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PUDASJÄRVI-lehti nro 48 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 1.12..2010

Kaikenlaiset 
painopalvelut 

kauttamme
-Esitteet
-Kirjepaperit- ja 
 kuoret
-Käyntikortit
-Tabloid -lehdet
-Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

       Joulupukkien 
SM-kisa: Iso-Syöte 
näytti kauneimmat 

kasvonsa s. 5.

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

Perjantaina 3.12
PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Lauantaina 4.12.

Wintti
La avoinna 23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE

Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA!

TERVETULOA!

TANE & RAMOS
Lippu 8€ sis. ep.

10.12 Woyzec 
11.12 Naseva
17.12 Chanel Four 
31.12 Mia Mäkeläinen 
	 ja	Siluetti	

Sunnuntaina 5.12.
avoinna 12.00-02.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Pudasjärven Osuuspankin
järjestämä Joulukonsertti

Pudasjärven kirkossa to 9.12.2010 klo 19.00.
Esiintyjinä Arja Koriseva (laulu), Jouni Somero

(piano) ja Anna-Claudia Somero (huilu).

Ei ohjelmamaksua.
Linja-autokuljetus pankin edestä klo 18.15,

paluu heti konsertin jälkeen.

”Sydämeeni joulun teen”

Tervetuloa!
PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

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

vehnätön 
kana-riisi, 

23% kanaa, 
21% prot., 
10% rasva

Top Winner 
koiranruoka 13€

/10 kg

Riista-
kamera 
Star 
Hunter 
M10

Kamerassa on GSM-
lähetin, joka lähettää kuvan 
tarvittaessa automaattisesti 
GSM puhelimeen tai säh-

köpostiin realiajassa
Lämpökerrastot 

Finn Svala, 
ThermoSwed Plus

Ay

Pärjänjoentie 626,
93280 Syöte

www.syotecaravan.fi

SyöteCaravan / Pärjänkievari
GSM                  0400 280 685
SyöteCaravan  0400 499 215
Pärjänkievari    0400 499 216

PärPärPärPärPärjänkiejänkiejänkiejänkiejänkievvvvvariariariariari
palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:palvelee:

Pe 3.12. klo 16-02
(keittiö 16-22)

Karaoke Legendassa
klo 21 alkaen.

La 4.12 klo 10-02
(keittiö 11-22)

-SkiTeam77 järjestää
Syötteen 30v juhla-
kauden kunniaksi

perinteiset
monotanssit

klo 16.30
-Fazer-karkkibingo

klo 18
-Karaoke Legendassa

klo 21 alkaen.

Su 5.12. klo 10-24
(keittiö 11-22)

-Karaoke
Legendassa klo 21

alkaen

Tervetuloa
nauttimaan hyvästä
ruuasta ja rennosta

menosta!

Ma 6.12 klo 10-16
(keittiö 11-16)

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

PERJANTAINA
3.12.
KAHVI-
TARJOILU
TORTTUJEN KERA199

                pkt

VALIO MAUSTETUT 
KERMAJÄÄTELÖT 1 L

Tarjoukset nähtävissä myös 

TASANGON 

199

AFTER EIGHT
KONVEHTI 490

199

AROMA SYDÄN 
MARMELADI

FRISKIES
KOIRAN-
RUOKA

795

NAMELLI

295

VILJA RASVA-
PALLO

100 499

300 2 pkt

JOULUKORISTEETLAMBI JOULU-
LAUTASLIINAT
             33x33295 pkt

JOULULAULU
CD:t

500

MALACO ALL-

DIGIBOX

900

BUDAPEST
ORIGINAL
SUKLAAKONVEHTI 

1000

ROYAL ALPS
”KARKKIPULLO”

TORSTAINA 2.12. 
JOULUPUKKI

VIERAILEE

PULLA-PIRTTI
MAALAISHIIVA-

049

PULLA-PIRTTI
PIRTTILIMPPU

099 149 pkt

ATRIA HIILLOS 
PERINTEINEN

179 pkt 179

ATRIA BROILERIN 
MARINOITU REISI-
KOIPI

ATRIA GOTLER
SIIVUMAKKARA

Meijerin myymälästä
Joulun makuja pienellä vaivalla...

Herkulliset, paistovalmiit
Hillotetut joulutortut ja aihiot

Aina toivottu tuliainen ja lahja
Juustolahjapakkaukset

8.12. MyllynParas konsulentti esittelee ja maistattaa tuotteita
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PUDASJÄRVI-lehti

Toritie 2 
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja 
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,20 e/pmm. 
Takasivu  1,00 e/pmm. 
Sisäsivut  0,90/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x360 mm

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 ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 39 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

HARTAUS

Messu
seurakuntakodissa su 5.12. 
klo 10, Kimmo Helomaa, 
Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola, vs. kirkkoherra 
Kimmo Helomaan tulojuh-
la ja toimistonhoitaja Eeva 
Mäntykentän lähtöjuhla. 
Kirkkokahvit.  
Itsenäisyyspäivän 
jumalanpalvelus
kirkossa ma 6.12. klo 10. 
Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola, veteraaniperinne-
kuoro. Kirkkokahvit ja itse-
näisyyspäivän juhla seura-
kuntakodissa.  

Sanajumalanpalvelus
Sarakylän kappelissa itse-
näisyyspäivänä 6.12. klo 10, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo 
Piirainen ja kappelikuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihau-
doille. Kirkkokahvit.  
Konsertti
kirkossa pe 3.12. klo 19. Han-
nu Niemelä – laulu, Markus 
Vaara – piano ja urut, Sari 
Hukari – kannel ja Pudasjär-
ven kirkkokuoro.  
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13, 
tuoretta pullaa, kahvia ja 
arpoja.  
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin 
klo 12-13.30.  
Kuorot:
lapsikuoro ke 8.12. klo 17.-
17.45, Vox Margarita ke 8.12. 
klo 18, nuorisokuoro to 2.12. 
ja to 9.12. klo 16.30 , kirkko-
kuoro to 2.12. ja to 9.12. klo 
18. Sarakylän kappelikuoro 
to 2.12. klo 18.45.  

Perhekerhot:
Seurakuntakodissa maa-
nantaina 13.12. maanantain 
perhekerhon puurojuhla klo 
10-12 ja perhekerho torstai-
na 2.12. klo 10-13 ja to 9.12. 
torstain perhekerhon puuro-
juhla klo 10-12.  
Lapsiparkki
ke 8.12. klo 10-13.  
Kirkkoherranvirastossa
myynnissä Pohjois-Pohjan-
maan kanttorikuoron cd-
levy ”Valon lähde ainoa”, 
hinta 18 €.  
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous
pidetään Hilturannan lei-
rikeskuksessa torstaina 
9.12.2010 klo 16.30 alka-
en. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 1.12. – 
9.12.2010 kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on 
yleisesti nähtävänä kirkko-
herranvirastossa 14.12.2010 
– 13.1.2011 viraston aukiolo-

aikoina. Pudasjärvellä, mar-
raskuun 29. päivänä 2010, 
Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja  
Rauhanyhdistykset:
Joulumyyjäiset ja seurat Sa-
rakylän koululla pe 3.12. klo 
19. Lauluseurat Anssi Nur-
melalla su 5.12. klo 19. Myy-
jäiset ja seurat Yli-Livolla 
Anna-Mari ja Jyrki Luokka-
sella pe 3.12. klo 18 (Eero Il-
likainen). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 5.12. klo 17 (Petri 
Kulmala, Mikko Kälkäjä)  
Kastettu:
Venla Neela Karoliina Pent-
tilä, Aukusti Matias Kipinä, 
Topias Jalmari Manninen, 
Liisa Eerika Poijula  
Avioliittoon vihitty:
Jukka Pekka Olavi Penttilä 
ja Jenna Pirita Koivula  
Haudattu:
Hilda Aliina Särkelä 86 v, 
Uuno Yrjö Laakkonen 84 v, 
Kauko Antero Herukka 54 v, 
Tuija Kristiina Indrén 46 v  

Evankelisessa kristikun-
nassa tämän päivän aihee-
na on Kristuksen tulemi-
nen kunniassaan aikojen 
lopulla. Tämän ilmaisee 
myös nimitys adventus 
glorificationis, jonka Eerik 
Sorolainen Postillassaan 
(1621) suomensi sanoilla 
Christuxen cunnialisesta 
tulemisesta. Seurakunnan 
tulee kärsivällisesti kilvoi-
tellen odottaa Kristuksen 
tuloa. Keskelle hätää ja 
syyllisyyttä seurakunta on 
saanut lupauksen pelas-
tuksen ajasta. Tämä lupa-
us täyttää sen toivolla ja 
ilolla.

Kuninkaasi 
tulee kunniassa

Etäkokoukset alkoivat 
yhtymähallituksella

Vasen yläkuva: - Iistä Oulunkaaren toimistolta oik. kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylita-
lo ja kokouksen asiantuntijat projektipäällikkö Tuomo Haapala ja henkilöstöpäällik-
kö Anu Kosonen. Vasen alakuva: - Utajärveltä oik. Raili Karvonen ja Eero Pirttikoski. 
Vasen alhaalla: - Vaalasta oik. Pentti Kemppainen, Tytti Määttä, Tauno Anttonen ja 
Terttu Kuusela. Oik ylhäällä: - Pudasjärveltä oik. Vesa Riekki, Paavo Tihinen, Aune 
Ekdahl, Kaisa Nivala. Oik.alhaalla: - Iin kunnanvirastolta vas. Markku Kehus, Ilkka 
Pakonen, Teijo Liedes ja Sirpa Näätänen.

Oulunkaaren yhtymähalli-
tuksen kokous keskiviikko-
na 24. marraskuuta pidettiin 
ensimmäistä kertaa video-
neuvotteluna. Kokouspaikat 
olivat Iissä kunnanvirastolla 
ja Micropoliksessa kuntayh-
tymän toimistossa, Pudas-
järven kaupungintalolla, Uta    
järven kunnanvirastolla ja 
Vaalan kunnanvirastolla. 

Jatkossa kokouksia pide-
tään sekä etänä että perintei-
seen tapaan.  Matkakulujen 
lisäksi säästyy kallisarvoista 
aikaa ja samalla säästetään 
myös luontoa. 

Hallituksen etäkokoukset 
mahdollistaa viime vuoden 
alussa uudistettu kuntalaki. 
Myös Oulunkaaren kun-
tayhtymän hallintosääntöä 
on uudistettu kokousten 
mahdollistamiseksi. Var-
sinaisessa kokouspaikassa 
tulee olla vähintään puheen-
johtajan ja sihteerin. Muut 
jäsenet voivat osallistua 
muista hyväksytyistä ko-
kouspaikoista. Pelkkä pe-
rinteinen puhelinyhteys ei 
kuitenkaan riitä, vaan jäsen-
ten täytyy nähdä toisensa 
videoyhteyden kautta 

-Vaikka esittelijä oli Iissä 
ja puheenjohtaja Pudasjär-
vellä, niin kokous toimi hy-
vin, asiantuntijat voivat olla 
jatkossakin eri pisteessä kuin 
puheenjohtaja. Kokous meni 
hyvin, kuvayhteyden laatu 
oli välissä heikko, mutta täs-
tä voimme jatkaa kehitystä 
ja tärkeintä on, että kaikki 
asiat esiteltiin, keskusteltiin 
ja tehtiin päätökset”, Vesa 
Riekki, yhtymähallituksen 
puheenjohtaja toteaa koko-
uksen kulusta.

