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PUDASJÄRVI-lehti nro 51 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 22.12.2010

Talouskuuri 
jatkuu 

Pudasjärvellä 
- palveluista 

ei tingitä, s. 3.

Torstaina 23.12

Lippu 10€ sis. ep.

TULOSSA!

TERVETULOA!

KAIKEN KANSAN 
PIKKUJOULUT

31.12 Mia Mäkeläinen 
	 ja	Siluetti	

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

Tarjoamme kahvit 
piparin ja pullan kera!

Klo 19 alk.

HYVÄÄ JOULUA JA
 RAUHALLISTA 

UUTTA VUOTTA 2011

Keskustie 30, Ranua, Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13, puh. 044 362 3822
~ Meiltä myös kello- ja kultasepänpalvelut sekä kaiverrus ~

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

Vielä ehdit lahjaostoksille!

Ögön Desing
alumiinilompakko

29€

39€

kaiverruksella

alk. 13€

Joulun pidennetyt aukioloajat: Ma-to klo 9-18, Aattona 24.12. klo 9-12

Koru Ilona toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista Joulua!Koru Ilona toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista Joulua!

Miesten LeijonaKalevala Koru

Lumihiutale-
kääty

136€ LoveLinks
   keräilykoru

Vanamo

102€ Hopeinen
Leijona-riipus

Zippoja

alk. 30€

Meiltä lahjakortit!

My Saaga
keräily-

korusarja 

www.mysaaga.fi

Optikon	ja	silmälääkärin	ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie	5,	Pudasjärvi

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

HALVIMMAT BUSSIMATKAT 
OULUUN JA TAKAISIN!

Nevakivi Oy
puh. 08 822 052
www.nevakivi.fi 

Eläkeläiset, opiskelijat ja nuoret 6,50 €/suunta
Aikuiset 13,00 €/suunta

M-P	 	 	M-P
09:00	 Pudasjärvi	 16:00
10:15 Oulu 14:40
    T OYS     I

Tarjous voimassa vuoroilla:

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille rauhallista joulua!

RAUHALLISTA JOULUA JA 
ONNEA UUDELLE VUODELLE

Tapanin tanssit 26.12

DREAMSEsiintyy

Lauantaina 25.12
Karaoke ja disco

Lippu 5€ sis. ep.

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

CASA PUSSILAKANA-
SETIT ERI KUOSEJA
alk.

139 pss

PULLA PIRTTI
JOULULIMPPU
viipale

PULLA PIRTTI
JOULUPITKO

299

FINLAYSON PUSSI-
LAKANASETIT

1590 2990

NAISTEN OLOHOU-
SUT musta, lila

POIKIEN PAITA-HOUSU
SETTI

990

HUPPARI
90-130 cm

1490

MIESTEN PALMIKKONEULE

harmaa, musta

17,-
NAISTEN JUHLA-
PUSEROITA alk.

1880

2450

POIKIEN PITKÄT 
KALSARIT 90-130

390

NAISTEN
SAUNATAKKI

2360
1250

590

149499 kg 599 kg

LAPIN LIHAN 
KYPSÄ JUHLA-
KINKKU n. 6 kg

LAPIN LIHAN 
KYPSÄ PIKKU-
KINKKU n. 2 kg

ke 9-19
to 9-20
pe 8-12
la sulj.

su 11-18

BETTY BOOP
TYTTÖJEN PAITULI

099 pkt

AJAN LENKKI 
320g

PULLA PIRTTI
OHRA RIESKA 
660g

295 rs

PANDA JUHLA-

2-kerr. 300g

395
KYNTTELIKKÖ
7 kynttilää NYT

ENGLANNIN
LAKRITSI
1kg

395 pss079 pkt

ATRIA SNACK 
NAKKI 280g

099 pkt

HIILLOS 400g

HOX!!
JOULUKUKAT
MEILTÄ

Linja-autokuljetus Iso-Syötteelle
UUDENVUODEN AATTONA 

Perjantaina 31.12.2010 
Ohjelmassa:
Hieman ennen klo 24 SOIHTULASKU
klo 24 ILOTULITUS

Lähtö klo 21.00  Kaupungintalon edestä
Paluulähtö klo 01.00  Iso-Syötteeltä

Katso lisää s. 23

RAUHALLISTA JA LEPPOISAA JOULUN AIKAA SEKÄ ONNEA JA MENESTYSTÄ UUDELLE VUODELLE 20011. 
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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

