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PUDASJÄRVI-lehti

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Perjantaina 10.12

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Lauantaina 11.12.

Wintti
La avoinna 23.00-04.00

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA!

TERVETULOA!

WOYZEC
Lippu 10€ sis. ep.

17.12 Chanel Four 
31.12 Mia Mäkeläinen 
	 ja	Siluetti	

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Joulukahvit
Osuuspankissa
maanantaina
20.12.2010

Tervetuloa!

TÄMÄ PUDASJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N TEEMALEHTI ON PUDASJÄRVI-LEHDEN ERIKOISNUMERO 49/2010

PUDASJÄRVEN YRITTÄJÄT

Pudasjärven Yrittäjät ry

sivut 2-11

NASEVA
PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 10€ sis. ep.

KORVATUNTURI SUOSITTELEE

AH-Telepiste
Toritie 2 Pudasjärvi
08-824 120

PALVELEMME pe 10.12.2010 19.00 asti
Tervetuloa jouluostoksille!

HP COMPAQ 
PERUS-

KANNETTAVA 
+ HP-LAUKKU 
+ VIRUSTURVA

16,90/kk
/36 kk sopimuksella

Takuu: 12 kk

HP DV6-3050EO 
VIIHDEKANNETTAVA 
15,6" + DESKJET 1050

Takuu: 12 kk

28,90/kk
/36 kk sopimuksella(norm 34,90)

Tarjoushinta:

CANON EOS 60D JA 
17-85 IS-LINSSI
Canonin uutuusjärkkäri EOS 60D ja 
hyvä peruslinssi! 

54,90 /36 kk 
sopimuksella

MICROSOFT XBOX 360, 250 GT,
KAKSI PELIÄ JA LISÄOHJAIN

Tarjoushinta: 13,90/kk
/36 kk sopimuksella

PHILIPS 
32PFL5405H/12

Tarjoushinta:

19,90 /kk
/36 kk sopimuksella

(norm 24,90)

UUTTA!
HALUTTU  

SAMSUNG 
GALAXY TAB, 

Takuu: 24 kk

24,90 /kk
/36 kk sopimuksella

nyt heti toimituksessa!

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

990 200

APUKOKKI OLIVIA
KASARIT JA KATTILAT
alk.

Meiltä myös haudekattilat

ERÄ JOULUKORTTEJA
10 kpl

1990

APUKOKKI
OLIVIA KERAMI
PAISTINPANNU
ø24cm
RST, tarttumaton keraaminen pinnoite 
kolmikerrospohja

TRESEMME
SHAMPOO

795

WELLAFLEX MUOTO-
VAAHTO 2x200ml

595 pkt

Saat hoito-aineen kaupan päälle

099 pkt 089 pkt

Torstai
ATRIA LAUANTAI 
SIIVUMAKKARA
           225g

Torstai
ATRIA JAUHE-
LIHAPIHVI 380g

099 pkt

PORTIN OK 
LENKKI 400g

PULLA-PIRTTI
PERUNA-
RIESKANEN 270g

099 pss

PULLA-PIRTTI
OHRAKKA
240g

099 pss

099 pkt

KOTIVARAN
KYLMÄSAVU-
POSSU 100g

099 pkt

Torstai
ATRIA LIHA-
PYÖRYKKÄ 360g

079

ATRIA JAUHE-
LIHAPIZZA
200g

LOPUT
JÄTTI-
LYHDYT-50%

ALE
     ALE

TINTTI MAAPÄHKINÖITÄ 
ULKOLINNUILLE 5,5kg

1995

099 pkt

KOTIVARAN AAMIAIS-
METWURSTI
200g

099 pkt

KOTIVARAN 
KYLMÄSAVU
NAUTA 100g

Yksityiset! 
Yrittäjät!  Yhteisöt!

Tervehdyksesi 
Pudasjärvi-lehdessä 

huomataan.

On joulutervehdysten 
aika!

Ota yhteys
p. 040 195 1732 
p. 040 910 0852

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Vuoden Yrittäjä palkinnon luovuttivat Pekka Niemitalolle Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Heikki Parkki-
la, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien varapuheenjohtaja Jorma Ketola ja Pudasjärven yrittäjien varapuheenjohta-
ja Aune Ekdahl. Pudasjärven kaupungin puheenvuoroa käyttämässä ja kaupungin muistamista luovuttamassa 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma.

Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjänä palkittiin lauantaina 
27.11 Pekka Niemitalo Nie-
mitalon Juustola. Palkitse-
misen suorittivat Pudasjär-
ven Yrittäjät ja Pudasjärven 
kaupunki. 

Niemitalon Juustolan 
syntyhistoria ulottuu vuo-
teen 1976, jolloin Pekka Nie-
mitalon äiti Esteri Niemitalo 
alkoi toimittaa leipäjuustoa 
Oulun kauppahalliin. Pekan 
muutettua perheineen Raa-
hesta takaisin Pudasjärvelle 
alkoi leipäjuustoherkkujen 
laajamittainen tuotanto.

– Minä työskentelin ai-
kaisemmin sähköasenta-
jana, mutta halusin jatkaa 
perheen kotitilaa. Meillä oli 
siellä sata mullikkaa, joista 
oli kasvamassa kovaa vauh-
tia 25 emolehmää sekä noin 
50 ha omia ja vuokrapeltoja, 
mikä antoi hyvät edellytyk-
set tilan jatkamiselle. Tilan-
pito sai jäädä, kun oli pakko 
keskittyä vain yhteen työ-
hön, jolla hankkia leipä sekä 
itselle että muille, sanoo Nie-
mitalo. Vuonna 1982 yritys 
sai ensimmäiset toimitilan-

Pudasjärven Vuoden Yrittäjä Niemitalon Juustola

Perinteikkään leipäjuuston kysyntä 
levinnyt ympäri Suomea

sa, mutta muutamaa vuotta 
myöhemmin, vuonna 1985 
rakennettiin tuotantotilat 
nykyiselle paikalleen Valta-
tie 20 varteen Hetekyläntien 
risteykseen. Tuotantotiloja 
on laajennettu vuosina 1989 
sekä vuosien 1997–1998 vä-
lillä.

– Yrittäjänä joutuu teke-
mään pitkää päivää ja minä-
kin olin aikoinaan yötä päi-
vää hommissa. Menin töihin 
aamulla neljäksi, ja koska 
kahvio on avoinna iltayh-
deksään, olin töissä kym-
meneen saakka illalla. Sen 
jälkeen kävin nukkumassa 
hetken aikaa ja palasin taas 
neljäksi juustoa tekemään. 
Kun omat pojat Aki ja Ant-
ti kasvoivat, heistä on ollut 
suuri apu.

Kysyntää ympäri 
Suomea
Nykyään Niemitalon Juus-
tola tekee vuosittain leipä-
juustoa noin miljoonasta 
litrasta maitoa. Yrityksen 
valmistaman leipäjuusto-

herkun kysyntä kasvaa jat-
kuvasti, eikä sen kysyntä 
enää rajoitu ainoastaan Ou-
lun- ja Lapinläänin alueelle. 
Tänä päivänä leipäjuusto on 
löytänyt paikkansa muun 
muassa Turun ja pääkau-
punkiseudun alueen kaup-
pojen tuotevalikoimasta.

– Niemitalon Juustolan 
valmistamaa leipäjuustoa 
myydään myös esimerkiksi 
Kajaanissa, Iisalmessa ja Jy-
väskylässä. Näistä kahden 
jälkimmäisen kohdalla tuot-
teemme pääsi markkinoille, 
kun Pudasjärveltä muut-
taneet kauppiaat halusivat 
leipäjuustomme osaksi tuo-
tevalikoimaa myös uudessa 
kaupassaan, sanoo Niemi-
talo.

Terveyssyiden vuoksi 
Pekka Niemitalo on jättänyt 
yrityksen vetovastuun pojil-
leen. Antti vastaa nykyään 
leipäjuuston valmistukses-
ta ja Aki vastaa puolestaan 
Juustotalon ravintolan ja 
kahvion toiminnasta. 

–Niemitalon Juustola pyr-
kii osallitumaan aktiiviesti 
messuille. Vaikka messuilla 

ei myydäkään paljon, niin 
ne ovat silti tärkeitä mark-
kinoinnin kannalta, jotta tu-
ristit tietäisivät lomamatkal-
laan pysähtyä Juustolaan, 
selvittää Pekka Niemitalo.

-Totta kai myös vanhan 
reseptin mukaan valmis-
tettu vähäsuolainen leipä-
juusto kerää ja saa messuilla 
huomiota osakseen. Vaikka 
sen valmistaminen onkin 
ehkä suuritöisempää kuin 
muiden valmistajien juusto-
jen, niin on sen laatu myös 
vastaavasti parempi.

Toiminta Pudasjärven 
yrittäjissä on ollut Pekka 
Niemitalolle erittäin tärkeää 
ja hän on ollut mukana yh-
distyksen hallituksessa usei-
ta vuosia. 

-Vielä toissa vuonna olin 
hallituksen vanhin jäsen, 
mutta luovuin paikasta ja 
olen tyytyväinen, että nyky-
ään siellä jatkaa oma poika-
ni Aki.

Jukka Miettinen, 
kuvat Heimo Turunen

Parkkila jatkaa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtajana
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajaksi ensi vuodel-
le valittiin Heikki Parkkila. 
Hän on hoitanut tehtävää 
jo viime kesästä lähtien, en-
tisen puheenjohtajan Harri 
Piipponen muutettua Ii-

salmeen. Uusina jäseninä 
hallitukseen valittiin mat-
kailuyrittäjä Teija Sarajärvi 
Syötteeltä ja kauppias Pertti 
Heikkinen. Entisinä hal-
lituksessa jatkavat Pekka 
Kaijala, Pirjo Haapala, Timo 

Vähäkuopus, Aune Ekdahl 
ja Aki Niemitalo. Valinnat 
tehtiin 27.11 pidetyssä syys-
kokouksessa Niemitalon 
Juustolassa. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Teuvo 
Perätalo ja sihteerinä Pirjo 

Haapala. Kokouksen jälkeen 
yhdessäoloa jatkettiin pik-
kujoulun merkeissä, jossa 
Pudasjärven Vuoden Yrit-
täjänä palkittiin Niemitalon 
Juustolan yrittäjä Pekka 
Niemitalo. (ht)

Julkaisja:Yhteistyössä Pudasjärven Yrittäjät ry  ja Pudasjärvi-lehti
Vastaavat toimittajat: Heikki Parkkila ja Heimo Turunen
Toimittajat: Jukka Miettinen
Sivunvalmistus: Pudasjärvi-lehti Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen Kirjapaino Kajaani

Pudasjärvi yrittää

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme
kaikille pudasjärvisille 

Hyvää Joulua!

Pudasjärven Yrittäjät ry
Heikki Parkkila puheenjohtaja

Pudasjärven Yrittäjät ry

Erä-Ohto Oy/Syötteen Eräpalvelut, Syötteellä 
yrittäjinä Janne ja Johanna Määttä, Husky valjakkoajelut, 
lumikenkävaellukset, savusauna, takka- ja kotaruokailut, 
sauvakävelyohjausta. Hoitopalveluina hieronnat, ryhmä-
ohjaukset ja jäsenkorjaukset. 

K-Supermarket Pudasjärvi, yrittäjinä Vuokko ja 
Kim Ulander, päivittäistavarakauppa

Iso-Syötteen Matkailu Oy, Syötteellä yrittäjinä 
Teija Sarajärvi ja Reijo Väisänen mökkimajoitusvälitys, 
ohjelmaohjelmapalvelut ja ravintolatoiminta

Koti- ja Hoivapalvelu Tuikku, Pärjänsuo Tuija Hei-
nonen tekee koti- ja hoivapalveluja.

Kotipalvelu Mesimarja, Sotkajärvi Marja Väärä-
niemi kotien ja yritysten siivoukset, juhlien emännöinti, 
mökkitalkkaripalvelut.

Metsäpalvelu Kerälä Oy, yrittäjänä Timo Kerälä, 
kunnostusojituksien- ja leimikon suunnittelu, ennakko-
raivaukset, puukaupat, Kemerahoitushakemukset ja met-
sän uudistamiseen liittyvät työt. 

Minnan Body Sport  Minna Anttila, Liikunta- ja 
hyvinvointipalvelut mm. spinning ja ryhmäliikunta. 

Perhemarket Pertti Heikkinen Ky päivittäistava-
rakauppa

Pudasjärven auto Oy, yrittäjänä Markus Sinettä 
Sarajärveltä, käytettyjen autojen vähittäismyynti, myös 
nettiauto.com/pjauto kautta myyntiä. 

Pudasjärven Isännöinti Oy Ensio Kauppila, ta-
loyhtiöiden isännöintipalvelut. 

Pudasjärven Metsäenergia Urpo Viljamaa, toi-
mialaan kuuluu lämpöä, haketta ja metsänhoitoa.

Satun Kauneuskamari, Satu Hinkula kauneuden-
hoitopalvelut

Suvanto-Yhteisö Oy, yrittäjänä Kari Peltola, Ala-
Siurualla päihdeasiakkaiden aktiivinen asuntolatoiminta. 

Tietämys Sari Ojala, Syöte, tekee koulutuksia ja 
kehittämisiä 

Tilipalvelu Mirja Viljamaa, on tilitoimistoyrittäjä 
TL-Kiinteistöpalvelu Timo Lyytikäinen, toimii 

Kipinässä tekemällä remontteja. 

Uusia jäseniä
Pudasjärven Yrittäjiin on liittynyt jä-

seneksi viime kesästä lähtien 16 uutta 
jäsentä. Kaikkiaan jäsenmäärä on nyt 
135. Tervetuloa uudet jäsenet mukaan 

toimintaan!

Pudasjärven Yrittäjät ry:n lehti joulukuu 2010

Huom! Seurakunnan tapahtumat ovat poikkeuksellisesti sivulla 18 
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Kauppatie	1,	93100	Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185 

Apteekki Sinua varten vuodesta 1884

Kiitamme asiakkaitamme ja yhteistyö-
kumppaneitamme	kuluneesta	vuodesta	

ja toivotamme Hyvää Joulua!

Avoinna: ma-to klo 8-20, pe 8-18, la 11-15
Puistotie 2, Pudasjärvi 044-294 4345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

Koillismaan Kuntoneva
- Kehonkoostumusmittaus 16.12 klo 16-->, 
 varaa aika, hinta 20 €
-  Meiltä alaselkäkipuisille 
 Human Tool- harjoitusväline
-  Hyvinvointiryhmä kevät 2011 ilmoittautumisia 
 vastaanotetaan jo
-  Lahjakortit jouluksi!

