-
vänsä siellä liian harvoin,
pari kertaa vuodessa.

-Seuraavan kerran ollaan
tulossa loppiaisen tienoilla.
Minulla samalla MTK:n
Pohjois-Suomen metsäomis-
tajien liiton kokous ja sanoin
tulevani sillä ehdolla, että
kokous pidetään Pudasjär-
vellä, naurahtaa Tiirola ja
toteaa, että kerran pudasjär-
veläinen, aina pudasjärveläi-
nen.

Eliisa Niskanen

Mikko ja Manu

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajaksi va-
littu Mikko Tiirola sanoo, että  toimi on MTK:n ylin
metsälinjan luottamustoimi, joten töitä ja haasteita
riittää.

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.

www.savenmaa.fi
PIIKKIMATTO

Isot koot!

alk.17.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.9017.90

Akupainantamatto

(1049,-)

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

789,-789,-789,-789,-789,-789,-789,-789,-789,-789,-

Suomen keskusta rp:n Pudasjärven kunnallisjärjestön syys-
kokous pidettiin sunnuntaina 13.12. Kokouksessa käytiin
läpi sääntömääräisiä asioita, mm. henkilövalintoja ja talous-
arviota vuodelle 2010 sekä vuoden 2011 eduskuntavaalei-
hin valmistautumista.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
Jouni Piri ja varapuheenjohtajaksi Taina Vainio. Sihteerinä
jatkaa Erja Komulainen.

Kunnallisjärjestön johtokuntaan valittiin Arvo Siurua,
Rauno Rytinki, Jouni Seppälä, Paavo Kortetjärvi, Heikki
Putula, Urpo Puolakanaho, Matti Riekki, Martti Räisänen,
Matti Holmström ja Henrik Hämäläinen.

Kokouksessa päätettiin tehdä puoluehallitukselle aloite,
jossa kunnallisjärjestö on huolissaan Pudasjärven eläinlää-
käritilanteesta. Koska ongelmat johtuvat pääosin siitä, ettei
eläinlääkärivakansseja ole saatu täytettyä, haluttiin tehdä
aloite valtakunnalliseen foorumiin. Aloitteessa toivotaan
mm. eläinlääketieteellisen koulutusohjelman aloituspaikko-
jen lisäämistä eläinlääkäriresurssien parantamiseksi jatkos-
sa ja toivotaan, että eläinlääkärikoulusta olisi mahdollista
järjestää jatkossa myös muualla kuin Etelä-Suomessa, esi-
merkiksi Kuopiossa. Eläinlääkäriresurssien vähäisyys on on-
gelma nimenomaan tuotantoeläinten kohdalla ja koskettaa
näin ollen Pudasjärveä.

Kokouksessa keskusteltiin eduskuntavaaleista, jotka pi-
detään keväällä 2011 sekä ensi syksynä pidettävistä seura-
kuntavaaleista. Pudasjärvellä Keskusta lähtee tavoittele-
maan omaa eduskuntavaaliehdokasta. Keskusteluissa nou-
si esille jo muutamia vaihtoehtoja, joiden nimiä ei vielä ha-
luttu paljastaa julkisuuteen. Asian valmistelu aloitetaan heti
alkuvuodesta. Oikeus nimetä ehdokkaita jäsenäänestykseen
on Keskustan paikallisyhdistyksillä ja muilla perusjärjestöil-
lä. Esitykset ja suostumukset ehdokkaista tulee tehdä pii-
riin toukokuuhun 2010 mennessä. Mahdolliset jäsenvaalit
pidetään 17.-19.9.2010. (ht)

Keskusta tavoittelee
Pudasjärveltä
omaa ehdokasta
eduskuntavaaleihin

Joka ei katso ohitseni poissaolevana,
omia asioitaan ajatellen,
vaan on läsnä tässä hetkessä, on minua varten.
Joka ei vaihda minua nuorempaan,
kauniimpaan, henkevämpään.
Jota ei haittaa vähääkään, jos olen
liian lihava, laiha, pitkä, lyhyt
tai kun vanheneminen ja sairaus
ovat jättäneen minuun lähtemättömät jälkensä.
- Sinä olet sinä, sen palvovat silmät sanovat.
Jolle olen aurinko, kuu ja tähdet,
kertakaikkisen ylivertainen ja täydellinen,
maailman keskipiste.
Tämä ihailu tekee minusta ehkä
paremman ihmisen.
Joka tulee lähelle, sydämeen asti, kun kärsin.
- Sinä suret, minäkin suren.
Jonka silmät nauravat, kun nauran.
- Sinä olet onnellinen, minäkin olen.
Joka rakastaa tänään, eilen, huomenna , aina,
uskollisesti, täydesti, ihanasti.
Joka antaa hyvinvointinsa, terveytensä,
henkensä minun käsiini.
Minun koirani, minun elämäni koirat.