Hallitus päätti, että kun-
tayhtymä tukee vaki-
naisen henkilökunnan 
sekä yli 2 vuotta mää-
räaikaisessa työ/virka-
suhteessa koulutuksen 
aloitushetkellä palvelleen 
henkilökunnan omaeh-
toista kouluttautumista, 
edellyttäen, että koulutus 
liittyy työtehtäviin ja tu-
kee ammattitaitoa ja työs-
sä kehittymistä, parantaa 
työssä selviytymistä ja 
jaksamista.

Kouluttautumista 
pyritään pääsääntöises-
ti ja yksikön toiminnan 
niin salliessa tukemaan 
työvuoro- ja työaikajär-
jestelyin.  Tämän lisäksi 
alle vuoden kestävästä, 
vähintään 10 opintopis-
teen opintokokonaisuu-
desta myönnetään yksi 
vapaapäivä ja yli vuoden 
kestävästä tutkintotavoit-
teisesta koulutuksesta, 
jossa hankintaan am-
matti-, erityisammatti-, 
ammattikorkeakoulu- tai 
korkeakoulututkinto, 
myönnetään koulutuksen 
aikana kolme palkallista 
vapaapäivää vuodessa. 
Vapaapäivien myöntämi-
sen ehtona on, että opin-
not edistyvät suunnitel-
man mukaisesti.

Päätöksen omaehtoi-
sen kouluttautumisen 
tukemisesta tekee asian-
omainen palvelujohtaja. 
Lisäksi yhtymähallitus 
suosittaa jäsenkuntia yh-
denmukaistamaan oma-
ehtoisen koulutuksen tu-
kemisen käytännön. 

Henkilöstön 
omaehtoisen 
koulutuksen 
tukeminen

Pudasjärvellä terveysase-
man ja kaupungintalon 
remonttien myötä järjes- 
tellään Oulunkaaren lapsi-
perhetoimijoiden työtilo- 
ja saman katon alle. Jat-
kossa perheet tavoittavat 
esimerkiksi neuvolan 
terveydenhoitajat ja per-
hetyöntekijät entistä hel-
pommin. Toiveissa on 
myös yhteinen konkreet-
tinen tila, jossa perheet 
voisivat kohdata. Yhtei-
sen areenan ympärille 
on tavoitteena rakentaa 
monipuolista yhteistyö-
tä, jossa ovat mukana 
sekä perheet, Oulunkaa-
ren työntekijät että muut 
paikalliset lapsiperhe-
toimijat kuten järjestöt. 
Pudasjärven konkreetti-
nen perhekeskustila on 
yksi Tukeva2-hankkeen 
perhekeskuspiloteista. 
Tukeva1-hankkeessa on 
luotu Oulunkaarelle oma 
verkostoitunut perhekes-
kusmalli, joka pyrkii tu-
kemaan vanhemmuutta 
ja ehkäisemään lasten ja 
perheiden ongelmia. Työ 
jatkuu Tukeva2:ksi nime-
tyssä jatkohankkeessa, 
jossa perhekeskusmalli 
viedään käytäntöön. Tu-
keva-hanke on haastanut 
eri sektoreiden työntekijät 
tekemään entistä enem-
män yhteistyötä niin, että 
huomio kiinnitetään per-
heeseen kokonaisuutena. 
Työntekijöitä on koulu-
tettu havaitsemaan lapsi-
perheiden pulmia entistä 
varhaisemmin. Tukeva2-
hankkeessa käynnistetään 
ensimmäiset uusien toi-
mintamallien pilotit eli 
aloitusjaksot ensi vuoden 
alussa. Kaikkiaan pilotte-
ja on kuusi. (ht)

Lapsiperheiden 
työntekijät 
saman katon alle
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIIN

Rakennus ja Saneeraus

Ylipahkala & määttä ky

Isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti.

Rakennetaanko talo vai tehdäänkö remontti?

     Vesaisentie 7 A  
      90900 Kiiminki

jani.ylipahkala@gmail.com www.rakennuspiste.com
0400 - 65 8877 / Pudasjärvi   
045 - 1274 606 / Oulu

Joulun Lahjakorttitarjouksia

Tuotelahja-
pakkauksia

      Jane Iredale mineraali-
meikkipohjan ostajalle kaupan 
päälle meikkaus. Varaa Aika!

Body Silk vartalohoito tai 
kuumakivihieronta 45,-

Olen hoitolassani joulukuussa torstaisin myyntiä varten klo 14-17. Muut 
ajat ovat varattu hoidoille. Lahjakortteja myynnissä myös Kynttilätalossa.

   Intialainen 
päähieronta+

kulmien värjäys 
ja muotoilu

30,-

Kasvo-
hoito+

hartiahieronta
kynttiläöljyllä

70,-

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
Toritie 1, 2. krs p. 040 561 9695

Kellojen korjaukset

Kivat joululahjat 
löydät liikkees-

tämme, myös 
lahjakortit

Arvomme asiakkaiden kesken 
100€ lahjakortin

PUDASJÄRVI -lehti

Klo 10.00 JUMALANPALVELUS kirkossa
 Saarnaa kirkkoherra Kimmo Helomaa
 Kanttori  Jukka Jaakkola

jonka jälkeen SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE
 Kunniavartio Pudasjärven 
 maanpuolustusjärjestöt

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

n. klo 11.15 alk KIRKKOKAHVIT
 Seurakuntakeskuksessa ja 
 Sarakylän kappelissa  
Klo 12.15 ITSENÄISYYSJUHLA
 Seurakuntakeskuksessa

 *   *   *   *   *   *   *  *   *   *  *   

PUDASJÄRVELLÄ 
6.12.2010

Tervehdyssanat
Kirkkoherra

KIMMO HELOMAA

Juhlapuhe
Opetus- ja sivistysjohtaja

JUHA VALTA

Nuoren puheenvuoro
Lukion oppilaskunnan hallituksen

puheenjohtaja JAAKKA TERVONEN

Kulttuuristipendin luovutus 
Opetus- ja sivistysjohtaja

JUHA VALTA

Musiikin kannustuspalkinnon luovutus
Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven Osuuspankki
Kesseli ry.

Musiikki- ja lausuntaesityksiä

Liput
Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

Tervetuloa!
Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

JUHLAOHJELMA 
Seurakuntakeskuksessa

ITSENÄISYYSPÄIVÄN   
JUHLALLISUUDET

Peca’sBurger 
palvelee 

Romekievarissa
Palvelemme
La 4.12 klo 11-21
Su 5.12 klo 11-19
Ma 6.12 klo 11-15

Tule herkuttelemaan 
maukkailla hampurilaisilla, 
kebabeilla tai salaateilla!

Tervetuloa!
p. 040 137 1600
Romekievarintie 1
Syöte

Perjantaina 3.12. 
Joy- Karaoke 
21.30-01.30, 

liput 4€

Lauantaina 4.12. 
DJ & Joy- Karaoke 

21.30-01.30, 
liput 5€

Tervetuloa!

Suomalaisten miesten pu-
keutumiseen liitetään enem-
män stereotypioita kuin 
moneen muuhun aiheeseen 
yhteensä. Tennissukat, tuu-
lipuvut, vyölaukut ja pik-
kukengät vilisevät miesten 
pukeutumista kritisoivien 
puheissa, mutta katukuvas-
sa niitä näkee kuitenkin har-
vemmin. Mitä mieltä mies-
ten pukeutumisesta ovat 
suomalaiset itse sekä alan 
asiantuntija?

Farkut, huppari ja tenna-
rit. Suorat housut, kaulus-
paita ja neule. Puku ja kra-
vatti. Pukeutumistyylejä on 
yhtä paljon kuin miehiäkin. 
Pikainen kyselykierros kau-
pungilla osoittaa, että ikui-
sesta tennissukkamollauk-
sesta huolimatta sekä naiset 
että miehet luottavat suoma-
laismiesten tyylitajuun.

- Suomalaiset miehet 
osaavat pukeutua oman tyy-
linsä mukaisesti. Ulkomailta 
haettuja vaikutteita yhdis-
tellään suomalaiseen ma-
kuun, pohtii kevyen huivin 
kaulaansa kietaissut keski-
ikäinen nainen.

- Etenkin nuoret, kan-
sainväliset ja paljon matkus-
televat miehet pukeutuvat 
hyvin, tuumaa vaaleanpu-
naiseen paitaan pukeutunut 
keski-ikäinen mies.

Ihan näin yksiselitteisen 
myönteistä palautetta mie-
het eivät kuitenkaan saa. 
Tuttu termi ”tuulipukukan-
sa” vilahtaa puheissa eten-
kin keski-iän ylittäneiden 
miesten kohdalla, ja pukeu-

tumisen arvellaan olevan 
hieman jäljessä Keski-Eu-
rooppaan verrattuna.

Mutta kyllä miehet osaa-
vat halutessaan pukeutua 
hyvin ja tilanteen vaatimalla 
tavalla. Kaikki miehet – ku-
ten eivät kaikki naisetkaan 
- ole kiinnostuneita pukeu-
tumisesta. Hyvin pukeutu-
minen on miehille vaikeam-
pi tehtävä kuin naisille, sillä 
heille on tarjolla huomatta-
vasti vähemmän vinkkejä ja 
apua muoti- ja trendiasioi-
hin, sanoo KappAhlin toimi-
tusjohtaja Jari Lahtinen.

Suomen kansa kaipaa 
miesten pukeutumiseen vie-
lä enemmän värejä. Etenkin 
vihreää ja vaaleanpunaista 
pidetään hyvinä väreinä 
miehellä.

- Mies on hyvännäköinen, 
kun hän pukeutuu siististi 
ja laadukkaasti, ja korostaa 
omaa persoonaansa. Perin-
teistä mustaa ja sinistä voi 
hyvin piristää naisellisem-
milla väreillä, pohtii nuori, 
tummatukkainen nainen.

Mitä jokaisella miehellä 
sitten pitäisi ehdottomasti 
olla vaatekaapissaan?

- Paljon paitoja, vakuut-
taa Jari Lahtinen.

- Paitojen avulla pystyy 
helposti muokkaamaan asu-
kokonaisuuden ulkonäköä 
ja uudistamaan ilmettä. Kun 
esimerkiksi kauluspaidan 
vaihtaa ruutupaitaan tai 
t-paitaan, on valmis lähte-
mään suoraan töistä ulos ka-
vereiden kanssa.

Hyvin pukeutuminen 
on miehille vaikeampaa 
kuin naisille

Erityiskiitos 
seuraaville:

Jorma suvanto, OSEKK/Pudasjärven 
yksikkö, Pudasjärven sotaveteraanit ry, 
SPR Pudasjärvi, Tuija Mikkonen, Inkeri 
Hietanen, OP Pudasjärvi, LC Pudasjärvi/Hili-
mat ry, Pudasjärven veteraaniopettajat, Teuvo ja 
Terttu Törmänen, Nevakivi Oy, Hilkka Telkki, 
LC Pudasjärvi, Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
kukka ky, Pudasjärven seurakunta, Aili Pelttari, 
Lucina Väärälä, Annikki Laukkanen, Pudasjär-
ven Rotaryklubi ry, Pudasjärven Kirjakauppa, 
Rakennusliike Asuntoinsinöörit oy, Pudasjärvi-
lehti, Taivalkosken lukio, AH-telepiste, Esko 
Valikainen, Niemitalon Juustola, Antti Pesälä, 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Suomen kuntaliitto sekä kaikki 
juhlatallenteiden tilaajat. 