Kuntosali suljettuna 23.-26.12, sekä 31.12-2.1

Apetit Pakaste Oy

Myymme erän pakastepizzoja 
perjantaina 10.12.2010 klo 8-16

Pudasjärven tehdas, Teollisuustie 3
puh. 010 402 4300
www.apetit.fi

Kodinhoitopalvelut

Terveyspalvelut Edifa Oy
Metsälä -kodit
Vanhatie 9, 93280 Syöte

040 738 2908
Mielenterveyskuntoutusta jo vuodesta -85 alkaen

Kiitamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta ja toivotamme Hyvää Joulua

Rytingin Lähikauppa Oy

Palvelumme

Elintarvikkeet
Polttoaineet
Kahvio
Asiamiesposti
Pudasjärven Apteekin lääkekaappi
Veikkaus

Rytingin Lähikauppa Oy
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131
www.rytinginkauppa.com

Tervetuloa!

Joulunajan aukiolo-ajat
Aatto 24.12. 9-13
 25.12. 12-17
 26.12. 9-17
muulloin normaalisti 9-17

LÄÄKEKAAPPI

Pudasjärven Yrittäjät ry

Pudasjärvisiä yrittäjiä Haapavedellä 
PPY:n vuosikokouksessa

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikoukseen ilmoittautumassa Heikki Parkkila, 
Aune Ekdahl, Aki Niemitalo ja Pekka Kaijala. Pudasjärveltä mukana kokouksessa 
oli myös Heimo Turunen. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien vuosikokous pidet-
tiin lauantaina 13.11 Haa-
pavedellä. Pudasjärveltä 
kokouksessa oli mukana 
viisi henkilöä. Aluejärjestön 
puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Jorma Korteso-
ja Oulaisista, joka on myös 
Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja. Hallitukseen 
valittiin erovuorossa olleen 
Harri Piipposen tilalle Hei-
mo Turunen Pudasjärveltä 
ja varajäsenenä jatkaa Aune 
Ekdahl. Paikallisyhdistys-
ten vuoden puheenjohtajana 
palkittiin Kiimingin Yrittäji-
en puheenjohtaja Lauri Mik-
konen. 

Iltajuhlassa olivat pai-
kalla aikaisemmat PPY:n 
puheenjohtajat Esko Kurvi-
nen, Sirkka Arola ja Jorma 
Heikkilä, joille luovutettiin 
Suomen Yrittäjien suurristit. 
Juhlapuhujana oli Suomen 
Yrittäjien  entinen puheen-

johtaja Jarkko Wuorinen, 
joka toimii tällä hetkellä 
muun muassa Euroopan 

Yrittäjäjärjestön UAF:n va-
rapuheenjohtaja. Ensi vuon-
na PPY:n vuosikokous ja 

Maakunnallinen Yrittäjäjuh-
la järjestetään Pudasjärvellä. 
(ht)

Pudasjärven kaupungin-
talon toisessa kerroksessa 
tarjottiin yrittäjille keski-
viikkona 1.12 joulukahvit. 
Kahvilla kävi aamulla kym-
menkunta yrittäjää ja illalla 
saman verran. Torttukahvi-
en aikana kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila otti esille 
ajankohtaisia kaupungin 
kuulumisina muun muassa 
Pudasjärven ohi kulkevan 
valtatien mahdollisuudet 
sekä Syötteen suuret mat-
kailijamäärät. Kaupungilla 
on tarjolla tyhjiä liiketiloja 
keskustassa. Kaupunki pyr-
kii myös edistämään yrityk-
sille työvoiman saannissa. 
Kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjällä oli iloisia uutisia 
Karhukunnas hirsikorttelin 
rakentamisvarauksista. 

–Kaikki tontit ovat nyt 

Torttukahvien kera tutustumista kaupungin palveluihin

Aamulla torttukahveilla 
kävijöitä, joukossa muun 
muassa Pudasjärven yrit-
täjien edustajat.

tehty viimeiset tonttien va-
raukset, kertoi Kälkäjä.

Yrittäjien puheenjohtaja 

Jari Jussila esittelemässä videoneuvottelulaitteita, tv ruudussa Marianne Mäntylehto.

Illalla oli vilkas keskustelu kaupunkia ja yrittäjiä kiinnostavista asioista.

varattu, osa tosin vasta 
alustavasti. Juuri joulukuun 
ensimmäisenä päivänä oli 

Heikki Parkkila oli kiinnos-
tunut Kuusamon tien liiken-
nejärjestelyistä. 

Työvarma-hankkeen ve-
täjät Jari Jussila ja Marianne 
Mäntylehto esittelivät yrittä-
jille kaupungin käytössä ole-
via videoneuvottelulaitteita, 
jotka ovat tarvittaessa myös 
yrittäjien käytettävissä, eikä 
toistaiseksi niistä edes peritä 
vuokraa, tähdensivät Jussila 
ja Mäntylehto. (ht)
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Kurenalan koulun 6B kartuttaa luokkaretkikassaansa 
myymällä joulukuusia K-Supermarketin edessä perjantaina 
10.12. klo 14.00-18.00. Myynnissä on myös pyöröhirsistä 

tehtyjä tonttuja.  Tarvittaessa kuusten kotiinkuljetus 
keskustan alueella. Tervetuloa jouluostoksille!

Joulukuusia

Kellojen korjaukset

Kivat joululahjat 
löydät liikkees-

tämme, myös 
lahjakortit

Arvomme asiakkaiden kesken 
100€ lahjakortin 5.1.2011

Pudasjärven Yrittäjät ry

Perhemarketin toisena omis-
tajana ja sen toimitusjohtaja-
na toimiva Pertti Heikkinen 
on liittynyt mukaan Pudas-
järven Yrittäjät ry:een ja sa-
malla vauhdilla hän meni 
järjestön hallitukseen asti. 

Pertti oli aiemmin mu-
kana Ranuan Yrittäjissä ja 
takavuosina sen puheen-
johtajanakin. Ranualaisten 
vetoomuksista huolimatta 
hän päätti siirtyä pudasjär-
veläisten yrittäjien poruk-
kaan. Pertti kertoi syyksi, 
että kannattaa kuulua yrittä-
jäjärjestöön, jossa muun mu-
assa pystyy vaikuttamaan 
paremmin paikkakunnan 
yrityksiä koskeviin asioihin 
ja voi tuoda esiin uusia asi-
oita.

Pertti on ollut nykyises-
sä yhtiössään toimitusjoh-
tajana 17 vuotta ja omistaa 
firmansa tasajaolla yhdessä 
Kristiina Lallukan kanssa. 
Lisäksi hän on mukana kiin-
teistöbisneksessä. 

Perhemarketissa tehtiin 
hiljattain Pudasjärven mit-
tapuussa merkittävän suuri 
laajennus. Laajennusidean 
ja sen toteuttamispäätöksen 
hän kertoi syntyneen eräänä 
iltana grillikodassa pytti-
pannua laittaessaan. 

Vielä hieman kesken-
eräisen laajennuksen myötä 
kauppaan tuli paljon tilaa 
muun muassa monipuo-
liselle rautaosastolle sekä 
noutohallille. 

-Uudistukset ja uudet 
palvelut on otettu hyvin 
vastaan. 

Mielellään asiakkai-
densa kanssa keskusteleva 
puhelias kauppias kertoi 
yrittäjyyden olevan hänelle 
elämäntapa. Toisaalta hän 
totesi, että voisi olla myös 
toisen palveluksessa, jos sel-
lainen tilanne tulisi eteen.

-Työurani aloitin maata-
louslomittajana ja jäkälääkin 
on poimittu. 

Kauppa-auton kuljet-
tajana hän on tullut myös 
pitäjän asukkaille ja mökki-
läisille tutuksi. Tuttuja hä-

Yrittäjyys elämäntapa 
Pertti Heikkiselle
nellä todellakin kauppansa 
asiakkaissa riittää. Moni 
tulee hänen puheilleen tai 
sitten Pertti suuntaa kulkun-
sa asiakkaidensa pakeille. 
Asiakkaille hän ei ole toimi-
tusjohtaja, vaan mies jonka  
puheille on helppo mennä.

Perhemarketissa työs-
kentelee tällä hetkellä kym-
menkunta työntekijää. Mikä 
merkittävintä, niin alan ylei-
sistä tavoista poiketen he 
kaikki ovat kokoaikaisia. 

Johtamansa kaupan tule-
vaisuuden toimelias yrittäjä 
näkee valoisana. Hän ker-
too, että Perhemarketti kuu-
luu noin sadan kauppiaan 
porukkaan joka ostaa myy-
täviä tuotteitaan kimpassa. 
Joitakin tuotteita myyntiin 
hankittaessa ostajaporukka-
rinki on laajempikin, lähes 
150 kauppiasta. Myytävien 
tuotteiden hinnat pidetään 
sillä tasolla, että pystytään 

kilpailemaan Oulun seudun 
kauppojen kanssa. Tässä on 
hyvänä apuna nuo ostorin-
git, koska suurempia eriä 
ostettaessa ovat hinnat edul-
lisemmat. Tästä hyötyvät 
sitten asiakkaatkin.

Pudasjärveläisten kaup-
pa-alan yritysten tulevai-
suuden hän kertoi näkemyk-
sensä mukaan rakentuvan 
edelleenkin paikallisten 
asukkaiden varaan ja lisäk-
si siihen, että kesämökkejä 
rakennetaan lisää ja niissä 
kulutetaan yhä enemmän ai-
kaa vuodesta. Eikä huomiot-
ta jäänyt Heikkiseltä sekään, 
että maailmalta muuttaa 
koko ajan paluumuuttajia 
takaisin kotikonnuilleen työ-
uran tultua täyteen. Heikki-
nen pitää tätäkin joukkoa 
kaupanteon kannalta mer-
kittävänä ryhmänä. Ei siis 
minkäänlaista synkistelyä 
tulevaisuuden suhteen Pu-

dasjärvellä hänen taholtaan.
Vapaa-aikaansa Pertti 

Heikkinen kuluttaa mie-
luusti kaloja narraamalla 
lapin erämaajärvillä joko 
Suomen tai Norjan puolella. 
Suurin saatu kala on 10,4 ki-
loa painanut lohi, joka nousi 
törmälle Tenojokivarresta.

Toteutumattomia haavei-
ta kysyttäessä kauppiasyrit-
täjä vastaa oitis: 

-Parturi-kampaamoketju, 
se on haaveissa edelleenkin.

Pertti on kolmen lapsen 
isä ja kertoo, että heidän 
syntymänsä on ollut hänen 
elämänsä parhaita hetkiä. 
Kysymykseen, entä mikä 
aiot olla isona, on vastaus 
myös valmiina: 

-Vielä kovempi yrittäjä. 
Mottona on: ”porskuttaa 
eteenpäin”! (ht)

Pertti Heikkinen on kuulunut pitkään yrittäjäjärjestöön ja aloittaa ensi vuoden alussa 
Pudasjärven yrittäjien hallituksessa. 

Pudasjärvellä tulee olemaan 
tulevaisuudessa pula osaa-
vasta työvoimasta. Aktiivi-
ikäinen väestö vähenee koko 
ajan ja siten osaavaa väkeä 
on saatava tilalle alueen ul-

Tekijöitä etsimässä
kopuolelta. Jo tällä hetkellä 
Pudasjärven alueella on vai-
keuksia löytää mm. osaavia 
puuseppiä, suunnitteluinsi-
nöörejä ja muita koulutettu-
ja erityisalojen ammattilai-

sia. Työvarma-hanke pyrkii 
auttamaan pudasjärveläisiä 
yrityksiä kokeilemalla uusia 
menetelmiä osaavan työvoi-
man saamiseksi. 

Eräs Työvarma-hankkeen 
kokeiluista oli toimistobussi, 
joka testivaiheen jälkeen jäi 
toimimaan Nevakivi Oy:n 
ja Pohjolan Matka Oy:n va-
kiovuoroilla. Oulu – Kuusa-
mo välillä liikkuu 4 vuoroa 
aamuin illoin ja yksi vuoro 
menee myös Syötteelle. Lin-
ja-autot on varustettu tieto-
liikenne yhteyksillä.

Työvarma-hanke toteut-
taa myös oppilaitosvierailu-
ja, joissa eri alan oppilaitok-
sista kutsutaan opiskelijoita 
tutustumaan Pudasjärveläi-
siin yrityksiin. Kontiotuot-
teella on vieraillut suunnit-
teluinsinööriopiskelijoita 
pari ryhmää. Viimeisimpinä 
vieraina olivat puuseppä-
oppilaat Oulusta OSAO:lta, 
jotka tutustuivat Profin 
Oy:n toimintaan. Vierailu-
jen ja esittelyjen tarkoitus 
on tutustuttaa toisiinsa niin 

tulevat ammattilaiset kuin 
pudasjärviset yritykset. Työ-
varma-hanke järjestää mie-
lellään oppilaitosvierailuja, 
joten yritysten yhteydenotot 
ovat tervetulleita.

Pudasjärvi ei ole yksin 
osaajien tarpeessa. Kilpailu 
osaavasta ja ammattitaitoi-
sesta työvoimasta on kovaa 
etenkin kasvukeskusten 
ulkopuolella. Työvarma-
hankkeen vetäjä Jari Jussilan 
mukaan valttejamme voivat 
olla hyvät työolosuhteet, 
kunnan imago, toimivat yh-
teydet niin maantie- kuin 
tietoliikenteellisestikin. Työ-
matkat ovat usein järjestet-
tävissä työajaksi.

Jussilan lausahdus ” On 
ajoissa aloitettava nämä pit-
kän tähtäimen asiat”, pitää 
varmasti hyvin paikkaansa. 
On uskallettava ajatella tu-
levaisuuteen niin kuin se jo 
olisi tässä ja nyt, ja aloitetta-
va toimenpiteet sen mukai-
sesti.  

Ensio Koivula

Työvarma-hanke auttaa pudasjärveläisiä yrityksiä 
osaavan työvoiman saannissa, kertoo Jari Jussila.

Kauttamme LVI-, sähkö-, sekä
peltisepäntyöt ammattitaidolla

LVI- JA Rautatarvike Oy
Varastotie 2 Pudasjärvi p. 08-823 510

www.lvijarauta.fi

Kauttamme kaikki
rakennuspeltityöt

Teetä LVI kuntokartoitus ajoissa
Ennakoi vesivahingot!

