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PUDASJÄRVI-lehti nro 50 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.12.2010

Painopalvelut 
kauttamme

-Esitteet
-Kirjepaperit- ja 
 kuoret
-Käyntikortit
-Tabloid -lehdet
-Valokuvaus-
 palvelut

Pudasjärvi-lehti
Puh. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

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

Perjantaina 17.12

Wintti
Pe avoinna 23.00-04.00

Lippu 4€ sis. ep.

TULOSSA!

TERVETULOA!

CHANEL FOUR

31.12 Mia Mäkeläinen 
	 ja	Siluetti	

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 12€ sis. ep.

Joulunajan aukiolot;
20.12    klo 20-22
21,22,24				 suljettu
25.12  klo 20-04
Joulun välipäivät klo 16-24

23.12. torstaina kaikenkansan 
pikkujoulut!Tarjoamme kahvit 

piparin ja pullan kera!

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

MIESTEN
KERRASTO
100% puuvilla

099 pss

ATRIA
UUNI-
LENKKI
400g

PULLAPIRTTI 
MUMMON
VEHNÄ-
GRAHAM
SÄMPYLÄ 8kpl

LETTI-
PITKO

249

ATRIA UUNI-
BROILERIN 
FILESUIKA-
LEET 630g

349 rs

ATRIA
SAUNA-
PALVI
350g
siivu

199 rs

LASTEN DISNEY
UIMAPUVUT

790
1290
UIMA-
HOUSUT 940

LASTEN SIILI 
PYJAMA

1990

LEHMÄ
TORKKUPEITTO

2690

LASTEN
RAITAPAITA
14,50

990

LASTEN
FLEECE 
VÄLIASU

1350

NAISTEN
RUUTUKUOSI
TOPPATAKKI

25,-
NAISTEN
FARKUT
D-MITOITUS

1990

099

KUUMA 
JUOMA-
LASI
6 kpl

KONEPESUN 
KESTÄVÄ 
JALALLINEN 
LASIMALJA

1290 295 kpl

HILLO/GLÖGI 
MUTKA-
LUSIKKA
JA LEIKKELE-
HAARUKKA 990 kpl

Tervetuloa asioimaan

P. 0440 821 040 Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA

KIRJAKAUPPAANKIN ON 
KORVATUNTURILLA VALMISTETTU MONENLAISIA 

LAHJOJA PUKINKONTTIIN SOPIVIKSI…

KIRJAKAUPPAANKIN ON 
KORVATUNTURILLA VALMISTETTU MONENLAISIA 

LAHJOJA PUKINKONTTIIN SOPIVIKSI…

19,9519,95
(36.23)

Suuri 
Ennätyskirja

19,9519,9019,90
(30.30)

 Veli Käsmä 
Salakaato

Vapaa Iijoki

29,00

Aili Pelttari
Jonkulaiset 2

45,00

(44,05)

LELUVALIKOIMASSA ON 
MONENLAISTA...

20,00 20,0020,00

Aito 
Rummicup 

peli

24,0020,00 24,00
(39.00)(29,00)

Rubik’s 
slide

yli 10 000 
erilaista tehtävää 

Labyrint 
duel peli

8-99 vuotialle

VAINVAIN

VUODEN 
2011 

KALENTERIT  
meiltä seinä-

kalenteri taskulla

6,90

PALVELEMME: 
SUNNUNTAINA 
klo 12.00-16.00,

JOULUVIIKOLLA 
klo 9.00-18.00 ja 
JOULUAATTONA 

klo 9.00-12.00

Hyvän Joulun toivotus jokaiselle,
 Hyvä Joulu totetuu jo sydämen tasolla.

 Kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille asiakkail-
lemme ja yhteistyökumppaneillemme

Te olette mahdollistaneet kirjakauppatoiminnan 
Pudasjärvellä.

Lahjoitamme joulumuistamiset Pudasjärven 
Työttömien yhdistykselle.

29,00

45,00

LELUVALIKOIMASSA ON 
MONENLAISTA...

KIRJOJEN VALIKOMA ON 
LAAJA JÄNNITYSTÄ, 

ROMANTIIKKAA, TIETOA...

KIRJOJEN VALIKOMA ON 
LAAJA JÄNNITYSTÄ, 

ROMANTIIKKAA, TIETOA...

Kirjailija 
Veli Käsmä 

liikkees-
sämme  

ke 22.12. 
klo 11-18

KOILLIS-TELE
Kauppatie 6. Pudasjärvi

myynti (08) 821 620, asennus 044 0821 622,
huolto 044 0821 620, Pasi Puurunen 044 - 5470 703

RMX-10 Multimedia mikseri

Madboy MFB-1000 
Karaoke DVD-Soitin

- Kytke laite DVD:hen, 
 PC:hen, PS2:een tai 
 VHS:ään
- Kaksi mikrofonin-
 liitäntää omilla volume säädöillä
- Äänenvärisäätö
- Kaiun säätö 59,-
- Soittimen mukana 2 mikrofonia
- Säädettävä digitaalinen kaiku
- Muistikortin- ja Muistitikun-lukijapaikka
- Etupaneelissa on suorat biisivalintanäppäimet sekä päätoiminnot 
- COPY toiminnolla voit kopioida musiikkia CD levyltä muistitikulle 
tai -kortille

169,-
Madboy MFB-2000 Pro 
Karaoke DVD-Soitin
- ammattikäyttöön tarkoitettu
- Ammattitason Reverb-kaiku
- kestävävämpi malli, 
 kuin MFB-1000
- HDMI-Liitäntä 229,-

UUTTA! 
Karaoke-

levyt 
alkaen:

Samsung DVD-Soitin 

- Toistaa DVD:t, sekä CD:t
- Vioittuneiden levyjen palautus
 ohjelma
- DivX-toisto
- JPEG-toisto

OBH Nordica 
Shiatsu hieromaistuin

- kuusi erilaista hieromaohjelmaa; 
 Shiatsuhierontaa ja rullaavaa 
 hierontaa koko selän sekä ala- ja 
 yläselän alueella. 
- Nopea lämpötoiminto rentouttaa 
    selän ja hartiat 
   hetkessä.

9,- /kpl

Mikit meiltä

19,-alk. /kpl

65,-

279,-
Palvelemme:

ma-pe klo 9.00-17.00
la klo 9.00-13.00
su 19.12. klo 12-16

59,-

169,-

229,-

9,-

19,-
65,-

279,-

Laulellen Jouluun...Laulellen Jouluun...

!
Karaoke-
laitteen 
ostajalle 

5 kpl karaoke-
levyja kaupan 

päälle!

Karaoke-
laitteen 
ostajalle 

5 kpl karaoke-
levyja kaupan 

päälle!

Fortum myy osuutensa 
Energiapolarista s. 3

Valtio tukee kaupungin 
tasapainoitustoimia 

ks. takasivu
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PUDASJÄRVI-lehti

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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen 
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Ensio Koivula
040 910 0852
Toimittajat: 
Rauni Räisänen 
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

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

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

Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu 
ilmoituksen poisjäämisestä 
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu 
enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n 
kuluessa ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

HARTAUS

Herran syntymä on lähellä

Neljännen adventtisunnun-
tain iltana Pudasjärven kir-
kossa saa pysähtyä joulun 
sävelten ja sanoman äärel-
le. Pudasjärven seurakun-
nan Vox Margarita-kuoro 
on valinnut tämänvuotisen 
joulukonserttinsa teemak-
si ”Rauhaa elämään kiirei-
seen”. Konsertin ohjelmisto 

Rauhaa elämään kiireiseen
Kuorolaulujen myötä

on yhdistelmä perinteisiä 
joululauluja uusien suoma-
laisten ja pudasjärveläisten 
joululaulujen rinnalla.  

Joululaulujen sävelet liit-
tävät kristikunnan ympäri 
maailmaa riemuitsemaan 
joulusta. Laulut kutsuvat 
meitä myös hiljentymään ja 
rauhoittumaan joulun kes-

keisimmän sanoman äärelle. 
Ensimmäisenä jouluna en-
kelit lauloivat ylistyslaulua 
paimenille. Tänä jouluna me 
kaikki saamme olla mukana 
tässä enkelien laulussa.

Konsertissa sataa 
myös enkelilunta sävel-
ten ja sanojen tuottamana.  
”Enkelilunta”-laulun sanat 

on kirjoittanut Pirkko Aro-
la ja sen on säveltänyt Kari 
Jantunen. Viimeisten vuo-
sikymmenten joululaulus-
ta konsertin ohjelmistoon 
on valittu Pekka Simojoen 
ja Petri Laaksosen lauluja: 
”Tulkoon joulu”, ”Huurtei-
nen metsä ja luminen maa” 
sekä ”Minä tulin sinua var-

ten” kertovat joulun sano-
maa tämän ajan sävelin. 

Perinteisiä joululauluja 
edustavat ranskalainen sä-
velmä ”Heinillä härkien kau-
kalon” kiiminkiläisen musii-
kin taitajan Tuomo Nikkolan 
sovittamana ja Elin Krankin 
”Joulurukous”. Pudasjärven 
kotiseutumuseon leikekir-
jasta on peräisin oululaisen 
Paavo Sarkkaman laulu 
”Kuule – kellot soivat!”. 
Laulu on julkaistu vuonna 
1934 Kaiku-sanomalehden 
joulunumerossa. Kautta 
maailman on vuosisatoja ju-
listanut joulun riemua G. F. 
Händelin ”Riemuita saa!”.  
Vox Margarita –kuorolle pe-
rinteisesti konsertin päättää 
sleesialainen sävelmä ”Maa 
on niin kaunis”. 

Kuoroa johtaa kanttori 
Keijo Piirainen. Konserttiin 
on vapaa pääsy. Yhteisesti 
laulettavan virren aikana 
kootaan kolehti Pudasjärven 
seurakunnan uusimmalle lä-
hetystyön nimikkokohteelle, 
Raamattutyöhön Kiinassa 
Suomen Pipliaseuran kautta. 
Näin koko konserttiväki saa 
antaa joululahjan työhön, 
jonka avulla Joulun sanoma 
tavoittaa uusia ihmisiä. Me 
kaikki saamme kuuluttaa 
enkelien tavoin: Teille on 
syntynyt Vapahtaja! 

Keijo Piirainen

Kuvassa Vox Marga-
rita-kuoro esiintymäs-
sä Lionsklubi Hilimojen 
5-vuotisjuhlassa. 

Messu
seurakuntakodissa su 19.12. 
klo 10, Jaakko Sääskilahti, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen.  
Lukion oppilaskuoron
konsertti- Lämmin lumi peit-
tää maan, seurakuntakodissa 
ke 15.12. klo 18. Kahvit.  
Kauneimmat joululaulut:
kirkossa to 16.12. klo 19, Ku-
ren kylätalossa pe 17.12. klo 
19, Syötteen kylätalossa la 
18.12. klo 16, Korpisen ky-
lätalossa su 19.12. klo 13 ja 
kirkossa ke 22.12. klo 19, mu-
kana kirkkokuoro.  
Vox Margarita-kuoron 
joulukonsertti
”Rauhaa elämään kiireiseen”, 
kirkossa su 19.12 klo 19. Ko-
lehti Suomen Pipliaseuralle.  
Lapsityön joulutapahtu-
ma:
Joulukuusi joulun salaisuutta 
etsimässä, seurakuntakodissa 

su 19.12. klo 15. Lapsia, jotka 
haluavat olla paimenina ja en-
keleinä pyydetään saapumaan 
seurakuntakodin päiväkerho-
tiloihin klo 14.40 mennessä 
pukeutumista varten. Kahvi- ja 
mehutarjoilu.  
Päivä- ja perhekerhot 
sekä lapsiparkki
ovat päättyneet tältä vuodelta. 
Kerhot aloittavat 10.1.2011 
alkavalla viikolla.  
Kuulovammaisten kerho
seurakuntakodissa to 16.12. 
klo 11.  
Kuorot:
Vox Margarita- kuoro ke 
15.12. klo 18 kirkossa, nuori-
sokuoro to 16.12. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 16.12. klo 18 
Hilturannassa, Sarakylän kap-
pelikuoro pe 17.12. klo 18.45.  
Diakoniatoimisto
on joululomalla 23.-29
.12.2010.  
Kirkkoherranvirastossa
myynnissä Pohjois-Pohjanmaan 
kanttorikuoron cd-levy ”Valon 
lähde ainoa”, hinta 18 €.  
Rauhanyhdistykset:
Joulujuhlaseurat Hirvaskos-
ken ry:llä su 19.12.klo 16 (E. 
Illikainen). Joulujuhlaseurat 
Sarakylän koululla su 19.12. 
klo 19 (J. Lohi). Joululauluilta 
Kurenalan ry:llä su 19.12. klo 
17 (P.Lehto).  
Kastettu:
Sanni Seija Anneli Kälkäjä  
Avioliittoon vihitty:
Arttu Jouko Juhani Vänttilä ja 
Tiina-Maria Kosamo  
Haudattu:
Irja Elvi Aintio 75 v  

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

Kaakkurille turva eläinpuistosta
Pauli ja Esko Särkelä havait-
sivat oudon näyn Kovalam-
men jäällä Syötteellä viime 
viikolla saunan rappusilta 
katsellessaan. Jäällä oli joku 
outo lintu jolla oli nokka 
jäässä. Esko lähti tavoit-

tamaan lintua, joka pyrki 
äkäisesti karkuun, mutta ei 
oikein siinä onnistunut.  