Pudasjärven lukio 
kiittää kaikkia 50-vuotisjuhlaan ja 
sen valmisteluihin osallistuneita. 
Yhdessä teimme ja koimme 
onnistuneen päivän! 

Lukion oppilaskunta kiittää Pudasjärven 
kaupunkia uusien lukiolaisten opintoavustuk-
sista syksyllä 2009 ja 2010 sekä juhlalu-
kuvuoden ylioppilaiden stipendeistä. 370, 
jopa 371 ruusua jokaiselle näihin päätöksiin 
vaikuttaneelle!  



4 PUDASJÄRVI lehti nro 48/2010

25€

KoruIlona avoinna ma-pe 9-17 la 9-13. Puh. 044 362 3822

Lahjaksi, kotiin, kattaukseen, asusteeksi...

Keräilykorusarja
LoveLinks
by Aagaard

Kultariipuksia
  & korvakoruja

alk.

Hopeisia
    korvakoruja alk.

        riipuksia alk.

            setit alk.

Ögön Desing alumiinilompakko 

         kaiverrettuna

29€
(useita värejä)

Chippendale pöytähopeat

♦ Kakkulapio

♦ Kahvilusikka 6 kpl

♦ Kodin Onni paistiottimet

Enkeli siivellä

39€
89€

75€
koruille
tuikuille
koristeeksi

8€

Olemme avoinna sunnuntaisin klo 12-16 19.12. asti

~ Meiltä myös kello- ja kultasepänpalvelut sekä kaiverrus ~

KoruIlona
~ korut ~     ~ kellot ~    ~ kihlat ~    ~ lahjat ~    ~ hopeat ~

5€
9€

25€

Tervetuloa
Jouluostoksille

AarreArkkuun!
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Mahtavia Tarjouksia! Uutuuksia! Arvontaa! 

 • Joulukortit 10 kpl vain 2€ ja 50 kpl vain 7,90€

 • Joulupukin asu nyt vain 6,95€ (ovh. 15,90€)

 • Aikuisten ja nuorten lautapelejä Tarjouksessa!
      ... ja paljon muutakin. Tule tekemään löytöjä!
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   Uutuuksia!
mm. Hauskoja tonttulakkeja
  lettitonttulakki ja
  ”karvalakki” ym.

Askartele ihania Joulukortteja ja
-koristeita. Askartelutarvikkeita ja

vinkkejä löydät meiltä!

AarreArkku
Jukolantie 4, Pudasjärvi, puh. 050 386 8660

Huom! Palvelemme joulukuussa
Ma-To 10-17, Pe 9-18, La 10-14 ja SU 12-16

www.aarrekauppa.net

Ville Pirinen pelaa lentopalloa 
nuorten maajoukkueessa

Pudasjärveläinen Ville Piri-
nen on pelannut lentopalloa 
päiväkoti-ikäisestä alkaen. 
Harjoitus on tuottanut tulos-
ta, sillä Kuortaneen urheilu-
lukion toista vuotta opiske-
leva Ville pelaa tällä hetkellä 
miesten I ja II sarjatasolla 
Kuortaneen Urheiluopiston 
joukkueessa ja on valittu 
myös nuorten maajoukku-
eeseen. Ensimmäinen maa-
joukkueleiri oli kesäkuussa 
2008 ja ensimmäinen maa-
ottelu syyskuussa samana 
vuonna. 

Tänä vuonna passarina 
pelaava Ville voitti B-poi-
kien SM-kultaa ja Power 
Cup kultaa Pudasjärven 
Urheilijoiden joukkueessa. 
Huippusaavutuksena Ville 
pelasi nuorten maajoukku-

eessa, joka Ruotsissa sai PM-
kultaa. Pudasjärven 65-v 
juhlasyyskokouksessa Ville 
mainittiin ”Vuoden esimer-
killisenä urheilijana” ja isä 
Juha oli valittu vuoden val-
mentajaksi. 

Suomen lentopalloliiton 
poikien valmennuskeskus 
toimii Kuortaneen Urheilu-
opistolla, jossa valmenne-
taan urheilulukiossa opis-
kelevia nuoria, lahjakkaita 
pelaajia. Perusperiaate on 
valmistaa nuoria huippu-
urheilukauteen, joka lento-
palloilussa ajoittuu selvästi 
lukio-opiskelujen jälkeiselle 
ajalle. Keskukseen pääsevät 
opiskelemaan ainoastaan 
maan parhaat nuoret, joten 
eri ikäluokkien maajouk-
kueiden ulkopuolelta on 

hyvin vaikea päästä sisään. 
Tavoitteena on tuottaa uusia 
pelaajia lyhyemmällä tähtäi-
mellä liigatasolle ja hieman 
myöhemmin aikuisten maa-
joukkueeseen. 

Ville harjoittelee neljä 
kertaa viikossa opiskelu-
ajalla ja 4-8 kertaa viikossa 
iltaisin ja viikonloppuisin. 
Lisäksi on pelejä sekä mm. 
fyysistä harjoittelua 4-6 ker-
taa viikossa. 

Pudasjärvellä marras-
kuun lopulla käydessään 
– kun harvoin ehtii – Ville 
kertoi matkaavansa jou-
lukuussa maajoukkueen 
viimeistelyleirille Italiaan, 
jossa opettajana on muun 
muassa miesten maajoukku-
een valmentaja Mauro Ber-
ruton. (ht)

Ville Pirinen piipahti Pudasjärvellä käydessään myös Pudasjärvi-lehden toimituk-
sessa yhdessä isä Juhan kanssa. 

Pudasjärvi-lehdessä on mar-
raskuun lopulla aloittanut 
uutena työntekijänä Ensio 
Koivula. Päätehtävänä on 
ilmoitusten markkinoin-
ti, mutta tarvittaessa hän 
on valmis lähtemään myös 
juttujen tekomatkalle. 52-
vuotiaalla Ensiolla on mo-
nipuolinen elämänkokemus 
takanaan. Perheeseen kuu-
luu vaimo Hilkka, kaksi ty-
tärtä sekä neljä lasten lasta, 
ja viides juuri tulollaan. 

Ensio on syntynyt Jur-
mussa ja muuttanut äidin 
mukana Pärjänsuolle. Va-
rusmiespalveluksen jälkeen 
Ensio jäi kouluttajaksi puo-
lustuslaitoksen palveluk-
seen vuoteen 1987 saakka ja 
suoritti sinä aikana toimiup-
seerin ylemmän virkatutkin-
non.

-Veri veti kuitenkin seik-
kailemaan ja kokeilemaan 
pärjäämistä siviilipuolella 
ja löysinkin itseni Pohjan-
lahden länsipuolelta. Siellä 
viivähdin 18 vuotta. Amma-
tillisesti toimin kiinteistöjen 

Ensio Koivula aloitti Pudasjärvi-lehdessä
kanssa mitä moninaisim-
missa tehtävissä, viimeksi 
useita vuosia isännöitsijänä 
liikekiinteistöjä omistavassa 
yrityksessä. Paluu Ruotsista 
kotiseudulle tapahtui noin 
seitsemän vuotta sitten kun 
perheeseen alkoi syntyä 
uusi sukupolvi. Perustin 
oman kiinteistönhoitoa ja 
isännöintiä tarjoavan yrityk-
sen Ouluun. 

Viiden vuoden yrittäjyy-
den kohdalla sattui tapatur-
ma rakkaan harrastukseni 
ratsastuksen tiimoilta, josta 
seurasi selkärangan mur-
tuminen. Sen seurauksena 
jouduin luopumaan yrityk-
sestäni ja jäin pitkälle sai-
raslomalle. Kolmen vuoden 
kuntoutusjakson jälkeen En-
sio on jälleen valmis töihin ja 
tie johti Pudasjärvi-lehteen. 

Muita harrastuksia ovat 
liikunta kaikissa muodois-
saan, yhdistystoiminta sekä 
tanssiin liittyvät jutut, mm. 
tanssin opettaminen useissa 
eri yhteisöissä kuten kansa-
laisopistossa, nuorisoseural-

la sekä joissakin yrityksissä.
-Kaukana hyvä mutta 

kotona paras on tullut to-
teen näytetyksi tällä elämän 
varsitiellä. Piti sitä kuitenkin 
mennä melko kauaksi ennen 
kuin ymmärsi kuinka hyvä 
on Pärjänsuolla on mettästää 
ja Pudasjärvellä asua. (ht)

Ensimmäinen työtehtävä 
Ensio Koivulalla oli viime 
perjantaina kuntamarkki-
noilta jutun tekeminen. 

Lue Pudasjärvi-lehti netissä: www.pudasjarvi-lehti.fi
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Joukkueen kapteeni Katja 
Särkelä oli suorastaan hä-
keltynyt joukkueensa me-
nestyksestä. 
 - Kisat menivät yli odo-
tusten, ilon kyyneleitäkin 
on nähty. Kisat oli järjestetty 
hyvin, lajit joulupukeille so-

Joulupukkien SM-kisa onnistui hyvin:

Iso-Syöte näytti kauneimmat kasvonsa
Hiihtokeskus Iso-Syötteen ensimmäi-
sissä Joulupukkien SM-kisoissa  
mestaruus meni moninaisten vaihei-
den jälkeen Team Kelosyöte joukku-
eelle. Suomenmestarijoukkueessa 
pukkeilivat Katja Särkelä ja Riku Fut-
tari Pudasjärveltä sekä Kosti Hoikka-
la ja Janne Hoikkala Taivalkoskelta.

pivia ja ammattiin liittyviä, 
Särkelä kommentoi.
 Toiseksi tuli Korvenkylän 
Nuorisoseuran Miesvoimis-
telijoiden joukkue (Oulu) ja 
kolmanneksi joukkue Bad 
Santa (Tyrnävä, Ylivieska, 
Pulkkila).
Kaikkien aikojen ensim-
mäisiin Joulupukkien SM-
kisoihin osallistui yhteensä 
yhdeksän joukkuetta, eli 36 
pukkia, muoria, poroa tai 
muuta jouluista sankaria. 
Heistä kolme joukkuetta oli 
pudasjärveltä. Lisäksi kieli-
taitoisena matkailuyrittäjä 
Juha Kuukasjärvi oli sak-
salaisten joukkueen yhtenä 
jäsenenä. 
 Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja, teollisuus-
neuvos Jorma Terentjeff to-
tesi joulupukkien SM-kisat 
menneen kerta kaikkiaan 
nappiin.
 - Kisat olivat huikeat, ylei-
söä oli paljon liikkeellä ja 
Iso-Syöte näytti vierailijoille 
kauneimmat kasvonsa. Täs-
tä on hyvä jatkaa.