FROSTGUARD
SULANAPITOKAAPELIT
suoraan hyllystä

KKKKKyyyyysy tsy tsy tsy tsy tarararararjous!jous!jous!jous!jous!KKKKKyyyyysy tsy tsy tsy tsy tarararararjous!jous!jous!jous!jous!
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Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyö-
kumppaneitamme  kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme Hyvää Joulua

kukinvälitämme

Meiltä kukat
kaikkialle

maailmaan!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
ja KUKKA KY, PIHLAJA

  

Satu Hinkula, SKY -kosmetologi
Postimiehentie 7, p. 045 208 5655

UUTTA!!! Karvanpoisto sokerilla
Body Sugaring -vartalosokerointi

Varaa aikasi 

makeaan karvan-

poistoon!!!
PUKINKONTTIIN

Lahjoita ystävällesi tai rakkaimmallesi 
rentouttava hoitokokemus!

•	Sokeri	on	100	%:nen	luonnontuote,	
 eikä  se sisällä yleisesti allergisoivia  
 aineita. 
•	Sokerilla	voidaan	poistaa	hyvin	lyhyttä,	
  jopa alle 2 mm:n pituista karvaa.
•	Sokeroinnissa	karvat	poistetaan	karvan		
 kasvusuuntaan, näin karvat eivät atkeile
  ja iho pysyy karvattomana pidempään. 
•	Sokeroinnin	avulla	saadaan	vähennettyä		
 ja heikennettyä karvoitusta paljon  
 tehokkaammin kuin vahauksella.  

80€Lahjakortti 100€  => 

NYT

Lahjan saaja voi käyttää lahjakortin 
hänelle parhaiten sopiviin hoitoihin.

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kiitän asiakkaitani kuluneesta vuodesta 
ja toivotan Hyvää Joulua

Ajanvaraus 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Jalkojenhoito 
C. Ersdal vyöhyketerapia

Kuumakivihieronta
Lahjakortit

Tarvittaessa kotikäynnit

Tervetuloa asioimaan!

Taksi
Poijula 

1+8

0400 387 230

Pudasjärven Yrittäjät ry

Aloitin syksyn messut Tam-
pereelta marraskuussa. Mes-
suilla oli lähes 35.000 kävijää 
ympäri Suomen ja esitteli-
jöitäkin vajaa 700. Wattiva-
nun osastolla ihasteltiin ja 
ostettiin Pellavillahuovutus-
verhoja, Nelivo-valaisimia, 
sekä erilaisia pieniä huo-
vutustuotteita. Näin joulun 
alla olivat tontut liikkeellä 
lahjalistojen kanssa.

Tampereen jälkeen kä-
vin kotona kääntymässä ja 
pakkaamassa lisää tavaraa 
kyytiin ja matka jatkui kohti 
Helsinkiä ja Elma-messuja. 
Mennessä piti korjata pe-
räkärryn laakerit Vaajakos-
kella, mutta kärry saatiin 
kuntoon ja illansuussa oli 
messuosastokin kasattuna. 
Messuosasto oli Pohjois-
Pohjanmaan osaston kans-
sa samassa ja Niemitalon 
Juustola melkein naapurina. 
Siinäpä vietiin Pekan kanssa 
Pudasjärveläistä osaamista 
pääkaupunkilaisten ihmetel-
täväksi. Voisi siellä messuil-
la olla mukana enemmänkin 
paikkakunnan tuotteita, 
onhan meillä monenlaista 
osaamista.

Reissaaminen ja messu-
päivät ovat raskaita mutta 
antoisia, messupäivä on 
yleensä seitsemän tunnin 
mittainen, kun päivän selos-
tat samaa asiaa satoja kerto-
ja, ei illalla hotelliin päästyä 
jaksa lähteä mihinkään.

Molemmista messuista 

Pudasjärveläistä 
kädentaitoa messuilla

jäi mieleen mukavaa pa-
lautetta ja tilaustöitä, tästä 
on hyvä jatkaa uusien ide-
oiden kehittelyä. Messut 
ovat menneet hyvin kun 
asiakas vuoden päästä tilasi 
verhot, jotka sitten tein asi-
akkaan antamien mittojen 
ja väritoivomusten mukaan 
ja lähetin postitse perille. 
Jotta reis-saaminen ei ihan 
loppuisi, niin kävin viikon-
loppuna Oulussa Naisten 
Joulumessuilla Pohjankar-
tanossa. Siellä olin kolmatta 
kertaa mukana ja asiakkaat 
alkavat jo muistaa ja tulevat 
katsomaan mitä uutta olisi 
tarjolla. 

Aina on pientä haastetta 
kun messuja valmistelee, 
että jotain uutta ja jotain 
vanhaa olisi tarjottavana 

asiakkaille. Eli ei tässä yrit-
täjänä ehdi laiskottelemaan. 
Kun työtilat ovat kotona, 
on työ koko ajan mielessä 
ja toisaalta kun innostus 
iskee niin pääsen heti ko-
keilemaan ja toteuttamaan. 
Mutta toisaalta mielessä on 
pyörinyt ajatus työtilojen 
siirtämisestä pois kotoa, ja 
voisi olla toisia kädentaitajia 
saman katon alla. Samalla 
siinä pitää olla myös myyn-
titila tuotteille. Siinäpä ideaa 
kehitettäväksi, olisi hienoa 
kun kaupungista löytyisi 
”käsityöläistalo” josta Syöt-
teen turistitkin voisivat os-
taa kotiin viemisiä.

Kun liikun paljon luon-
nossa koiran kanssa, ryijy-
jen ja taulujen aiheet tulevat 
luonnosta. Mustikka-reis-
sulla löytyi ties kuinka van-
ha kelopuun oksa joka löysi 
paikkansa ryijystä, johon 
kasvivärjätyt langat antoivat 
ruskan värin. Talven sininen 
hämärä – ryijysarja sai seu-
rakseen vuosikymmenien 
vanhan laudanpätkän. Huo-
vutustauluissa kukkivat 
kukkakedot sinisen taivaan 
alla. Kaikki työt ovat uniik-

keja eikä toista samanlaista 
tule vastaan. Kun jotakin 
asiaa ei saa eteenpäin, on 
siihen oiva apu, autotalliin 
ja viinipulloja särkemään, 
näistä sirpaleista kokoan 
lasitöitä joista sulatusuunis-
sa pahimmat särmät sula-
vat. Eipä edesmennyt äitini 
uskoisi että siitä kankaita 
sämpläävästä tytöstä voisi 
tulla käsityöläinen. Nyt koti-
talon kammarissa Kollajalla, 
odottavat kangaspuut kuto-
jaa, uusia ideoita on roppa-
kaupalla kun vain niitä ehti-
sin toteuttamaan.

Kun opiskelun jälkeen 

Levihovin loma-asunnon 
makuuhuone, jossa on 
seinillä Jaana Hiltulan toi-
mittamat taulut.

Liikun paljon luonnossa koiran kanssa ja ryijyjen sekä 
taulujen aiheet tulevat luonnosta, sanoo Jaana Hiltula. 
Kuvassa Hiltulan suunnittelema ja valmistama Ruska-
ryijy, jossa on kelopuun oksa.

Olisi hienoa 
kun kaupun-
gista löytyisi 

”käsityöläistalo” 
josta Syötteen 

turistitkin voisi-
vat ostaa kotiin 

viemisiä.

parisenkymmentä vuotta 
vierähti toimistotöissä, al-
koi alan vaihdos tulla usein 
mieleen, käsityömatkailu-
tekstiiliartesaani-opintojen 
jälkeen käsityöharrastus 
muuttui yrittäjän vapauteen 
ja vastuuseen.

Pudasjärvellä toimiva 
Wattivanu Oy tuottaa säh-
köistys- ja sisustusalan pal-
veluja. Sisustamiseen kuu-
luu sisustussuunnittelu ja 
toteutus sekä sisustustuot-
teiden valmistaminen.

Jaana Hiltula

•	 Aikuisneurolologinen	
 fysioterapia
•	 Veteraaniavo-
 kuntoutus
•	 Ikääntyneiden	
 fysioterapia
•	 Lähetehoidot

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

puh.	08-821	122
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

PEHMOPONI

16,90

BELLA-
TOSSUT 8,90

DUNE 
NAISTEN 
PYJAMA
SIILI TYTTÖ-
JEN YÖPAITA
MAISA &
KAARINA

2,95PATAKINTAS 
PATALAPPU

13,90

26,90

19,90

23,40
22,50 19,90

Yhteensopiva
Duplojen kanssa

HENKSELI TOPPAHOUSUT

5,80

GORMITI HAHMOT

6,95 pkt

MUUMI SOITTIMET alk.

3,70

TEDDY YÖVALO

15,90

VAUVANNUKKE

19,90

13,90
POTKUAUTO
ääni-valo

29,-
KARVATOSSUT
6,90 kpl

10,-3 paria

JOULULIINAT
alk.

4,90
PITSI-
KAITA-
LIINA 19,90

     pkt

47,5045,50
TYTTÖJEN TOKKA KIDS 
TOPPATAKIT

33,50

NAISTEN PALMIKKO 
NEULE-
TAKKI 28,30
SOLMITTAVA 
BOLERO

MIESTEN SPORT
KERRASTO

16,50
BEAWERS PUUVILLA 
PUSEROT alk.

9,90ESILIINA

KEITTIÖ-
PYYHE
2 kpl

5,50 pkt
TYTTÖJEN 
PYJAMAT

HELLO KITTY LEGOT 
1,5-5v
alk.
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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

Lihaa jalostetaan rahtityönä
HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.

asiakkaiden omista raaka-aineista
TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA
VALMIIT JALOSTEET
- pakkaamme vakuumipakkauksiin

LÄMMINSAVUMAKKARA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin

paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä. Väh. 10 kg erä

LÄMMINSAVULEIKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,

joka ei sisällä kovin paljoa paksuja kalvoja tai jänteitä

KYLMÄSAVUMEETWURSTIA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma. Väh. 8 kg erä

SÄILYKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, voi sisältää myös

paksuja kalvoja, potka-, kylki-, kuva-, kaula- ym.,
lihat soveltuvat hyvin säilykeraaka-aineeksi. Väh. 10 kg erä.

Palvelemme ma-pe klo 9-17. Muuna aikana sop. mukaan

Lihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely JuotasniemiLihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16
93100 Pudasjärvi
Puh. 0500 907 819/Katri
Puh. 040 170 1348/Juha

Teerivaarantie 2
97665 Pohjasperä
0400 907 819/Pentti
040 543 6875/Raili

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta
vuodesta ja toivotamme Hyvää Joulua!

Pudasjärven Yrittäjät ry

Syötteen yrittäjät ja kyläyh-
distys järjestivät lauantaina 
4.12 joulutorin Safaritalon 
edustalle. Joulutorin avan-
nut kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila kertoi Oulun 
kaupungin kanssa aloitetun 
matkailuyhteistyön tuovan 
lisää luonnon rauhasta kiin-
nostuneita ulkomaalaisia 
matkailijoita Syötteelle. Tal-
vista luontoa Syötteellä hän 
kuvasi kuin Satumaaksi, jos-
ta ulkomaalaiset turistit ovat 
ihastuksissaan. Hän kertoi 
tavanneensa hiihtoladul-
la puolankalaisen entisen 
mestarihiihtäjän Tuulikki 
Pyykkösen, joka oli kehunut 
Syötteen ensi lumen latua 
erinomaiseksi. 

Ohjelmassa oli erilaisia 
paikallisia musiikkiesityk-
siä, lapset pääsivät ilmaisek-
si hevosen tai poron vetä-
män reen kyytiin. Syötteen 
kyläyhdistys ja useat eri alo-
jen ja tuotteiden myyjät oli-
vat teltoissaan ja kojuissaan 
tarjoamassa tuotteita. Joulu-
pukki kierteli paikalla kark-
kisäkin kanssa ja eksotiikkaa 
toi Ökkö Kulmalampi, jonka 
erikoinen asu ja esiintymi-
nen perustuvat paikalliseen 
taruun. Ökkö on esiintynyt 
Syötteellä jo kymmenen 
vuoden ajan, mutta aikai-
semmin pääasiassa vain ul-
komaalaisille. 

Joulutorilla arvottiin kä-
vijöiden kesken palkintoja. 
Piparkakkutalon voitti Pert-
ti Vähäkuopus, Katariina 
Kuukasjärven taulun Taimo 
Tuomela ja Vaaran pajan 
takkasetin Riitta Kokkonen. 
Kävijöitä oli järjestäjien mu-
kaan noin 600.

Syötteellä oli myös sa-
mana päivänä Iso-Syötteen 
30-vuotisjuhlapäivä, johon 
oli kutsuttu muun muassa 
hiihtokeskuksen perusta-
misvaiheessa mukana ollei-
ta henkilöitä, jotka nykyään 
asuvat eri puolilla Suomea. 

Heimo Turunen

kokosi mukavasti väkeä
Joulutoritapahtuma

Paikallisen tarupersoonan Ökkö Kulmalammen kanssa pää-
sivät yhteiseen kuvaan oululaiset Kiia Ahola, Linnea Tahko-
la ja Jonne Ahola.

Joulupukin karkkisäkin sisällöstä pääsivät nauttimaan laskettelun lomassa oulunsa-
lolaiset Hilda ja Manda Vähäkangas sekä heidän kaverinsa Jutta Myllyniemi.

Taivalkoskelaissyntyinen Sirkka Kemppainen oli tullut Syöt-
teen toritapahtumaan Hangosta saakka. Taivalkoskella asu-
va sisar Eija Karjalainen oli nähnyt tapahtumasta ilmoituksen 
ja houkutteli minut tänne tulemaan, kertoi kaikki kuvassa nä-
kyvät käsityöt itse valmistanut Sirkka. 

Tervetuloa!

Pe		10.12.		
Joy-	Karaoke	
klo	21.30-1.30

Lippu 5€

La	11.12.	
DJ	&	Joy-	Karaoke	
klo	21.30-01.30	

Lippu 5€

Kauneuskeskus

Salotar

Hemmottelevat
lahjakortit
pukinkonttiin!

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08-821595

Nyt korut ja kosmetiikka tuotteet edullisesti
itselle tai lahjaksi!

Remonttiale
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Pudasjärven osaston puheenjohta-
jana on pitkään toiminut kuoma-
auto- ja taksiyrittäjä Tapio Poijula 
ja sihteerinä maito-autoyrittäjä 
Jukka Kuha, jotka kumpikin kuu-
luvat, kuten myös monet muutkin 
kuljetusyrittäjät, Pudasjärven Yrit-
täjiin. 