Lähemmin tarkasteltu-
na lintu osoittautui kaak-
kuriksi, joka on hieman 
harvinaisempi talvivieras 

meidän korkeuksilla, kertoi 
Pauli Särkelä. Paulin tytär 
Katja toimitti linnun Ranu-
an eläinpuistoon turvaan ja 
saamaan eläinlääkinnällistä 
hoivaa. (ek)

Kaakkuri (Gavia stellata) on karujen sisävesien lintu. Sen kanta on Suomessa hie-
man vähentynyt, joten se kuuluu alueellisesti silmällä pidettäviin lajeihin. Lintu tal-
vehtii Länsi-Euroopan ja Välimeren rannikoilla Suomessa voi talvehtia 20–100 yk-
silöä. (wikipedia) 
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

MEILTÄ  LAHJAIDEAT 
PUKINKONTTIIN!

TERVETULOA!

Musti ja Mirri KIIMINKI, Lempiniementie 4, 90900 Kiiminki
Puh. 044 5892 589. Avoinna ark. 10-18, la 10-14

Musti & Mirri sekä Hurtta lahjakortit

Laaja valikoima 
herkullisia, 
savustettuja 
luita!Kaikki kissojen raapimapuut

Musti & Mirri Muhos, Kempele 
ja Kiiminki kiittää 

asiakkaitaan kuluneesta 
vuodesta ja toivottelee kaikille 

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2011!

ALE 20%-50%

Erä ALE 
pehmoleluja

5€/kpl
(ovh 16,90€) 10€/3 kpl

Koiralle: vehnättömät ruoat 
Alk. 13€/10kg, 

Nero 33€/30kg
lelut, valjaat, taluttimet, 

hiihtovyöt ja vetolaitteet

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

Eräkaverille, 
hevostelijalle 
ja koiraihmiselle 
lahjat pukinkonttiin

Hevoselle villaloimitarjous
paksuin 45€ (69€)

TARJOUKSESSA
Kuvan lähettävä 

riistakamera, myös 
normaalit suomenkielisenä

- FinnSvala ja ThermoSwed 
 väliasut
- Villapaidat
- Nahka- ja huopavuori-
 saappaat
- Testivoittaja : 
 Muckboot- lämpökenkä
- Pilkkivehkeet, verkot
- Puukot ja kuksat
- Täyssynteettinen  
 5W-40  öljy 3,50€ litra, 
 omaan astiaan!
- Autoglym tuotteet -30%

Saimme lisää kysyttyä 
HAUDUTUSPATAA!

Varatut voi noutaa mutta 
vapaitakin löytyy:)

Täyden Palvelun Asekauppa

Kauneuskeskus
Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08-821595

Lahjaksi 
hemmotteleva 
hoitolahjakortti!

Hot Stone kuumakivihieronta vartalolle
vilkastuttaa verenkieroa, laukaisee lihasjännitystä 55€
Kasvohoito, käsien hoito ja jalkojen hoito hieronnalla 120€ (141€)
Intialainen päähieronta 36€ kuuden kerran sarjakortti 204€
Spa hoidot täydellistä hemmottelua  päästä varpaisiin!
kasvoille 79€ käsille 59€ jaloille 64€
Hiusten leikkaus ja Lips Lifting huulihoito 50€

Fortum myy osuutensa Energiapolarista:
Asiakkaat Koillismaalla 
siirtyvät Fortumille

Asiakkaille ei tule sähköntoimittajan muutoksesta mitään vaivaa tai ylimääräisiä ku-
luja. Kaikki jatkuu toistaiseksi ennallaan, vain laskun lähettäjän nimi vaihtuu, kertoi 
asiakkuuspäällikkö Timo Liiri tiedotustilaisuuden kuulijoille.

Asiaa koskeva tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus pidet-
tiin tiistaina 7.12 Fortumin 
toimitalossa Pudasjärvellä. 
Paikalla olivat Fortumin 
pääkonttorilta Espoosta asi-
akkuuspäällikkö Timo Liiri, 
asiakasviestintäpäällikkö 
Aki Koskinen ja viestintä-
päällikkö Tommy Wikström. 
Kuusamossa järjestettiin 
vastaava tilaisuus keskiviik-
kona 8.12. 

Asiakkuuspäällikkö Lii-
ri selvitti, että Energiapolar 
on ollut toimitusvelvolli-
nen sähkönmyyjä Fortum 
Sähkönsiirron omistamalla 
Koillismaan sähköverkko-
alueella. Osana yhteistyötä 
Energiapolar on ostanut 
Koillismaan alueen myyn-
tiasiakkaiden asiakaspalve-
lun ja laskutuksen Fortum 
Asiakaspalvelu Oy:ltä Pu-
dasjärveltä.

-Liiketoimintakaupan 
taustana on sähkömarkki-

noiden voimakas kehittymi-
nen, joka mahdollistaa uu-
sien palvelujen tarjoamisen 
asiakkaille. Energiapolar ja 
Fortum haluavat kehittää 
muun muassa uusien etälu-
ettavien sähkömittareiden 
mahdollistamia nykyaikai-
sia palveluja asiakkailleen. 
Tämä edellyttää resurssien 
kohdentamista asiakaspal-
velu- ja laskutusjärjestelmän 
kehittämiseen lähivuosina. 
Uusi selkeämpi omistusjär-
jestely mahdollistaa tämän 
nykyistä paremmin. 

Fortum asentaa Koillis-
maan alueelle vuoden 2012 
alusta lähtien etäluettavat 
Fortum Älyboksit, joiden 
tarjoamat monipuoliset 
mahdollisuudet pystytään 
nyt hyödyntämään täysi-
määräisesti asiakkaille tar-
jottavina uusina palveluina.

-Nyt allekirjoitettu so-
pimus ja älykkäiden säh-
kömittareiden asteittainen 

käyttöönotto tekevät mah-
dolliseksi sen, että sekä 
Fortum että Energiapolar 
voivat itsenäisesti kehittää 
oman asiakaskuntansa tar-
peisiin ja odotuksiin sopivia 
tuotteita ja palveluja, kertoi 
asiakkuuspäällikkö Timo 
Liiri.

Samassa yhteydessä For-
tum on käynnistänyt suun-
nitelmat Koillismaan alueen 
myyntiprosessien yhtenäis-
tämisestä nykyisiin proses-
seihinsa. 

Asiakaspalvelun ja lasku-
tuksen uudelleenjärjestelyil-
lä on mahdollisesti henkilös-
tövaikutuksia Pudasjärven 
toimipisteessä, joista vierai-
lijat samalla matkalla Pu-
dasjärvellä myös tiedottivat 
ja keskustelivat Fortumin 
asiakaspalvelutehtävissä 
olevien henkilöiden kanssa.

Heimo Turunen

Fortumin edustajat vierailivat Koillismaalle suuntautuneella matkallaan myös Pu-
dasjärvi-lehdessä, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Kahvipöydän ääres-
sä asiakkuuspäällikkö Timo Liiri, viestintäpäällikkö Tommy Wikström, asiakasvies-
tintäpäällikkö Aki Koskinen ja päätoimittaja Heimo Turunen. 

Fortum ja Energiapolar ovat sopineet, että Fortum myy 
noin 31 prosentin osuutensa Energiapolar Oy:ssä. 
Osana liiketoimintakauppaa Energiapolarin Koillis-

maan alueen asiakkaat siirtyvät Fortum Markets Oy:n 
asiakkaiksi 1.1.2011.

Pohjoisessa kasvatettuja 

joulukuusia.
Puh. 0400 285 409
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Kellojen korjaukset

Kivat joululahjat 
löydät liikkees-

tämme, myös 
lahjakortit

Arvomme asiakkaiden kesken 
100€ lahjakortin 5.1.2011

Olen avannut vaatemyymälän joulunajaksi 
Taivalkoskella Talonpojantie 8 A 7

(Linja-autoaseman talo)

NYT raj.erä SINISALO ajoasusteita kelkkailuun, 
pyöräilyyn ym ulkoiluun huippuedullisesti!!

Meiltä edullisesti vaatteita työhön ja vapaa-aikaan, 
Sinulle tai lahjaksi pukinkonttiin!!

Sinisalo tuotteet myymme 
-30 %- -40 % jopa-50 % 
alennuksella OVH:sta.

Huom. Olen Rytingin Lähikaupalla 
La 18.12.2010 klo 10-16. Tervetuloa!

Puh. 0400 231 478 

Toivotan kaikille asiakkailleni 
ja yhteistyökumppaneilleni 

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 

•	 Puukaupat
•	 Metsäsuunnittelut
•	 Nuorten	metsien	hoito
 ja taimikon harvennus
•	 Kunnostusojituksen	
 suunnittelu  ja toteutus

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

Tervetuloa!

Lue Pudasjärvi-lehti netissä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

La 18.12. 
DJ & Joy- Karaoke 

klo. 21.30-01.30 
Lippu 5€

Pe  17.12.  
Joy- Karaoke 

klo. 21.30-01.30 
Lippu 5€

Taideteokset ovat raken-
tuneet ja syntyneet tilkku-
tauluista ja monenmoisista 
tykötarpeista. Töissä on 
käytetty monenlaisia teknii-

Katri Kemppanen on rakentanut Pudas-
järven kirjastoon taidenäyttelyn nimel-
tään ”Koukussa Käsitöihin” Edellisen 
kerran  Katrilla on ollut näyttely Pudas-
järvellä vuonna 2008 Pudikissa ja sitä 
ennen n. 8 vuotta sitten kirjastossa.  

Koukussa käsitöihin

koita, lasimaalauksesta, om-
peluun, tikkaukseen, värjä-
ykseen jne.

Töitä katsellessa tulee 
hyvälle ja kepeälle mielelle. 
Katri sanookin että hänellä 
on ollut tarkoitus tehdä hy-
vän mielen näyttely. Siinä 
hän todellakin onnistunut.

Töissä esiintyy enkelit 
monissa monissa hahmois-
sa, sydänten ympäröimänä. 
Enkelit saattavat olla lapsi-
na, naisina, korkokengissä, 
lentämässä, auttamassa ys-
tävää, niin kaikenmoisissa 
hahmoissa.

”Aikuisillekin pitää olla 
höpöä ja söpöä ja siksi näyt-
telyssä on mukana myös 
uniikkeja laukkuja näillä 
teemoilla” kertoo Katri.

Sydämet teoksissa, ja nii-
tä on paljon, merkitsevät lä-
himmäisen rakkautta ja tulee 
korostetusti esille näin jou-

luna. Pääteosta, ”Enkeleitä? 
No onhan heitä” katsellessa 
ei voi olla tulematta ajatuk-
seen että teoksen kautta en-
kelit astuvat ulos mystiikan 
maasta ja saapuvat terveh-
timään meitä ihan tähän 
tavalliseen arkeen. Iloisina, 
eläväisinä, nauravaisina.

Katri kertookin että en-
kelit ovat olleet tosi tärkeitä 
hänelle koko elämän. Yksi 
kysymys silti heräsi teosta 
ja näyttelyä kokonaisuudes-
saan katsellessaan. Missä 
ovat poika tai mies-  hah-
moiset enkelit ? Katri ker-
toi tehneensä yhden mies-
hahmoisen enkelin ja se oli 
paikalliselle palopäällikölle 
hänen 50v syntymäpäivä 
lahjaksi. 

Pääteoksen enkelihah-
moista paistaa jotenkin läpi 
taiteilijan oma elämä. En-
kelit saattavatkin olla Katri 
itse eri rooleissa ja elämän-
vaiheissaan. Pienityttö, ”tei-
nihupakko”, äiti lastensa 
kanssa, tukemassa ystävää, 
taluttamassa mustaa labra-
dorinnoutajaa jne.

Kysyessäni Katrilta että 
mikä se enkeli oikein on? 
Onko se hyvä teko, asenne, 
ajatus, ihmishahmo, suku-
puoleton, hyvä teko , saan 
vastaukseksi pohdintaa siitä 
että se voi olla niin paljon, 
se voi olla se läheinen joka 
pitää sitä tilkkukäsityöker-
hoa, tai naapuri joka kaste-

lee kukat. Voihan se olla se 
labradorinnoutaja joka vie 
sua kävelylle tai tuntema-
ton joka hymyilee vastaan 
tullessaan. Niin enkeli voi 
olla vaikka mitä, tärkeintä 
kuitenkin että enkeli auttaa 
tukee ja suojelee.

Nauttiessani näyttelys-
tä ja rupatellessani Katrin 
kanssa huomaan semmoista 
vahvaa elämän harmoni-
aa ja kiitollisuutta elämää 
kohtaan. Leppoisa, iloinen 
elämänasennne lienee tulok-
sena  hänen sloganista että          
”Myös aikuisen elämässä 
pitää olla jotain höpöä ja sö-
pöä, se tekee elämästä haus-
kan...”. 

Suosittelen käymistä 
kirjastossa rauhoittumas-
sa joulukiireiltä ja ehkäpä 
kokemassa jotain mystistä 
joka saattaapi tulla ihan kä-
sipäivää Sinulle sanomaan 
jos uskallat hänet kohdata 
”höpösti ja söpösti.”

Ensio Koivula 

Tekstiilitaiteilija Katri 
Kemppaisen käsityöt syn-
tyvät tilkkutauluista ja 
monenmoisista tykötar-
peista. 

Enkelit ovat olleet Kat-
ri Kemppaiselle tärkeitä 
koko elämän ajan. Sydä-
met merkitsevät lähimmäi-
sen rakkautta.