Suuri juttu 
tulevaisuudessa
Kisan yhtenä tuomarina 
toimineen Pudasjärven 
kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilan mukaan Suomi 
ja sen ytimessä Pudasjärven 
Iso-Syöte sai mahtavan mai-
noksen hauskan tapahtu-
man ja upeiden maisemien 
kautta. 
 - Kyllä tällä vaikutusta on, 
ilman muuta. Kaupunkilai-
set ottivat tapahtuman heti 
omakseen ja jo ensimmäi-
senä vuonna vierailijoita ja 
kisailijoita näkyi Pudasjär-
ven katukuvassa asti. Tästä 
odotetaan Pudasjärvelle vie-
lä suurta juttua tulevaisuu-
dessa. Daavittila on iloinen 
myös siitä, että paikalliset 
matkailulinjan opiskelijat 
saivat kisojen kautta käy-
tännön kokemusta kansain-
välisen tapahtuman raken-
tamisesta.
 Paikalla nähtiin ainakin 
kaksi saksalaista kuvaus-
ryhmää, jotka välittivät ki-
satunnelmia miljoonaylei-
sölle Saksaan ja saksankieli-
sille alueille naapurimaihin. 
Saksalainen tv-tähti Jumbo 

Schreiner oli kisoissa yh-
den joukkueen varamiehenä 
osallistuen muutamiin ras-
teihin itsekin, joissa hän pär-
jäsikin aivan kelvollisesti. 
 Julkkispukkien joukkue; 
Jupe Tuomola, Arttu Hark-
ki, Kadi Kaljula ja Anne-Ma-

ri Berg hauskuuttivat ylei-
söä erityisesti kisa-asuillaan. 
Muun muassa Tuomolan 
näkemys joulupukista Cap-
tain American asussa herätti 
yleisössä hilpeyttä.
 Ensimmäiset Joulupukki-
en SM-kisat tuotti Illan Isän-

tä Oy, jonka aiempaan ohjel-
mistoon kuuluvat huippu-
suositut ja valtakunnallista 
huomiota keränneet Tier-
nashow & Dinner ja Suuri 
Äitienpäiväkonsertti. 

Teksti Illan Isäntä Oy, 
kuvat Kati Saukko

Voittajajoukkue Team Kelosyöte suorittamassa ensimmäistä tehtävää eli joukkueen esittelyä. Joukkueessa olivat mukana 
Kosti Hoikkala ja Janne Hoikkala Taivalkoskelta sekä Riku Futtari ja Katja Särkelä Pudasjärveltä. 

Pärjän Caravaanarit oli kolmas pudasjärvinen joukkue. 
Heillä oli pukkiperhe, jossa oli pukin lisäksi muori ja kaksi 
tonttua. He eivät päässeet kolmen parhaan joukkoon, vaik-
ka antoivat lahjojakin tuomareille. Joukkue oli myös lasten 
suosiossa.

Kisan juontajat, Radio No-
van aamun radion juontajat 
Kimmo Vehviläinen ja Minna 
Kuukka välittivät Syötteeltä 
ohjelmaa koko Suomen alu-
eelle. 

Suopungin heitto oli yksi joulupukkikisan kilpailulaji.

Team Safarihouse oli Pudasjärvinen joukkue, jonka perinteisiä joulupukin asuja kiiteltiin ki-
san parhaimmiksi.

Asuillaan ja kisasuorituksillaan yleisöä hauskuuttanut Julkkisjoukkue Kadi Kaljula, Jupe 
Tuomola, Arttu Harkki ja Anne-Mari Berg suorittamassa lankkusuksihiihtoa. 
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Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila toivotti yleisön 
tervetulleeksi. Hän kertoi 
juuri päättyneestä kolmen 
päivän Saksan matkastaan, 
jossa sai tutustua Suomen 
ja Saksan väliseen yhteis-
työhön muun muassa puu-
energian ja matkailun sa-
ralla. Yhtenä kohteena oli 
Stuttgartin kaupunki ja sen 
ympäristö. Hän kertoi osal-
listuneensa joulumarkkinoi-
den avaukseen. 
 - Saksa on joulumark-
kinoiden luvattua maata. 
Miltei joka kylä ja kaupunki 
sonnustautuu marraskuun 

Kuntamarkkinat kolmannen kerran:

Kaupungin ja Oulunkaaren palvelut tutuiksi
Kaikille kuntalaisille avoimet Kuntamarkkinat pidettiin Pudasjärven 
kaupungintalolla perjantaina 26.11 klo 11-16.30. Markkinat ovat jatkoa 
edellisinä vuosina pidetyille ”Kaarinan päivä markkinoille”, olihan 
Kaarinan päivä ohitettu juuri markkinoita edeltävänä päivänä. 
Päivän aikana kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kierrellä eri 
esittelypisteitä ja kuunnella asiantuntijaluentoja Työttömien 
yhdistyksen järjestämän kahvittelun ja OSAOn matkailulinjan mehu- ja 
makkaratarjoilun lomassa. 

loppupuolella joulutaminei-
siin ja juhlistaa joulunalusai-
kaa perinteitä kunnioittaen 
ja lämpöä hehkuen. Torit ja 
aukiot saavat joulukoristei-
den ja esitysten lisäksi run-
saasti kojuja, jotka myyvät 
kaikkea perinteisistä joulu-
herkuista käsitöihin ja lelui-
hin. Stuttgartin joulumark-
kinoilla oli myös suomalai-
silla, lähinnä kainuulaisilla, 
60 eri myyntipistettä.
 Kuntamarkkinoiden viih-
depuolesta vastasi Kansa-
laisopiston viihdeorkesteri, 
solisteina Risto Puhakka 
ja Aimo Pietilä. Opetus ja 

sivistysjohtaja Juha Valta 
sanoikin sattuvasti, että Tu-
run veljeskaksikko Matti ja 
Teppo kalpenevat Aimon ja 
Riston rinnalla.

Jäteastiat 
kaupungilta
Vs tekninen johtaja Oiva 
Rantala informoi jäteasiaa, 
joka onkin ajankohtainen ja 
keskustelua herättävä aihe. 
Hänen mukaansa jätteet 
kuljetetaan tulevaisuudes-
sakin Oulun Ruskoon, joka 
laajentamisen jälkeen pys-
tyy ottamaan jätteet vastaan 
ainakin vuoteen 2045. Lisäk-
si Oulun energia rakentaa 
jätteenpolttolaitoksen vuon-
na 2012, jonne menee kaikki 
poltettava tavara.
 Oiva Rantalan mukaan 
ainoa asia joka muuttuu, on 
se, että kilpailutuksen mu-
kana hinnat laskevat ja kaik-
ki kiinteistöt tulevat mukaan 
jätehuollon piiriin. Syrjäky-
lillä olevien ekopisteiden 
uudelleen sijoittamista ja 
järkevöittämistä pohditaan. 
Rantalan mukaan kaupunki 
tulee nimeämään yhteys-
henkilö jäteasioita varten. 
 - Tuleva jätemaksu tullee 
sisältämään sopivankokoi-
sen jäteastian joko jokaiselle 
kiinteistölle tai kimppa-asti-
an esimerkiksi rivitaloille, tai 
jonkin tyyppisen vaihtolava 
ratkaisun kyläyhteisöille.
 Ensi vuoden toukokuun 
loppuun saakka tullaan 
toimimaan nykyisen jättei-
den kuljettajan rutiineilla, 
hinnoilla ja kalustolla. Ke-
säkuun alusta aloitetaan toi-
mimaan kaupungin uudella 
mallilla, joka malli on ollut 
käytössä Kuopiossa ja sen 
ympäristössä yhteensä 19 
kunnassa. 
 Savosta saadut kokemuk-
set ovat olleet Oiva Rantalan 
mukaan oikein hyvät.

Kotihoitoa 
kokeillaan 
virtuaalisesti
Outi Kanste Oulunkaaren 
kuntayhtymästä valaisi ai-
hetta Virtuaalikotihoito.
 - Siinä on otettu mukaan 
ihmisiä, jotka tarvitsevat 
säännöllistä hoitoa ja huo-
lenpitoa. Asukkaan kotiin 
asennetaan videopuhelin 
kiinteään puhelinverkkoon. 
Silloin asukas voi olla ”kas-
votusten” tutun hoitajan 
kanssa ja koska yhteys on 
aina suojattu, niin silloin 
siinä voidaan käsitellä luot-

tamuksellisiakin tietoja. Mo-
biiliverkon kapasiteetti ei 
riitä luotettavaan yhteyden-
pitoon. Toiminnan tarkoi-
tuksena on, että kokeilussa 
mukana olevat henkilöt 
voisivat asua turvallisesti 
pitempään kotonaan. Hank-
keeseen toivotaan pudasjär-
visiä ihmisiä mukaan. 
 - Jos haluat mukaan hank-
keeseen niin voit ottaa yh-
teyttä kotipalveluun ja siitä 
asia lähtee etenemään.
 Anne Ruohonen ILO-
hankkeesta kertoi projek-
tistaan joka on ”Kaupun-
gin henkilöstön tukeminen 
muutostilanteessa”. 
 - Hanke on aloitettu tämän 
vuoden alusta ja kestää ensi 
vuoden kesäkuun loppuun 
saakka. Haastavan projek-
tista tekee se että yleensä 
vastaavat projektit kestävät 
kolme vuotta, mutta täällä 
vain 1,5 vuotta. Anne Ruo-
hosen mukaan projekti on 
edennyt ihan tavoitteensa 
mukaisesti ja ainahan ti-
lanteessa on mentävä niillä 
eväillä mitkä on käytössä. 
Projektin kokonaistavoittee-
na on että työhyvinvointi 
olisi jokaisen työntekijän jo-
kaista työpäivää.

Yhteistyössä on 
voimaa
Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta kertoi Pudasjär-
vellä tekemisen meininki ja 
-henki ovat tehneet häneen 
vilpittömästi positiivisen 
vaikutuksen. Hän piti ai-
nutlaatuisena, että kaupun-
ki järjestää tämäntyyppiset 
markkinat kaikelle kansalle. 
Hän totesi, että Pudasjärvel-
lä on tullut todeksi sanonta: 
”Yhteistyössä on voimaa”.
 - Pudasjärvellä vallitsee luja 
luottamus  ja usko omaan te-
kemiseen.
 Mikko Kälkäjän mukaan 
taantuma ei ole jättänyt pa-
himpia jälkiään Pudasjär-
velle. Se johtuu hänen mu-
kaansa siitä, että Pudasjärvi 
makaa omien peruspilarien-
sa varassa, eikä tuontityön 
varassa. Pudasjärven työllis-

tämisen perustana on metsä, 
kaikissa erimuodoissaan. 
Puu ja rakentaminen on 
selvinnyt kohtalaisen hyvin 
ja on kääntynyt kasvuun. 
Maatalouden tuotantomää-
rät ovat säilyneet ennallaan, 
vaikka tilamäärä on pienen-
tynytkin. Matkailu on siitä 
merkillinen ala että se on 
kasvanut maailman laajui-
sesti, suhdanteista riippu-
matta 5-10 prosenttia vuo-
dessa. Sehän passaa meille.
 Kälkäjä kertoi myös, että 
Pudasjärveä halkovilla pää-
teillä liikkuu vuodessa noin 

viisi miljoonaa ihmistä. Se 
on potentiaali, joka pitäisi 
kyetä hyödyntämään Pudas-
järveläisissä liikeyrityksissä.
Kävijöille tarjottiin kah-
vit, osallistujien toivottiin 
vastaavan kyselykaavak-
keeseen ja kaupungintalon 
pihalla kodassa paistoivat 
kävijöille makkaraa OSA-
On matkailulinjan 3. vuosi-
kurssin oppilaat, toimittajan 
käyntihetkellä Riikka Siliä-
maa ja Marko Ervasti. 

Teksti ja kuvat Heimo 
Turunen ja Ensio Koivula

Joulupukki vieraili markkinoilla. Pukin syliin pääsivätkin Mil-
la, Niklas ja Sointu.