Jukka Kuha kertoi kuulumises-
taan SKAL järjestöön, että se on 
ainoa edunvalvontajärjestö Suo-
messa, joka ajaa ammattimaisen 
kumipyöräliikenteen etuja.

Pudasjärven Kuorma-autoilijat 
kokoontuvat vuosittain kevätko-
koukseensa tammi- helmikuussa. 
Siellä linjataan ja päätetään tär-
keimmistä asioista. 

Pudasjärven osasto on toiminut 
aktiivisesti myös SKAL:llin liitto-
kokouksessa. Esimerkiksi 12.6.2010 
Turussa pidetyssä kokouksessa he 
esittivät liikenneturvallisuuden 
parantamista: 

-Esitämme, että talviaikana 
Suomeen tulevilta ulkomaalaisilta 
ajoneuvoyhdistelmiltä edellyte-
tään varautumista talvisiin olosuh-
teisiimme. Mielestämme tällaisia 
vaateita voisivat olla mm. talvi-
olosuhteisiin soveltuva rengastus 
– riittävä rengasurasyvyys/kuvio, 

Pudasjärven Kuorma-
Autoiljat ry:n kuuluu 

tällä hetkellä 34 jäsen-
tä. Yhdistys kuuluu val-
takunnalliseen Suomen 
Kuljetus ja Logistiikka 
SKAL ry:hyn, joka on 
maanteiden tavaralii-
kenteen yrittäjien ja 

kuljetusyritysten sekä 
logistisia palveluja tar-
joavien yritysten edun-

valvontajärjestö.

Ulkomaalaisautoille ohjeita Suomen talvioloihin

lumikettingit ja perustyökalut. Ul-
komaalaisten kuljetusyritysten va-
rautuminen Suomen vaihteleviin 
talviolosuhteisiin on usein hyvin 
puutteellista. Etenkin mäkiin juut-
tuneet ajoneuvoyhdistelmät ovat 
aiheuttaneet runsaasti vaaratilan-
teita eri puolilla Suomea.

Muuta toimintaa on ollut mm. 
heijastinten ja heijastinliivien jako, 
SPR:n kanssa tehty yhteistyö, jä-
senten ammattipätevyysdirektiivi-
koulutuksien järjestäminen, kesäl-
lä markkinoilla mukana oleminen, 
saunaillat, pikkujoulut, jne. Pikku-
joulu pidettiin tänä vuonna lauan-
taina 4.12 ravintola Kurenkoskes-
sa. Yhdistyksen lämminhenkistä 
toimintaa kuvastaa hyvin se, että 
veteraani-autoilijatkin kutsuttiin 
jälleen mukaan.

Historian kirja tekeillä
Pudasjärven Kuorma-autoilijoilta 
on tulossa historiikki, jonka teke-
misestä päätettiin pari vuotta sit-
ten kun mittariin tuli 60-vuotta. 
Jukka kertoi sen tekemisen olevan 
kuitenkin sikäli työlästä, että var-
sinaista aikataulua he eivät ole kir-
jan valmistumiselle asettaneet.

Kuorma-autoilijoiden aktiivi-
suus tapahtumiin osallistumisen 
suhteen vaihtelee tilanteen ja tar-
peen mukaan. Todella aktiivises-
ti ja positiivisen näkyvästi ovat 
nämä leppoisat rahtarit olleet yh-
teisellä asialla, olletikin kun tietää 
että ensin on heidänkin hoidettava 
se leipäpuu.

Kysymykseen, kuinka kauan 
sihteeri Jukka Kuha on kuulunut 

Pudasjärven	Kuorma-autoilijoilta	aloite:

järjestöönsä, hän vastasi 
– Siitä saakka kun nimeni lii-

mattiin maito-auton kylkeen. Se 
oli vuonna 1991, jolloin tehtiin 
sukupolven vaihdos ja kuljetus-
yrityksen perheessä vuonna 1979 
aloittaneen isän jäätyä silloin elä-
kepäiville.

Pudasjärven kuorma-autoili-
joiden nykytilanteesta Jukka oli 
vähän huolissaan nimenomaan su-
kupolvenvaihdosten vähäisyyden 
vuoksi. Etenkin puutavarapuolel-
le hän kaipasi nuorempia yrittäjiä 
mukaan yhdistyksen toimintaan. 

Kuha kertoi, että kuljetusyrit-
täjissä puutavarapuolella ajotilan-
teet vaihtelevat. Välillä ajoja on 
niukasti ja toisella aikaa mennään 
taas tukka putkella. Takavuosina 
kilpailu oli epätervettä ja se tiputti 

monta alan yrittäjää pois pelistä. 
Hän koki erittäin huonona kulje-
tusyrittäjiä koskevan työaikalain, 
joka hänen mielestään estää yrit-
tämisen. Jukka kertoi tuntevansa 
välillä olevansa kuin rikollinen, 
kun rajoituksia ajamisen suhteen 
säädetään lisää!

Lopuksi Jukka totesi – Hyvä 
ala, ”miesten hommaa” (siis laina-
usmerkeissä), naisetkin voivat olla 
mukana. Kuljetusala on tulevai-
suuden ala, nuorempia vaan roh-
keasti mukaan!
Loppuun kevennys:

- Mitä aiot tehdä kaikilla näillä ra-
hoilla? tiedusteli voittouutista vienyt 
veikkausasiamies.

- Aion jatkaa tätä autoilua niin 
kauan kuin rahat riittävät, vastasi lii-
kennöitsijä.  (ht)

Pudasjärven kuorma-autoilijat tekevät hyvää yhteistyötä Pudasjärven Yrittäjien kanssa muun muas-
sa markkinoilla, jossa kuvanottohetkellä hirsiaitta-arpojen myyntivuorossa kuljetusyrittäjät Erkki Tau-
riainen, Tapio Poijula ja Jukka Kuha. 

Maitoautoyritys on Kuhan perheessä jo toisessa su-
kupolvessa. Jukka on ollut SKAL:n jäsen vuodesta 
1991 lähtien, jolloin yritys siirtyi isältä pojalle.

Pudasjärven Yrittäjät ry
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Teija Sarajärven ja Reijo Väi-
säsen yritys Iso-Syötteen 
Matkailu Oy aloitti toimin-
tansa vuonna 2005. Tänä 
päivänä yritys tunnetaan 
erityisesti tarjoamistaan ma-
joitus- ja ohjelmapalveluista. 
Tämän lisäksi yritykseen 
kuuluvat suosittu Naaman-
gan moottoriuheilukeskus 
sekä ravintola Revontuli. 
Yritys on liittynyt äskettäin 
myös Pudasjärven Yrittäjiin 
ja Teija valittiin heti uutena 
jäsenenä yhdistyksen halli-
tukseen. Kahden vuoden pi-
tuinen toimikausi alkaa ensi 
vuoden alusta.

Aloitimme vuokraamalla 
neljää omaa mökkiä, ja meil-
lä oli vuokrattavana myös 
muutama moottorikelkka. 
Pian huomasimme, että tääl-
lä on tarvitta majoituspalve-
luiden välittäjälle ja ensim-

mäiset välitettävät mökit 
olivat Kelosyötteeltä, sanoo 
Teija Sarajärvi.

Perheyritys työllistää täl-
lä hetkellä kaksi ulkopuolis-
ta työntekijää. Tämän lisäksi 
yrityksessä työskentelee 
oman perheen jäseniä kah-
desta neljään, tarpeesta ja 
tilanteesta riippuen.

Otamme koko ajan uusia 
mökkejä välitettäviksi. Yksi 
haasteistamme on kehittää 
Naamangan moottoriuhei-
lukeskusta palvelemaan pa-
remmin alueen asiakkaita. 
Haluamme myös, että siitä 
tulisi mahdollisimman tun-
nettu ympäri Suomea.

Revontuli on 
perheravintola
Iso-Syötteen Matkailu Oy:n 
toiminta laajeni viime vuon-

na, kun se vuokrasi käyt-
töönsä toimitilat Safarita-
lolta. Samalla yritys aloitti 
ravintolatoiminnan. Aivan 
Laskettelurinteiden tuntu-
massa sijaitseva Revontuli 
tunnetaan jo nyt kodikkaa-
na perheravintolana, jolla on 
tasokas a la carte-lista sekä 
maistuvat pitsat.

Meiltä löytyvät niin her-
kulliset keitot kuin lounaat-
kin ja halutessaan asiakas 
saa vaikkapa maukkaan piz-
zan. Lapsetkin on huomioi-
tu, ja heitä varten ravinto-
lassa on omat annokset sekä 
lisäksi myös leikkipaikka, 
sanoo Sarajärvi.

Tällä hetkellä yrityksellä 
on kahdeksan moottorikelk-
kaa sekä 3 lasten moottori-
kelkkaa. Niiden vuokraa-
minen on hyvin suosittua, 
ja moottorikelkkailun ovat 

löytäneet omakseen niin 
suomalaiset kuin myös ul-
komaalaisetkin turistit.

Kelkkojen kyydissä voi 
olla kaksi ihmistä samaan 
aikaan. Siksi onkin hyvin 
yleistä, että moottorikelkko-
ja vuokraavat pariskunnat 
sekä isät, jotka haluavat tar-
jota lapselleen miellyttävän 
kokemuksen moottorikelk-
kailun parissa. Sehän on 
yksi hieno tapa päästä tal-
viseen luontoon, jos ei halua 
mennä hiihtämään.

Jukka Miettinen

Teija Sarajärvi palvelee 
Syötteellä asiakkaita ra-
vintola-, ohjelmapalvelu 
sekä mökkimajoitusasi-
oissa.

Teija Sarajärvi Yrittäjien hallitukseen:

Iso-Syötteen	Matkailu	Syötteen	ytimessä

Pudasjärven Yrittäjät ry

Sunrise Catering järjesti 
itsenäisyyspäivän iltata-
pahtuman Puhoskylässä 
6.12.. Tilaisuudessa oli jär-
jestetty mahdollisuus kes-

kustella turvallisuusasioista, 
katsoa videoita, kuunnella 
musiikkia, avata joulukalen-
terin luukkuja ja pelata eri-
laisia pelejä. Jaksamisesta oli 

huolehdittu pizzapuffetin 
maukkailla antimilla.  
Videoiden katselu kiinnos-
tikin paikalla olevia pienim-
piä lapsia niin, että äitien piti 

jo tosissaan houkutella heitä 
kotiin iltatoimiin. Järjestä-
jä odotti paikalle hieman 
enemmän paikallisia nuoria, 
mutta vain muutama valit-

MINILIIGA VALTASI SUN CAFEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILLASSA
si tämän mahdollisuuden. 
Ehkäpä koulun alkaminen 
seuraavana aamuna, takana 
jo pitkä viikonloppu ja lin-
nan juhlat vaikuttivat väen 

laimeaan innostukseen. 

Jorma Alatalo
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Syötteen kuulumiset
Syötteen seudulla käyneet 
ovat varmaankin huoman-
neet, että alueella on run-
saasti poroja. Moniko lienee 
huomannut, että ihan kaikki 
niistä eivät ole ihan tuiki ta-
vallisia poroja. Ainakin kak-
si niistä erottuu ns. normaa-
leista sarvipäistä, nimittäin 
sisarukset nimeltään Musti 
ja Lysti.

Normaaleista poroista 
poiketen niillä on taipumuk-
sia seurata Syötteellä vierai-
levien ihmisten tekemisiä, 
olla mukana alueen tapah-
tumissa ja sukeltaa itsekin 
ennakkoluulottomasti mu-
kaan Syötteen alueen mo-
nenlaisiin seikkailuihin ja 
tapahtumiin. Ulkonäkönsä 
perusteella niitä lienee jopa 
vaikea tunnistaa?

Eikä tässä vielä läheskään 
kaikki, vaan niillä on Inter-
netissä peräti omat sivunsa, 
jonne pääsee kun naput-
taa koneeseensa osoitteen 
www.syote.fi ja sieltä sitten 
sivun oikeasta reunasta hii-
rulaisen vasemmalla korval-
la naksauttaa kohtaa, jossa 
lukee: Mustin&Lystin Blogi.

Kannatta vierailla näi-
den uutterien kaverusten 

sivuilla ahkerasti, sillä nämä 
itseään Syötteen hauskim-
miksi poroiksi tituleeraavat 
veijarit ovat luvanneet kir-
joitella sinne kuulumisiaan 
ja tietysti laajemminkin Iso-
Syötettä koskevia asioita ja 
ajatuksia. Kirjoituksiaan ne 
ovat luvanneet päivittää pit-
kin talvea.

Ollaanpa tarkkana kun 
kuljemme Syötteellä. Mus-
ti ja Lysti voivat olla missä 
milloinkin, mutta yleensä 
nämä sisarukset huristele-
vat Syötteen rinteillä. He 
tarkkailevat ympäristöään 
valppaasti ja ovat yleensä 
siellä missä sattuu ja tapah-
tuu. Raportit tapahtuneista 

Season Park Opening on 
8.tammikuuta. 

Lumilautaliiton järjes-
tämä tapahtuma Park-
kikoulu ja Parkkiskabat 
3.-5.3. 

Banger-Slopestylekil-
pailu-parkkitapahtuma on  
12.3. 

Samsung Kukkulan 
kisat ja Jam Sessio 26.-
27.3.

Lisäksi he pyysivät 
kertomaan että Syötteel-
tä löytyy monentasoisia 
rinteita, mm. lapsille ja 
koko perheelle tarkoi-
tettu lumimaa. 

Umpihankihiihdon 
MM-kisat sivakoidaan 
Syötteellä 11.-13.2.2011. 
Samaan aikaan on myös 
Lumikenkävaelluksen 
SM-kisat samalla alueella.

Mutta Mustin ja Lystin 
ohjeen mukaisesti kan-
nattaa seurata uutterasti 
sivua	 www.syote.fi,	 niin	
pysyy ajan tasalla siitä 
mitä Syötteen lumoissa 
tapahtuu.

Mustin ja Lystin 
vinkit tulevista 
tapahtumista 

Syötteellä:

irtoavat heiltä sulavasti!
Itse Joulupukkikin on 

lukenut kaverustemme 
juttuja ja lukee niistä joka 
päivä yhden tarinan 1.12. 
avatussa Iso-Syötteen Joulu-
kalenterissa. Kalenteri löy-
tyy samasta osoitteesta kuin 
Mustin&Lystin Blogikin. 