(Anna-Leena Suni)

TASSUTERAPEUTTI
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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

Seuraava Pudasjärvi-lehti
ilmestyy 7.1.2010.
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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.
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. Tervetuloa 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 Tuuri-
tupa 0400 363 133

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

IVT ILMALÄMPÖPUMPUT

KYSY TARJOUSTA

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

Valtakunnallinen Joulupuu-
keräys toteutettiin myös Pu-
dasjärvellä, jossa keräyksen
toteutti viimevuotiseen ta-
paan Lähivakuutus, joka toi-
mi lahjojen keräyspisteenä
yhteistyössä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton kanssa.

Pudasjärvellä lahjoja ke-
rättiin 1.-16.12.2009 oman

Joulupuukeräyksellä apua lapsiperheille
paikkakunnan 0 - 12 vuoti-
aille tytöille ja pojille. -Saim-
me kerättyä 50 pakettia jaet-
tavaksi apua tarvitsevien
perheiden lapsille, kertoi
Sari Pähtilä. Mannerheimin
lastensuojeluliitosta Hely
Forsberg-Moilanen, Piia Sa-
vela ja Päivi Salmela vas-
taanottivat lahjat Lähiva-

kuutuksen toimistolla 17.12.
He ovat toimittaneet lahjat
perheisiin ennen joulua.

-Kiitämme MTK:n Pudas-
järven osastoa, Pudasjärven
kirjakauppaa ja Metsähalli-
tusta sekä yksityisiä henkilöi-
tä keräykseen osallistumises-
ta. Joulupuu- keräys on ollut
paikallisuutta parhaimmil-

laan, jossa paikallisilla ihmi-
sillä on ollut mahdollisuus
ojentaa auttava kätensä
oman paikkakuntansa apua
tarvitsevien lapsiperheiden
puoleen, sanoo Sari Pähtilä.
Samalla hän lupaa, että Jou-
lupuu-keräys on tarkoitus
toteuttaa myös ensi vuonna.
(ht)

Sari Pähtilä Lähivakuutuk-
sesta luovutti 17.12 Joulu-
puukeräyksen lahjapaketit
MLL:n edustajille Päivi Sal-
melalle, Piia Savelalle ja Hely
Forsberg-Moilaselle jaetta-
vaksi apua tarvitseville lapsi-
perheille.

“Täällä Pudasjärvellä on paljon koiraihmisiä, joille se oma
koira on erittäin rakas ja tärkeä. Jos haluatte ilahduttaa koi-
rallisia, niin tässäpä olisi teille lehteen kolme kivaa runoa
koirista ja liitteenä niitten runojen mukaan muutama kuva
koirastani Niehkasta. Niehka on paimensukuinen suomen-
lapinkoira rodultaan.”

T. Lahja Nurmela

Lahja Nurmela on lähettänyt toimitukselle
runoja, joita voit lukea tämän lehden sivuilta.

Nurmela on liittänyt mukaan runoihin
kuvitukseksi viehättäviä kuvia hellyttävästä

koirastaan, Niehkasta.

Niehka metsässä

Kaupungintalolla kahviteltiin maanantaina 21.12 stipen-
dien jaon merkeissä. Yhteensä 99 pudasjärveläistä ammat-
tikoulun ja lukion aloittavaa opiskelijaa sai Pudasjärven
kaupungilta 370 euron arvoisen stipendin juhlavuoden kun-
niaksi. Ammattikoululla ja lukiolla stipendit jaettiin aikai-
semmin syksyllä. Kaupungintalolle kahvittelemaan olivat
saapuneet aikuisopiskelijat niin lukion kuin ammattikou-
lunkin puolelta. Tilaisuuden vetivät kaupunginhallituksen
varapuheenjohtaja Paavo Tihinen ja sivistysjohtaja Tuija
Mikkonen. Mukana kahvittelussa olivat myös lukion reh-
tori Eeva Harju ja OSAO:n Pudasjärven yksikön johtaja Eli-
sa Laakso.

Kunnanhallitus antaa tämän vuoden aloittaville opiske-
lijoille stipendin, jolla he voivat ostaa paikallisista yrityk-
sistä opiskeluun liittyviä tavaroita, kuten kirjoja. Hevospuo-
len opiskelijat voivat käyttää stipendin vaikka ulkoiluvaat-
teisiin, joita tarvitaan heidän opiskelulinjallaan.

Aikuisopiskelijat kertoivat motivaation olevan nyt eri-
lainen opiskeluun kuin nuorempana. Osa koki vuosien tuo-
man ymmärryksen myös lisäävän pohjaa opiskeluun. Opis-
kelumuodot ja -tavat ovat muuttuneet paljon vuosien aika-
na ja se aiheuttaa jonkin verran haastetta. Haastavinta kui-
tenkin on aikuisopiskelijoilla kodin, työn, harrastusten ja
opiskelun yhteensovittaminen. Opiskelijat olivat iloisesti
yllättyneitä kaupungin antamasta huomiosta.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Stipendejä
ammattikoululaisille
ja lukiolaisille

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Tihinen
ja sivistysjohtaja Tuija Mikkonen luovuttamassa stipen-
diä sähköpuolen opiskelija Sanna Niemelälle. Kaikki-
aan stipendin sai 99 pudasjärveläistä ammattikoulun
ja lukion aloittavaa opiskelijaa..
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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

Terveyskeskuksen päivystys
on auki arkisin klo 7.00 – 18.00
Viikonloppupäivystys
on Oysin yhteispäivystyksessä.