Vs tekninen johtaja Oiva Rantala esitteli jätteenhuollon tule-
vaisuuden näkymiä, jonka jälkeen vastaili yleisön kysymyk-
siin.

Ritolantien päiväkodin eskarit esiintyivät opettajansa Airi Iinatin turvallisessa ohjauksessa. 

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila esitteli kuntamarkkinoi-
den kulkua ja oli tyytyväinen, kun yleisö oli runsaasti paikal-
la.

Puutöiden tekemistä harrastava ja niitä myös myyvä Pentti 
Liikanen kuuntelemassa Rantalan jäteasian selvittämistä. 
Pentti oli lähtenyt keskustaan asioille ja piipahti samalla kun-
tamarkkinoille yhdessä vaimonsa kanssa. 
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Tervetuloa asiakasiltoihimme toimipisteisiimme
Pudasjärvelle 7.12. ja Kuusamoon 8.12.
Aloitamme vuodenvaihteessa uutena sähkönmyyjänä Koillismaalla. 
Kuulisimme mielellämme sinun mielipiteitäsi, odotuksiasi ja toiveitasi. 
Kerromme tilaisuudessa myös uusista palveluistasi. Tule kahville ja 
vaihtamaan ajatuksia kanssamme!

Löydät lisätietoa myös osoitteesta www.fortum.fi /koillismaa.
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Tervetuloa 
juttelemaan kanssamme 

kodin sähköasioista!

Sunrise Catering ja Puhok-
sen Lomakeskus järjestävät 
joulumarkkinat ja yhteis-
työssä Puhoskylän Urheili-
joiden kanssa perheliikunta-
päivän 4.-5.12.2010 
osoitteessa Puhoksentie 21. 

Joulumarkkinat ovat 
avoinna la-su 4.-5.12. klo 
10.00-16.00. Myyntipaikat, 
joita on ulkona ja sisätilois-
sa, ovat varattavissa 5 euron 
päivähintaan/ paikka. Jo-
kainen huolehtii markkina-
päivinä itse oman paikkansa 
myynnistä. 

Paikkavaraukset pyyde-
tään tekemään 1.12. men-
nessä: ae.alatalo@gmail.com 
tai puh: 044-923 2478

Jouluuroa sopan kans-
sa on tarjolla Sun Cafe:ssa 
markkinapäivinä kahden 
euron hintaan niin kauan 
kuin puuroa riittää. Jou-
lupukki ja tonttujakin pii-
pahtaa paikalla molempina 
markkinapäivinä. Perhelii-
kuntatapahtumaa vietetään 
lauantaina 4.pvä klo 12.- 15.

Liikuntapäivän teemana 
on ”kunnossa kaiken ikää”. 
Tilaisuus alkaa tutustumi-
sella kuntosalin välineisiin 
ja biljardiin. Liikuntatapah-
tuma jatkuu pihalla ”ak-
kazumballa” ja huipentuu 
noin klo 13. alkavaan yllä-
tyskilpailuun, jossa 4- hen-
kilöä sisältävät joukkueet 
pääsevät kilpailemaan jär-
jestyksessään ensimmäisen 
joulumarkkinoiden voitta-
jan palkinnosta. Puhoskylän 
Urheiluseuran johtaman lii-
kuntatapahtuman kilpailun 
voittajan kiertopalkintoon 
sijoitetaan voittajien nimet.

Kilpailujoukkueen (4 
hlö) kokoonpano; 2 naista/ 
tyttöä ja 2 miestä/ poikaa, 
tulee ilmoittaa Anne Tur-
peiselle puh: 040-571 3645 
viimeistään 4.12. klo 13.00 
mennessä.

Tervetuloa markkinoille 
ja reippailemaan!

Jorma Alatalo

Joulumarkkinat 
ja perheliikunta-

tapahtuma 
Puhoksella

Sunrise Catering järjestää 
Sun Cafe:ssa Pudasjärven 
eteläosan syrjäisten seutu-
jen, erityisesti nuorisolle 
suunnatun, itsenäisyyspäi-
vän iltatapahtuman 6.12. klo 
18-22. 
Tapahtumassa keskustel-
laan itsenäisyydestä, turval-
lisuudesta ja intistäkin, on 
videoiden katsomismahdol-
lisuus, pelien pelaamismah-
dollisuus jne. 
Pizza-buffet on herkkuineen 
tarjolla ”Raksimaiseen” ta-
paan kuuden euron hinnalla 
koko illan. (jo)

Puhoksella 
itsenäisyys-

päivän 
iltatapahtuma

Joulupukki tiedottaa Syötteen suunnalta
Olen päättänyt tarjota kai-
kille lapsille ilmaiseksi he-
vosajelun, poroajelun ja koi-
ravaljakkoajelun Syötteen 
joulutorilla 04.12 kello 12.00-
16.00. Paikka on Safaritalon 
edustalla Syötteen ytimessä. 
Tietenkin olen itse paikalla 

karkkisäkin kanssa ja otan 
vastaan lahjatoivomuksia. 
Pudasjärven kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittila avaa 
joulutorin kello 12.00.
Itse Syötteen velho Ökkö 
Kulumalampi on lupau-
tunut tulemaan paikalle ja 

kertomaan mielenkiintoisia 
tarinoita. Musiikista huo-
lehtivat paikalliset soittajat. 
Kaikkein kävijöiden kesken 
suoritettava arvonta suori-
tetaan kello 16.00. Palkinnot 
piparkakkutalo, Katariina 
Kuukasjärven taulu ja Vaa-

ran pajan tekemä takkasetti. 
Paljon erilaisia myyjiä pai-
kalla. Joulutorin järjestävät 
Syötteen yrittäjät ja kyläyh-
distys sekä Pudasjärven 
kaupunki.
Tervetuloa!
Reijo Väisänen
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Juhlakokouksen alussa pal-
kittiin seuraavia seuran jä-
seniä:
Seuran kunniajäseniksi: 
Heikki Heikkilä. Kalervo 
Koivu, Juhani Rajavaara

KULTAINEN 
ANSIOMERKKI
Kaivorinne Aimo, Koivu Ka-
lervo, Koivu Teuvo, Kouva 
Jorma, Kukka Seppo, Park-
kisenniemi Matti, Rantala 
Matti, Savikko Johannes, 
Suorsa Lauri, Suorsa Matti, 
Tauriainen Taina ja Vainio 
Simo

Pudasjärven Urheilijat juhli 65-vuotistaivaltaan:

Seppo Sammelvuo jatkaa seuran peräsimessä
Pudasjärven Urheilijat vietti 
seuran 65-juhlasyyskokous-
ta sunnuntaina 28.11 Pudas-
järven Liikuntahallilla. Ti-
laisuuden alussa muistettiin 
hiljaisella hetkellä seuran 
kunniajäsenen Unto Hiltu-
sen poismenoa.
 Kokouksessa käytiin läpi 
seuran tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio. Tulevan vuoden 
avainalueiksi on seuran joh-
tokunta ottanut Jyrkkäkos-
ken Huvikeskuksen toimin-
nan kehittämisen, seuran 
tiedottamisen ja seurahen-
gen kohottamisen. Lisäksi 

avainalueiksi on kirjattu 
Tuurituvan kehittäminen, 
johtokunnan aktivointi sekä 
urheilullisena avainalueina 
ohjaajakoulutus ja tulevat 
SM- maastot 2012.
 Toimintasuunnitelman 
mukaisesti Pudasjärven Ur-
heilijat järjestävät tulevana 
vuonna liikuntatapahtu-
mina Umpihankihiihdon, 
Kesäpilkin ja Syötehiihdon. 
Jaostojen osuudessa oli usei-
ta eri kilpailutapahtumia. 
Seuran puheenjohtajaksi va-
littiin liikuntaneuvos Seppo 
Sammelvuo. Seuralla toimii 
edelleen seitsemän jaostoa. 

Pudasjärven Urheilijoiden kunniajäseniksi nimettiin Juhani Rajavaara, Heikki Heikkilä ja 
Kalervo Koivu. 

Paikalla olleet kultaisen ansiomerkin saajat

Hopeisen ansiomerkin saajat

Pronssisen ansiomerkit

Hopeisen harrastusmerkin saajat

Vuoden valintojen henkilöt olivat lähes 100 prosenttisesti paikalla. Urheilustipendeillä seura kannusti eri lajien lahjakkaita ja menestyneitä urheilijoita

HOPEINEN 
ANSIOMERKKI
Kokko Timo, Luukkonen 
Taisto, Sammelvuo Mervi, 
Seppänen Kauko, Taivaloja 
Martti, Ervasti Paavo ja Ki-
pinä Kirsi.

PRONSSINEN 
ANSIOMERKKI
Graber Soile, Huhta Ari,  
Huhtela Tarja, Jaakola Ilpo, 
Jaakola Riitta, Keskiaho 
Jari, Keskiaho Mirja, Kokko 

Eija, Kujansuu Ritva, Liuk-
ko Ulla, Luhtaniemi Stiina, 
Luukkonen Tuija, Manninen 
Irja, Mustonen Teija, Ny-
man Jaana, Pesonen Mika, 
Puurunen Eila, Pätsi Juha, 
Sammelvuo Mikko, Seppä-
nen Aini, Tervonen Kauko, 
Tolkkinen Tuula, Tolonen 
Tarja, Valkola Jaana,  Vuor-
ma Timo ja Ylilehto Arto

VUODEN VALINNAT:
Vuoden suunnistaja: Aleksi 
Härkönen

Vuoden uimari: Jesse Taka-
rautio
Vuoden hiihtäjä: Sauli Kuo-
pus
Vuoden Yleisurheilija: San-
teri Hyvärinen
Vuoden voimistelija: Crista 
Valkola
Vuoden lentopalloilija: 
Mikko Sammelvuo
Vuoden mäkihyppääjä: 
Olavi Leinonen
Vuoden urheiluteko: Len-
topallo Suomen mestaruus
Vuoden jaosto: Voimistelu
Vuoden nuoriohjaaja: Inka 
Kipinä
Vuoden valmentaja: Juha 
Pirinen
Vuoden huoltaja: Ilpo Jaa-
kola
Vuoden sidosryhmä: Lions 
Club Pudasjärvi
Esimerkillinen Urheilija: 
Ville Pirinen
Taistelijan Malja: Heidi Yli-
lehto
Vuoden urheiluseuratyö ja 
järjestöjyrä: Jyrkkäkosken 
uusi tuleminen Seppo Sam-
melvuo

Heimo TurunenSuomen voimisteluliiton harrastusmerkkien saajat.
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7,90

15,-

MIESTEN 
KAULUS-
PAITA

19,- 4,90

NAISTEN 
TOPPATAKKI
Väri pinkki

39,-

MIESTEN 
KERRASTO
100% 
puuvilla

IRTOKALSARIT

NORJAN 
VILLA-
SUKAT 3 PR

22,90
POIKIEN
KALSARIT

TYTTÖJEN PITKIKSET 2 KPL
5,40

8,90

9,90
26,90

9,90
NAISTEN
DUNE-PAITULI

MEILTÄ MYÖS SIILI- JA 
MAISA & KAARINA 
PAIDAT JA PYJAMAT

6,90

MIESTEN 
FLANELLI-
PAIDAT

6,90

2 KPL

CASA RUUTU
KYLPYPYYHE
70x140 CM

100x150 CM

11,90
16,90

NAISTEN
JUHLA-
PAITA

19,40

3,90

10,-

LASTEN COLLEGE
- PUSEROT
- HOUSUT
- TAKIT

25,80 23,50

MIESTEN 
TOPPAHOUSUT
C-mitoitus

NAISTEN
JUHLA-
HOUSUT
C- JA D-MALLI

ALK.