Pudasjärven kirkkoon han-
kitaan 150 ja Sarakylän kap-
peliin 30 uutta teräksistä 
ehtoollispikaria.  Lisäksi Sa-
rakylän kappeliin hankitaan 
teräksinen ehtoolliskalusto. 
Kirkkovaltuusto myönsi 
9.12 kokouksessaan tarvit-
tavat 11 000 euroa hankintaa 
varten. Hopeiset ehtoollis-
pikarit olisivat maksaneet 
vähintään puolta enemmän, 
kertoi asiaa esitellyt vs. kirk-
koherra Kimmo Helomaa. 
Sarakylän kappelissa tul-
laan uuden ehtoollisen viet-
tokäytännön vuoksi muut-

Uusia ehtoollispikareita 
kirkkoon ja Sarakylän kappeliin

Varavaltuutettuna koko-
uksessa mukana ollut Tai-
na Vainio sai kokouksen 
alussa onnittelut äsket-
täin olleen merkkipäivän-
sä johdosta.

tamaan alttarikaidetta. 
Seurakunnan hyvän 

talouden vuoksi nähtiin 
tarpeelliseksi tehdä tilin-
päätösjärjestelyjä, jossa Hil-
turannan leirikeskuksen 
korjaus- ja huoltotöistä ai-
heutuneita menoja kirjataan 
tilikauden toimintakuluiksi. 
Tähän menoerään kuuluvat 
muun muassa jätekatoksen 
ja kompostorivessan raken-
taminen.

Seurakunnan ja hautain-
hoitorahaston toiminta-
suunnitelma ja talousarvio 
ensi vuodelle sekä toimin-
ta- ja taloussuunnitelma 
vuosille 2012 - 2013 hyväk-

syttiin kirkkoneuvoston 
esityksen mukaisesti. Kes-
kustelussa tuotiin esille ym-
päristöteemaan liittyen mo-
nimuotoisen metsäalueen 
erottaminen seurakunnan 
metsämaista. Kangasjärvel-
lä olisi mahdollisesti sopiva 
alue tai sitten Liepeen alue 
voisi olla toinen vaihtoeh-
to. Vs. kirkkoherra Kimmo 
Helomaa lupasi ensi vuoden 
toimintaan entistä enemmän 
suunnitelmallisuutta. Har-
voin viime vuosina kokoon-
tunut strategia työryhmä 
tuleekin kokoontumaan heti 
alkuvuodesta, hän lupasi. 

Marraskuussa pidetty-

jen seurakuntavaalien tulos 
saatettiin kirkkovaltuuston 
tiedoksi. Seuraava valtuusto 
kokoontuukin ensi vuonna 
11. tammikuuta seurakunta-
vaaleissa valittujen valtuu-
tettujen voimin. 

Tunnelma olikin hie-
man haikea kuluneen neljä 
vuotta kestäneen valtuus-
tokauden viimeisessä koko-
uksessa. Kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Arvo Nis-
kasaari kiitti valtuutettuja 
menneestä kaudesta.  Myös 
20 vuotta valtuutettuna ol-
lut Marja-Leena Törrö kiitti 
omalta osaltaan menneestä 
valtuustokaudesta. (ht)

Joulumuistamisena valtuutetuille 
ojennettiin lampaanvillasta tehdyt 

kynsikkäät, joita Marja Lantto kokei-
li heti käteensä. Vasemmalla Iivari 
Jurmu ja oikealla Anna Illikainen. 
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– Monet tulivat ihan vain kiin-
nostuksesta katsomaan ja tutus-
tumaan uuteen navettaamme. 
Paikalle saapuneiden joukossa 
oli myös sellaisia ihmisiä, jotka 
itse ovat parhaillaan suunnittele-
massa ja miettimässä uuden na-
vetan rakentamista, sanoo Merja 
Niskala.
 Totta kai myös karjatilallisten 
yhteistyökumppanit halusivat 
tulla paikan päälle avointen ovi-
en päivänä. Päivän aikana ihmi-
sillä riittikin keskusteltavaa uu-
desta navetasta sekä yleisemmin 
maataloudesta ja tilanhoidosta 

Niskaloiden uusi navetta kiinnosti 
ihmisiä avointen ovien päivänä
Joulukuun seitsemäs päivä oli pudas-
järveläisillä ja muilla kiinnostuneilla 
mahdollisuus tutustua Pärjänsuon 
kylään rakennettuun uuteen navettaan. 
Ihmisiä saapuikin runsaasti paikalle; 
onhan Merja ja Lauri Niskalan karjatilan 
uusi navetta ainoa, joka on tänä vuon-
na rakennettu koko kunnan alueelle.

tämän päivän Suomessa.
 – Päätös uuden navetan ra-
kennuttamisesta syntyi viime 
vuoden huhtikuussa. Toinen 
vaihtoehto olisi ollut lopettaa 
koko tilanpito. Sitä me emme 
kuitenkaan halunneet tehdä, ja 
päätös karjantilan jatkamisesta 
syntyikin yksissä tuumin.

Paikka 80 lehmälle
Päätös rakentaa uusi navetta ja 
jatkaa tilanpitoa merkitsi käy-
tännössä myös toiminnan kas-
vua. Tällä hetkellä Niskalan pa-
riskunnan karjatilalla on kaikki-

aan noin 75 nautaeläintä, mutta 
tarkoitus on, että määrä kasvaisi 
tulevaisuudessa 120–130.
 – Uuteen navettaan mahtuu 
kaikkiaan kahdeksankymmentä 
lehmää. Paikoista kuusikym-
mentäviisi on varattu lypsäville 
lehmille ja loput viisitoista ovat 
ummikkopaikkoja, sanoo Nis-
kala.
 Merja Niskala on vakuuttu-
nut, että myös tulevaisuuden 
Suomessa ihmiset haluavat edel-
leen juoda kotimaassa tuotettua 
maitoa. Tämä on tavoite, jonka 
saavuttamiseksi suomalaisilla 
karjatiloilla tehdään kaiken ai-
kaa töitä.
 – Kaikkein kiireisin aika tilal-
la alkaa toukokuussa, ja se jat-
kuu lokakuun tietämille. Silloin 
tehdään ympäripyöreitä päiviä 
seuraavan vuoden rehunsaannin 
varmistamiseksi. Näin keskellä 
talvea ei ole aivan yhtä kiireistä, 
mutta silloinkin riittää tekemis-
tä: eläimet on aina ruokittava ja 
hoidettava ajallaan.

Jukka Miettinen
Kuvat: Arto Raappana

Navetassa on 12 lehmän lypsyasema, jossa lypsäminen suoritetaan seisten. Merja ja Lauri Niskala eivät halunneet lypsyrobot-
tia, koska Merja haluaa lypsää lehmät itse ja samalla voi seurata lypsyasemalle saapuvien lehmien vointia. 

Navetan rakentamiseen osallistuneita yrityksiä oli paikalla 
myös runsaasti. Myyntipäällikkö Pekka Mönkkönen Lujabe-
tonilta esitteli ritilälattiaa. Lannan poistamisesta huolehtii puu-
hapete-robotti. 

Toimistohuone on navetan keskellä, jossa valvontahuoneesta pystytään katsomaan sekä uu-
teen että vanhaan osaan. Avajaispäivänä navettaan tutustui runsaasti yleisöä. Joukossa oli 
myös sellaisia ihmisiä, jotka itse ovat parhaillaan suunnittelemassa ja miettimässä uuden na-
vetan rakentamista.

Ranuan meijerimyymälän myymälänhoitaja Eija Saukko oli 
navetan avajaisissa esittelemässä meijerin palveluita ja toi-
mintaa sekä meijerin konsulentti esitteli avajaisvieraille tar-
joiltuja tuotteita eli Ihana jogurtteja, Pohjanpoika Savu- sekä 
Perhe Emmental juustoja ja God Morgon mehuja.

1000 neliömetrin navettaan mahtuu jopa 130 nautaeläintä. Rakennuksessa on lämmön talteenottojärjestelmä, joka säästää veden käytössä ja pesuvettäkin hyödynnetään sitä kierrättämällä. 
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Kauppatie	4	Pudasjärvi
puh. 08-823 350
mattir@pp.inet.fi
www.hautauskukkaräisänen.fi

Tervetuloa tunnelmalliseen joulukauppaan
PALVELEMME JOULUNA: 19-23.12 klo 9-21.00, 24.12. klo 8-12.00

Joulupäivänä 25.12 suljettu. Tapaninpäivänä 26.12. kukkakaappi palvelee klo 10-21.00  

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta!
Rauhallista Joulua ja Hyvää uutta vuotta 2011!

Olympus kuvakioski
Kuvat	muistikortilta,	cd:ltä,	
puhelimesta	(bluetooth)	ja	muistitikulta!

Meiltä	myös:	passikuvat,	filmirullien	
kehityspalvelu,	kameran	patterit	,	filmirullat kukkavälitys

Keskustie 30, Ranua, puh. 044 362 3822

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...

Kultakoruja ja
hopeakorusettejä

Kakkulapio

39€

Meiltä myös lahjakortit!

Ögön Design
alumiinilompakko

29€

Kahvilusikat
6 kpl

89€

Suomi Chippendale 
pöytähopeat

Miesten
Leijona

39€

kaiverruksella
LoveLinks
by Aagaard

(norm. 99€)(norm. 49€)

alk. 25€

Sunnuntaina 19.12. -10%
kultakorvakoruista & -riipuksista

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

Chippendale Kodin Onni
paistiottimet  75€ (norm. 93€)

Joulupöytään...

Ranuan Meijerillä oma myymälä 
eläinpuiston kupeessa

Tuote-esittelijä Maarit Hir-
sikorpi esittelemässä Arla 
juustoja, joita maistele-
massa ranualainen Terttu 
Huotari. Makean ja suo-
laisen maukas yhdistel-
mä tulee esimerkiksi lait-
tamalla piparin päälle 
Castello sinihomejuustoa. 
Toisen makuyhdistelmän 
saa, kun laittaa voileipä-
keksin päälle valkohome-
juustoa.            

Ranuan meijerin myymälä 
on toiminut nykyisellä pai-
kallaan Ranuan eläinpuiston 
kupeessa sinisessä hallissa 
kuusi vuotta. Myymälä on 
meijerituotteiden erikois-
liike, jossa on myytävänä 
muun muassa juustot, jää-
telöt, raakapakasteleivon-
naiset, työasut, jalkineet ja 
maataloustarvikkeet.

-Järjestämme vuosittain 

suositut kevät- ja syysmark-
kinat sekä ajankohtaisia tee-
mapäiviä kuten jouluherk-
kujen teemapäivä, joka oli 
tänä vuonna keskiviikkona 
8.12. Tapahtumapäivissäm-
me on mukana edustajia ja 
esittelijöitä sekä päivän tar-
jouksia. Myymälä on tuol-
loin suosittu ostos- mutta 
myös ihmisten kohtaamis-
paikka, kertoo meijerimyy-

mälän hoitaja Eija Saukko.
Ranuan Meijeri on osa 

Arla Ingman konsernia ja 
toimii maidonhankinta-
yhtiönä Pohjois-Suomen 
alueella. Meijeri tarjoaa 
tuottajilleen monipuoliset 
palvelut, joita ovat myymä-
län lisäksi mm. RM huollon 
tilasäiliö ja lypsykonehuol-
to. Meijerin eteläisin tuotan-
totila sijaitsee Muhoksella ja 

Ranuan meijerin joulu-
herkkujen esittelypäivä 
8.12 kokosi runsaasti vä-
keä.

pohjoisin Muoniossa. Pää-
sääntöisesti Ranuan Meijerin 
tuottajien maidot jalostetaan 
Kuusamossa Juusto Kairan 
juustolassa, jossa valmiste-
taan kaikki kotimaiset kovat 
juustot eli edam, emmental 
ja Pohjanpoika kermajuusto 
sekä savujuustot.

Sirkka-Liisa Tuomaala

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!



7PUDASJÄRVI lehtinro 50/2010

KODINTUKKU
AVOINNA ARK. 9-17, LA 9-14, SU 19.12. klo 9-14, ENT. K.VAARALAN TILOISSA, RANUA, PUH. 050 320 0081

Compaq Presario CQ56 
kannettava tietokone

- Led näyttö
- 320 gb hdd
- 3 gb keskusmuisti
- Lightscribe supermulti 8xdvd/rw with 
 doubl layer
- Ati radeaon hd 4250 näytönohjain
- Windows 7
- Webcam
- 6 kennoinen akku 47wht

Rajoitettu 
erä

- Multiformat Karaoke Player
- Karaoke vahvistinmikseri
- 1 kpl mikrofoni
- Laadukas kaiutin pari
- 1 kpl fin karaoke levy
Tarjous voimassa 
joulukuun loppuun

- Kodinkoneet
- Viihde eleKtroniikka
- Jouluvalot
- Lastenleluja

499,-

499,-

Nokia N8

654,-

PUKINKONTTIIN KODINTUKUSTA

Tietokoneiden huoltotyöt

- Upea 12 megapikselin 
 kennolla ja Carl Zeiss –optii
 kalla varustettu kamera
- Kuvaa HD-videoita ja katsele  
 niitä televisiostasi 
 (laitteessa HDMI- ulostulo)
- Suuri 16 GB sisäinen muisti 
 (laajennettavissa 48GB asti)
- 720p-teräväpiirtotarkkuus
- Edistyksellinen kotiteatterien 
 kanssa yhteensopiva Dolby 
 Digital Plus 5.1 -teknologia
- Kolme personoitavaa aloitus-
 valikkoa

MAD BOY, 
Karaoke Paketti

tällä kupongilla saat 
myymälästämme 

ILMAISEKSI 
hieromalaitteen 

tai kynsilakan 
kuivaajan!

Itsellesi tai lahjaksi!