Yhteydenotto aina
puhelinnumeroon 020 690 220
(myös viikonloppuisin ).

Hätätapauksissa ota yhteys
hätäkeskukseen 112 !!!!!!!!

Terveyskeskuksen potilas- ja taloustoimistos-
sa loppuu käteismaksuliikenne 1.1.2010.
Asiakaslaskutus toimii laskutusperiaatteella.

Terveyspalvelut

TERVEYSKESKUS
TIEDOTTAA

TOIMINTA MUUTTUU 1.1.2010 alkaen

Kiinteistöhuolto

Riekki Oy

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

Kaikenlaiset konetyöt, kiinteistöhuollot & 
pellonraivausjyrsintä ammattitaidolla

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta ottavat
Uuden vuoden rauhallisesti – jumalanpalve-
lukseen kutsutaan 1.1 klo 12.

Pudasjärven kaupunki ja seurakunta ovat
viettäneet 370 vuotis juhlavuottaan monin eri
tapahtumin. Upeita ja mieleenpainuvia ta-
pahtumia ja tilaisuuksia ovat järjestäneet
myös useat muut tahot. Kiitos siitä kuuluu
teille kaikille! 26.2.2009 alkanut juhlavuosi on
meidän kaikkien yhteinen ja jatkuu 26.2. 2010
saakka. Vielä paljon ehtii tapahtua siihen
mennessä.

Koska kaupunkimme juhlavuotta on tänä
vuonna juhlistettu useilla tapahtumilla, kau-
punki ei järjestä Uuden Vuoden aattoiltana
yleisötapahtumaa! Sen sijaan voimme hiljen-
tyä yhteisesti alkavaan vuoteen jumalanpal-
veluksessa Pudasjärven seurakuntakodissa
1.1 klo 12.
Voimme kaikki iloita menneestä vuodesta ja
kääntää toiveikkaat odotuksemme vuoteen
2010.

Kiitos kuluneesta vuodesta
ja Hyvää Uutta Vuotta 2010!

Kaupunki ja seurakunta
rauhallisesti Uuteen Vuoteen

Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven seurakunta

Yleinen kokous 7.1.2010
klo 16.00 Työkeskuksessa.

Pudasjärven JHL ry os. 330

Pudasjärvellä 21.12.2009 Hallitus.

Aiheena Oulunkaaren Kuntayhtymän luottamus-
miesvalinnat.

Jäsenet tervetuloa!

Anna lapselle
raitis joulu 2009

Pudasjärven työttömien yhdistys ry:n
kirpputorin uusi osoite on

Urheilutie 2/ Suojalinna

OLEMME
MUUTTANEET!!!

Kauttamme mm.
- siivous-, asiointi-, avustamis- ja ompelupalvelut
- asukastupa, kioski, kokous- ja koulutustilat

Puh. 044- 0822138/ 044- 0822130
Avoinna ma - to klo 9-17, pe 8-14

Kysy myös muita palvelujamme,
sekä Puikkarin kahvion palveluistamme

PS. Eu - ruokapaketteja jaetaan vielä
niin kauan kuin niitä riittää.

Tervetuloa asioimaan!
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Liikkeiden jouluajan aukioloaikoja

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

JOULUN
AUKIOLOAJAT:

Jouluaattona
24.12. klo 9-12

Uudenvuodenpäivänä
suljettu

Uudenvuoden aattona 
torstaina 31.12.
klo 9.00 – 13.00

Pudasjärven  hautaustoimisto ja 
Kukka ky, Pihlaja

puh. 08-821 122, 0400 330 058

Joulun aukioloajat:
ti-ke 22-23.12. klo 9.00 - 21.00
jouluaatto klo 8.00 - 12.00
joulupäivä suljettu
la-su 26-27.12. klo 11.00 - 13.00
Uudenvuoden
aattona klo 9 - 15
Uudenvuoden
päivänä suljettu

Joulukuun aukioloajat:
Ma-To klo 10-17, Pe klo 10 -18,

La klo 10-14, Su klo 12-16
Jouluaattona klo 9-12

uudenvuoden aatto suljettu
uudenvuodenpäivä suljettu

la 2.1. suljettu
ma 4.1. klo 10.00-17.00
ti 5.1. klo 10.00-17.00

Tulehan Joululahja ostoksille…

avoinna joka päivä aattoon asti!

Jukolantie 4, Pudasjärvi
(Amareton ja Värikeskuksen välissä)

tonttuasut ja -lakit, joulupukinasut
UUTUUTENA

pimeässä hohtavat palapelit!

Joulunajan aukioloajat:

Jouluaattona suljettu

Uudenvuodenaattona
31.12. klo 9-14

Joululahja -tarjouksia!

Joulun aukioloajat:

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

Jouluaattona 24.12. klo 9-13

Toivotamme Hyvää Joulua
asiakkaillemme!

Avoinna
uudenvuoden aattona to 31.12.

klo 9.00 – 16.00
lauantaina 2.1. klo 9.00 – 13.00

Tervetuloa ostoksille!

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

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