Joulu on jo lähellä, Herran syntymä on lähellä. Joulu 
on suuren ilon juhla. Paavali kehottaa tässä hetkes-
sä meitä näin: ”Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vie-

lä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien 
ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä.”  Taivas kumartuu 
aivan maahan saakka, kun taivaan tähti ilmaisee ihmeelli-
sen syntymän ja enkelijoukko kuuluttaa ilosanomaa. Pelko 
ja huoli muuttuvat suureksi riemuksi. Paimenten tavoin 
mekin saamme vaeltaa arjesta juhlaan, maallisesta mur-
heesta kohti taivaallista valoa, iloa ja rauhaa. Nuo kedon 
paimenet olivat ensimmäiset todistajat siitä, että Jumala 
rakkaudessaan antoi ainoan Poikansa syntyä maailmaan 
– sielujemme pelastukseksi. Tästä armosta myös me to-
distamme ja toivottavasti tunnemme sen sydämissämme 
todeksi. 

Ensimmäinen joulukirkko vietettiin, kun paimenet ku-
martuivat seimen lapsen eteen. Ensimmäinen seurakunta 
kokoontui paimenten muodossa sanan ääreen. Sanan, joka 
oli tullut lihaksi. Tästä seimen valon ihmeestä syntyi kiitos 
ja ylistys paimenten huulille; sama kiitos ja ylistys kaikuu 
tänä jouluna kirkoissa ja kappeleissa ympäri maailman. Me 
saamme muun kristikansan kanssa kokoontua yhteen jou-
lunaikana ja yhtyä tuohon kiitosvirteen. Je mme. Hänessä 
on meidän parhain joululahjamme. Ottakaamme vastaan 
tuo joululahja. On aika avata sydämemme joulun lapsel-
le, on aika avata sydämemme jumalalliselle rakkaudelle. 
Joulun sanoma ei jätä ketään kylmäksi, se kuuluu kaikille: 
pienessä lapsessa on koko maailman tulevaisuuden toivo, 
iankaikkisen elämän lupaus.

Toivotan Pudasjärven seurakunnan puolesta kaikille 
Pudasjärvi-lehden lukijoille armorikasta Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja siunattua uutta vuotta!

Kimmo Helomaa, 
vs. kirkkoherra

JOULUHARTAUS

Seurakuntaan kastettiin uusi jäsen
Sarakylässä asuva 27 lo-
kakuuta syntynyt Markus 
Sinettä sai perheessään par-
haan mahdollisen syntymä-
päivälahjan 27.10, kun per-
heeseen syntyi neljäs lapsi, 
joka sai joulun alla tapahtu-
neessa kasteessa nimekseen 
Anniina Hanna Emilia. Pik-

ku sisaren juuri joulun alla 
saivat perheen 1,5 -vuotias 
Annika, 5-vuotias Antti ja 
18-vuotias Tanja. 

Kasteen toimitti perheen 
äidin Marjo Sinetän rippi-
pappi Juha Kukkurainen. 
Kasteen jälkeen he kahvi-
pöydässä muistelivatkin –80 

luvulla tapahtunutta rippi-
koululeiriä. 

Sinetän perhe asui aikai-
semmin Rovaniemellä, mut-
ta muuttivat muutama vuosi 
sitten Marjon syntymäpitä-
jän kotikylään Sarakylän Tu-
hansuolle. (ht)

Kasteeseen kuului papin, vanhempien ja kummien toimittama juuri kastetun pieno-
kaisen Anniinan siunaaminen. Kummeina olivat Marjon veli Marko Honkanen ja hä-
nen vaimonsa Lea Baas. 

Viime viikolla Sarakylän 
koululla kävi hyörinä puuro-
kattiloiden ympärillä. Kylän 
oma diakoniatyön poruk-
ka siellä keitteli riisipuuroa 
yksinäisten ja vähävaraisten 
jouluruokailua varten. Tilai-
suuteen odotettiin vieraita 
Metsälän palvelukodilta. 
Ja heitä saapuikin paikalle 
lähemmäs parikymmentä 
ohjaajineen. Kaikkinensa 
puuroa lusikoi kolmisen-
kymmentä osallistujaa.