 ALUSLAKANA
150x270 CM

TUPLALAKANA
240x270

TYYNYLIINAT
2 KPL

2 KPL
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-Naisten asema maanpuo-
lustuksessa on muuttu-
nut aikain kuluessa. On 
mahdollista osallistua va-
rusmiespalvelukseen ja 
vapaaehtoisessa maanpuo-
lustuskoulutuksessa naisten 
koulutus on tärkeällä sijalla 
muun muassa turvallisuu-
teen liittyvällä alueella, jo-
hon kuuluu arjen-, katu-, ja 
kotien turvallisuus, lausui 
juhlapuheessaan Tuula Ma-
tilainen Pohjois-Pohjanmaan 
Maanpuolustusnaisten pu-
heenjohtaja Tuula Matilai-
nen Oulunsalosta. Matilai-
sen mukaan viime aikoina 
luonnonvoimat ovat tulleet 
uudeksi ongelmaksi myrs-
kyjen ja viime kesänä uuden 
syöksyvirtausten vuoksi. 

-Monissa kodeissa sähkö 

Maanpuolustusnaiset vaalivat lottaperinnettä
Pudasjärven Maanpuolustusnaisten 50-vuotisjuhla 

pidettiin sunnuntaina 28.11 seurakuntakodilla
oli poikki monta päivää ja 
nyt puhutaankin varautu-
misesta kotivaraan ja kunti-
en elintarvikehuoltoon. Lak-
kojen aikana elintarvikkeet 
ovat monta kertaa tyhjenty-
neet kaupoista hamstrauk-
sen vuoksi. Elintarvikkeiden 
kaikki keskustukkuliikkeet 
sijaitsevat Etelä-Suomessa ja 
jos kuljetuksiin tulee ongel-
mia, hyvin nopeasti kaup-
pojen hyllyillä on tyhjyyttä. 

Historiikin piti Pudasjär-
ven Maanpuolustusnaisten 
puheenjohtaja Mervi Sam-
melvuo. 

-Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaisten ensimmäisenä 
tehtävänä 50-vuotta sitten 
oli itsenäisyysjuhlan järjes-
telyissä auttaminen, sillä 
itsenäisyysjuhlaperinteen 

ovat aloittaneet upseerit ja 
naisosasto. Vasta myöhem-
min kunta ja seurakunta 
ovat ottaneet vastuulleen it-
senäisyysjuhlien järjestämi-
sen. Naisten toiminnan kul-
makivenä on ollut tehdyn 
työn arvostus, joka näkyy 
perinteitten vaalimisena. 
Myös avun tarpeessa olevi-
en auttaminen ja oman hen-
kisen ja fyysinen kunnon 
ylläpitäminen on ollut ja on 
tavoitteenamme. Aikanaan 
vietiin esim. joka äitienpäi-
vä ruusuja vanhainkodille, 
autettiin sotainvalidiperhei-
tä ompelemalla heille liina-
vaatteita ja verhoja. Nämä 
perinteet aloitettiin naisten 
pitkäaikaisen puheenjohta-
jan Pirkko Isomursun ja sih-
teerin Helmi Tervon myötä-

vaikutuksella. Itsenäisyyden 
juhlalounaille kutsuttiin 
70-luvulta lähtien vapaus-
sotureita, veteraaneja ja eri 
maanpuolustusjärjestöjen 
edustajia ja tämä käytäntö 
jatkuu edelleen. 

Maanpuolustusnaiset ha-
luavat muistaa myös lottien 
tekemää työtä, arvostaa hei-
tä ja muistaa heti talvisodan 
jälkeen lakkautettua Lotta 
Svärd-järjestöä. Pudasjärvel-
lä saatiin äskettäin jäsenel-
tämme Kaisa Riekiltä lahjoi-
tuksena aitoja lotta pukuja 
sekä muuta lotta-materiaalia 
20-30 luvulta. Aineisto laite-
taan esille kansalaisopiston 
aulaan vitriiniin kaikkien 
nähtäville. 

Pohjois-Pohjanmaan Re-
serviupseeri- ja Reserviläis-
piirien kultainen ansiomitali 
soljen kera luovutettiin Mer-
vi Sammelvuolle ja Kaisa 
Riekille sekä pronssinen an-
siomitali Terttu Määtälle. 

Maanpuolustusnaisten 
liiton plaketin saivat Eevi 
Nordbert, Helmi Tervo, Silja 
Ahonen, Pirkko Pesälä, Tuu-

likki Tihinen, Pirkko Hämä-
läinen, Raija Pohjola, Tuula 
Iinatti ja Teuvo Koivu. 

Tervehdyssanat esitti va-
rapuheenjohtaja Tuulikki 
Tihinen. Juhlassa esitti mu-
siikkia Kansalaisopiston pu-
hallinorkesteri Tuomo Hon-
kasen johdolla, seurakunnan 
Nuorisokuoro lauloi kantto-
ri Jukka Jaakkolan johdolla 
ja pianonsoittoa esitti koulu-
lainen Kaisa Nissi. Lausun-
taa esitti Aino Tolkkinen. 
Tervehdysten vastaanoton 
aikana juhlivaa yhdistystä 
onnittelivat muun muassa 
Pudasjärven kaupunki ja 
seurakunta sekä useat eri 
yhdistykset. Onnitteluva-
rojen tuotolla kartutettiin 
Maanpuolustusnaisten vit-
riinirahastoa. 

Juhlaan kuului myös 
Maanpuolustusnaisten 
kirkkopyhä, jonka toimitti 
seurakuntapastori Jaakko 
Sääskilahti ja saarnan piti 
kappalainen Juha Kukkurai-
nen.

Heimo Turunen

Maanpuolustusnaisten liiton plaketin vastaanottanut Eevi Nordbert on ollut toimin-
nassa mukana lähes alusta alkaen. 

Maanpuolustustusnaisten 50-vuotisjuhlaan osallistui runsaasti väkeä. Etupenkissä Pudasjärven Maanpuolustusnaisten sihteeri Terttu Määttä, Maanpuolustusnaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Tuula Matilainen, kunniapuheenjohtaja Laina Mikkonen, Pudasjärven Maanpuolustusnaisten puheenjohtaja Mervi Sammelvuo, 
Pudasjärven Reservinupseerien hallituksen jäsen Seppo Sammelvuo ja Seppo Matilainen Oulusta. 

Juhlassa ansiomitalein ja plaketeilla muistetut yhteisessä kuvassa.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

OSTETAAN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asunnon vuokraus ei ole myymis-
tä/ostamista/lahjoittamista, siitä peritään maksu 15 €, sis. alv:n.) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähkö-
postilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 
18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoi-
tus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

HAMMASTEKNIKOITA

KÄSITÖITÄ

Kotipalvelua Pudasjärvellä

Tuija Heinonen puh. 044 097 0237
tuikkuheinonen@gmail.com

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

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

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.comRomekievarintie 4, 93280 Syöte ( Safari talo)
Avoinna ke-su klo 10-17. Puh. 040 582 0625

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset
Satu Hinkula
SKY -kosmetologi
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Li ikehakemisto
AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET, 

KULJETUSPALVELUA,  H INAUKSIA
KI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 

REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO - uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

markus.sarkela@pp.inet.fi
Puh. 040 5819930

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

leikkaa talteen

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT T T T T KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

Meiltä myös 
vakuutusvahinkokorjaukset

Kotipalvelu
Mesimarja

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. pesu
pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

SOITA!  P. 040 703 6852
maria.vaaraniemi@gmail.com

2.12. 

myymälä 

suljettu

Polaris 500 XC SP vm. 2006 
ajettu 3300 ml. pakillinen. erit-
täin siisti. puh 045 6515628.

Polkupyöriä aikuisten vakio-ja 
vaihdepyörät, upeita mummon-
pyöriä, lasten-ja nuortenpyörät, 
jopop. Otan vastaan joutilaat ja 
raadot. p. 040 504 2814.

Epocoat lattiapinnoite 5l + 2,5l 
kovete. Powerplus laastinsekoi-
tin, uusi 1200W. Hintapyyntö 
140€, p. 040 366 1434.

Ostan/otan saksanpaimenkoiran, 
aikuisen, osaaviin käsiin. p. 040 
504 2814.

Myydään saunallinen, leivinuu-
nilla varustettu, 58 m2:n rivitalo-
kaksio. Asunto sijaitsee Lakarin 
alueella. Puh. 040-8245319.

Myydään käytetty potkukelkka, 
p. 0400 941 884.

Joulunavaus perinteisesti
Pudasjärven joulunavaus to 
teutettiin perjantaina 26.11 
Pudasjärven torilla. Avauk-
sessa puhuivat Pudasjärven 
Yrittäjien puheenjohtaja Heik 

ki Parkkila ja kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittila. 
Juhlan juonsi yrittäjien vapa-
puheenjohtaja Aune Ekdahl. 
Joulupukki kertoi tarinoita, 

lauloi, sekä jakeli lapsille 
karkkeja. Päätoimittaja Pasi 
Haara-Hiltusen johdolla ja 
poliisien läsnä ollessa suori-
tetussa arpajaisissa lahjakor-

tit pudasjärveläisiin liikkei-
siin saivat Ritva Illikainen 
300 euroa, Arja Lauria 200 
e ja Anne Iinattiniemi 100 e. 
Enemmän joulunavauksesta 
ensi viikon Pudasjärvi-leh-
dessä.(ht)
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TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

TAKSIPALVELUITAISÄNNÖINTEJÄ LAKI -  JA PANKKIPALVELUITA

§ 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

SÄHKÖ-  JA KODINKONEHUOLTOA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO-  JA 
AVAINPALVELUT

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
Hannu Ylitalo

0400 244 769
Hannu Jaakkola

0400 380 668

Aarni Pentti
TAKSI

Konttilantie 1019
93190 Yli-Siurua

Postinjakeluauto
0400 679 486

1+8 invahissillä
0400 289 046

Veli-Matti Laitinen
puh. 0400 231 223

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi

Pärjänsuo, Pudasjärvi

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Jukolantie 4 II krs
Pudasjärvi

Pudasjärven Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

Soita tai tule käymään.

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44, 93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa! 
Ota yhteys p. 040 1951 732

L A K I A S I A I N TO I M I S T O

lainopilliset palvelut,kauppakirjat, 
perukirjat, perinnönjaot, testamentit
lastenhuolto ym. riita- ja rikosasiat

  H a n n u    L u u k k o n e n  
varatuomari, julk.kaupanvahvistaja

Kauppatie 4, p. 040-5873884
   www.lakiluukkonen.fi  §§ §§

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

Tilipalvelu Mirja Viljamaa
kirjanpito - tilinpäätökset - laskutus
verotus - palkkahallinto – neuvonta

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

Li ikehakemisto

PUUSEPPIÄ

TILITOIMISTOJA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788
Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauralantie 6:sta

Henkilökohtaista miniatyyritaidetta oman maun mukaan

Kynsistudio Pronails Tarja 
Peen tuote on ennemmin-
kin taidemaalaus kuin sen 
pohjana käytetyt geeli- ja 
rakennekynnet. Tarja Peen 
yrittäjää Tarja Päiväniemeä 
voi pitää enemmän kynsi-
taiteilijana kuin manikyristi-
na, vaikka hänen taulujensa 
pohjatöinä kynnet muotoil-
laankin uudelleen.