Palauta myymälään

Perustanssitaidosta on hyö-
tyä ja monien mielestä se 
kuuluu yleissivistykseen. 
Tanssikursseilla opetetaan 
ja opitaan monia muitakin 
taitoja kuin musiikin tahtiin 
mukavasti liikkumista. Yksi 
tärkeimmistä opeista on 
kohteliaisuus toisia kohtaan, 
joka konkretisoituu kiitos, 
ole hyvä ja anteeksi –sanojen 
sujuvana käyttöönottona. 
Näitä sanoja tarvitaan tans-
sin pyörteisiin lähdettäessä, 
mahdollisissa lähitilanteissa 
eli törmätessä toiseen pariin 
ja tanssin päättyessä kiit-
tämällä partneria miellyt-
tävästä tuokiosta. Samojen 

Paljon muutakin kuin tanssitaitoa
kohteliaiden sanojen käyttö 
kuuluu jokapäiväiseen elä-
mään.

Tanssikurssilla opitaan 
sosiaalisia taitoja, kun yh-
teisten kiemuroiden selvit-
tämiseksi voi luontevasti 
keskustella omasta tanssil-
lisesta tasostaan ja samalla 
vähän muustakin. Parasta 
tässä on se, että ei tarvitse 
häpeillä pieniä puutteitaan, 
koska miltei kaikki ollaan 
samalla viivalla. Joukossa 
on aina mukana muutama, 
joka osaa karkelon kuviot jo 
entuudestaan. Tällöin toteu-
tuu upeasti yhteen hiileen 
puhaltamisen meininki, kun 

paremmin osaava tukee vas-
ta-alkajaa rohkeasti ja kärsi-
vällisesti. Näin kasvaa tie-
tynlainen yhteisöllisyyden 
ja me-hengen kokemus.

Pudasjärven Nuorisoseu-
ran järjestämä tanssikurssi 
Koskenhovilla on kokoontu-
nut koko syksyn ajan keski-
viikkoisin. Tanssinopettaja 
Ensio Koivula korostaa, että 
kaikkea ei opi, eikä tarvitse-
kaan oppia hallitsemaan heti 
ja kerralla, vaan topakalla 
harjoittelulla ja kertaamisel-
la päästään hyvään lopputu-
lokseen. 

-Tosiasia on, että vanhat 

taidot palautuvat mieliin ja 
jalkoihin, kun tulee uudel-
leen kurssille harjoittele-
maan unohtuneita kuvioita. 
Pitkäjännitteisyyden oppi 
toteutuu tällä tavalla huo-
maamatta. Kukaan ei voi 
kuvailla sitä ilon ja onnis-
tumisen tunnetta, kun on 
oppinut jonkin uuden askel-
kuvion, joka vielä onnistuu 
menemään toisen ihmisen 
kanssa samaan tahtiin.

Kurssia ei ole rajoitettu 
tietylle ikäryhmälle, vaan 
mukana on iäkkäämmästä 
oppijasta hyvinkin nuoriin 
tanssisivistyksen hankki-

jaan. Näin opitaan luonnol-
lisella yhteistoimimisella 
ymmärtämään eri ikäluok-
kien eritystaitoja ja elämän-
kokemusta. 

Kaiken kaikkiaan voi-
daan todeta, että tulemalla 
tanssikurssille tulee antoi-
salle ja laajalle elämäntai-
don oppitunnille, josta saa 
miljoona kertaa enemmän 
”kiikkutuolimuistoja” kuin 
kotiin jäämisellä.

Sointu Veivo

Tanssikurssilla topakalla harjoittelulla ja kertaamisella päästään hyvään lopputu-
lokseen.

Välillä kuunnellaan opetusta myös istualtaan.
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Teemme tilaa kevään malleille!
Muotia naisille! Kannattaa tulla kauempaakin.

-50%
Loput talvitakit

-30%
MORE & MORE mallit

-40%

Hajakokoja
Meiltä löydät 
naisten asusteita, 
kankaita ja ompelutar-
vikkeita. Lisäksi meillä 
on sisustustekstiilisuun-
nittelua ja -palveluja.   
Tule tekemään ihania 
löytöjä ja hakemaan 
ideoita kotisi sisustus-
tekstiileihin.

VERHO-
KANKAITA

-20%
Verhon 
ompelupalvelu

Kauppatie 5, 040 963 9438   Avoinna ma-to 9-17, pe 9-18, la sulj.  

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys vietti kuluvan vuo-
den päätöstä joulujuhlan 
merkeissä seurakuntatalolla 
keskiviikkona 8.12. Jäseniä 
oli paikalla runsaasti, reilus-
ti yli sata henkilöä. Pientä 
hässäkkää oli, kun näytti, 
että vieraita tuli enemmän 
kuin oli ennakkoilmoittau-

”Niin hyvä lämmin hellä on mieli jokaisen”
tunut. No, jokaiselle löytyi 
istumapaikka, joka olikin 
tarpeen jouluaterian nautti-
misen vuoksi.  Oli ilo todeta, 
että yhdistyksen toiminta ja 
järjestetty juhla kiinnosti jä-
seniä.  Kymmenien kilomet-
rien matkakaan ei ollut este 
juhlaan osallistumiselle. 

Joulujuhla koostui pe-

rinteisestä ohjelmasta. Yh-
distyksen puheenjohtaja 
Heikki Heikkilän tervetu-
lotoivotuksen jälkeen seu-
rakuntapastori Sääskilahti 
saattoi juhlaväen joulun 
sanoman äärelle.  Kanttori 
Jukan säestyksellä lauloim-
me tuttuja joululauluja.  Tyt-
tötontut lauloivat ja esittivät 

tutun tonttuleikin, johon 
juhlaväkikin pääsi osallistu-
maan. Kyllä todella tuntui, 
jotta ”vanhakin nyt nuor-
tuu kuin lapsi leikkimään”.  
Aino Tolkkinen esitti kaksi 
koskettavaa jouluaiheista 
runoa ja taas laulettiin, nyt 
oman pelimannisetä Väinö 
Lybeckin säestyksellä. Jou-

lupukkia odotellessa Palo-
niemen Olavi jutusteli mu-
kavia ja naurua piisasi.  

Joulujuhlaan kuuluu jou-
lupukin vierailu.  Niin nyt-
kin. Kalle-joulupukki saa-
teltiin juhlaan perinteisen 
joulupukkilaulun myötä. 
Joulupukki tuli tuohikontti 
selässään ja peräti neljä säk-
kiä lahjoja mukanaan.  Pal-
jon oli paikalla kilttejä lapsia 
pukinkin mielestä. Kyllä 
tontuilla riitti vilskettä, jotta 
kaikki lahjat saatiin jaettua.   
Joulupukin poistuttua kai-
killa jo kahvihammasta ko-
lotti, joten nautimme hyvät 
torttu- ja piparikahvit juhlan 
lopuksi. 

Joulujuhla päätti yhdis-
tyksen vilkkaan toiminta-
vuoden, johon on sisältynyt 
säännöllisenä toimintana 
kerhopäivä joka toinen viik-
ko.  Kerhopäivien alustajat 
ovat esitelleet erityisesti 
jäseniä kiinnostavia asioi-

ta. On puhuttu liikunnan 
tärkeydestä, näkökyvyn- ja 
muistin heikkenemisestä 
jne.  Säännöllistä toimintaa 
on ollut myös eri liikunta-
muodot mm. vesijumppa ja 
kuntosaliharjoittelu. Kaikki 
ovat tärkeitä ikäihmisten 
fyysisen kunnon kannalta. 
Teatteriretkiä, kylpyläretkiä 
ja jopa Pärnun kylpylämat-
ka toteutettiin kuluvana 
vuonna.  Mikä on matkusta-
essa tutussa ja turvallisessa 
seurassa.  

Pudasjärvellä ikäihmis-
ten määrä kasvaa voimak-
kaasti.  Eläkeläisjärjestöillä 
on tärkeä rooli nyt ja tulevai-
suudessa ikäihmisten fyysi-
sen ja psyykkisen kunnon 
ylläpitäjinä. Siinä on meille 
haastetta tulevan vuoden 
toiminnan suunnitteluun.

Terttu Jurvansuu, 
sihteeri. 
Kuvat Yrjö Niskala

Onko oltu kiltteinä, joulupukki kyselee puheenjohtaja 
Heikki Heikkilältä.

Tyttötontut lauloivat ja esittivät tutun tonttuleikin, johon juhla-
väkikin pääsi osallistumaan.

Jäseniä oli paikalla runsaasti, reilusti yli sata henkilöä.
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Rytingin lähikauppaa pitä-
vällä Jouni Koivulalla on pit-
kä ura kaupan alalta. Koulu-
jen jälkeen Jouni aloitti uransa 
myyjänä Pudasjärven osuus-
kaupassa vastuualueenaan 
rautapuoli. Yrittäjähenkinen 
nuorimies halusi kuitenkin 
pian koettaa siipiään itsenäi-
senä yrittäjänä. Hän perusti-
kin Maatalouspojat nimisen 
yrityksen vuonna 1986 silloi-
sen Spar-kaupan yhteyteen. 
Siinä saikin oppia kantapään 
kautta yrittämiseen liittyvät 
asiat. Kauppaa käytiin rau-
ta- ja maataloustavaroista. 
Siihen aikaan ei lamasta pal-
jon tiedetty. Kilpailu oli sil-
loinkin kovaa, mutta kauppa 
kävi hyvin. Lopulta lama tuli 
rajusti heikentäen maatalo-
uskauppaa siinä määrin, että 
Jouni katsoi viisaimmaksi 
luopua Maatalouspojista.
 Seuraavaksi oli vuorossa 
päivittäistavarakauppa, jon-
ka Jouni perusti vuonna 1990 
kotikyläänsä Pärjänsuolle ja 
jatkoi sitä lähes vuosikym-
men loppuun  saakka.
 Rytingissä lopetti kauppi-
as Hannu Jaakola toimintan-
sa vuonna 1995 joten Jounille 
avautui tilaisuus ostaa Ry-

tingin Lähikauppa kiinteis-
töineen. Siitä on leipä sen 
jälkeen perheelle irronnut. 
Pärjänsuon kauppa sai lop-
pua parin vuoden kuluttua ja 
sittemmin on kaikki energia 
suunnattu Rytingin lähikau-
pan kehittämiseen.
 Kauppapaikkana Rytin-
gin teiden risteys on mitä 
mainioin. Risteyksen kautta 
liikkuu hyvin tärkeä asiakas-
kunta eli turistit. Mökkiläiset 
tuovatkin suuren lisän liike-
vaihtoon.
 Päivittäistavarakaupan li-
säksi palvelut kattavat postin, 
lääkekaapin ja veikkauksen. 
Tällä hetkellä kauppa työl-
listää kauppiaan lisäksi neljä 
työntekijää. Henkilökuntaa 
lisättiin viimeksi niin marras-
kuussa kuin joulukuussakin. 

Lisää asiakkaita 
naapurikylästä
Työt lisääntyivät merkittä-
västi kun Sarakylässä kaup-
pias Erkki Sääskilahti jäi 
eläkkeelle ja lopetti
viime marraskuun alussa Sa-
rakylän kaupan.
Nyt näyttääkin siltä, että Ry-
tingin lähikaupalla on laajen-
tuminen ensi kesän aikana.

Jouni Kauppila on toiminut kauppa-alalla koko ikänsä, siitä itsenäisenä yrittäjänä vuodesta 
1986. 

 - Jos asiakkaat haluavat 
palvelua läheltä, niin tarjo-
amme sitä parhaamme mu-
kaan täällä Rytingissä, sanoo 
Jouni Koivula. 
 - Ensi vuoden tammikuun 
myynti tulee olemaan tär-
keä indikaattori näyttämään 
kaupan kannatusta ja laa-
jennuksen järkevyyttä. Jos 
tammikuu, joka on vuoden 
hiljaisinta aikaa, näyttää kan-
nattavalta, silloin teemme 
ilman muuta tiloihimme laa-
jennuksen.
 Liiketoiminnan lisäänty-
minen on merkinnyt hintojen 
hienoista alentumista. Hinnat 
ovat laskeneet keskimäärin 
viisi prosenttia. 
 - Kyläkauppiaan elämä ei 
aina ole ollut ruusuilla tanssi-
mista. Ensimmäisen 10 vuo-
den ajalta ei juuri tilistä ollut 
tietoa, toteaa Jouni. 
 - Sittemmin kaupankäyn-
ti on muuttunut tasaisen 
kannattavaksi. Edelleenkin 
on niin, että jos rikkauksista 
haaveilee, kovasti pitää lo-
tota tai tämä sama työmäärä 
tehdä jossakin suuressa liike-
keskuksessa, jossa en kuiten-
kaan viihtyisi
 Jouni kertookin olevansa 
luonteeltaan sellainen, että 
viihtyy parhaiten riittävän 
pienissä ympyröissä tuttujen 
ihmisten kanssa.

Hiihtovalmentajana ja 
kuskina 
Työn vastapainona Jounil-
la on perhe, johon kuuluvat 
Aini vaimon lisäksi lapset 
Marjut ja Tero.
 Urheilu eri muodoissaan 
on kuulunut aina Jounin 
elämään. Tärkeimpinä ovat 
hiihto talvella ja lenkkeily 
kesällä. Mielenkiintoa urhei-

Rytingin lähikaupalla laajennussuunnitelmia
Kauppapaikkana Rytingin teiden risteys on mitä mainioin. Risteyksen kautta liikkuu hyvin tärkeä asiakaskunta eli turistit. Mökkiläiset tuovatkin suuren lisän liikevaihtoon.

luun lisää Tero-pojan hiih-
tovalmennus, johon olennai-
sena osana kuuluvat myös 
kilpailumatkat. Isän mieltä 
on ilahduttanut Teron kehit-
tyminen hiihtäjänä. 
 Yhteinen harrastaminen ei 

ole mennyt hukkaan. Yhtei-
seen harrastukseen käytetty 
aika, on antanut monenlaisia 
palkintoja, niin pokaaleja, 
kuin hyvää mieltä
 Kaiken kaikkiaan Jouni 
katsoo tulevaisuuteen turval-

lisin mielin. Tulevaisuudes-
sa riittää edelleen haasteita 
niin vapaa-ajan kuin kau-
pankäynninkin osalta. Näin 
mielenkiinto ja sopiva kutina 
elämään säilyy.