Tilaisuuden alussa laulet-
tiin joululauluja Elina-opet-
tajan säestyksellä.  Diakonia-

Sarakylän diakoniapäivä:

Riisipuuroa ja joululauluja
työryhmän tontut olivat 
loihtineet pöydän antimiksi 
monenlaista herkkua Sylvi-
keittäjän johdolla. Vatsat 
täyttyivät, kuulumiset vaih-
tuivat ja ruokailun kruu-
nasi torttukahvit. Lopuksi 
”naruteltiin” narunvedon 
merkeissä ja onnekkaimmat 
saivat mukaansa pienen 
muiston diakoniapäivästä. 
Lämminhenkinen tilaisuus 
jäi varmasti lämmittämään 
niin vatsaa kuin mieltäkin 
jokaisen osallistujan kohdal-
la. Suuret kiitokset touhuk-
kaille emännille, jotka tätä 

arvokasta työtä tekevät. 
”Luo köyhän niinkuin rikka-
han saa joulu ihana!
Pimeytehen maailman tuo 
taivaan valoa! Sua halajan,
Sua odotan, Sä Herra maan 
ja taivahan! Nyt köyhän
niinkuin rikkaan luo suloi-
nen joulus tuo!”
Rauhallista joulua ja lämmintä 
joulumieltä kaikille Pudasjärve-
läisille,

toivottelee Harva-pilotti 
Paula Ylitalo

Jouluaaton hartaus
kirkossa klo 13 (Kimmo He- 
lomaa, Jukka Jaakkola, nuori-
sokuoro) ja klo 15 (Kimmo 
Helomaa, Jukka Jaakkola). 
Taksi seurakuntakodilta 
kirkkoon klo 12.30 ja 14.30.  
Jouluyön messu
kirkossa klo 23 (Jaakko 
Sääskilahti, Marko Väyry-
nen, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita- kuoro). Taksi 
seurakuntakodilta kirkkoon 
klo 22.30.  

Joulukirkko
kirkossa 25.12. klo 8.00 
(Jaakko Sääskilahti, Keijo 
Piirainen). Taksi seurakunta-
kodilta kirkkoon klo 7.30.  
Messu
seurakuntakodissa tapa-
ninpäivänä 26.12. klo 10 
(Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola).  
Sarakylä: 
Jouluaaton hartaus
kappelissa klo 13 (Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
kappelikuoro).  
Joulukirkko
Sarakylän kappelissa 25.12. 
klo 8.00 (Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola). Muistakaa 
mahdollisuus käyttää kirk-
kotaksia joulunajan juma-
lanpalveluksiin, edestakaisen 
matkan hinta on 3 €.  

Syöte: 
Joulukirkko
Syötekeskuksessa 25.12. klo 
10 (Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola).  
Kauneimmat joululaulut
kirkossa ke 22.12. klo 19.  
Diakoniatoimisto 
on joululomalla 23.-29
.12.2010.  
Rauhanyhdistykset:
Seurat Kurenalan ry:llä su 
26.12. klo 17. (S.Leppänen, 
T.Luokkanen)  
Kastettu:
Aatu Eemeli Lehmikan-
gas, Anniina Hanna Emilia 
Sinettä, Joonas Mikael Olavi 
Salmi, Minja Eerika Ojala  
Haudattu:
Risto Olavi Ollila 66 v, Rau-
no Tapio Tiiperi 42 v  

Jouluaatto:

Lupaukset täyttyvät 
Jouluaattona ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovel-
la. Jouluaaton aihe on pelastuksen kaipuu ja lupaus Vapahtajasta. 
Siksi jouluprofetiat kuuluvat jouluaaton jumalanpalveluksiin sil-
loinkin, kun niissä luetaan muita joulun tekstejä.

Jouluaamu:

Nyt Betlehemiin! 
Jouluaamun jumalanpalveluksessa (paimenten messu), joka 
täällä Pohjolassa on perinteisesti ollut joulun tärkein jumalan-
palvelus, lähdemme paimenten kanssa Betlehemiin. Siellä nä-
emme sen, mitä on tapahtunut.

Tapaninpäivä:

Kristuksen todistajat 
Toinen joulupäivä, ensimmäisen marttyyrin Stefanoksen ja 
hänen myötään kaikkien marttyyrien muistopäivä, muodos-
taa vastakohdan ensimmäiselle joulupäivälle. Jumalan pelas-
tussanoma jakaa ihmiset sen vastaanottaviin ja sen hylkääviin, 
Kristuksen seuraajiin ja hänen vainoojiinsa. Jumala antaa Pyhän 
Hengen voimaksi jokaiselle, joka rohkeasti tunnustaa uskonsa 
Kristukseen.
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Jouluisia leivonnaisia ja 
pieniä lahjajuttuja 

(lompakoita, nahkakintaita)

K-kaupan eteisessä 
ke 22.12. 

klo 12 alkaen
Tervetuloa!!!