Kynsistudio Pronailsissa 
asiakas saa tavallisesti entis-
tä pitemmät ja vahvemmat 
geelitekniikalla kasvate-
tut kynnet. Siinä ei käytetä 
muoveja eikä liimoja, kuten 
rakennekynsiä tehtäessä. 
Kun kynnen uusi muoto on 
saatu valmiiksi, alkaa Päivä-
niemen varsinainen työ, mi-

niatyyrikuvan maalaaminen 
tai muun koristelun rakenta-
minen kynnelle. 

Ennen kynnelle tehtävän 
maalauksen tai koristelu-
työn aloittamista kynttä 
vahvistetaan jopa kuudella 
geelikerroksella. Työhön 
käytetyt värigeelit kovete-
taan ultraviolettivalolla. 

Päiväniemi maalaa kuvi-
ot yksilöllisesti käsin äärim-
mäisen pienellä pensselillä. 
Valmis taideteos kestää 5-6 
viikkoa. Erilaiset kynnet ha-
lutaan häihin, ylioppilasjuh-
laan, syntymäpäivälahjaksi 
ja lahjakortilla äitienpäivinä 
ja jouluna, ja mikseipä muu-
ten vain ”kesän kunniaksi”.

Useimmiten koriste teh-

dään käsien kynsille. Eten-
kin kesällä halutaan koris-
tella myös varpaan kynnet. 
Päiväniemi taiteilee kyn-
siin miniatyyrimaalauksen 
vaikka asiakkaan omasta 
valokuvasta. Useimmiten 
kynsien koristemaalaus 
tehdään kukka-aiheilla, tri-
baalikuvioilla tai muilla vä-
rikkäillä symbolikuviolla. 
Koristeluun käytetään myös 
timanttijäljitelmiä ja jopa 
kuivakukkia, jotka upote-
taan kynnen geeliin. 

Suurin osa asiakkaista 
koostuu naisista, jotka halu-
avat saada vahvistusta peh-
meille ja hauraille kynsil-
leen, ja niistä, jotka haluavat 
lopettaa kynsien pureske-
lun. Geelaus on pätevä kei-
no saada kynnet, jos niitä ei 
ole koskaan ollut. Jotkut lä-
hes ”harrastavat” kynsiensä 
laitattamista ja esittävät pit-
källe eteenpäin erilaisia toi-
veita ja haaveita kynsiensä 
koristelusta. Kauniit kynnet 
ovat arkipäivänkin ilo! Kynnet kuin koru – ne maalaa Kynsistudio Pronails Tarja Pee.

Peltineliö Ky

PELTITÖITÄ

kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com
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Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kova-
laisen ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä usko-
musperinteestä ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Raamatun kasvit Pudikissa 6.-30.11. ma-ke klo 15-20, la-su klo 
14-17.
Pudasjärven Maanpuolustusnaisten 50 v. juhlanäyttely 
kirjastossa 15.11.-3.12.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauan-
taisin.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Karestilla tors-
taina 2.12.2010 klo 19.00.
Joulukonsertti Pudasjärven kirkossa pe 3.12. klo 18.
Syötteen Joulutori Safaritalon edustalla 4.12. klo 12-16.
Kurenkoskessa tanssit,esiintyy: 4.12. Tane  & Ramos, 10.12. Wo-
yzec, 11.12. Naseva, 17.12. Chanel Four, 31.12. Mia Mäkeläinen ja 
Siluetti.
Kinkkubingot HETEPIRTILLÄ la 4.12. ja 11.12. klo 14.00. Järjestää 
Hetekylän Nuorisoseura ry. 
Puhoksella tapahtuu (ent. koululla): Joulumarkkinat 4.-5.12. päivit-
täin klo 10-16. Perheliikuntatapahtuma ”kunnossa kaiken ikää” 4.12. 
klo 12-15,. Itsenäisyyspäivän iltatapahtuma kylän nuorisolle 6.12. klo 
18-22.
Joulumyyjäiset Liikuntahallilla 11.12. klo 9-14. Ks. www.pu-
dasjarvi.fi ->ajankohtaista ->tapahtumat ->muu tapahtuma
Pikkujoulutanssit Hetepirtillä 11.12. klo 21-01 esiintyy Haa-
vekuva. Järj. Hetekylän ns.
Wanhan ajan joulujuhla Pudasjärven kansalaisopiston ja opisto-
laiskunnan järjestämänä HETEPIRTILLÄ su 12.12. klo 14.00. Terve-
tuloa! 
Tanssit Möykkälässä 25.12., esiintyy Haavekuva.
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin 
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapahtumis-
ta voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pu-
dasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoitta-
minen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Mitä tehdä? Minne mennä?
Pamin Pudasjärven os. 208 
syyskokous pidettiin sun-
nuntaina 28.11 Kurenkos-
kessa. Puheenjohtajaksi va-
littiin jatkamaan Eija Ikonen, 
uudeksi varapuheenjohta-

Eija Ikonen jatkaa Pamin puheenjohtajana

Pam Pudasjärven osasto 28 syyskokousväkeä koolla viime viikonvaihteessa. 

jaksi valittiin Maritta Koi-
vula, pitkäaikainen sihteeri 
Marjo Haanela jää eläkkeel-
le tämän vuoden jälkeen ja 
uudeksi sihteeriksi valittiin 
Inkeri Vähäkuopus. 

Johtokunnan jäseniksi va-
littiin Maire Muranen, Piia 
Illikainen, Anja Siltakoski, 
Anuliina Sarajärvi, Paula So-
ronen, Satu Rahkola, Valma 
Lasanen, Sirpa Manninen, 

Heidi Vähäkuopus ja Ritva 
Kosamo. Osasto maksaa jä-
senille uinnin tai kuntosalin 
15 kertaa ensi vuonna 2011. 
(iv)             

Rauhanyhdistyksellä oli 
perinteiset joulumyyjäiset 
lauantaina 28.11. Näiden 
myyjäisten uutuutena oli 
joulupuoti, jonka seinät 
Hannu ja Olli Ihme olivat 
rakentaneet elementeistä, 
joita voidaan myöhemmin 
käyttää vaikkapa leikkimö-
kin rakentamisessa.

 –Tämähän on kuin 
Stockmannilla, lausahti eräs 
myyjäisvieras, nähdessään 
näyttävän ja kiinnostavan 
joulutorin. 

Lanttu ja porkkanalaati-
kot ovat olleet perinteisesti 
näin joulun alla tosi kysyt-
tyjä. Ne valmistettiin talkoo-
työnä omassa keittiössä ja 
myös alusta alkaen pudas-
järvisistä lantuista ja pork-
kanoista. 

Lanttu- ja porkkalaatikot suosittuja

Helena Saartoala kanta-
massa lanttu- ja porkka-
laatikoita myyjäispöytään.

p. 0400 384 118, 
(08) 821 337 

www.anonase.com

Crock-Pot esittelypäivä 
torstaina 2.12.

Aito ja oikea, 
tuttu ja turvalli-
nen Crock-Pot 
haudutuspata. 
Yli 10 vuotta 

Suomessa.

Sisäpata kestää:
- astianpesukoneen
- uunin - hellan
- kaasuliekin ja avotulen
Valmistat:
- riistat, kalat ja lihat
- keitot, kastikkeet, laatikot, yms...
- mukana yli 100 ruokaohjetta
maahantuonti: Patakunkku

Kaikille riitti myös Lapi-
nukon keittoa. 

Narun veto ”narutus” ja 
arvonnat ovat myös myy-
jäisten suosiossa. Arpajai-
sissa oli hyvät voitot mm. 
moottorisaha, rattikelkka, 
hieromaistuin. 

Lapsille oli aarrearkku, 
josta pari sataa lapsille pa-
kattua pussia meni kuin 
kuumille kiville. Lasten oh-
jelmaa oli myös päiväkerho-
huoneessa. 

Myyjäisiä edeltävällä vii-
kolla oli talkooväellä run-
saasti puuhaa, kun myyjäis-
tuotteita valmistettiin niin 
yhdistyksellä kuin kodeissa-
kin. (ht)

Lauantaina, 4.12.10 klo 12-16  
Safaritalon edustalla 

Paikalla joulupukki, poroajelua, hevosajelua ja paljon 
erilaisia myyjiä ym. muuta kivaa.  

Joulutorin järjestävät Syötteen yrittäjät, Syötteen 
kyläyhdistys ry. ja Pudasjärven kaupunki. 

Myyntipaikat ovat varattavissa Käsityömyymälä 
Amaliasta, Romekievarintie 4, puh. 040 5820 625. 

Syötteen JoulutoriSyötteen JoulutoriSyötteen Joulutori   

Tervetuloa!
 

Joulutorin järjestävät 
Syötteen yrittäjät, 
Syötteen kyläyhdistys ry. 
ja Pudasjärven kaupunki. Myyjäisvieraat Lapinukon keittoaterialla. 

Narun veto ”narutus” ja arvonnat ovat myös myyjäisten 
suosiossa. Kuvat Arvo Niskasaari

Joka vuosi yritetty saada jotain uutta. Tänä vuonna laitettiin joulupuoti.

Kirjaston osastolla kunta-
markkinoilla oli pieni tie-
tokilpailu. Kysymyksissä 
tiedusteltiin, kuinka vanha 
on Pudasjärven kirjasto sekä 
mikä on nykyisen kirjasto-
auton nimi. Kirjaston ikää 
koskeva kysymys osoittau-
tui yllättävän vaikeaksi. Oi-
kea vastaus on 160 vuotta. 
Kirjastoauto Kontion nimi 
oli paremmin ihmisten tie-
dossa. Kirjapalkinnot me-
nivät seuraaville: Aija-Mari 
Partala, Pasi Haarahiltunen, 
Kaarina Nevanperä, Matlee-
na Liikanen ja Tuomo Haa-
pala. (ek)

Kirjaston tietokisa 
kuntamarkkinoilla
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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!
Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Pudasjärven Syöpäkerhon pikkujoulu
KURENKOSKESSA 
lauantaina 11.12.2010 klo 19.00

Ruokailun hinta jäseniltä 20€ ja ei jäseniltä 32€
Ken lahjan tuo, hän lahjan saa!
Sitovat ilmoittautumiset 2.12.2010 mennessä
Ainolle 040 578 6912 tai Liisalle 040 547 1455
Tervetuloa! 

Joulukonsertti
Pudasjärven kirkossa pe 3.12.klo 19.00 

Yritykset ja yhteisöt voivat tukea konserttia 
tilille 110730-674550 Pohjois-Pohjanmaan 

Lasten ja nuorten Tuki ry.

Kirkkokahvit seurakuntatalolla.

Järjestää: Pohjois-Pohjanmaan Lasten ja Nuorten Tuki ry, Sotkajärven 
kyläyhdistykset, Pudasjärven kaupunki sekä Pudasjärven seurakunta.

Esiintyjinä 
Oopperalaulaja Hannu Niemelä, 

pianisti Markus Vaara, 
musiikin opettaja Sari Hukari 
ja Pudasjärven kirkkokuoro. 

Konsertin tuotto 
Pudasjärven sotaveteraaneille sekä 

erityislapsi- ja nuorisotyöhön.