Ensio KoivulaMonipuolisten palveluiden lisäksi kaupassa on kahviopiste
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-Kulttuuritoimen aloitteesta 
kiinnostuin lasten ja nuor-
ten ilmaisutaidon ohjaami-
sesta jo  1990-luvun alku-
puolella. Itse olen päätynyt 
kerhonohjaajaksi käymällä 
erilaisia teatteri-ilmaisu- ja 
ohjaajakoulutuksia ja kou-
luttautumalla lisää kaiken 
aikaa”, Kaarina nevanperä 
kertoo. 

-Näytelmäkerhossakin 
täytyy olla tietyt tavoit-
teensa noudatettavaksi ja 
seurattavaksi, sen ei pidä 
olla pelkkää juoksemista ja 
leikkiä ympäri salia. Ker-
hotoiminnalla on kuitenkin 
kasvatuksellinen merkityk-
sensä, jonka vuoksi meillä 
on kerhossa ohjelma, joka 
laaditaan yhdessä apuoh-
jaajien kanssa. Ensisijaisena 
tavoitteena on kehittää las-
ten ja nuorten ilmaisutaitoa, 
rohkeutta uskaltaa ilmaista 
itseään, kehittää viestintää, 
visuaalisuutta ja sosiaali-
suutta.

Kuusituntinen kerhopäi-
vä jaetaan aina lyhyempiin 
jaksoihin. Päivän aluksi 

lämmitellään, tehdään eri-
laisia vuorovaikutus- ja ää-
nenkäyttöharjoituksia yksin 
ja ryhmässä. 

-Lapsien omalle luovuu-
della annetaan sijaa, sillä he 
keksivät omia näytelmiä, 
tekevät lyhyitä käsikirjoi-
tuksia ja improvisoivat run-
saasti. Suunnittelemme ja 
kokoamme lavasteita sekä 
teemme esitysasuja, joihin 
käytämme kierrätysmateri-
aaleja. Keräämme vaatteita 
kotoa ja kirpputoreilta, Kaa-
rina kertoo. 

Osa ohjelmaa ovat lisäksi 
syksyllä ja keväällä pidet-
tävät suositut viikonloppu-
näytelmäleirit. 

Pitkäjänteistä  
harjoittelua
Ettei kerhopäivä kävisi liian 
pitkäksi, pidetään noin tun-
nin välein levähdystauko, 
jolloin lapset voivat vapaas-
ti leikkiä salissa tai vaikka 
seurustella kerhokavereiden 
kanssa. Kerhossa toteute-
taan myös pidempiaikaisia 

projekteja. 
-Jokaisena kerholukukau-

tena valmistamme yleisölle 
esitettävän näytelmän, joka 
vaatii pitkäjänteistä työtä 
ja harjoittelua. Yleisölle esi-
tettäviä näytelmiä harjoit-
telemme jokaisen kokoon-
tumisen yhteydessä, mutta 
kuitenkin siten, että lapset 
ja nuoret eivät kyllästy liian 
tiukkaan harjoitteluohjel-
maan. Aina täytyy löytyä 
aikaa myös lasten ja nuorten 
omalle luovuudelle ja siitä 
syntyville esityksille, joita 
esitetään vuorollaan toisille 
kerholaisille ja vanhemmil-
le, Kaarina selventää. 

Koska kerhon ikäjakau-
tuma on laaja, 5 -13 vuotta, 
kerhon vastaavan ohjaajan 
onkin oltava valppaana, että 
vanhemmat ja rohkeammat 
ottavat myös huomioon pie-
nempien ja arempien lasten 
toiveet improvisointiesityk-
siä tehdessä. 

-Kerhonohjauksesta vas-
tuussa olevana ohjaajana 
annan ohjaajavastuuta mah-
dollisimman paljon myös 

apuohjaajille, jotta heidän 
ohjaajantaitonsa ja työsken-
telynsä kehittyisi. Vastaa-
vana ohjaajana seuraan ja 
arvioin taustalla, että kerhon 
tavoitteet toteutuvat eikä 
toiminta menisi hulinaksi, 
Kaarina kertoo. 

Apuohjaajista  
suuri apu
Kaarina kiittääkin noin 16 
vuoden kerhonvetäjän ko-
kemuksella taitavia ja lah-
jakkaita apuohjaajiaan. 

-Heille saankin olla kii-
tollinen, että tämä kerho on 
voinut edes jatkua. Näistä 
nuorista on todella ollut 
tämän kerhon toiminnassa 
suuri apu. Useimmat heistä 
ovatkin entisiä kerholaisia, 
jotka ovat siirtyneet harras-
tuksen jatkuessa kerhonoh-
jaajiksi ja saavat myös ohjaa-
misesta palkkaa. 

-Lasten ja nuorten näy-
telmäkerhon jatkuvuudesta 
saan kiittää Pudasjärven 
kaupungin kulttuuritoimea 
ja etenkin lasten vanhempia, 
jotka tuovat lapsensa ker-
hoon ja tukevat toimintaa. 
Monet lasten vanhemmista 
ovat mukana avustamassa 

Lasten ja nuorten näytelmäkerhossa
luovuus kukkii ja rohkeus kasvaa

Joka toinen lauantaiaamu kello kymmenen kulttuuri- ja op-
pimiskeskuksen Salikissa herää luovuus kukkaan ja rohke-
us, vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekemisen ilo kasvavat. 

Silloin kokoontuu Pudasjärven kansalaisopiston ja kulttuuri-
toimen järjestämä lasten ja nuorten näytelmäkerho. 18 lasta 
luotsaa kerhonohjaaja Kaarina Nevanperä ja nuoret apuoh-

jaajat; Marja-Liisa Väyrynen, Sanna Pihlaja ja Iida Säynäjoki. 
-Uusiakin kerholaisia mahtuu aina ryhmään mukaan, Kaarina 

muistuttaa.

Näyttelijät kokoontuivat ryhmäkuvaan esityksen jälkeen.

esityksien järjestelyissä, sil-
lä lavasteiden kokoaminen 
on raskasta puuhaa, johon 
tarvitaan joskus myös ihan 
miesvoimaa. 

-Joskus tietenkin mietin, 
miksi käytän vapaapäiväni 
tämän kerhon ohjaamiseen. 
Syy löytyy kuitenkin siitä, 
että näistä lapsista ja nuoris-
ta pursuava luovuus ja teke-
misen ilo on vienyt minun-
kin sydämeni, ja saanhan 
täällä heidän parissaan mah-
dollisuuden toteuttaa myös 
omaa luovuuttani työni vas-
tapainoksi. Suuret kiitokset 
kerholaisten vanhempien 
lisäksi kuuluvat myös työ-
paikkani esimiehelle, joka 
on mahdollistanut sen, että 
voin omistautua joka toinen 
lauantai tämän kerhon oh-
jaamiseen täysipainoisesti, 
Kaarina kiittää. (ht)

Näytelmäkerhon yöleiri pidettiin 22.11. 

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua...

...sekä turvallista matkaa vuodelle 2011

Taksit Pudasjärven keskusta 24 h

Aarni Hannu 0400 386 186                       
Klemetti Hannu 0400 287 333              
Konttila Sami 040 139 5750                                        

Lantto Lauri 0400 288 777                                                                       
Manninen Markku 0400 293 503
Penttilä Ari 0400 387 760

Pitkänen Pekka 0400 384 666
Puurunen Seppo 040 524 2567
Savela Sami 0400 289 760
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Oulunkaaren kuntien maan-
tieteellinen laajuus, alueelli-
set erityispiirteet sekä kunti-
en niukkenevat taloudelliset 
resurssit edellyttävät yhteis-
tä näkemystä, suuntaa ja 
pelisääntöjä jäsenkuntien ja 
kuntayhtymän välillä. 

Valmistellussa strategi-
assa korostuu kuntayhty-
män johtajan Kirsti Ylitalon 
mukaan yhteinen tahtotila: 
”Hyvinvointia ihmistä lä-
hellä”. Sana ”lähellä” viestii 
kuntalaisille sitä, että lähi-
palvelut kunnissa halutaan 
turvata. Toisaalta seudulli-
sen yhteistyön kautta voi-
daan pienempiin kuntiin tar-
jota palveluja, joita sinne ei 
muuten olisi mahdollisuus 
tuottaa. Lisäksi Oulunkaari 
on vuosien ajan rakentanut 
kuntalaisen arkea helpotta-
via sähköisiä palveluja, esi-
merkiksi etälääkäri hoitaa 
potilaita kuvapuhelimen 
kautta omassa terveyskes-
kuksessa. 

Terveyskeskuksiin on jo 
osin otettu uusi puhelinpal-
velujärjestelmä käyttöön, 
jotta ”takkuiset” puhelin-
palvelut saadaan sujuvaksi. 
Myös sähköisen omahoi-
toalustan käyttöön oton 
jälkeen voi kuntalainen 
tarkistaa netissä mm. omia 
laboratoriotuloksia tai vara-
ta aikoja terveyskeskukseen. 
Myös kuntalaisia kannuste-
taan huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnistaan. 

Jäsenkuntien kuntalaisil-
la, luottamushenkilöillä ja 
henkilöstöllä on ollut mah-
dollisuus kommentoida 
Oulunkaaren strategiaa säh-
köisen kyselyn välityksellä. 
Yhteystietonsa jättäneiden 
kesken arvonnassa olleen 
sykemittarin voitti Marian-
ne Kuokkanen Iistä.

Oulunkaari -hyvinvointia ihmistä lähellä

Oulunkaaren kuntayhtymässä on valmisteltu strategiaa vuo-
sille 2011–2016, valtuustokausittaista sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämissuunnitelmaa sekä talousarviota vuodelle 
2011. Kuntayhtymän hallitus piti koko päivän kestävän koko-
uksen 8.12 Oulussa käsitellessään edellä mainittuja asioita. 

Kunnat päättävät 
palveluista
Strategian pohjalta on tämän 
vuoden aikana laadittu myös 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin seudullinen palvelujen 
järjestämissuunnitelma sekä 
kuntakohtaiset palvelujen 
järjestämissopimukset, jotka 
pitävät sisällään palvelujen 
järjestämistavan lisäksi toi-
menpiteet palvelujen kehit-
tämiseksi ja uudistamiseksi. 
Päätöksenteko sosiaali- ja 
terveyspalveluista säilyy 
kunnilla, sillä kuntakohtai-
sista sopimuksista päättävät 
jäsenkuntien omat valtuus-
tot. 

Ylilääkäri Olavi Timo-
sen ja sosiaalijohtaja Leena 
Pimperi-Koiviston mukaan 
palvelut järjestetään lähi-
palveluina. Päätöksenteossa 
oleva talousarvio turvaa riit-
tävät voimavarat hoito- ja 
palvelutakuut huomioiden. 
Kuntien sisällä on haettu 
tarkoituksenmukaista tapaa 
yhteen sovittaa palvelura-

kennetta. Palvelurakentee-
seen esitetään kuntakohtaisia 
muutoksia kehitysvamma-
palveluissa, mielenterveys-
palveluissa, suun tervey-
denhuollossa, vanhusten 
asumispalveluissa ja hoiva-
hoidossa. Terveyskeskusten 
perusparannuskorjaukset 
ovat käynnissä Simossa ja 
Pudasjärvellä. Iihin on suun-
nitteilla uusien vastaanot-
totilojen rakentaminen. Ou-
lunkaarella selvitetään myös 
mahdollisuus yhteisautojen 
käyttöönottoon kaikilla pal-
velualueilla. Talousarvioon 
on huomioitu neljä uutta va-
kanssia; arkistosihteeri kun-
tayhtymän hallintoon, kaksi 
lähihoitajaa mielenterveys-
palveluihin (Ii ja Pudasjärvi) 
ja ohjaajan vakanssi (Vaala) 

kehitysvammahuoltoon. Li-
säksi on neuvoteltu kahden 
uuden lähihoitajavakanssin 
perustamiseksi vanhuspal-
veluihin sekä Utajärvelle 
että Vaalaan ja sairaanhoi-
tajan vakanssista mielenter-
veyspalveluihin (Utajärvi).

Menot yli sata  
 miljoonaa euroa
Kuntayhtymän talousarvio 
vuodelle 2011 perustuu jä-
senkuntien kuntakohtaisiin 
maksuosuuksiin. Kuntayh-
tymän kokonaismenot ovat 
ensi vuodelle 103miljoonaa 
euroa, joista sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen menojen 
osuus on 98 M€. Vakituista 
henkilöstöä kuntayhtymäs-
sä on noin 700. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kunta-
kohtainen nettoraami vaih-
telee Utajärven 9,2 M€:sta 
Pudasjärven 30,9 M€:oon. 
Vastaavasti sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa menojen 
kasvu vuodesta 2010 on 
Pudasjärven 0,6 prosentista 
Iin 4 prosenttiin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen oma tuo-
tanto kasvaa 1,3 prosenttia 
ja erikoissairaanhoito 4,8 
prosenttia. Yhteensä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen 
kasvu on kaksi prosenttia. 
Vuoden 2011 alusta lähtien 
Oulunkaareen liittyy mu-
kaan myös Simon kunta, 
jonka osuus ensi vuoden ta-
lousarviosta on noin 10 mil-
joonaa euroa. Kuntapalvelu-
toimiston palveluja ostavat 
kaikki jäsenkunnat ja myös 

Yli-Iin kunta. Kuntayhtymä 
hoitaa edelleen yritysten 
seudullista elinkeinoneu-
vontaa yhteistyössä kuntien 
kanssa.