ps. Paketointipalvelu

MYYTÄVÄNÄ

Puhoksentie 21, 93390 Puhoskylä
Puh: 044-9232478, E-mail: ae.alatalo@gmail.com
Kotisivut: www.suncate.fi

Pitopalvelua ammattitaidolla. 
Kakut, juustokakut, munkit, pizzat ym. edullisesti. 
Lähiruokaa joustavasti. 
Laadukkaat kotisivut ylläpidolla.  
Palveluistamme lisää kotisivuiltamme.
”Ihmisen huomioivaa palvelua syrjäseuduille” 

Sunrise Catering

Oulun seudun työ- ja 
elinkeinotoimiston

palvelupisteet Oulussa, 
Haukiputaalla, Iissä, Limingassa, 

Muhoksella sekä 
Pudasjärvellä

suljetaan torstaina 23.12.2010 kello 13.00

Puhelinpäivystys Työlinjalla:

• henkilöasiakkaille 010 19 4904 
• työnantaja-asiakkaille 010 19 4907

Työnhakusi voit käynnistää sähköisesti
 www.mol.fi tai puhelimitse Työlinjalla.

Talouskuuri jatkuu Pudas-
järven kaupungissa, sanoi 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-
Panuma kun lehdistölle esi-
teltiin 15.12 kaupungin ensi 
vuoden budjettia ja tuleville 
vuosille olevaa taloussuun-
nitelmaa. Ensi vuoden bud-
jetin puristamisvaihe meni 
Oinas-Panuman mukaan 
kivuttomasti, koska kaikki 
poliittiset ryhmät ovat olleet 
kaksi vuotta sitten aloitetun 
talouden tasapainottamisoh-
jelman takana. 

ole ollut vaihtoehtoja, mikä-
li kuntalaisten palvelutaso 
halutaan säilyttää. Toimen-
piteillä kuntavene on saatu 
nousemaan pinnalle, hän 
totesi. 

Valtuuston varapuheen-
johtaja Marja-Leena Törrö 
kertoi, että kipeistä päätök-
sistä on syyllistetty virkamie-
hiä, vaikka luottamusmiehet 
ovat päätökset tehneet. 

Valtuuston toinen vara-
puheenjohtaja Sointu Veivo 
kehui luottamusmiesten ja 
virkamiesten hyvää yhteis-
työtä. 

-Päätöksiä on hyvä tehdä, 
kun ne on hyvin valmisteltu. 
Kaupungin virkamiehet ovat 
tehneet erinomaista työtä

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila kantoi huolta 
kaupungin rakennuksista, 
joista osa on vanhoja ja kai-
paisivat remonttia. Posi-
tiivisena asiana Daavittila 
kertoi uuden päiväkodin ra-
kentamishankkeesta, jonka 
suunnittelutyö on jo aloitet-
tu ja rakennuspaikka valit-
tu. Kaupungin lainamäärä 
ei nouse enää ensi vuonna. 
Verotulot ovat hieman ar-
vioitua pienemmät, johon 
Daavittila näki syynä yleisen 
laman, joka on vaikeuttanut 
yritysten toimintaa. 

Budjetti hyväksyttiin 
yhdellä nuijan  
kopautuksella
Kaupunginvaltuuston koko-
uksessa 16.12 hyväksyttiin 
ensi vuoden talousarvio ja 
taloussuunnitelma vuodil-
le 2012-2013 yhdellä nuijan 
kopautuksella, tosin sitä en-
nen käytiin pitkä keskustelu, 
jossa eri valtuustoryhmät 
ja yksityisetkin valtuute-
tut kertoivat näkemyksiään 
kaupungin talouden hoita-
misesta. Hyväksytyn talous-
arvion toimintakulut olivat 

72,2 miljoonaa euroa, jossa 
on hieman laskua kuluvan 
vuoden talousarvioon. Toi-
mintatuotot ovat yhteensä 
72, 2 miljoonaa euroa, jossa 
on kasvua kuluvan vuoden 
talousarvioon 5,5 prosenttia. 

Keskustan valtuustoryh-
män puheenjohtaja Tauno 
Kujala kiitti valtuutettuja 
saumattomasta yhteistyöstä 
ja kahdesta vuodesta, jonka 
on ollut kaupunginhallituk-
sen jäsen. Hän kertoi myös 
luopuvansa ryhmänjohta-
juudesta ensi vuoden alus-
ta alkaen. Keskustan oman 
ryhmän sopimuksen mu-
kaan hallituspaikka siirtyy 
seuraavaksi kaksivuotiskau-
deksi Arvo Siurualle. 