Markus VaaraHannu Niemelä

Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on laatimassa maantielain mukaista tiesuunnitelmaa valtatie 
20:lle (Ouluntie) Taipaleenharjun kylän kohdalle. Suunnittelu si-
sältää valtatien varren kevyen liikenteen järjestelyt välillä Kan-
kaanpääntie – Korvenperäntie. 

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa 
keskiviikkona 8.12.2010 klo 17.30 - 19.00 Taipaleenharjun 
entisellä koululla, osoite Ouluntie 1369. 

Lisätietoja antavat hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 
327 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankintapalvelukonsultti 
Olavi Merjanaho puh. 0400 289 112 TIENEUVOJA.om. ja pro-
jektipäällikkö Keijo Körkkö puh. 040 865 6676 Plaana Oy. 

Tervetuloa!
Oulussa 1.12.2010 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa 

Valtatie 20 kevyen liikenteen järjestelyt 
Taipaleenharjun kohdalla Pudasjärvellä

Puhosjärven rantayleiskaavan muutosehdotus asetetaan 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julki-
sesti nähtäville. Kaavamuutos koskee tilaa Uimaniemi RN:o 
43:8. Kaavamuutos perustuu Pudasjärven kaupungin ja 
maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.
 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 7.12.2010 
- 7.1.2011, internetissä www.pudasjarvi.fi, sekä kaavan laati-
jan kotisivulla www.kimmokaava.fi 

Nähtävänäoloaikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mah-
dollisuus tehdä kaavasta muistutus. Muistutus on toimi-
tettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä, viimeistään 
7.1.2011 klo 15.00, kirjallisena osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, kaupunginhallitus, PL 10 (Varsitie 7), 93101 Pu-
dasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjärvi.fi

Pudasjärvellä 24.11.2010 
Kaupunginhallitus

Pudasjärvi

Ilmoitus yleiskaavaehdotuksen 
nähtävillä pidosta

Kosamon metsästysseuran
HIRVIPEIJAAT

su 5.12. klo 15 Möykkälässä
Jäsenet ja maanvuokraajat 

perheineen tervetuloa!
Hirviporukka

Otto Manninen: Kainuun asukkaat
Erkki Taskila: Vepsän viestejä vuosien takaa
Seppo Ervasti : Kuusamon Saapungit ja heidän
jälkeläisensä
J. Vahtola: Taivalkosken historia
Raili Alahautala. Perhekohtaisia kirjoja
Timo Sarkkinen: Ylivuoton historia
Pentti Utriainen: Haukiputaalla syntyneet
Sisko Keskinen: Ne niemet ne vaarat
Maire Pitkäpaasi: Seiskari, Suomenlahden helmi
Reino Hänninen: Koti Kynsijärvellä
Rauni Räisänen ja Eino Savela: Tarinoita virtojen varsilta ja korpien kätköistä
Aili Ojala: Elämää Rajalan selkosilla
Hilkka Paakiniemi ja Pasi Haarahiltunen: Asmunti - historiaa ja muistikuvia
Aili Pelttari: Jonkulaiset
Pudasjärven kaupunki: Puhos kylämme historia
Grahnien suvusta kertova vihkonen: : Juuret Vilhelässä

Ruotsissa asuva sukuaan tutkiva Laila Heiskanen lähetti toimituk-
seen luettelon kirjoista, joita hän olisi kiinnostunut ja valmis osta-
maan. Olemme lupautuneet Pudasjärvi-lehden toimituksessa huo-
lehtia maksamisen ja kirjojen lähettämisen hänelle, mikäli ko. kirjoja 
löytyy. Jos tiedät myynnissä olevaa luettelon (luettelo alla) kirjaa, ota 
yhteys p. 0400 584184.

OSTETAAN KIRJOJA

Ilmoittautumiset Velille ma 29.11 mennessä 
puh. 0400 124 994, veli.hyttinen@pp1.inet.fi

Tervetuloa!

MTK-Pudasjärvi 
järjestää jäsenilleen

pikkujoulun
pe 3.12 klo 19.30 alkaen 

Hotelli Iso-Syötteellä.

Ken lahjan tuo, hän lahjan saa (n 5€)

Paketteja jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. 
Tiedustelut puh: 08-822138, 044-0822130.

työttömille	työnhakijoille	ja	vähävaraisille

Pudasjärven työttömien 
yhdistys ry jakaa

Mannerheimin	 Lastensuojeluliitto	 Pudas-
järven	yhdistys	vähävaraisille	lapsiperheille	
ja nuorille
EU-RUOKAPAKETTEJA TO 2.12.2010 
alkaen	klo	10.00	Suojalinnalla	(Urheilutie	2)

sekä 

Yksityiset! Yrittäjät!  Yhteisöt!

Tervehdyksesi 
Pudasjärvi-lehdessä 
huomataan.

On joulutervehdysten aika!

Ota yhteys
p. 040 195 1732 
p. 040 910 0852
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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Hinnat voimassa to–su 2.-5.12., ellei toisin mainita.

Coca-Cola

VIRVOITUS-
JUOMAT
2 x 1,5 l (0,40 l) sis. pantit 0,80
rajoitus: 2x2-pack/talous

Atria takuumurea

NAUDAN 
SISÄ- ja 
PAAHTOPAISTI
palana, Suomi 995

kg

299
pkt

199
2-pack

Ilman korttia 23,52/24-pack (2,52 l) sis. pantit 3,60

Ilman korttia  ja yksittäin 3,25 rs (10,83 kg)

III-OLUT
24 tlk x 0,33 l (2,07 l)
sis. pantit 3,60

Fazer Present

SUKLAA-
RASIA
3 x 300 g (8,33 kg)

Paulig Presidentti

KAHVI
500 g (5,98 kg) 
rajoitus: 2 pkt/talous
ei Gold Label

Ilman korttia 3,27/2-pack (0,82 l) sis. pantit 0,80

Ilman korttia 4,30 pkt (8,60 kg)

189
ps

Ilman korttia 2,69 ps (9,78-7,69 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 3,55 rs (11,09-10,14 kg)

-17 %

-23 %

Fazer

MAKEIS-
RASIAT
320-350 g (9,06-8,29 kg)

870
kpl

K-supermarketit ovat kiinni 
itsenäisyyspäivänä ma 6.12. 

Hyvää itsenäisyyspäivää! 

Voimassa to-la 2.-4.12.

-30 %

-51 %

750
3-pack
tai 3 rs

Taffel

MEGA-
PUSSIT
275-350 g (6,87-5,40 kg)

399
kg

Pouttu

JUHLAKINKKU
n. 5-7 kg potkalla, pakaste

159
pkt

Myllyn Paras

TORTTUTAIKINALEVYT
pakaste, 1 kg (1,59 kg)

3990
kg2490

kg

Kylmänen

LÄMMIN-
SAVUSTETTU 
HIRVENPAISTI
n. 500 g

299
rs

Valio

OIVARIINI
600 g (4,98 kg)

PORON 
PAISTIKÄRISTYS 599

kpl

                   ylikypsä

PIKKUKINKKU
800 g (7,49 kg)

KLEMENTIINIT
Espanja 099

kg

099
kg

Kokonainen

HUNAJA- ja 
CANTALOUPEMELONI
Brasilia

Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21

299
rs

Snellman kunnon

NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA
400 g (7,48 kg)

Voimassa 
to-la 2.-4.12.

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

Ilman korttia 3,58 rs (5,97 kg)

Ilman korttia 7,05 kpl (8,81 kg)
-15 %

-16 %

-23 % Voimassa 1.9.2010 alkaen

-29 %

3 
rs

-18 %

1999
24-pack
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Sähkötie 1
p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

TORSTAINA 2.12.
Ingman konsulentti 

maistattaa Castello-juustoja

PERJANTAINA 3.12.
Paulig Presidentti kahvi maistatus 

klo 10-18 sekä ÄmmänLeivän 
konsulentti paikalla.

Köröttelimme torstaina aamu-
sella Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen puheenjohtajan kanssa 
rapsakassa pakkassäässä Ja-
urakkajärven rantaan.  Matkal-
la piti ties monennenko kerran 
ihastella Turpeisenvaaran 
päältä avautuvaa järvi- ja vaa-
ramaisemaa. On se vain upea! 
Kylätalolla vastassa oli iloinen 
hyörinä. Pääkokki Jouko Palo-
mäki keitteli päivän lounasta, 
apukokki Jani Lehtola maistoi 
suolat ja pääemäntä Leena Sai-
ranen jakeli hyviä neuvoja ko-
keille. Näin homma toimii! 

Tonttulakki päähän ja osal-

listujia odottelemaan. Taksikul-
jetuksen mukana tuli osa seniori-
päiväläisistä, osa omilla autoilla. 
Pirtti täyttyi pian iloisesta puheen-
sorinasta ja jokaisen nenä tavoitti 
ihanan ruoan tuoksun. Syömään-
komentoa odotellessa kyläläiset 
auttoivat Harva-työntekijää sijoit-
tamaan muutamia historiallisia 
paikkoja kartalle. 

Jylhät vaarat, kauniit järvet ja 
arvoitukselliset joet pitävät huo-
massaan mielenkiintoisen histori-
an. Kevään tullen Harva-työntekijä 
rantautuu Korpisen- Jaurakan seu-
tuun ja tutustuu alueeseen tarkem-
min. Kuulumisten vaihtamisen 
lomassa Martta Timonen laulatti 
senioripäiväläisiä. Kansanlaulut 
kajahtivat pirtin kattoon 15 henki-

lön voimalla. 
Ruoka oli todella maittavaa, kii-

tos kokeille. Santsikierros oli ihan 
välttämätön. Ja kaiken kruunasi 
Putulan Liisan tekemä ternimai-
topannari! Ohje kirjoitettiin muis-
tiin ja kotona aloitetaan pannarin 
tekoharjoitukset. Uskallan epäillä 
ettei siitä Liisan tekemän pannarin 
veroista tule.

Seurakunnan vieraat tupsah-
tivat tupaan iltapäivän puolella. 
Leena Loukko ja Suvi Kipinä jutut-
tivat ja laulattivat senioripäiville 
osallistujia. Saatiinpa vähän vi-
saillakin ja jumpata aivoja. Harva-
jumppa vetristi käsiä ja hartioita 

laulamisen lomassa. Narun ve-
dossa saatiin narutella mukavia 
pieniä palkintoja kotiin viemi-
siksi. Lopuksi kurkistettiin vä-
hän ensi vuoteen. Senioripäivät 
jatkuvat toukokuuhun asti enti-
seen malliin. Suunnitelmissa on 
järjestää palvelupäivä jossa olisi 
hyvän olon palveluita tarjolla. 
Myös ulkoilupäivä toteutetaan 
kevättalvella. Kaiken kaikkiaan 
senioripäivät ovat täynnä elä-
mää ja tärkeää toimintaa. 

Korpisella 
mukana tonttuillut
Harva-työntekijä Paula

Tähän Harva-pilottina työskentelemiseen liittyy niin mu-
kavia asioita etten niitä osannut edes unissani kuvitella 
ennen työni aloittamista. Yksi mukava asia muiden jou-
kossa on senioripäiville osallistumisen mahdollisuus. 
Viime viikolla touhuttiin Korpisen kylätalolla. 

Korpisen 
senioripäivän
osanottajia.

Korpisen senioripäivilläKorpisen senioripäivillä