Vielä sen verran että 
Musti on poika- ja Lysti tyt-
töporo. Ollaanpa tarkkana 
kun lasketellaan Isolla-Syöt-
teellä. Nimittäin samassa 
rinteessä kanssamme voivat 
olla nämä veikeät julkkikset. 
Mutta eipä hätää, vaikka 
emme heitä havaitsekaan, 
meillähän on hyvä mahdol-
lisuus seurata heidän kuu-
lumisiaan nettisivuiltaan. 
Ei kun menoksi ja Syötteen 
lumoihin! (ht)Lysti

Musti

Hinnat voimassa to–su 9.-12.12., ellei toisin mainita.

Pakattuna tuore

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 fi leetä/talous

NAUTA-SIKA-
JAUHELIHA
400 g (4,38 kg)
rajoitus: 1 erä/talous 350

kg

350

895
kg

199
rs500

159
ps

Pouttu ohuen ohuet

LEIKKELEET
possupaisti, savukinkku 
ja kalkkunaleikkele
300 g (6,63 kg)

Costa Rica

KAHVI
500 g (5,00 kg)
yksittäin 2,69 pkt (5,38 kg)

Vaasan Pehtoori

LEIPÄ
450 g (3,53 kg) viipaloitu 400Ristorante

PIZZAT
255-390 g (7,84-5,13 kg)

Kariniemen kananpojan

FILEE-
SUIKALEET
250-300 g (7,00-5,83 kg)

Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21

Ilman korttia ja yksittäin 2,19 rs (5,48 kg)

Ilman korttia ja yksittäin 2,99 rs (11,96-9,97 kg)

150

159

pkt

pkt

Ilman korttia ja yksittäin 1,04 prk (3,47 kg)

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

Ilman korttia ja yksittäin 2,49 pkt (4,98-4,29 kg)

Ilman korttia 7,05 kpl (8,81 kg)

PITO PERUNA
Suomi, 1,5 kg (0,66 kg)

PORKKANA ja
PUNAJUURI 3 kg
ja LANTTU 2 kg
Suomi, (0,50-0,75 kg)

099
ps

149
ps

Ilman korttia 2,87 rs (9,57 kg)

Ilman korttia 2,09 ps (4,64 kg) Ilman korttia ja yksittäin 2,79 kpl (10,94-7,15 kg)

-30 %

-23 % -28 %

ylikypsä

PIKKUKINKKU
800 g (7,49 kg)

300

599

kpl

kpl

Voimassa la 11.12. asti

-15 %

Dronningholm Tähtitorttu

MARMELADIT
luumu ja omena-kaneli 
300 g (2,50 kg)

Myllyn Paras

TORTTU-
TAIKINALEVYT
pakaste, 1 kg (1,59 kg)

2
rs

2
rs

-20 %

-41 %

-27 %

-23 %

-39 %

HK sininen

LENKKI
500-580 g (3,00-2,59 kg)
rajoitus: 1 erä/talous

2
prk

2
pkt

2
pkt

2
kpl

Ruodoton

49LV Alue6_8x260.indd   1 3.12.2010   10:59:22

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

PERJANTAINA 10.12.
Joulupukki vierailee 
liikkeessä klo 15-17

PERJANTAINA 10.12.
Flora kerma ja 

culinesse tuote-esittely

Olen koonnut itselleni laulelma-
ohjelmiston, jota esitän erilaisissa
tilaisuuksissa. Ohjelmisto koostuu 
60-90 -lukujen tunnetusta pop-

musiikista. Höysteenä tarvittaessa 
joululauluja, myös yhteislauluina. 
Kesto 30-45 minuuttia, pituus on 

sovittavissa. 

Huom juhlien ohjelmajärjestäjät! 

Ota rohkeasti yhteyttä! Markku Kemppainen, 040 773 8316 

Mustin&Lystin blogissa
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Sarviseppä keskellä luontoa
heittäen ohi kulkiessaan 
komeat jäljet peltoon. Erään 
kerran olivat jänikset kisail-
leet pellolla soitimella olleen 
teeren kanssa, tapahtumasta 
oli saatu hyvää videoitavaa. 
Kettu tekee myös aamuöiset 
tarkistusretket pellon ympä-
rillä. Erikoisimpana kulkija-
na on ollut änkyttävä käki, 
joka on ottanut tavakseen 
vierailla kahtena kesänä pe-
räkkäin pihapiirissä. Käki 
on pyrskähdellyt kahvipöy-
dän kattamisen kuullessaan 
kukunnan tyyliin; ku ku 
ku ku kuk ku kuu ku ku…
Onpa Sarviseppä kukkunut 
käen kanssa kesäiltaisin ja 
silloin käki tulee istumaan 
raatille 10 metrin päähän he-
vosvetoisen haravakoneen 
päälle. (ht)
  

Pudasjärven keskustasta 29 
km Kuusamoon päin ajaes-
sani osuu silmiini puinen 
opasteteksti: Sarviseppä. 
Kurvaan pihalle ja huomaan 
olevansa keskellä porokei-
dasta. Edessäni on uljas 
lapinkota ja vanha aitta sei-
soo ryhdikkäinä. Autosta 
noustessani minua tervehtii 
karjalankarhukoira ja hoksi-
essaan tulijan, keveällä hau-
kulla kyselee kuulumiset. 
Näkyypähän tulevan ukke-
likin karvareuhka päässä ja 
2-metrinen vasta kainalossa. 
Mutta eipä hättää, Sarvise-
päksi esittäytyy ja laittaa 
koivunoksat poroaitaukseen 
poroille syötäväksi. ”Poro-
keidas”, ainakin 150 poroa, 
kopsii pellosta ruokaa. Kuu-
luu joskus olevan enem-

mänkin heinän rouskuttajia. 
-Eläimiä ei passaa hättyytel-
lä, tullee maukkaampaa po-
ronkäristystä, kuulemma.

Sisälle mennessämme ja 
päästyämme pirtin puolelle, 
avautuu oikea ateljee sarvi-
töitä, veistoksia, pahkatöi-
tä, koruja. Kyllä poronluu 
taipuu moneksi taitavissa 
käsissä. Mallistoon päivit-
tyy aina silloin tällöin myös 
uusia tuotteita, joita löytyy 
jälleenmyyjiltä sekä vers-
taan myymälästä ja netistä: 
www.mta-sarviseppa.com. 
Teoksista huokuu sanoinku-
vaamattoman mystistä ar-
vostusta luontoa kohtaan

Tilan nimi on osuvasti 
Jänskälä. Ahma kuuluu äs-
kettäin katselleen 15 metrin 
päästä keittiön ikkunasta, 

Sarvisepän myymälästä löytyy hyvä valikoima poronluusta tehtyjä töitä

Huskyvaljakkosafarit

Syötteen Eräpalvelut

Johanna & Janne Määttä

 Meiltä myös 

Huskyvaljakkosafarit
alk. 75€ / aikuinen        40€ / lapsi

Uudet omistajatJohanna  ja Jannetoivottavat sekä vanhatettä uudet asiakkaattervetulleiksi!

Näet keittiösi/kaapistosi
valokuvatasoisina

kuvina jo
suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

FUSION 3D
OHJELMA

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

NYT UUDET KOTISIVUT!
Tutustu malleihin www.rautioky.fitai

Käytössämme

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus on laatimassa tie-
suunnitelmaa valtatie 20:lle 
(Ouluntie) Taipaleenharjun 
kohdalla välillä Kankaan-
pääntie – Korvenperäntie, 
Pudasjärven kaupungin alu-
eella. Suunnitelmaluonnok-
sia esitellään yleisötilaisuu-
dessa keskiviikkona 8.12. 
kello 17.30 - 19.00 Taipaleen-
harjun entisellä koululla 

Valtatie 20:n varressa on 
Taipaleenharjun kohdalla 
kevyen liikenteen käyttöön 
tarkoitettu sorapintainen 
yksityistie, joka on osin se-
kaliikennetie (tonteille ajo 
sallittu) ja osin pelkästään 
kevyelle liikenteelle tarkoi-
tettu väylä. Osalla matkaa 
kevyen liikenteen väylä kul-
kee kauempana valtatiestä. 

Suunnitelman tavoittee-
na on parantaa suunnitte-
lujakson kevyen liikenteen 
turvallisuutta toteuttamal-
la yleiseen tiehen kuuluva 
yhtenäinen kevyen liiken-
teen väylä. Tämä edellyttää 
uuden kevyen liikenteen 
väylän rakentamista nykyi-

Kevyen liikenteen järjestelyt 
Taipaleenharjussa

sin kauempana valtatiestä 
kulkevan osuuden kohdalle 
noin 750 metrin matkalla. 
Laadittavalla tiesuunnitel-
malla nykyinen yksityistie 
otetaan osaksi yleistä tietä. 

Suunnittelutyö on käyn-
nistynyt valmistelevilla 
toimenpiteillä syyskuus-
sa 2010. Tiesuunnitelmien 
valmistuttua tammikuussa 
2011 suunnitelmat lähete-
tään maantielain mukaiseen 
käsittelyyn. Tässä maantie-
lain mukaisessa käsittelyssä 
tiesuunnitelmista pyydetään 
lausunnot eri viranomaisilta 

sekä Pudasjärven kaupun-
gilta. Ennen lausunnon an-
tamista kaupunki asettaa 
tiesuunnitelmat nähtäväksi, 
jolloin kansalaisilla on mah-
dollisuus jättää muistutus 
suunnitelmista. Lausuntojen 
ja muistutusten käsittelyn 
jälkeen Liikennevirasto an-
taa suunnitelmista hyväksy-
mispäätöksen vuoden 2011 
aikana.

Hankkeen rakennuskus-
tannusarvio on noin 100 
000 euroa. Hankkeen toteu-
tusajankohdasta ei ole vielä 
tehty päätöstä. (ht)

Pudasjärven Yrittäjät ry

Liity jäseneksi

www.yrittajat.fi/pudasjarvi

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
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Lukiolla järjestettiin pe-
rinteinen itsenäisyysjuhla 
perjantaina 3.12. Juhlassa 
suoritettiin syksyn uusien 
ylioppilaiden Ville Manni-
sen ja Topi Salmelan lakitus.

Oppilaiden, opettajien, 
ylioppilaiden omaisten li-
säksi juhlaan oli kutsuttu 
perinteiseen tapaan sotiem-
me veteraaneja. 

Pudasjärven lukion syksyn ylioppilaat Topi Salmela ja 
Ville Manninen valkoinen lakki päässä. Itsenäisyysjuh-
laan oli kutsuttu myös veteraaneja.

Lukion juhlassa korostettiin 
itsenäisyyden ja rauhan merkitystä

Juhlapuhujana oli Pudas-
järven Metsänhoitoyhdistyk-
sen alueneuvoja Antti Här-
könen. Hän kertoi diakuvien 
kera omasta rauhanturvaa-
mistehtävästään nuorena mie-
henä ollessaan. Puheessaan 
hän totesi, että rauhanturvaa-
misaikana hänellä avautuivat 
silmät näkemään itsenäisyy-
den ja rauhan merkitys. 

Rehtori Eeva Harju piti 
uusille ylioppilaille on-
nittelupuheen. Hän otti 
puheensa johdannoksi 93 
vuotta sitten annetun Suo-
men itsenäisyysjulistuksen. 
Oppilaat esittivät musiikkia 
ja lausuntaa. Vaikuttavia ja 
tosi kauniita luontokuvia 
nähtiin multimediaesitykse-
nä ja kuultiin siihen liittyvää 

Juhlapuhujana oli Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyk-
sen alueneuvoja Antti Härkönen, joka kertoi sanoin ja 
kuvin rauhanturvaajan tehtävästään.

vaikuttavaa musiikkia. Esi-
tyksen oli koonnut ykkös-
vuosikurssin opiskelija Jani 
Kurtti. 

Yläkoulu piti myös oman 
itsenäisyysjuhlan aamupäi-
vällä 

Heimo Turunen
kuvat Markku Ollila

Arvokkaasti astelivat li-
punkantajat kanttori Jukka 
Jaakkolan urkumusiikin 
säestyksen tahdittamana 
Seurakuntakotiin kokoon-
tuneen yleisön eteen aset-
tamaan liput paikoilleen. 
Vs. kirkkoherra Kimmo 
Helomaa toivotti juhlavie-
raat tervetulleiksi, kertoen 
samalla saaneensa hyvän 
osan, kun sai tulla Pudasjär-
ven seurakuntaan palvele-
maan seurakuntalaisia ilolla 
ja ylpeydellä. Hän muistutti 
kuulijoita velvollisuudesta 
olla kiitollisia ja kunnioit-
tavia niitä ihmisiä kohtaan, 
jotka mahdollistivat suoma-
laisille itsenäisen kotimaan, 
rauhan, turvallisen elon sekä 
rikkaan ja kauniin luonnon. 
Pitäkäämme yhteisvoimin 
huolta näistä arvokkaista 

Tyylikäs ja mieltä nostattava 
itsenäisyysjuhla seurakuntakodissa

asioista niin kuin tekivät ne, 
jotka tämän mahdollisuuden 
93 vuotta sitten taistelivat 
meidän nautittavaksemme.

Nuoren puheenvuorossa 
Jaakko Tervonen toi kypsäs-
ti esiin, etteivät itsenäisyys, 
kouluttautumismahdolli-
suudet, terveydenhoito ja 
muut yhteiskuntamme tarjo-
amat palvelut eivät ole itses-
täänselvyyksiä, vaan kiitos 
kuuluu suurelta osin sota-
veteraaneille ja Lotille, jotka 
olivat valmiita yhteisvoimin 
puolustamaan maatamme. 
Sama valmius tulisi löytyä 
tämän päivän ihmisistä.

Opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta painotti huolen-
pitoa lapsistamme ja nuo-
ristamme verraten tilannetta 
sota-aikojen koviin oloihin, 
jolloin asiat olivat toisin. Hän 

oli huolissaan kasvavasta 
yksinäisyydestä ja vakavista 
tapahtumista viime aikoina 
koulumaailmassa. Ihmisten 
turvallisuuden tunteen kas-
vattaminen alkaa perheen 
yhtenäisyydestä, yhteisestä 
ajankäytöstä ja perinteiden 
vaalimisesta. Liika tiedon 
tulva, kiire ja menestymi-
sen odotukset voivat lisätä 
nuorten ahdistuneisuutta ja 
ulkopuolelle jäämisen koke-
musta.

Rauno ja Lauri Tuomaala 
lausunnallaan, Jouni Kärki 
ja Olli-Mikko Heikkilä pi-
anomusiikillaan, Veteraa-
niperinnekuoro komealla 
laulullaan ja upea kante-
lemusiikin taitaja, opettaja 
Sari Hukari antoivat näyt-
teet Pudasjärven kulttuurin 
korkeasta tasosta.