Vasemmistoliiton val-
tuustoryhmän puheenjohta-
ja Paavo Tihinen kertoi sii-
vous- ja kiinteistöpalvelujen 
muutospäätöksien olleen 
ikäviä. 

-Oli valittava kahdes-
ta pahasta pienempi paha. 
Työt eivät katoa mihinkään, 
toivottavasti työntekijät saa-
vat jatkaa työtehtävissä.

Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän puheen-
vuorossa Kari Tykkyläisen 
harmitteli, että ihmisiä kos-
kevien päätöksien käsittely 
on vaikeaa. Pudasjärvellä 
toimivien projektien työ on 
tervetullutta EU-rahojen tuo-
jana paikkakunnalle, mutta 
byrokratia vie parhaat te-
hot. Hän kantoi vielä huolta 
kädentaitojen katoamisista. 
Lopuksi Tykkyläinen esitti 
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän puolesta ponsi-
lausuman: ”Hyväksyessään 
vuoden 2011 Pudasjärven 
talousarvion, kaupunginval-
tuusto edellyttää, ettei kenel-
täkään omaishoidontukeen 
oikeutetulta evätä omaishoi-
dontukea määrärahojen riit-
tämättömyyden vuoksi”.

Aune Ekdahl käytti pu-

heenvuoron Kokoomuksen 
valtuustoryhmän puolesta. 
Hän toivoi jatkuvan positii-
visen asenteen yrittäjyyttä 
kohtaan ja loi uskoa tulevai-
suuteen. 

Simo mukaan  
kuntayhtymään
Oulunkaaren kuntayhtymän 
perussopimukseen sekä pal-
veluiden järjestämissuun-
nitelmaan ja sopimukseen 
oli tehty muutoksia, koska 
Simon kunta liittyy vuoden 
2011 alussa kuntayhtymän 
jäseneksi. Sopimus hyväk-
syttiin yksimielisesti. 

Pudasjärven uudet jäte-

Talouskuuri jatkuu – palveluista ei tingitä

Aune Ekdahl korosti po-
sitiivisen asenteen jatku-
mista yrittäjyyttä kohtaan.

Ensi vuoden budjettia ja seuraavien vuosien talous-
suunnitelmaa esittelivät lehdistölle Seija Turpeinen, 
Kaarina Daavittila, Eero Oinas-Panuma, Marja-Lee-
na Törrö, Paavo Tihinen ja Sointu Veivo. 

huoltomääräykset sekä jäte-
taksat hyväksyttiin alkavak-
si 1.1.2011. 

Pekka Majava oli pyytä-
nyt eroa luottamustehtävistä 
paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi. Valtuustoon nousi 
varsinaiseksi jäseneksi va-
ravaltuutettu Mari Kälkäjä. 
Valtuuston vaalilautakun-
taan valittiin Majavan tilalle 
Reijo Talala. 

Kokouksen päätyttyä val-
tuutetut siirtyivät joulupäi-
välliselle Ravintola Kuren-
koskeen. 

Heimo Turunen

Mari Kälkäjä nousi varsi-
naiseksi valtuutetuksi.

-Vaikka kaupungin ta-
loutta saatetaan kuntoon 
tiukalla säästöohjelmalla, 
niin kuitenkin kuntalaisten 
palvelut toimivat – tosin 
monilla aloilla eri tavalla 
kuin ennen. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen siirtyminen 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
kautta hoidettavaksi on ollut 
positiivinen asia. Vanhusvä-
estön puolella palveluodo-
tukset ovat Harva-hankkeen 
toteutumisessa, joka tuo 
mukanaan uusia järjestely-
jä. Elinvoimapuolella ei ole 
tingitty investoinneissa, joita 
tehdään yhteistyössä yrittäji-
en kanssa.

Kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Paavo 
Tihinen kertoi, että viime ai-
koina on jouduttu tekemään 
vaikeita päätöksiä. Ne ovat 
kuitenkin olleet yksimielisiä 
ja luottamushenkilöillä ei 

Reijo Talala valittiin Maja-
van tilalle valtuuston vaa-
lilautakuntaan. Taustalla 
Eila Puurunen.

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki 
vakuutti, että säästösuun-
nitelmista huolimatta mi-
tään kaupungin palveluja 
ei lopeteta. Järjestämista-
pa voi muuttua. 

Tauno Kujala ilmoitti jättä-
vänsä Keskustan valtuus-
ton ryhmänjohtajan tehtä-
vät

Paavo Tihinen toivoi töi-
den jatkumista kiinteistö- 
ja siivouspalvelujen työn-
tekijöille.