Muina asioina hallitus 
perusti Simon palvelualu-
eelle 1.1.2011 alkaen tarvit-
tavat virat. 

Pohjois-Pohjanmaalla on 
valmisteltu Kaste-ohjelmas-
ta rahoitettavaa SOTE-joh-
tamisen tiekartta-hanketta. 
Hankkeen tarkoituksena on 
kehittää asiakaslähtöisten 
palveluprosessien johtamis-
mallia alueellisesti ja luoda 
uudenlaista vuorovaikutuk-
sellisen johtamisen mallia.

Yhtymähallitus päätti 
osallistua Pohjois-Suomen 
SOTE-johtamisen tiekartta 
-hankkeeseen. Lopullinen 
kuntarahoitusosuus pääte-
tään erikseen hankkeen ra-
hoituspäätöksen jälkeen.

Mirja Klasila, 
kuva Heimo Turunen

Yhtymähallitus pitää nykyisin suurimman osan kokouksistaan etäkokouksina. Keskiviikkona 8.12 kokoonnuttiin kuitenkin Oulussa perinteisel-
lä tavalla, koska kokousasioiden käsittely kesti koko päivän. 

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

Tmi Teijo Iinatti

AUTOKORJAAMO
TH MotorHyvää Joulua ja  

Onnellista 
Uutta Vuotta kaikille 
jäsenillemme ja 
yhteistyö-
kumppaneillemme

Pudasjärven Sotaveteraanit Ry 
sekä naisjaosto

Taas kosketti ruutua 
ikkunan, tutun 

jouluenkelin siipi. 
Taas äänetön henkäys 

taivahan, 
läpi seinän sisälle 

hiipi.

Tunnelmallista joulua ja onnel-
lista uutta vuotta  kaikille!
Jouluiloa kaikille Viipurin 

matkoilla olleille

Jalkojenhoito Sirina 
Sirkka Määttä

Toivotamme 
asiakkaillemme ja

yhteistyö-
kumppaneillemme 

Taksi Markku ja 
Sinikka Naamanka

0400 282 130                

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
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Isolla-Syötteellä lasketeltu 30 vuotta

Hiihtokeskuksen toimintaa alussa 1980 luvun ajan toiminnanjohtaja Jorma Mattila, joka asuu nykyisin yhdessä 
vaimonsa Helenan kanssa Lapissa. Eri puolilta maailmaa merkkejä täynnä oleva lakki päässä on Veli-Matti Py-
hänniska, joka järjesti alkuaikana Syötteellä nopeuslaskukisoja, on laskenut mäkihyppyä sekä freestyleä. Ny-
kyisin hän on innostunut perhokalastuksesta, jonka puitteissa kiertää ympäri maailmaa. Oikealla Kalajokinen 
liikunnanopettaja Pirkko Änkilä, joka on opettanut laskettelua koko ajan vuodesta 1981 lähtien. Pöydällä van-
hoja diakuvia, joita katsottiin ja muisteltiin menneitä.

Ison-Syötteen hiihtokeskus Pudasjärvellä on toiminut 30 vuoden ajan. 
Keskus avasi viikonloppuna 4.-5.12. merkkivuotensa työn merkeissä, mutta ehti myös hieman juhlia.

Viikonlopun juhlamenois-
sa oli mukana runsaasti 
Oulu Ski Team 77:n jäseniä, 
joista monet olivat Ison-
Syötteen vakiovieraita jo 
keskuksen alkuaikoina.

Ski Teamissa aktiivises-
ti vaikuttanut ja aikoinaan 
Syöte Sportin ja Hiih-
tokeskus Ison-Syötteen 
palveluksessakin ollut 
Jyrki Forsberg pitää Ison-
Syötteen tulevaisuuden 

näkymiä mainioina. Hänen 
mielestään keskuksella on 
selvä tavoite, jota kohti sitä 
kehitetään.

-Asiakkaiden kannalta on 
tärkeää, että hiihtokeskusta 
viedään johdonmukaisesti 
eteenpäin ja että sen pää-
määrä on tiedossa. Kaikki 
viittaa siihen, että Iso-Syöte 
on löytänyt paikkansa suo-
malaisten keskusten joukos-
sa, hän sanoo.

Ison-Syötteen virallisia 
avajaisia vietettiin joulu-
kuun 5. päivänä vuonna 
1980. Hiihtokeskuksen ra-
kentaminen oli aloitettu 
vasta saman vuoden maalis-
kuussa. Nykyisin Iso-Syöte 
on Suomen kymmenen suu-
rimman hiihtokeskuksen 
joukossa ja Oulun seudun 
talvimatkailun ykköskohde. 
Ison-Syötteen keskeisenä ve-
turiyrityksenä toimii alueen 
rinne- ja hissitoiminnoista 
vastaava Hiihtokeskus Iso-

Syöte Oy. Yhtiön toimitus-
johtaja Jorma Terentjeff us-
koo vankasti Ison-Syötteen 
vetovoiman vain kasvavan 
tulevina vuosina. Itsestään 
kehitys ei kuitenkaan tapah-
du, vaan vaatii panostusta 
monilta tahoilta.

-Syötteen aluetta koske-
vaa matkailun kehittämis-
suunnitelmaa viimeistellään 
parhaillaan. Siinä on paljon 
hyviä ajatuksia, jotka pitää 
jatkossa pystyä toteutta-
maan, hän korostaa.

Terentjeffin mielestä 
alueen vetovoiman ja kil-
pailukyvyn nostaminen 
entisestään vaatii etenkin 
palvelutarjonnan monipuo-
listamista ja laajentamista 
– esimerkiksi palvelukes-
kuksen rakentamista ja ho-
tellikapasiteetin lisäämistä. 
Lisäksi hän pitää tärkeänä, 
että myös kesämatkailua 
pystytään lisäämään olen-
naisesti.

Kun Iso-Syöte avattiin 
kolmekymmentä vuotta sit-

ten, oli alueella valmiina 
kolme hissiä, neljä rin-
nettä, suksivuokraamo, 
karavanaarialue ja Ro-
mekievari. Nyt hissejä on 
yhdeksän, rinteitä 15 ja 
erilaisia majoitusvaihto-
ehtoja hotellista suureen 
määrään loma-asuntoja. 
Lisäksi palvelujen tarjonta 
on laajentunut ja kohentu-
nut huomattavasti.

Kari Arokylä, 
kuvat Heimo Turunen 

Oulussa nykyisin maanviljelijänä toimiva Mikko Kos-
kela oli Iso-Syötteellä hiihdonopettajana opiskeluai-
kanaan vuosina 1980-86. Hänellä oli sen aikainen 
työasuna toiminut takki ja myös housut. Mikko oli kir-
joittanut työajastaan historiikin, jonka esitti 30-vuo-
tisjuhlassa. Vieressä sininen takki päällä oululainen, 
säännöllisesti Syötteellä vieraileva Hannu Harmai-
nen.

Tämän vuoden elokuussa 
perustettu yritys Metsäpal-
velu Timo Kerälä Oy työs-

Kattava palvelupaketti metsäalalta
kentelee nimensä mukai-
sesti metsäalalla. Yrityksen 
toiminta on lähtenyt hyvin 

käyntiin, ja töitä on tekevälle 
myös riittänyt hyvin; tunne-
taanhan Pudasjärvi kaupun-

kina, jossa metsäalalla on 
hyvät mahdollisuudet.

–Yritys tarjoaa asiak-
kailleen oikeastaan kaikki 
ne palvelut, jotka liittyvät 
metsään ja metsänhoitoon. 
Teemme muun muassa 
leimikon suunnittelutöitä, 
metsän ennakkoraivauksia, 
nuoren taimikon ja metsän 
hoitotöitä sekä kunnostuso-
jitusta ja maanmuokkausta. 
Näin joulun alla on myös 
joulukuusien myyntiä, sa-
noo yrittäjä Timo Kerälä.

Metsäpalvelu Kerälän 
yksi etu on, ettei sillä ole ras-
kasta organisaatiota, vaan 
se kykenee joustavasti toi-
mimaan asiakkaan ehdoilla. 
Palveluiden laadusta kertoo 
myös se, että jo nyt yritys 
kykenee työllistämään myös 
ulkopuolista työvoimaa.

–Vaikka kyse onkin tila-
päisestä työvoimasta, niin 
meillä on silti koko ajan töis-

sä kolmesta neljään ulkopuo-
lista työntekijää. On hyvin 
mahdollista, että toiminta 
tulee vielä laajenemaan, 
mutta se asia pitää tietysti 
miettiä ja valmistella huolel-
la etukäteen. Yksi tavoite on, 
että yritys alkaa tehdä myös 
metsäteiden suunnittelu- ja 
toteutustöitä.

Yrittäjyyttä opiskelemas-
sa

Metsäpalvelu Kerälän 
osaamisen taustalla on pitkä 
alan työkokemus ja yrittä-
jyyttä hän opiskelee parhail-
laan Työ- ja elinkeinotoi-
miston kautta järjestetyssä 
koulutuksessa. Timo Kerälä 
valmistui vuonna 1979 met-
sätalousteknikoksi. Sen jäl-
keen hän ehti työskennellä 
metsäalalla lähes kolmen 
vuosikymmenen ajan ennen 
yrittäjäksi ryhtymistään.

–Metsähallituksessa tein 

lähes kaikkia mahdolli-
sia metsään liittyviä töi-
tä. Kiersin myös ympäri 
Suomea tekemässä maan-
muokkaukseen ja vesien-
suojeluun liittyviä sisäisiä 
tarkastuksia, sanoo Kerä-
lä.

–Huolellinen ojituksen 
oikea-aikainen suunnitte-
lu on tärkeää, jotta poh-
javeden pinta ei nouse 
puiden juuriston yläpuo-
lelle, jolloin puut eivät saa 
happea ja kasvu tyrehtyy. 
Vesiensuojelu on yksi eri-
koisalani ja jatkossa tul-
laan siihen panostamaan. 
Voimme tarjota asiakkaille 
paketin aina suunnittelus-
ta lähtien.

Jukka Miettinen, 
kuva Heimo Turunen

Uimahallilta Mursunsaareen päin tien molemmilla puolilla on Timo Kerälän hoitoon 
annetut metsiköt, joissa kaupunkilaiset voivat varata myös polttopuupalstoja. 
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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

29,50

ASSER PILKKI-
SETTI KAIRALLA

89,50

ASSER KAIRA 5”

69,50
14,50

OTSO 
PILKKI-
VAVAT 
alk.

1,90

KARELIA 
PILKIT 
alk.

VÄINÖ ISKU-
KOUKUT
2 kpl

5,90
OTSO NEOPREENI-
HANSKAT Koot S-XL

9,90

WILD
KYNSIKKÄÄT

11,95

OTSO 
PILKKI-
KINTAAT

15,50
AUTON
PUOLI-
PEITTEEET

15,90

AUTON
KOKO-
PEITTEET

29,50

MOOTTORI-
KELKAN 
SUOJAPEITE

29,50

MÖNKIJÄN 
SUOJA-
PEITE

17,50
MOOTTORI-
PYÖRÄN 
SUOJAPEITE

14,90 44,50 49,50 59,50
ELECTRO GEAR 
ÖLJYPATTERIT
 
Alk

24,90

ELECTRO GEAR 
SÄHKÖPATTERIT

Alk.

29,50

ELECTRO GEAR 
PAKKASVAHDIT

Alk. 

19,50 89,-

ASSER PILKKI-
SETTI

ASSER KAIRAN 
VARATERÄT
5”

6”17,50
MORA KAIRA 4”

69,-

AHKIO 
ISO
Musta
1,6 m

ELMAN 
KENKIEN 
KUIVAIN

AHKIO 
KESKIKOKO  
Musta
1,2 m

MILTON
KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kw

ARCTIC KELKKA-
SAAPAS
Irroitettava vuori
-50 C°

16,90

8,00
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Mökkiläiskysely juttusarja:

1. Missä mökit sijaitsevat? 
2. Kuka on tyypillinen mökkiläinen?
3. Mitkä ovat mökkipaikan valintaperusteet?
4. Kuinka moni mökkiä käyttää?
5. Kauanko mökillä viivytään?
6. Mökin käyttö eri vuodenaikoina
7. Mistä palvelut haetaan?
8. Kurenalan palveluiden käyttö
9. Syötteen palveluiden käyttö
10. Mökkiläisten uudet palvelutarpeet
11. Etätyö, onko sitä oikeasti?
12. Mökkiläisten internetyhteydet
13. Mökkiläisten muuttohalukkuus Pudasjärvelle
14. Kaupungin kehittämiseen halutaan mukaan
15. Mökkiläisten vaikutus 
 Pudasjärven  elinkeinoelämään

Pudasjärven kaupunki on tiedostanut mökkiläisten merkityksen paikka-
kunnan elinkenoelämälle. Mökkiläisiä palveltiin muun muassa viime ke-
vättalvella järjestetyllä mökkiläistapahtumalla, jossa avauspuhetta pitä-
mässä kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila. Tapahtuma oli siinä määrin 
onnistunut, että se tullaan uusimaan ensi keväänä.

Mökkiläiskysely toteutet-
tiin keväällä 2010 osana 
ESR-rahoitteista Työvarma-
hanketta. Kysely lähetettiin 
kaikille ulkopaikkakuntalai-
sille mökin omistajille. Yh-
teensä kyselyitä postitettiin 
2600 kappaletta. Täytettyjä 
vastauslomakkeita palautet-
tiin yhteensä 903 kappaletta. 

ehdotuksia saatiin siten jo-
kaiselta kylältä.