Juhlassa palkittiin kult-
tuuristipendillä monitai-
toinen kantele- ja muun 
musiikin eteenpäin viejä ja 
lapsesta asti taidoillaan ilah-
duttanut ja riemastuttanut 
esiintyjä Sari Hukari. Pudas-
järven kaupungin, Osuus-
pankin ja Kesseli Ry:n mu-
siikin kannustusstipendillä 
palkittiin osaava nuori har-
monikkataituri Timo Pesiö. 
Kulttuuriohjaaja Birgit To-
lonen yhteistyökumppanei-
neen onnistui toteuttamaan 
tyyliä täynnä olevan ja uusia 
esiintyjäkykyjä esille tuovan 
mieliin jäävän Itsenäisyys-
juhlan.

Sointu Veivo

Musiikin kannustusstipen-
dillä palkittiin nuori harmo-
nikkataituri Timo Pesiö.

Nuoren puheenvuoros-
saan Jaakko Tervonen 
toivoi veteraanien kaltais-
ta valmiutta myös tämän 
päivän ihmisiltä.

Nuori ja vanhempi Tuomaala, Lauri ja Rauno (kuvas-
sa), esittivät lausuntaa yhdessä. Jouni Kärki soitti pia-
noa ja lauloi tähän esitykseen kuuluen.Itsenäisyysjuhlan yleisöä
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-Elämme parhaillaan pikku-
joulujen viettämisen aikaa. 
Muistammeko pikkujou-
lujen alkuperäisen merki-
tyksen, joka on mielten ja 
sydänten virittäytymistä 
joulun tulemiseen eli Jee-
suksen syntymisen juhlaan, 
totesi Helomaa tulosaarnas-
saan. 

-Meidän olisi hyvä har-
rastaa itsetutkistelua ja käy-
dä omia arvojamme läpi 
Jumalan sanan valossa ja 
samalla miettiä, mikä on 
tärkeää elämässä. Raamatun 
mukaan tärkeintä on etsiä 
ensin Jumalan valtakuntaa 
ja Hänen vanhurskauttaan. 

Jumalanpalveluksen 
toimitti kappalainen Juha 
Kukkurainen. Viulua soitti 
Anna-Kaisa Yasin kanttori 
Jukka Jaakkolan säestyk-
sellä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakunta muisti 
uutta kirkkoherraa Tunnus-
tuskirjoilla ja kukilla, jonka 
luovutti kirkkovaltuuston 

Pudasjärven seurakunnassa vietettiin sunnuntaina 5.12. juma-
lanpalveluksen yhteydessä marraskuun alusta vs. kirkkoher-
ran työt aloittaneen Kimmo Helomaan tulojuhlaa ja eläkkeelle 

jääneen toimistonhoitaja Eeva Mäntykentän lähtöjuhlaa.

Tulojuhlan iloa ja lähtöjuhlan haikeutta

Seurakunnan työntekijät muistamassa laululla pit-
käaikaista ja pidettyä työtoveria.

puheenjohtaja Arvo Nis-
kasaari ja talouspäällikkö 
Maire Puhakka. Mukana 
muistamistilanteessa olivat 
myös kaikki paikalla olleet 
seu-rakunnan työntekijät. 

38-vuoden	 
työrupeama
Eläkkeelle siirtynyt toimis-
tonhoitaja Eeva Mänty-
kenttä on ollut 38-vuoden 
työrupeamalla Pudasjärven 
seurakunnan pitkäaikaisim-
pia työntekijöitä. 

-Kun tulin vuonna 1971 
seurakuntaan työhön oli 
työntekijöitä vain kolmas-
osa siitä, mitä nykyisin. 
Kirkkoherran virasto sijaitsi 
pappilan yhteydessä. Siihen 

aikaan kirjoitettiin hyvin 
paljon papintodistuksia, ny-
kyisiä virkatodistuksia, joita 
tarvittiin mitä erilaisimpiin 
paikkoihin. Kaikki tehtiin 
käsin ja jos tarvitsi kopioita, 
käytettiin kalkkeeripaperia, 
muisteli Eeva Mäntykenttä. 
Väestökirjanpito siirtyi säh-
köpiseen mujotoon vuonna 
1998. Tietokoneiden tulo 
helpotti ja nopeutti suuresti 
työtä. Mäntykenttä kertoi 
hänen aikaan olleen kolme 
kirkkoherraa, 14 eri pappia 
sekä kahdeksan kanttoria. 

-Tämän parempaa työ-
paikkaa en ole koskaan 
kaivannut. Odotan nyt run-
saamman lumen tulemista, 
että pääsee hiihtämään, tote-
si Eeva Mäntykenttä. 

Seurakunnan työntekijöi-
den puolelta pitkäaikaiselle 
työntekijälle puhui kappa-
lainen Juha Kukku-rainen, 
joka kuvaili Mäntykentän 
työhön liittyneen hyvin pal-
jon ilon ja surun kokemista. 

-Usein toimistonhoitaja 
on ensimmäisenä vastaan-
ottamassa surevia omaisia 
läheisen poismenon jälkeen, 
jolloin on tarvittu erityistä 
taitoa. Ilon hetkiä ovat olleet 
kasteiden ja häiden sopimi-
set. 

Seurakunnan puolesta 

läksiäislahjana luovutettiin 
kukkien lisäksi sukset, joita 
tiedettiin Eevan toivoneen. 
Kaikki läsnä olevat työnte-
kijät kokoontuivat seura-
kuntasalin eteen laulamaan 

läksiäislaulun ja kävivät 
jokainen vielä tervehtimäs-
sä pitkäaikaista ja pidettyä 
työtoveria.  

Heimo Turunen

Vs. kirkkoherra Kimmo 
Helomaa tervehtimässä 
tulojuhlan jälkeen seura-
kuntalaisiaan. 

Iinattijärvellä voi bingosta
löytää jopa elämänkumppanin!
Kyläläiset ovat kuluneen 
vuoden aikana tehneet pinta-
remonttia Iinattijärven kylä-
seuran omistamalle koululle. 
Entiset luokat on yhdistetty 
yhdeksi isommaksi tilaksi. 

Jatkossa tiloja voi vuokra-
ta esimerkiksi juhlien jär-
jestämiseen. Luokkatilaan 
mahtuu noin sata henkeä ja 
liikuntasalissa on lisätilaa. 
Koululta löytyy myös asti-

asto vajaalle parille sadalle 
hengelle. Joulukuun alussa 
uudistettuun luokkatilaan 
on laitettu verhot ja paikat 
alkavat olla valmiina. 

Ensi viikonloppuna kylä-

Iinattijärven entisellä koululla on vilkasta toimintaa. Joulukuun alussa laitetut verhot 
tekivät aikaisemmasta luokkahuoneesta entistä viihtyisämmän. 

seura järjestää pari tilaisuut-
ta suuremmalle joukolle. 
Tulevana lauantaina alkaen 
klo 15.30 muistellaan Elvi 
Nurmelan johdolla 1950-
luvun kansakoulun oppi-
laiden kilpakirjoitussatoa. 
Toivottavasti mahdollisim-
man moni kyläläinen ja tuon 
ajan oppilas pääsee mukaan 
ja tunnistaa mahdollisesti 
oman kirjoituksensa. Tämän 
jälkeen klo 17 virittäydytään 
joulun tunnelmaan laula-
malla kauneimpia joululau-
luja Pudasjärven seurakun-
nan kanttorin säestämänä. 
Joululaulutilaisuuteen ovat 
kaikki tervetulleita. Illan lo-
puksi ohjelmassa on arvon-
taa ja joulupukin vierailu, 
ken lahjan tuo hän lahjan 
saa (arvo max 5 eur).

Sunnuntaina 12.12. klo 12 
alkaen Iinattijärvellä pyöräy-
tetään vuosien tauon jälkeen 
bingotoiminta käyntiin. Bin-
goa pelataan aina kahden 
viikon välein ja toinen bingo 
on su 26.12.  Kyläseura toi-
vottaa entiset ja uudet pe-
laajat joukolla mukaan. Bin-
gotuotto käytetään muun 
muassa koulukiinteistön 
ylläpitokustannuksiin. En-
simmäisellä kerralla on voit-
tajalle luvassa pelaaja- ja pal-
lomäärästä riippumatta 250 

euron arvoinen lahjakortti. 
Lisäksi pelaajilla on mah-
dollisuus voittaa pienempiä 
lahjakortteja. Palkintolah-
jakortin voi käyttää Pudas-
järvellä K-Supermarkettiin, 
M-markettiin, Perhemar-
kettiin ja Pudas-Koneeseen 
ja Taivalkoskella S-market 

Kaija Kuiri

Jokijussiin. Iinattijärven bin-
gossa niin nuoret kuin van-
hemmatkin voivat jännittää 
mahdollista bingovoittoa, 
tavata tuttuja ja ehkäpä löy-
tää jopa elämänkumppanin, 
kuten muutamalle onnelli-
selle on käynyt vuosien saa-
tossa!  

Bingoemäntä 
Raija Lukkari 
tarkistamas-
sa bingopal-
loja. 



14 PUDASJÄRVI lehti

Joulukuusimetsässä: ”kaatuu, alta pois!!!”
Oppilaat toivottavat tervetulleeksi jouluostoksille! 

Kuusia on hankittu Metsä-
hallitukselta 60 kappaletta, 
sanoo luokan opettaja Janne 
Moilanen. -Metsähallituksen 
työntekijät näyttivät meille 
paikan, mistä kuuset noude-
taan. Parina viikonloppuna 
haimme kuusia talkoolais-
ten voimin. Tarkoituksena 
on opettaa oppilaille met-

sien virkistyskäytön lisäksi 
myös taloudellista hyödyn-
tämistä. Metsää kaadetaan 
ja istutetaan uutta. 

Oppilas Sara Riekki mie-
tiskeli kuusien etsimistä.

-Kuusien valinta ei ollut 
aina helppoa, aluksi kuusi 
näytti hienoilta, mutta toi-
sella puolella ei ollut oksia. 

Kuva Pärjästä, Mursun tiehaarasta. Kuvassa mukana 
Sara Riekki, Laura Simonen, Vesa Riekki, Jussa Ra-
nua, Jyrki Ranua, Juri Ranua, Ari Siltakoski ja Ville Sil-
takoski. Kuva: Janne Moilanen.

Kurenalan koulun 6B-luokan oppilaat 
olivat kaatamassa joulukuusia marras-
kuun loppupuolella parina viikonlop-
puna. Mukaan lähtivät ne, joilta löytyi 
kotoa peräkärry ja isä autokuskiksi. 

Sitä ei voinut sitten ottaa. 
Onneksi isä Vesa Riekki 

oli apuna. 
Anni Manninen kertoi, 

ettei ole ennen kaatanut 
kuusia. Kuusien valinta oli 
kuitenkin helppoa. Piti vain 
katsoa kaunis kuusi. Ensim-
mäistä kertaa asialla olivat 
myös Eveliina Piri, Laura Si-
monen ja Riina Tamola. 

Matkalla oli myös luokan 
poikia. Ville Siltakoski, Jus-
sa Ranua ja Oskari Jokikok-
ko kertoivat osallistuneensa 
kuusen hakuun aiempina 
vuosina isän kanssa. Kaata-

minen luokkaretken hyväk-
si sujui kuin rutiinilla. Hait-
tapuolena ei ollut mitään 
muuta kuin että vähän tuli 
lunta niskaan tuumi Ville. 

-Kurenalan koulun 6B 
tarjoaa siis mahdollisuuden 
ostaa kuusia. Teimme kuu-
sien myyntitempauksen, sil-
lä kuulimme että Närekerho 
ei myy kuusia tänä vuonna. 
Toivomme että kuusemme 
riittävät kaikille niitä halua-
ville. Tarvittaessa kuljetam-
me kuuset myös kotiin kes-
kustan alueella.

  Janne kertoo vielä, että 

Tuomo ja Oskari Jokikokko. Tuomolla ja Oskarilla oli 
kiire saada kuorma valmiiksi, sillä he olivat menossa 
suoraan Pärjästä hiihtämään Luppoveden ensilumen-
ladulle. Kuuset tulivat kaadetuksi ennätystahtia. Kuva: 
Janne Moilanen

Auringonpaistetta Jaalangan Palovaarassa. Kuusi on 
kaatunut. Kaatajana Laura Simonen. Mukana touhus-
sa Anni Manninen, Milla Harju ja Sara Riekki. Kuva: 
Vesa Simonen

tin pihalla yhdessä kuusien 
kanssa. Oppilaat toivottavat 
tervetulleeksi jouluostoksil-
le! (ht)

luokka sai Kontiotuotteelta 
pyöröhirsien pätkiä, joista 
tehtiin tonttuja ja niitä myy-
dään myös K-Supermarke-

Oli viides päivä joulukuuta, 
itsenäisyyspäivän aatto, pak-
kasta kymmenkunta astetta. 
Kymmenen korvilla aamu-
päivällä alkoi Puhoskylän 
kyläseuran talon pihalle su-
hautella Kosamon Metsäs-
tysseuran jäsenten autoja ja 
talkooväki alkoi laittamaan 
paikkoja kuntoon. Olihan 
hirvipeijaissyönti ilmoitettu 
alkavaksi kolmelta iltapäi-
vällä, joten pistettiinpä hös-
seliksi. 

Osa porukasta laittoi sa-
lia juhlakuntoon ja olihan 
muutakin asiaan kuuluvaa 
valmistelua. Me puolenkym-
mentä ulkovaatteisiin pu-
keutunutta miestä aloitim-
me käristyksen tekotouhut 
pihakatoksessa. Muurikka 
ja hiiligrilli kuumaksi, tar-
vittavat tykötarpeet kätös-
ten ulottaville, ja sitten lihat 

Hirvipeijaisissa käristys entiseen malliin
esikypsennystä varten tiri-
semään vanhan ajan malliin. 
Siinä ei kevyemmän vaihto-
ehdon terveysnäkemykset 
paljon painaneet. Jos jollakin 
sattuu mahaa polttamaan, 
niin polttakoon. Esikypsen-
nykset oli käristelty, jonka 
jälkeen käristys laitettiin 
kotapataan oikeasti ja lopul-
lisesti kypsymään ja tieten-
kin muiden mausteiden li-
säksi joukkoon romauteltiin 
suolaa. Maistelijaporukka 
toimi erinomaisesti. Koska 
heistä ei kukaan alkanut oi-
rehtimaan, katsottiin, että 
käristys on suurelle yleisöl-
le tarjoilukelpoista ja laitet-
tiin perunat tulelle. Ajoitus 
osui kohdalleen, koska koko 
touhu oli valmiina kym-
menkunta minuuttia ennen 
ilmoitettua ruokailun alka-
misen aikaa. 