Kari Tykkyläinen piti pit-
kähkön puheen, jossa 
kosketteli laajasti kaupun-
gin asioita.
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–Vuonna 1973 tehtiin ennä-
tys muuttokirjojen määräs-
sä, kun useamman vuoden 
muuttopatouma purkautui 
väestörekisteriin toista tu-
hannen kuntalaisen vähenty-
misenä. Muuttoliike kosketti 
ennen kaikkea sivukyliä, 
joiden alueilla sijaitseville 
pienille maatiloille ei löyty-
nyt enää jatkajia, sanoo Pik-
kuaho.

Muuttajien poikkeuk-
sellisen suuri määräkään ei 
ratkaissut kokonaan työlli-
syyteen liittyvää ongelmaa. 
Pikkuahon aloittaessa kun-
nanjohtajana sai vielä lähes 
puolet kunnan noin 12500 
asukkaasta toimeentulonsa 
maataloudesta.

–Koska perinteiset maa-
seutuelinkeinot eivät aikai-
sempaan tapaan kyenneet 
tarjoamaan työtä ja toimeen-
tuloa, oli etsittävä uusia rat-
kaisuja. Toteutuneista hank- 
keista teollisuuskylä on sit-
temmin osaltaan täyttänyt 
sitä tehtävää, joka sille annet-
tiin. Yksittäisistä yrityksistä 
Kontiotuote on täyttänyt 
paikkansa moninkertaisesti.

Kamppailu matkailu-
elinkeinon saamiseksi 
Syötteelle
70-luvun puolivälissä kunta 
lähti yhdessä seutukaavalii-
ton kanssa ponnekkaasti aja-
maan Syötteen kehittämistä 
matkailukäyttöön. Hankkeen 

Paavo Pikkuaho uskoo Pudasjärven
Pudasjärven entisen kaupunginjohtajan jouluhaastattelu:

Yli 30 vuotta Pudasjärven kunnanjohtajan ja 
lopuksi myös kaupunginjohtajana toiminut 

pitäjäneuvos Paavo Pikkuaho aloitti kunnan-
johtajana vuonna 1973 ja joutui heti suuren 
haasteen eteen. Meneillään oli raju muutto-
liike, joka suuntautui pääasiassa Ruotsiin, 

Ouluun sekä Etelä-Suomen alueelle.
toteuttamisen tiellä oli kui-
tenkin kansallinen kansal-
lispuisto-ohjelma, jolla alue 
oltiin määrittelemässä luon-
nonsuojelualueeksi.

Päätös olisi lopullisesti es-
tänyt matkailuelinkeinon ke-
hittämisen Iso-Syotteen alu-
eella. Onnistuimme kuiten 
kin ”tappelemaan” Iso-Syöt-
teen ulos kansallispuistoko-
mitean tekemästä ehdotuk-
sesta, sanoo Pikkuaho.

Ennen kuin Iso-Syötteelle 
voitiin alkaa rakentamaan 
laskettelukeskusta, täytyi 
vielä käydä lukuisia neuvot-
teluja. Tärkeä taho oli Met-
sähallitus, joka toimi kes-
keisimmän maanomistajan, 
valtion maan haltijana. Kun 
seutukaavassa Iso-Syöte osoi- 
tettiin matkailutoimintojen 
alueeksi ja suunnitelluille 
toiminnoille oli löytynyt riit-
tävät toteutusedellytykset 
täyttävä yrittäjä, voitiin met-
sähallituksen kanssa laatia 
alueen matkailuhankkeet to- 
teuttava puitesopimus.

–Se oli kaiken kaikkiaan 
iso savotta. Merkittävimpä-
nä jarruna oli mm. se, että 

Matkailun edistämiskeskus 
ei halunnut antaa KTM:n in-
vestointituen edellytyksenä 
olevaa myönteistä lausun-
toa. MEK perusteli kielteistä 
kantaansa sillä, että maassa 
oli tuolloin jo liikaa laskette-
lukeskuksia. No, tuokin luk-
ko saatiin väännettyä auki ja 
Iso-Syötteen matkailukeskus 
avasi vahvasti laskettelutoi-
mintonsa 30 vuotta sitten, 
5.12.1980.