Seuraavassa osassa tutustumme 
tyypilliseen mökkiläiseen.

Pudasjärvi-lehdessä alkaa      

Vastausprosentiksi saatiin 
noin 38 prosenttia.

Tulosten käsittelyssä 
apuna olivat Rimminkan-
kaan koulun TET-jaksolaiset 
sekä Karhupajan nuoret. Tu-
losten analysoinnin suoritti 
Oulun yliopistossa matema-
tiikkaa opiskeleva Heikki 
Huhtamäki.

Pudasjärvi-lehdessä aloi-
tetaan juttusarja, jossa käy-
dään läpi kyselyn tuloksia 
pienissä osissa, ohessa ole-
van listan mukaisesti.

Osa 1/15. Missä mökit si-
jaitsevat?

Tilastokeskuksen mu-
kaan vuoden 2008 lopulla 
Pudasjärvellä oli yhteensä 

3124 vapaa-ajan asuntoa. 
Asunnot sijaitsevat varsin 
tasaisesti ympäri Pudasjär-
ven kaupunkia, Syötteen 
alueen keskittymää lukuun 
ottamatta. Tyypillisesti mö-
kit rakennetaan joko joen tai 
järven tuntumaan sekä Syöt-
teellä rinteiden ja muiden 
harrasteiden läheisyyteen. 

Kyselyyn vastanneet mök-
kiläistaloudet jakaantuivat 
aika tasaisesti kaupungin 
eri kylien kesken. Arvokasta 
palautetta sekä kehittämis-

Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja

Jouluaattona klo 9-12

JOULUN 
AUKIOLOAJAT

koillis-tele
myynti - asennus - huolto

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
p. 08-821 620, 044-547 0703, Huolto 0440-821 620

Koillismaan Kuntoneva

http://kuntoneva.kotisivukone.com
p. 044 – 294 4345, Puistotie 2, Pudasjärvi

Ohjatut ryhmät tauolla 
20.12 – 9.1. 2011
Kuntosali suljettu

 23. – 26.12,  31.12 – 2.1          
27.12 – 30.12 

Kuntosalilippu vain 4 €
Avoinna 

Ma – To 10 – 18, Pe 10 – 17

Joulun ajan aukioloaikoja

Palvelemme Joulukuussa
Ma 20.12 9 – 21
Ti   21.12 9 – 21
Ke  22.12  9 – 21
To  23.12 9 – 21
Pe  24.12 8 – 13
La  suljettu
Su  26.12 11 - 13

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka ky, Pihlaja , Toritie 1
puh 08- 821 122, 0400 330 058

Yksityiset! 
Yrittäjät!  
Yhteisöt!

Tervehdyksesi 
Pudasjärvi-lehdessä 
huomataan.

On joulutervehdysten aika! Ota yhteys p. 040 195 1732, p. 040 910 0852
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti torstaina 9.12 Pudas-
järven kirkossa Sydämeeni 
joulun teen Joulukonsertin, 
joka kokosi kirkon täyteen 
kuulijoita. Esiintyjänä oli 
Suomen valovoimaisim-
piin kuuluva laulaja Arja 
Koriseva. Häntä säesti mai-
neikas pianotaiteilija Jouni 
Somero ja hänen tyttärensä 
huilisti Anna-Claudia So-
mero.

Hän lauloi Jouni Some-

Kirkko täynnä Sydämeeni 
joulun teen joulukonsertissa 

ron sovittamia rakastetuim-
pia joululauluja, joita yleisö 
kuunteli hiljentyneinä ja 
hartain tunnelmin. Muun 
muassa Konsta Jylhän Jou-
lulaulu sekä Varpunen jou-
luaamuna saivat ihmiset 
herkistymään jopa kyyneliin 
saakka.. Kauniin lopetuk-
sen konsertti sai esityksellä 
Franz Schubertin ”Ave Ma-
ria”, jonka Koriseva tulkitsi 
todella kauniisti. Konsertti 
päättyi yhteislauluun ”Maa 

on niin kaunis”. 
Pudasjärven 

Osuuspankki oli 
järjestänyt edesta-
kaisen linja-auto-
kuljetuksen, jota 
monet konserttiin 
saapuneet kuulijat 
käyttivätkin.

Sirkka-Liisa 
Tuomaala

Arja Koriseva on ollut jo yli kymmenen vuotta maamme valovoimaisimpia lau-
lajia. Koriseva on koulutukseltaan peruskoulun opettaja, mutta hän on vuodesta 
1989 esiintynyt laulajana sekä Suomessa että ulkomailla. Arja Korisevan nousu 
suosituimpien suomalaisten viihdelaulajien joukkoon on paitsi hänen sympaatti-
sen ja aidon lavaesiintymisensä, mutta myös harvinaisen ilmeikkään äänenkäyt-
tönsä ansiota. Jouni Somero on yksi ahkerimmin esiintyviä suomalaisia muusi-
koita. Hän on soittanut uransa aikana yli 1900 konserttia eripuolilla maailmaa: 
Australia, Japani, Ukraina, Saksa, Unkari, Ruotsi, Viro, Brasilia ja Kanada ovat 
Suomen lisäksi olleet kiertuelistalla. Vuodesta 1990 hän on toiminut pelkästään 
konsertoivana pianistina.

Pianisti Jouni Somero laulaja Arja Koriseva ja huilisti Anna-Glaudia Somero. 
Kuva Mikko Filppula 

Konserttiin oli saapunut noin 700 henkeä 
eli kirkko oli aivan täynnä. Kuva Sirkka-LiisaTuomaala

Sarakylässä vietettiin 6.12 itse-
näisyyspäivää Jumalan sanaa 

kuunnellen, kiittäen ja rukoillen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirk-

kovieraat kulkivat sankarihaudoille, 
jonne laskettiin havuseppeleet. 

Sankarihaudoilla laulettiin tuttu vir-
si ”Sun kätes, Herra, voimakkaan 
suo olla turva Suomenmaan”. Ky-
läläisten voimin järjestyivät myös 

kirkkokahvit. (js)

MUISTAKAA, HEILLE KALLIS ON MAA

Itsenäisyyspäivänä Sarakylän kappelikuoro pal-
veli jumalanpalveluksessa monilla lauluilla.

Sotaveteraanien seppeleen laskivat Risto Sara-
la ja sotaveteraani Eino Anttila.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

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

HAMMASTEKNIKOITA

KÄSITÖITÄ

Kotipalvelua Pudasjärvellä

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

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

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

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

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

Li ikehakemisto
AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET, 

KULJETUSPALVELUA,  H INAUKSIA
KI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 

REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO - uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

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

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

leikkaa talteen

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

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

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

Meiltä myös 
vakuutusvahinkokorjaukset

Kotipalvelu
Mesimarja

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

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

2kpl 21 tuumaisia putkitelkka-
reita a20€ kpl. jvc cd-soitin 15€. 
puh: 0405895267.

Toyota Carina II vm 88. Lisäva-
lot, keskusluk, vetokoukku, hyvä 
kunto. Hp vain 360 e. Puh. 044 
092 3946.

Hiacen talvirenkaita valsseineen 
185 x 14 C, alk.100€. Karjapus-
kuri lisävaloilla 100€, sopii -84 
-89 malleihin. p. 040 529 7815.

Philips 28 laajakuva tv, Finlux di-
giboxi (korttipaikka) 50€, p. 040 
5944832.

Hyvää ja Rauhaisaa Joulunaikaa
Jouluyötä tähdet valaisee ja 

Vuotta Hyvää Alkavaa 2011
sukulaiset, ystävät, naapurit ym. tutut

Pojat perheineen ja Auli

Iloa ja kiitosta kansalaisopiston joulujuhlassa

Muutaman kymmenen hen-
kilön kokoinen joukko tar-
keni pakkassäässä saapua 
paikalle nauttimaan Aimo 
Pietilän sujuvasti ja luon-
teikkaasti juontamasta oh-
jelmakokonaisuudesta. Mo-
nitaituri Tuula Haverinen 
oli leiponut tortut, keittänyt 
kahvit ja järjestänyt eriomai-
set puitteet Lasse Aaltosen 
johdattaa yhteislaululla juh-
laväki tunnelmaan.

Sivistystoimen johtaja 
Juha Valta kiitti lämpimään 
ja jämäkkään tyyliinsä kan-
salaisopiston opiskelijoita 
ja kaikkia henkilökuntaan 
kuuluvia ansiokkaasta työs-
tä opiston ja opiskelijoiden 
syksyn toiminnan käyn-
nistämisessä ja laadukkaan 

työn jatkumisesta jatkos-
sakin. Vuoden aikuisopis-
kelijaksi valittua musiikin 
lyömäsoittimien eksperttiä 
Timo Vuormaa hän kiitti 
esimerkillisestä osallistu-
misesta pyyteettömästi eri 
tilaisuuksiin musiikin tuot-
tajana ja työstään musiikin 
taidon viemisessä opinha-
luisten saataville.

Emma-Noora Jaakola ja 
Elina Jaakola pianonsoitol-
laan sekä Riku-Ville Heikki-
lä sellon soittonäytteellään 
olivat upea osoitus kansa-
laisopiston nuoren opiske-
lijajoukon taidoista ja edis-
tymisestä ammattitaitoisten 
musiikinopettajien luotsaa-
mina. Varttuneempien opis-
kelijoiden taidonnäytteet 

tulivat kuuluville ja näky-
ville hauskoilla ja lämpi-
millä musiikki- ja lauluesi-
tyksillä, joita olivat Antti 
ja Reino Jokikokon, Risto 
Puhakan, Aimo Pietilän ja 
Pekka Ekdahlin soitot ja 
laulut sekä Torstaikuoron 
laulut. Joulupukin tervei-
set tuotiin juhlaväelle huu-
morin ja naurun säestyk-
sellä, samoin kuin Kalevi 
Vattulan kertomat tarinat 
”tosielämästä”. Tierna-
poikien riemastuttava ja 
komeaäänisesti laulettu 
ohjelmanumero ei jättänyt 
totisuudelle tilaa.

Sointu Veivo

Kansalaisopiston opiskelijoiden, opettajien ja muiden opiston 
toiminnasta kiinnostuneiden yhteinen Joulujuhla vietettiin vanhan 

ajan malliin Hetepirtillä kuluneena viikonloppuna.
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TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

TAKSIPALVELUITAISÄNNÖINTEJÄ LAKI -  JA PANKKIPALVELUITA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

SÄHKÖ-  JA KODINKONEHUOLTOA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO-  JA 
AVAINPALVELUT

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

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
Hannu Ylitalo

0400 244 769
Hannu Jaakkola

0400 380 668

Aarni Pentti
TAKSI

Konttilantie 1019
93190 Yli-Siurua

Postinjakeluauto
0400 679 486

1+8 invahissillä
0400 289 046

Veli-Matti Laitinen
puh. 0400 231 223

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi

Pärjänsuo, Pudasjärvi

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

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut

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

Pudasjärven Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

Soita tai tule käymään.

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44, 93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

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

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

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

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

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

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

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

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

Li ikehakemisto

PUUSEPPIÄ

TILITOIMISTOJA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

Peltineliö Ky

PELTITÖITÄ

kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Sunnuntaina 12.12 vietettiin 
Kokkokylän Metsästysseu-
ran hirviporukan peijaisia 
Konttilan Erän Hirvituvalla. 
Tarjolla oli hirvenkäristys-
tä. Kokkeina toimivat Seija 
Siurua, Oili Kokko ja Leena 
Kokko- Peijaisissa kävi noin 
40 henkeä. Ohjelmassa oli 

Kokkokylän Metsästysseuran 
peijaiset Konttilan Erän Hirvituvalla

Kokkeina toimineet Seija 
Siurua ja Oili Kokko pato-
jen äärellä. Touhua oli riit-
tänyt aamu yhdeksästä, 
ennen kuin kaikki oli val-
mista.

ruokailun lisäksi arpajaiset, 
joissa Eero Kokko voitti suu-
rimman osan palkinnoista. 
Eerolla on kuulemma yhtä 
hyvä tuuri lähes joka vuosi. 

Nuorin peijaisvieras Ant-
ti Kokko, isosetänsä Aaro 
Kokon sylissä.

Palkintoina oli muun mu-
assa hirvenlihaa, suklaata, 
kahvia ja hieno piparkakku-
talo. Seuralla oli viiden ai-
kuisen ja neljän vasan luvat, 

joista yksi vasa on vielä saa-
matta. Metsästyksenjohtaja 
Arto Hinkulalla on jämtlan-
ninpystykorva narttu, jolle 
ammuttiin syksyn aikana 

Seuran puheenjohtaja Ari 
Karesti piti puheen ja kiit-
teli metsästäjiä, maan-
omistajia ja kyläläisiä. 
Erityiskiitosta sai Raili Jut-
tula, joka hommasi Kont-
tilan Erän Hirvituvan Kok-
kokylän Metsästysseuran 
käyttöön peijaisten ajaksi. 

yksi hirvi. Muuten hirvet 
kaadettiin ajometsästykse-
nä. (ks)
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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.
Pudasjärven Maanpuolustusnaisten 50 v. juhlanäyttely kirjas-
tossa 15.11.-3.12.
Taidekäsityönäyttely 13.-19. Pudikissa av ark. klo 12-20, la-su 12-
17. Esillä Kulkurin Hopeapuoti, Usvalintu, MTA SArviseppä, Jaana Hil-
tula, Hilkka Anttila, M-L, K Tykkyläinen.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Kurenkoskessa tanssit,esiintyy: 17.12. Chanel Four, 31.12. Mia 
Mäkeläinen ja Siluetti.
Kinkkubingot HETEPIRTILLÄ 11.12. klo 14.00. Järjestää Hetekylän 
Nuorisoseura ry. 
Tanssit Möykkälässä 25.12., esiintyy Haavekuva.
Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/ak-
tiviteetit/viikko-ohjelma/
Viikko-ohjelmiin ilmoittautumiset edellisen päivän klo 16:00 mennes-
sä.