Syömäporukkaa oli run-
saasti. Kaikki eivät mahtu-
neet kerralla pöytiin, mutta 
jokaiselle jokin paikka löytyi 
sisätilasta, eikä tarvinnut 
mennä ulos syömään. 

Kun jälkkärit oli silipas-
tu naamaan ja torttukah-
vit päälle, alkoi vimmattu 
huutokauppa, jossa meni 
ylimääräinen käristys kuin 
kuumille kiville, samoin 
muut huutokaupattavaksi 
laitetut elintarvikkeet. Ar-
vontaan lahjoitetut tavarat 
menivät onnellisille voitta-
jille. Kaikki mahtuivat ovi-
aukkoja isontamatta ulos, 
hirviporukalle jäi vain jälki-
järjestelyt ja toteaminen, että 
oli mahtava kylätapahtuma 
ja toivottiin, että jospa se kä-
ristys jossakin vaikuttaa.

Erkki Honkanen.

LVI-CENTER OULU OY
LÄMMITYS- JA KÄYTTÖVESI-
SANEERAUKSET

Tunnetut merkit
•	Tarvikemyynti	
•	Asennus	
•	Huolto

Oras	Safira	allashana
Bidetta	1012

PUDASJÄRVI
Alpo	Siekkinen	040	350	8905
Kauppatie	1
93100	Pudasjärvi

OULU
Ari Haukipuro
Moreenikuja	3
90630	Oulu

PYYDÄ 
TARJOUS!

Gustavsberg 
Logic	5192	pesuallas

Onnline 
pullovesilukko

KYLPYHUONEESEEN 
ASENNETTUNA  
LÄHIALUEELLE 325,-
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KoruIlona avoinna ma-pe 9-17 la 9-13. 
Keskustie 30, Ranua, puh. 044 362 3822

alk.

Joulun pidennetyt aukioloajat: Ma-pe klo 9-18, la klo 9-15, su klo 12-16

~ Meiltä myös kello- ja kultasepänpalvelut sekä kaiverrus ~

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

Kalevala Korun 
uutuus!

My SAAGA
keräilykoru

tutustu osoitteessa 
mysaaga.fi

Lahjaksi...

Hopeakorusettejä

alk. 25€

LoveLinks
by Aagaard

Kakkulapio

39€

Meiltä myös lahjakortit!

Ögön Design
alumiinilompakko

29€
Kultakoruja

25€Joulupöytään...
Kahvilusikat

6 kpl

89€

Suomi 
Chippendale 
pöytähopeat

Perjantaina 3.12. oli Pudas-
järven kirkossa konsertti, 
jossa lähes kirkon täyteisen 
yleisön kanssa virittäydyt-
tiin itsenäisyyspäivän ja jou-
lun tunnelmaan. 

Konsertissa kuultiin Pu-
dasjärven seurakunnan 
kirkkokuoron ja ooppera-
laulaja Hannu Niemelän 
sekä kanteletaiteilija Sari 
Hukarin musiikkiesityksiä. 
Kuoronjohtajana toimi kant-
tori Jukka Jaakkola. Piano- ja 
urkusäestyksistä vastasi pia-

Kirkkokonsertti 
itsenäisyyspäivän ja 
joulun tunnelmissa

nisti Markus Vaara. Kirkko-
kuoron esittämissä lauluissa 
isänmaalliset laulut kertoi-
vat menneitten polvien esi-
merkillisestä rakkaudesta 
isänmaatansa kohtaan. Jou-
lulaulut muistuttivat joulun 
sanomasta. Konsertin tuot-
to meni lasten ja nuorten 
sekä veteraanien hyväksi. 
Konsertin järjestäjänä toimi 
Pohjois-Pohjanmaan Lasten 
ja Nuorten Tuki ry, Pudas-
järven seurakunta, Pudasjär-

Konsertin piano- ja urku-
säestyksistä vastasi pia-
nisti Markus Vaara.

Oopperalaulaja Hannu Niemelä lauloi yksin ja myös kirkkokuoron kanssa yhdessä. 

ven kaupunki ja Sotkajärven 
kyläyhdistykset. (ht)
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Opistolaiskunta ja kansalaisopisto järjestävät opiston 
opiskelijoille, opettajille ja kaikille toiminnassamme 
mukana oleville
WANHAN AJAN JOULUJUHLAN HETEPIRTILLÄ
sunnuntaina 12.12.2010 klo 14.00 alkaen
Ilmainen linja-autokuljetus kansalaisopistolta klo 13.00 
ja S-marketin edestä klo 13.05.
Ilmoittautumiset linja-autokuljetukseen opistolle
viimeistään torstaina 9.12.2010, puh. 040-5088 490 
tai 040-8266 431, 
tai sähköpostitse: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
Buffetissa torttukahvi 1,50 €
Sydämellisesti tervetuloa juhlaan!

PILATES-PERJANTAIT
Joulukuun kokoontuminen 10.12.Pudasjärven kansalaisopisto tiedottaa

JOULULAHJAVINKKEJÄ!

Ilahduta lähimmäistäsi kansalaisopiston kurssilahjakor-
tilla! Lahjakortti kirjoitetaan halutulle summalle ja kortin 
voi ostaa opiston toimistosta. Lahjakortin saaja valitsee 
opiston kurssitarjonnasta, mille kurssille hän haluaa 
osallistua.

Puhos - kylämme historia 
-kirjaa saatavana opistolta!
Hinta 65 € (sis. alv) Kirjaa toimitetaan myös 
postiennakolla, jolloin hintaan lisätään postikulut.

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).

Myydään King-hieromalaite, jon-
ka hinta on ollut 570 e. Laite on 
uusi ja helppo käyttää. Sopiva 
esim. lahjaksi. Käteisostajalle hin-
ta 450 e. Puh. 040-57 60 286.

Polaris 500XC SP vm. 2006 ajet-
tu 3300 ml. sähköpakki. erittäin 
siisti. puh 045 6515628.

Myydään Pro Hair Styler -hius-
ten muotoilulaite, 3 erilaista 
kiharrinta. Sisältää puhaltimen. 
Laite on uusi ja helppo käyttää. 
Hinta 40 e. Sopii myös lahjaksi. 
Puh. 040-57 60 286.

15” talvirenkaat hp 70€, p. 0440 
923 946.

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

Myytävänä polkupyöriä, aikuis-
ten vakio ja vaihdepyörät, upeita
mummonpyöriä, lasten ja nuor-
ten pyörät, jopo. Otan vastaan 
joutilaat ja raadot. p 040 504 
2814.

Toyta  Garina II vm. 88 veto-
koukku, Lisävalot, keskuslukko. 
Ikäisekseen siisti, hyvä peltinen.
Hp 440€, puh. 0440 923 946. 

Tervetuloa Jouluostoksille AarreArkkuun!

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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Huom! Joulukuussa Avoinna Joka Päivä! Ma-To 10-17, nyt Pe 9-21, La 10-14 ja SU 12-16

Kannattaa lukea! :)

Mahtavia Tarjouksia! * Joulukortit 10 kpl vain 2€ * 2-osaiset Joulukorttipakkaukset, joissa 12 kpl kortteja/kuoria vain 3,95€ *
* Koululais-Joulukortit 20 kpl/pakkaus vain 1,90€ * Joulupakettitarrat 20 tarraa/pakkaus vain 1€ …lisää Tarjouksia myymälässä!

Uutuuksia ja Mukavia Lahjoja löydät AarreArkusta...
- Joulupukin asu 

Halvalla! 
Vain 6,95€ 

(ovh.15,90€)

- Ihania Kynttilöitä
- Parafiinituikkuja 
- Alustoja 
- Koristekiviä
- Koristehiekkaa
- Lyhtyjä

- Hauskoja
erilaisia 

Tonttulakkeja

- Ihania Joulukoristeita
paljon erilaisia

- Askartele Ihania Joulukortteja
 ja – koristeita. Askartelutarvikkeita

ja vinkkejä löydät meiltä! 

- Aikuisille, Nuorille ja 
Lapsille

erilaisia Lautapelejä ja 
Palapelejä, Pulmapelejä jne. 

- Poikien ja Miesten                                         
Suosikkeja! 

Radio-ohjattavia
Autoja ja traktoreita

...ja paljon muuta! Tule tutustumaan!

- Monenlaisia hauskoja/ 
hyödyllisiä Hupituotteita 

- Tanssimattoja ja 
musiikkimattoja
Leluja...

Tule tekemään Hyviä löytöjä! :)
Muistathan, että Perjantaina on 

Shoppailuilta,
AarreArkku on avoinna Pe 9-21

Palvelemme myös Sunnuntaina 12-16.



lauantaina 11.12.2010
Pudasjärven Liikuntahallilla 

klo 9.00 - 14.00

JOULUMYYJÄISET

Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097, 
Marko Koivula 0400 771 118

Pudasjärven Kaupunki                                                            Pudasjärven Urheilijat
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TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

ISÄNNÖINTEJÄ

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

KODINKONEHUOLTOA

KÄSITÖITÄ

MAANSIIRTO-,	KAIVINKONE-,	LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

Kotipalvelua Pudasjärvellä

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

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

LUKKO- 	JA	
AVAINPALVELUT

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

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

TAKSIPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA
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

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.

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI - 	JA	HOIVAPALVELUITA 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  §§ §§

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

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

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

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

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

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

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

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

Li ikehakemisto

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

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa! Ota yhteys p. 040 1951 732
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Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalaisen 
ja Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperin-
teestä 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 kir-
jastossa 15.11.-3.12.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Asmuntin maa-ja kotitalousseuran tupailta Karestilla torstai-
na 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: 10.12. Woyzec, 11.12. Naseva, 
17.12. Chanel Four, 31.12. Mia Mäkeläinen ja Siluetti.
Kinkkubingot HETEPIRTILLÄ la 11.12. klo 14.00. Järjestää Heteky-
län Nuorisoseura ry. 
Joulumyyjäiset Liikuntahallilla 11.12. klo 9-14. Ks. www.pudas-
jarvi.fi	->ajankohtaista	->tapahtumat	->muu	tapahtuma
Pikkujoulutanssit Hetepirtillä 11.12. klo 21-01 esiintyy Haave-
kuva. Järj. Hetekylän ns.
Bingo Iinattijärven koululla 12.12. klo 12. Pääpalkinto 250 € lahja-
kortti. Ser. kerran bingo 26.12. 
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?

ke 15.12 klo 19.Kipinän koululla
Kauneimmat joululaulut

Kipinän kyläseura ja Pudasjärven seurakunta

Tervetuloa!Torttukahvit

Mukana kanttori Jukka JaakkolaKaaos-esitykseen (komedia). Esityksen jälkeen ruokailu. 
Omavastuu 25 €/hlö, sis. kyydin, lipun ja ruokailun. 

Lähtö linja-autoasemalta klo 17.00. 
30 ensiksi ilmoittautunutta sopii mukaan. 

Sitovat ilmoittautumiset 9.1.11 mennessä Inkerille
p. 040-5629152 tekstiviestillä miel. iltaisin.

Ystävä mukaan, omavastuu 25 €.
Tervetuloa jäsenet ystävän kanssa!

PAM Pudasjärven os. 208 järjestää

la 29.1.2011 klo 19.00
teatteriretken Ouluun

Johtokunta

Toivotamme jäsenistömme, myös kannattaja-
jäsenet, tervetulleeksi juhlaamme.

Vietämme jälleen yhteistä 
JOULUJUHLAA

sotaveteraanit ja sotainvalidit 
naisjaostoineen

ke 15.12.2010 klo 11.00 
seurakuntakodissa

Kokkokylän Metsästysseura ry:n  

HIRVIPEIJAAT

Hirviporukka

Maanomistajat, seuranjäsenet 
ja kyläläiset Tervetuloa!

su 12.12.2010 klo. 12.00 
Konttilan Hirvipirtillä.

Elävää joulumusiikkia. Joulupukki jakaa  jokaiselle 
lapselle pienen lahjapaketin! Ruokailun järjestämiseksi, 

ilmoittaudu	10.12	mennessä	Marille	040	529	2317.

Puurojuhla jäsenillemme
Liepeen pappilassa 18.12.2010 kello 12.00-14.00.

Tervetuloa virittäytymään joulutun-
nelmaan herkullisen ruoan ääressä!MTK Pudasjärvi

Kirkolliset 
ilmoitukset
Pudasjärvi

Messu
seurakuntakodissa su 12.12. 
klo 10, Juha Kukkurainen, 
Keijo Piirainen.  
Kauneimmat joululaulut:
Iinattijärven kylätalossa la 
11.12. klo 17, Puhoksen ky-
lätalossa su 12.12. klo 13, Li-
von koululla su 12.12. klo 14, 
seurakuntakodissa su 12.12. 
klo 19 (mukana nuorisokuo-
ro), Sarakylän kappelissa 
su 12.12. klo 19, Paukkerin-
harjun kylätalossa ti 14.12. 
klo 19, Kipinän koululla ke 
15.12. klo 19, kirkossa to 
16.12. klo 19, Kuren kyläta-
lossa pe 17.12. klo 19, Syöt-
teen kylätalossa la 18.12. klo 
16, kirkossa ke 22.12. klo 19.  
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkona 15.12. klo 10-
13.  
Ystävän kammari
jouluruokailee Puhoksella ti 
14.12.. Linja-auto lähtee klo 
11 srk-talolta ja paluu klo 15 
mennessä. Ruokailu maksaa 
10e ja kyyti on ilmainen. Il-
moittautumiset ruokavalioi-
neen kirkkoherranvirastoon 
10.12 mennessä.  