Paikalliset  
voimavarat takaavat 
tulevaisuuden
Vuoden 2004 alussa Pu-
dasjärvestä tuli kaupunki. 
Saman vuoden kesäkuussa 
eläkkeelle jäänyt pitkäaikai-
nen kunnanjohtaja ei pidä 
tätä muutosta merkityksel-
tään suurena, suuntaan tai 
toiseen. Kuitenkin muutok-
sen vaikutus kaatunee hie-
nokseltaan plussan puolelle. 

Eläkkeelle jäätyään Pikku-
aho ei ole käynyt kertaakaan 
valtuuston kokouksessa, 
vaikka seuraakin muutoin 

aktiivisesti, mitä Pudasjär-
vellä tapahtuu.

–Tosiasia on, että väestö-
määrä vielä, varsinkin sivu-
kylissä, tulee laskemaan. Us-
kon kuitenkin Pudasjärven 
ja sen elinkeinoelämän tule-
vaisuuteen. Kaupunkimme 
kotimaista puuta käyttävä 
teollisuus, elintarvikkeiden 
valmistus ja matkailu ovat 
kaikki aloja, joita ei voi siirtää 
Kiinaan, sanoo Pikkuaho.

Aktiivista  
yhdistystoimintaa
Eläkkeelle jäätyään Pikku-
aho toimii monissa vapaaeh-
toisjärjestöissä. Hän on mm. 
Pudasjärven Sotaveteraani-
yhdistyksen puheenjohta-
jana ja Pohjois-Pohjanmaan 
Sotaveteraanipiirin varapu-
heenjohtajana. 

– Pudasjärvellä on jäljellä 
noin 150 sotaveteraania, joi-
den keski-ikä on 87 vuotta. 
On selvää, että heidän kun-
to alkaa jo olla huono, ja he 
tarvitsevat apua voidakseen 
asua itsellisesti kotonaan tai 
tuetuissa asumismuodoissa, 
sanoo Pikkuaho. 

Hänen perustamansa on 
myös maakotkan elämää 
seuraava ja elinolosuhteita 
tutkiva Kotkan Lento –yhdis-
tys, jonka puheenjohtajana 
hän toimii. Entistä kunnan-
johtajaa pitävät kiireellisenä 
myös oma metsätila sekä 
paikallinen metsänhoitoyh-
distys. Kuntoaan hän pitää 
yllä kävelemällä, hiihtämällä 
sekä tekemällä vaellusretkiä 
Lappiin.

– Paikallisen Rauhanyh-
distyksen toiminta on mi-
nulle myös tärkeää ja hoidan 
siellä muutamia nimettyjä 
tehtäviä. Toimintaa minulla 
on siis riittänyt hyvin eläk-
keelle jäämisen jälkeenkin 
ja joskus tuntuu, että aika ei 
tahdo millään riittää. Hyvä 
puoli eläkeläisen tilanteessa 
kuitenkin on se, että kiireet 
ovat suurelta osin itse teh-
tyjä tai sallittuja, joihin voi 
myös itse vaikuttaa.

Jukka Miettinen
kuva Heimo Turunen

hyvään tulevaisuuteen

Paavo Pikkuaho puhu-
massa pari kuukautta sit-
ten pidetyssä Veteraanien 
kirkkopäivän juhlassa. 

SPR:n ystävätoiminta
Tarvitsetko kuuntelijaa tai vierailijaa, jonkun

joka voisi olla kaveri…

PALVELEVA PUHELIN
040-966 20 71 

Päivystää maanantaina ja keskiviikkona klo 17-19
Muina aikoina laita sähköpostia: 

ystavat.pudis@wippies.fi

Järjestäjinä SPR:n Pudasjärven osasto ja
OSS ry / Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä

Euroopan pakolaisrahasto

Euroopan pakolaisrahasto

Tumma taivas jouluyönä, 
tähdet tuikkii valovyönä. 
Ilmassa on ripaus taikaa, 
rauhallista joulun aikaa!

Yhteistyökumppaneita kiittäen
Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä /

Oulun Seudun Setlementti ry

25.12. 
Joulupäivän 
tanssit + DJ 

Lippu 5€

31.12. 
Kulmakunnan 

Kutkuttajat 
+ DJ 

 Lippu 5€

Tervetuloa!

27-30.12. 
Snapsibaarissa 

pyörittää 
levyjä DJ 

Lippu 5€

26.12. 
Tapaninpäivän 
karaoketanssit 

+ DJ 
Lippu 5€

•	 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
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Rauhaisaa joulun aikaa ja 
Onnellista uutta vuotta  2011

sukulaisille, ystäville 
ja tuttaville

Rauhaisaa joulua 
ja  Onnellista 

Uutta Vuotta!