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?

Pudasjärven kirkossa
sunnuntaina 19.12.2010 kello 19.00

Pudasjärven seurakunnan
Vox Margarita- kuoron joulukonsertti

Rauhaa elämään kiireiseen

Konsertin	ohjelma	on	maksuton.	
Virren	aikana	kerättävä	kolehti	menee	Raamattutyöhön	

Kiinassa	Suomen	Pipliaseuran	kautta.

Tervetuloa!

Rekola Teija: Kinkkulin 
jouluyllätys (2010)

Kinkkuli on Korvatuntu-
rin iloisin possu. Se odot-
taa innoissaan ensimmäis-
tä jouluaan, kun se saa 
kuulla, että siitä aiotaan 

Veirto Kalle: Etsivätoimis-
to Henkka & Kivimutka ja 
laulava joulupukki (2009)

Henkan kotiin on tilattu 
ekologinen raitis polkupyö-
räilevä joulupukki. Paitsi 
että pukilla on mustat Hum-
mel-tuulipuvun housut ja 
että hän yrittää saada Henk-
kaa laulamaan kanssaan 
Tonttujen vahtiparaatia, 
hän on myös kohtalokkaas-
ti unohtanut tuoda Henkan 
tärkeimmät joululahjat: 

Panteleimon: Tapahtui 
jouluaattona (2009)

Ilahduttava, vanhanajan 
joulukertomus täynnä 
maaseudun aitoa elämän-
menoa ja perinteitä. Moni 
meistä suomalaisista kai-
paa ennen joulua aitoa 
joulun tunnelmaa ja iloa 
hektisen hosumisen kes-
kelle. 

Metropoliitta Pantelei-
monin viehättävä joulu-
tarina rauhoittaa ajatuk-
siamme ja kiirettämme, 
kunhan maltamme het-
keksi istahtaa lukemaan 
touhuamisen lomassa. 
Viliina Karhunen, pai-
kallinen ”tietotoimisto”, 
aloittaa varhain jouluaat-
toaamuna kierroksen lu-
misen kotikylänsä pirttien 
kahvipöytiin. Kylän muut 
asukkaat heräilevät yhtä 

Pudasjärven kirjaston 
kuukauden lukuvinkit

tehdä joulukinkku. Kinkkuli 
ei edes tiedä, mitä kinkkuna 
oleminen tarkoittaa, mutta 
jotain vaarallista se on, sillä 
vanha tonttuvaari haluaa 
vangita sen säkkiin.

Kinkkuli päättää ryhtyä 
etsimään itselleen muuta 
hommaa. Laittakoot kinkuk-
si hanhen, poron tai tontun! 
Monen yrityksen jälkeen 
Kinkkuli löytää tehtävän, 
joka yllättää sekä joulupu-
kin, tontut että lahjoja odot-
tavat lapset. Teija Rekolan 
(ent. Niemi) tarinassa on 
monta jännittävää kieppiä 
ja humoristista kuperkeik-
kaa. Timo Kästämän ku-
vissa Korvatunturi kuhisee 
vilinää ja vilskettä ja joulun 
taika kimmeltää.

Leino Marko: Joulutarina 
(2007)

Nikolas-poika menettää per-
heensä onnettomuudessa. 
Kyläläiset päättävät yhdessä 
pitää huolta orpopojasta. 

Koska kylä on köyhä, 
sovitaan, että kukin perhe 
ottaa Nikolaksen hoiviinsa 
vuodeksi kerrallaan. Joka 
joulu Nikolas muuttaa uu-
teen kotiin. Osoittaakseen 
kiitollisuuttaan hän antaa 
perheiden pienimmille lah-
jaksi veistämänsä lelun. 
Vuosien kuluessa joululah-
jojen jakamisesta tulee pe-
rinne. Joulutarina on koko 
perheen lukuromaani, joka 

Kuukauden kirjat löytyvät Pudasjärven kaupunginkirjastosta.

jalkaa omiin askareisiinsa. 
Jokainen muistelee men-
neitä: vaikeaa sota-aikaa, 
romanttista nuoruuttaan, 
aiempia jouluja, mutta ku-
kapa osaisi aavistaa, miten 
muutaman perheen elämä 
muuttuu ennen kuin aattoil-
ta kääntyy jouluyön puolel-
le? 

kertoo tarinan joulupukin 
lapsuudesta. Kirja sisältää 
Joulutarina-elokuvasta 
kootun kuvaliitteen.

Sherlock Holmes -karkki-
piipun ja Baskervillen koi-
ra -playstationpelin. 

Henkka lähtee isän-
sä kanssa lumisateeseen 
jäljittämään hutiloivaa 
joulupukkia ja törmää 
retkellä J.K. Kivimutkaan, 
Karate-Kippiin ja tämän 
veljeen Banzai Nyrhiseen, 
Mörkömies Apinaan sekä 
erääseen Veli-Eino Puus-
tiseen, joka tekee melkein 
rikoksen. Jäljet johtavat 
sylttytehtaalle, ja kun Ki-
vimutkilta saadaan myö-
hemmin illalla naapuri-
apua, Henkka voi asettua 
tyytyväisenä nauttimaan 
joululahjoistaan. Kovaa 
kyytiä suosioon noussut 
Etsivätoimisto Henkka & 
Kivimutka -sarja jatkaa 
täydellä höyryllä. Henkan 
ja J.K:n joulunvietto on 
niin riemukasta luettavaa, 
että motiivit ovat matkalla 
unohtua. Kalle Veirrolla 
on jo monesta jäpäkästä 
nuortenkirjasta tuttu virne 
suupielessä.  

LUKUVINKKI AIKUISILLE

LUKUVINKKI LAPSILLE LUKUVINKKI NUORILLE

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUISILLE

Järjestäjänä: 4H-yhdistys, SPR, 
Nuoren turvapaikanhakijan polku 
Pudasjärvellä/OSS ry

JOULUASKARTELUA
tänään keskiviikkona 15.12.

klo 17.00 alkaen
Rajamaan asukastuvalla

Tervetuloa!

Euroopan pakolaisrahasto

Herkkukori: Sirpa Jurmu. 
Ternimaidot: Anna Särkelä, Toni Karppinen. 
Lehmäpaidat: Markus Holm, Reeta Peuraniemi, 
Ella Tolonen, Lea Erkkilä ja Iida Erkkillä
Isäntäkalenterit: Tapio Polojärvi, Irene Ranua. 
Lippis+lamppu: Silja Puurunen. 
Lippis+lompakko: Päivi Koppelo. 
Ensiapulaukku: Sirpa Manninen

MTK Pudasjärven hyvän-
tekeväisyysarpajaisissa voittaneet:

ke 15.12 klo 19.Kipinän koululla
Kauneimmat joululaulut

Kipinän kyläseura ja Pudasjärven seurakunta

Tervetuloa!Torttukahvit

Mukana kanttori Jukka Jaakkola

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 

Joulupöytään käsinleivotut, 
lisäaineettomat leivät ja 

leivonnaiset
(myös gluteenittomat).

mm. saaristolais-ja 
hedelmäleivät.

 044 259 8008/ 
Ennakkotilaukset 

Raunon Perinneleipä
ma 20.12. klo.10.00 alkaen 
Pudasjärven K-Supermarketin 
eteisessä

www.raunonperinneleipa.fi

Toivotamme asiakkaillemme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta!
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo
Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi
Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi
Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!
Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asiakkaitamme yhteistyöstä kiittäen, 
Matkatoimisto 
Pudasjärven  Matkailu Oy

Hyvää Joulua ja  
menestystä vuonna 2011!

Tervetuloa 17.12.2010 klo 10-15
Pudasjärven konttorille

keskustelemaan puukaupasta, 
metsänhoidosta  ja Metsäliiton tarjoamista 
sijoitusmahdollisuuksista

Torttukahvin kera kerromme miten 
metsäraha tuottaa omistajalleen 
Metsäliiton osuustileillä.

Metsäterveisin

Ostoesimies Veli Nikula
p. 0500 295 107

Ostoesimies Matti Heinonen
p. 050 329 5744

Metsänhoitoesimies Heikki Nikula
p. 040 350 2476

www.metsakori.fi

Sähköurakointia uudisrakennuksiin sekä 
saneeraus- ja remonttikohteisiin. 

Sähköurakointia uudisrakennuksiin sekä 
saneeraus- ja remonttikohteisiin. 

Puh. 040 575 1310 
www.sahkoasennusjurva.fi

Johtokunta 
kokoontuu klo 12.

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven 
yhdistyksen 

syyskokous
kaupungintalolla 

su 19.12.2010 
klo 13.00.

Esillä sääntö-
määräiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Kahvitarjoilu!

Kaaos-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

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

Tervetuloa 
Jouluostoksille 

AarreArkkuun!

AarreArkku
Jukolantie 4, Pudasjärvi, (ent. Amareton vieressä) puh. 050 386 8660 www.aarrekauppa.net

H
U
O
M
!

Huom! Joulukuussa Avoinna Joka Päivä! 
Ma-To 10-17, nyt Pe 9-18, La 10-14 ja SU 12-16

Kannattaa lukea! :)

Mahtavia Tarjouksia! 
*Joululahjapaperi 0,95€/2m rulla *Askartelutarvikkeet 10% 

Alennuksella!*  *Isot Askartelukartongit 4kpl / 2,50€  
* Nyt Loput Joulukortit 10kpl /1€* * Koululais-Joulukortit 20 kpl/pakkaus 
vain 1,90€ * *Upeat mustavalkoiset Sisustustaulut, paljon erilaisia nyt vain 
19,95€ (ovh. 29,90€)* *Mahtava Joululahja koko perheelle! Ilmakiekkopeli 
nyt vain 39,95€ (ovh.49,90)…    ...ja lisää hyviä Tarjouksia myymälässä! ”

Mukavia Lahjoja kaikenikäisille 
löydät AarreArkusta...mm.

Ihania enkeleitä, kynttilöitä, 
hoitotuotteita, teetä, kahvia, mukeja, 
silmähaudetyynyjä,Karkkia täynnä olevia 
Joulusukkia, Ihania Joulukoristeita
      …ja paljon muuta!

- Aikuisille, Nuorille 
ja Lapsille erilaisia 

Lautapelejä ja 
Palapelejä, 

Pulmapelejä jne. 

- Radio-ohjattavia
Autoja ja traktoreita

autoratoja, 
koottavia yms.

- Monenlaisia 
hauskoja/ 
hyödyllisiä 
Hupituotteita 

Tanssimattoja, musiikkimat-
toja, Zhu Zhu-

tuotteita, Bakugan-
tuotteita, yms.

- Askartele Ihania Joulukortteja
 ja – koristeita. Askartelutarvikkeita

ja vinkkejä löydät meiltä! 

Tule tekemään löytöjä!

Arvontakuponki leikkaa talteen

Osallistu YllätysArvontaan!
Palauta kuponki AarreArkkuun ke 22.12 klo 17.00 mennessä

Nimi

Puh.

Hox! Voit ostaa tuotteita myös nettikaupastamme www.AarreKauppa.net ja noutaa 
ostamasi tuotteet myymälästämme, säästät postikuluissa! Nyt voit maksaa 

nettikaupastamme ostamasi tuotteet myös OSAMAKSULLA! Kannattaa tutustua!

Pudasjärven kaupungin 
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekille tuli joulukuun 
2. päivänä erittäin mieluisa 
puhelu, kun kuntaministeri 
Tapani Tölli soitti Helsingis-
tä ja kertoi, että Pudasjärven 
kaupungille on myönnetty 
harkinnanvaraista valtion-
osuuden korotusta vuonna 
2010 1,2 miljoonaa euroa, 
joka on 134 euroa asukasta 
kohden. Hakijoina oli Suo-
messa yli 70 kuntaa ja avus-
tus myönnettiin vain noin 30 
kunnalle.

-Valtion harkinnanvarai-
sen valtionosuuden korotus 
reilu miljoona euroa on erit-
täin merkittävä apu kaupun-
gin taloudelle, totesi Riekki. 

Päätökseen vaikutti Rie-
kin mielestä ratkaisevas-
ti, että kaupunki oli itse 
käynnistänyt kaksi vuotta 
sitten talouden tasapainot-
tamisohjelman sekä se, että 
kuntaministeri Tölli tuntee 
Pudasjärven kaupungin 
päämäärätietoiset toimenpi-
teet taloutensa kuntoon saa-
misessa ja tuntee kaupungin 
väestörakenteen ja laajan 
pinta-alan. 

Pudasjärven kaupun-
ki haki itse viime kesänä 
harkinnanvaraista valtion-
osuutta ja kaikissa mah-
dollisissa tilanteissa myös 
piti valtioneuvostoon päin 

Valtio tukee kaupungin 
tasapainoitustoimia

Asustemyynti Kemppainen Taivalkoski
Joulunajan aukioloajat:
Avoinna ma-pe klo 9-17, jouluaattona 9-12

asiaa esillä niin Helsingissä 
vierailemalla, että Pudas-
järvellä käyneille päätöksen 
tekemiseen vaikuttaneille 
henkilöille. 

-Aikaisempinakin vuo-
sina ylimääräistä valtion-
osuutta on haettu, mutta ei 

ole saatu. Edellisen kerran 
olemme saaneet harkinnan-
varaista valtionosuuden ko-
rotusta yli 10 vuotta sitten 
kuntaministeri Martti Kor-
hosen aikaan. (ht)