Omaishoitajien
joulupuuro seurakuntako-
dissa ma 13.12. klo 11.  
Kuulovammaisten kerho 
seurakuntakodissa to 16.12. 
klo 11.  
Kuorot:
Vox Margarita ke 15.12. klo 
18 kirkossa, nuorisokuoro 
to 9.12. ja to 16.12. klo 16.30 
, kirkkokuoro to 9.12. ja to 
16.12. klo 18. Eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 15.12. klo 
13.  
Perhekerhot
seurakuntakodissa to 9.12. 
torstain perhekerhon puu-
rojuhla klo 10-12 ja ma 13.12. 
maanantain perhekerhon 
puurojuhla klo 10-12.  
Kirkkoherranvirastossa
myynnissä Pohjois-Pohjan-
maan kanttorikuoron cd-
levy ”Valon lähde ainoa”, 
hinta 18 €.  
Rauhanyhdistykset:
Joulujuhlaseurat Jongul-
la Paukkerinharjun ky-
lätalossa pe 10.12. klo 19 
(A.Niskasaari). Raamattu-
luokka Sarakylässä Juhani 
Jurmulla pe 10.12. klo 19. 
Joulujuhlaseurat Ervastin 
koululla su 12.12. klo 14 
(U.Illikainen). Joulujuhla-
seurat Kurenalan ry:llä su 
12.12. klo 16 (T.Kujala).  
Kastettu:
Tommi Tapani Pyykkönen, 
Lumia Anna Sofia Hiltula  
Haudattu:
Anni Sarjanoja 97 v, Yrjö 
Aukusti Hyttinen 86 v  

Pudasjärven JHL 330 syys-
kokous Puikkarissa 23.11 
käsitteli syyskokouksessa 
Pudasjärven kaupungin tek-
nisen puolen kilpailuttamis-
asiaa. 

Teknisen sektorin siivous 
ja kiinteistöhuolto on kil-
pailutettu, tarjousta ei oma 
yksikkö ole voinut jättää. 
Näyttää siltä, että kaupun-
ki ulkoistaa nämä tehtävät 
hinnalla millä hyvänsä. Tar-

JHL	330	syyskokouksen	julkilausuma													
joukset on pyydetty liikkeen 
luovutusperiaatteella, mutta 
mitään varmuutta ei ole, että 
nykyinen henkilöstö saisi 
jatkaa uuden firman palve-
luksessa.

Erityisesti ihmetyttää se, 
että kaupunki ei laske mene-
tettyjä verotuloja, eikä pitkä-
aikaistyöttömyyttä, joka on 
monen työntekijän kohtalo, 
eikä eläköityvien työnteki-
jöiden eläkeleikkausta.

Syyskokous kantoi huolta 
tilanteesta, kun pitkään pal-
velleet ja lähellä eläkeikää 
olevat työntekijät ovat me-
nettämässä mm. tulevissa 
eläkkeissä useita kymmeniä 
euroja, jopa pari sataakin eu-
roa, kun heidän eläkejärjes-
telmänsä muuttuu KVTEL:n 
puolelta TEL:n ja  ns. lisäelä-
keosuus jää pois. Kuntapuo-
len perustehtävissä työsken-
televillä on jo muutenkin 

pienet eläkkeet ja lisäeläk-
keen osuus olisi heillä säi-
lynyt, mikäli he olisivat saa-
neet työskennellä eläkkeelle 
saakka kuntasektorilla.

Yhdistys vetoaa Pudas-
järven kaupunkiin työllistä-
jänä, että pitkään kaupun-
gilla työskennelleet ja lähellä 
eläkeikää olevat työntekijät 
saisivat jäädä kaupungin 
palvelukseen.
								Pudasjärven	JHL	330

Ennakkoilmoittautumiset 
13.12.2010klo 15.00 mennessä 

numeroon 044 0822130 tai (08) 822138

ke 15.12.2010 klo 13.00 Suojalinnalla.

Tervetuloa!

Järjestää: Pudasjärven työttömien yhdistys ja 
Kesseli ry  

Ken lahjan tuo, se lahjan saa!

Yleinen joulujuhlaYleinen joulujuhla

Pudasjärven Riistanhoitoyh-
distys ja Lions Club Hilimat 
järjestivät sunnuntaina 21.11 
Pudasjärven seurakunta-

Yleiset hirvipeijaat seurakuntakodissa
kodilla yleisest hirvipeijaat 
henkilöille, joita ei ole kut-
suttu metsästysseurojen ja 
hirviporukoiden peijaista-

pahtumiin. Kutsua noudatti 
reilut 120 henkeä. Hirvikei-
ton keittämisestä ja tarjoilus-
ta vastasivat leijonanaisklubi 

Hilimat. -Otimme ilolla vas-
taan tällaisen palvelutehtä-
vän, joka on meidän perus-
ajatuksemme mukainen 

”Me palvelemme”, ker-
toi Hilimojen viime kauden 
presidentti Aila Helve. Ta-
pahtumassa myytiin myös 
arpoja, joissa oli palkintona 
hirvenlihaa. Tapahtuman 
yhteydessä Sotainvalidien 
Veljesliiton Pudasjärven 
osasto luovutti Pudasjärven 
Riis-tanhoitoyhdistykselle 
Veljesliiton pienoisliiton 
pienoislipun kiitokseksi pit-
käaikaisesta yhteistyöstä.  
(ht)

Seurakuntakodin peijai-
sissa kävi reilut 120 hen-
keä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Iso-Syötteen, Hulhavanahon ja Luokkavaaran asemakaavojen muutos ja laajennus kos-
kee tiloja Hulhavanaho 55:55, Rakka II 55:42 ja Rakka III 55:43 sekä Pudasjärven val-
tionmaata 10:1. Kaavoitettava alue sijaitsee Iso-Syötteen koillispuolella, Pärjänjoentien, 
Syötekyläntien ja Pärjänkievarintien ja Syötetien välisellä alueella. Kaavoitus perustuu 
kaupungin ja maanomistajien välisiin maankäyttösopimuksiin. Myös muilla suunnittelu-
alueen maanomistajilla on mahdollisuus liittyä kaavoitukseen.

Asemakaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään seuraavat kuulemistilaisuudet:
1) Safaritalo, 08.12.2010 klo 17.30-, osoite Romekievarintie 4, Syöte
2) AirIX Oy:n toimitilat, 13.12.2010 klo 12.00-, osoite Arkistokatu 4, 4. kerr., Oulu
 
Kaavoihin liittyvää materiaalia on lisäksi nähtävillä 9.12.2010- 23.12.2010 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi tai www.paikkatietieto.airix.fi. / Nähtävänäolon aikana on osallisilla 
ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 02.12.2010 
Kaupunginhallitus

Pudasjärvi

Tilaisuus mielipiteen esittämiseen 
asemakaavaa valmisteltaessa

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 
kaupungintalolla su. 12.12.2010 klo 19.00. 

Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa vierailijoina kansanedustajat 
Antti Rantakangas ja Tuomo Hänninen.

Suomen Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjärjestön

Jyty Pudasjärvi ry:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään Uimahalli Puikkarissa, 
keskiviikkona 15.12.2010 klo 18.00.
Hallitus kokoontuu kello 17.30

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

PUDASJÄRVI
Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuus-
ton istuntosalissa (Otava) torstaina 16. päivänä joulu-
kuuta 2010 alkaen klo 17.00.  Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista on nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla.  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 21.12.2010 klo 12.00-
15.00.

Pudasjärvi 7.12.2010

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

Sosiaalivirasto on suljettu to 9.12.2010 henkilökunnan 
koulutuspäivän vuoksi.

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat
Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sekä 1.1.2011 alkaen Simon kunta

oulunkaari.com

Pudasjärven 
perhepalvelut 
tiedottaaJohtokunta 

kokoontuu	klo	12.

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven 
yhdistyksen 

syyskokous
kaupungintalolla 
su	19.12.2010	
klo	13.00.

Esillä sääntö-
määräiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Kahvitarjoilu!

Eläkeliiton jäsenmäärä voimakkaassa kasvussa
Maamme suurin eläkeläis-
järjestö Eläkeliitto täytti ku-
luvana vuonna 40 vuotta. 
Järjestön jäsenmäärä Suo-
messa on tällä hetkellä noin 
125 000 ja määrä on viimei-
sinä vuosina ollut voimak-
kaassa kasvussa. 

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Heikki Heikkilä osallistui 
marraskuun lopulla Elä-
keliiton liittovaltuuston 
kokoukseen, joka pidettiin 
40-vuotisjuhlan merkeissä 
yhdistyksen omistamassa 
Lomakeskus Pihlajaran-
nassa Salossa. Julkaisemme 
kokousmatkalta Heikkilän 
kirjoittaman matkakerto-
muksen.

Liittokokousmatka oli jäl-
leen mielenkiintoinen, tosin 
myös rasittava, koska ”kau-
as on pitkä matka”.  Lähdin 
maanantaina klo 3:05 autolla 
Ouluun, josta matka jatkui 
linja-autolla Lehmirannan 
lomakeskukseen. Matkan 
varrelta linja-autoon nou-
si muita liittovaltuutettu-
ja. Perille saavuttaessa klo 
15:30 meitä oli 32 henkilöä. 
Kiirettä piti, jotta ehti käydä 
vähän juoksulenkillä ennen 
ruokailua ja seminaarin ava-
usta. Seminaarin avauksen 
suoritti Eläkeliiton puheen-
johtaja Hannu Tenhiälä toi-
voen meitä syventymään 
seminaarissa käsiteltäviin 
ensivuoden toiminta- ja ta- Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Heikkilä.

loussuunnitelmiin. Samalla 
hän kertoi vasta valmistu-
neen Lehmirannan laajen-
nusosan työvaiheista ja ra-
hoitustilanteesta.

Seminaari jatkui tiistaina 
klo 13:30 saakka, jonka jäl-
keen valmistauduttiin laa-
jennusosan vihkijäis-juhlaan 
ja samalla liiton 40. juhla-
vuoden päätöstilaisuuteen. 
Juhlan alussa olivat viralliset 
vastaanotto- ja onnitteluter-
vehdykset, joihin meillä liit-
tovaltuutetuilla ei tarvinnut 
osallistua. Juhlan ohjelma oli 
laadukasta. Erikoista oli his-
toriikin esitys, joka esitettiin 
kuvaelman muodossa ilman 
yksitoikkoisia vuosilukuja. 
Juhlan päätteeksi nautittiin 

juhlakahvit ja lopuksi olivat 
juhlatanssit orkesterin säes-
tyksellä.

Keskiviikkoaamuna alkoi 
varsinainen liittokokous, 
jossa päätettiin ensivuoden 
toiminnasta ja tehtiin henki-
lövalinnat erovuoroisten liit-
tohallituksen jäsenten pai-
koille. Pohjois-Pohjanmaa 
sai Seija Hatulan jättämälle 
paikalle Lauri Knuutilan 
Oulaisista.  Lauri valittiin 
myös liittohallitukseen 2. 
varapuheenjohtajaksi.  

Liittovaltuusto päätti 
myös antaa julkilausuman, 
jossa korostetaan eläkkeiden 
tasokorotuksen ja verotuk-
sen epäoikeudenmukaisuut-
ta.  (Heikki Heikkilä)
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Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260. 
Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa! 

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626 
Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

JOTTA ONNISTUISIT KERRALLA

www.rautia.fi

Lynx 5900 – 91  

2800,-

Lynx Enduro 

600 S 01 -07  

6400,-

VAIHTOKELKAT:
Narvi Mirva Es 
kiuas säiliöllä

Kiuaskivet 
Parhaat 
löylyt

Mobil 1 
5-50 W 

rally 
formula 

4 l

Lynx Explorer 500 – 01  

3200,-

Lynx Forest fox -99 2800,-

Ski-Doo GTX 380 -05 4200,-

Ski-DOO 440 -96  2100,-

Ski-Doo 600 SDI -08  8500,-

Polaris XC SP 500 -07  3250,-

Artic Cat F6 SNOPRO -05  

3400,-

299,-

/2 ltk

10,-

Rikkasetti 
Sini 

musta

19,90
29,90

Mönkijän 
Emppu 2000 
tukkikärry

Mönkijä Honda 
420 FPM  

ohjaustehostimella

Moottorikelkka  
Lynx/Ski-doo        

2011
Myös 

rahoitukset!

Esittelypäivän 
tarjous:

MAKKARA 
TARJOILU 
klo 10-16

550,-

ENSIESITTELYSSÄ 
huippu uutuudet 2011 pe 10.12.2010

TERVE-
TULOA 
JOULU-

TORTTU-
KAHVILLE 
pe 10.12.

Valitse vierestä makusi mukaan
Olitpa aloittelija tai harrastelija, näillä leveillä 
rinteillä voit kokea laskemisen nautintoa.

Pitkiä haasteellisia rinteitä vaativampaankin 
makuun.

Täällä voit aloittaa temppujen tekemisen. 
Junnuparkista löytyy mm. matalia reilejä, pikku-
boxeja, minicornereita.

2 kpl 400 m pitkiä rinteitä. Ilmaiset hissit: 
suksikaruselli, taikamatto, naruhissi. Lisäksi 
nappihissi. Koko perheen hauskanpitopaikka. 
Täältä löytyy leveät ja turvalliset rinteet aloit-
telijoille ja harrastelijoille. Lumimaassa viihtyy 
koko perhe: Temppurata, aaltolatu, pulkkamäki, 
leikkipuisto, lumilinna, makkaranpaistopaikka, 
lasten hoitopaikka

Yksi Suomen pisimmistä parkeista. Boxeja, 
cornereita, erilaisia pressejä, reilejä, bonkkeja, 
spineja, dance floor.

Metsään raivattuja vapaalaskureittejä. Suomen 
ykköspaikka puuterilumen laskulle, vapaalaski-
jan paratiisi.

HEI TE 
KAIKKI TENAVAT
Lumimaassa te  tena-
vat voitte viettää ai-
kaa samanikäisessä 
seurassa tai harjoitel-
la liikkumista suksilla.

Jotta opettelu olisi 
teille mahdollisimman 
helppoa ja miellyt-
tävää, voitte harjoitel-
la tasapainoa suksilla 
karusellihississä tai 
nousta rinnettä ylös 
taikamattohissillä. Lu-
mimaasta löytyy myös 
nappihissi, josta voi 
jäädä pois kolmesta 
eri kohdasta. Rinteitä 
on kaksi, ne ovat erit-
täin leveät ja 400 m 
pitkät. Lumimaassa 
on 3 ilmaista hissiä!

Nähdään 
Lumimaassa!

www.syote.fi
JÄTÄ LIPPUJONO VÄLIIN!
Osta liput vaikka kotisohvaltasi käsin osoitteesta

HISSILLÄ YLÖS, 
PAINOVOIMALLA ALAS

JA SITTEN MÄKEEN!

Iso-Syötteellä on 10 hissiä, joista 3 on ilmaista. 
Rinteitä on joka makuun, kaikkiaan 16 kpl ja 
lukematon määrä metsäreittejä.

Iso-Syötteeltä
Sinäkin löydät itsellesi 
sopivan rinteen!