Anitta Ojanperä ja Matti Puolakanaho

Marjatta ja Martti Ekholm

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta 2011! 

Katriina ja Vesa Riekki 
perheineen

Rauhallista ja lämmintä 
joulumieltä 
toivottaenOtamme sen henkilökohtaisesti.

Hyvää Joulua ja
Turvallista 

Uutta Vuotta
Lähivakuutus

Pudasjärven toimisto
Puh. 020 522 6000

Lämminhenkinen ja jouluinen 
tilaisuus oli lauantaina 18.12 Lie-
peen pappilassa, jonka väentupa 
täyttyikin tuottajista perheineen. 
Ilahduttavaa puheenjohtaja Mari 
Kälkäjän mielestä oli myös van-
hempien jäsenien monilukuinen 
osallistuminen. 

Lapset esittivät jouluevanke-
liumin, johon kuuluivat myös 
perinteiset joululaulut. Hirvas-
niemen Raimo esitti vaimonsa 
Ullan säestämänä yksinlaulua, 
joka oli vaikuttava esitys. 

Joulupukki jakoi kaikille lap-
sille pienet lahjat. Joulupuuron 
valmistuksessa olivat isäntänä 
varapuheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus ja emäntänä hänen puo-
lisonsa Sirpa Jumisko. 

Puurojuhlaa ja pikkujoulua

MTK:n pikkujoulussa per-
jantaina 3.12 Hotelli Iso-
Syötteellä oli ohjelmassa 
muun muassa Tiernapo-
jat esitys oman väen esit-
tämänä, joululauluja lau-
lettiin ja lopuksi vieraili 
joulupukki. Hotellissa oli 
myös muiden yritysten ja 
järjestöjen pikkujoulujuh-
lia, joten pikkujoulujuh-
laväkeä oli runsaasti liik-
keellä. (ht)

Lapset esittivät jouluevankeliumin.

Jouluherkut tekivät kauppansa. 

MTK Pudasjärvi aloitti tänä jouluna jäsenilleen joulupuurojuhla –perin-
teen. Puuron ohella pöytään oli katettu joulukinkut, rosollit ym jouluher-

kut. Hyvää palautetta sai myös Marko Kälkäjän suolaama graavilohi. 

MTK Pudasjärvi on aktiivinen yhdistys

Sininen hämärä,
pakkasaamu,
lumiset puut

- vain yksi tähti.
Tähdistä se kirkkain,

Joulutähti!
Hiljaisuus -

pysähdy hetkeksi
kiireen keskellä

- anna mieleesi saapua
Joulun Rauha.

Rauhallista Joulua
ja onnellista
Uutta Vuotta

läheisilleni, kummi-
lapsille, tutuille,

ystävilleni ja
työkavereilleni

Sirkka-Liisa Tuomaala

Mari ja Marko Kälkäjä perheineen                          

Kohta loppuu kiire, lento 
- alkaa Joulun aika rento. 

Hiljaisuutta kuulostele, 
nuku, syö ja nautiskele  

Kunnossa on silloin kuosi 
kun taas alkaa uusi vuosi!

Kati, Mikko, Emma ja Eetu

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2011!

Toivotamme

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta
T: Rauni Räisänen
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Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

AUTOHUOLTO MIKSA Oy
Mikko Tuohimaa p. 040 748 2182, Teollisuustie 4, Pudasjärvi

Jukolantie 6, 
93100 Pudasjärvi   

Fysioterapiapalvelu 
Riitta Tiainen

JP Automaalaamo
Petri Sorvari p. 040 564 8614, Teollisuustie 8, Pudasjärvi

P. 0400 166 308

Konehuolto 
Pekka Pirttijärvi

Koneurakointi 
Heikki Alatalo
P. 0400 180 831, 
Siuruantie 4282, Ala-Siurua

Kuljetus Luokkanen Oy
Paavo Luokkanen p. 0400 350 401, Parsipolku 8, Pudasjärvi P. 0400 624 496, Kuusamontie 2358, 93270 Sotkajärvi

Kuljetus Sampsa Laakkonen

Kulkurin
Hopeapuoti
Liisa Korva
p. 0400 496 107
Teollisuustie 4, Pudasjärvi

Lavajussi Oy
P. 0400 642 201, Jussi Inkala, Ylikiimingintie 159, Kiiminki          

Pohjoispuolentie 354, 93277 Iinattijärvi

Maansiirtoliike 
V. ja K. Niemelä

Maken 
Rakennus ja 
Huoltopalvelut
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

Nuohooja 
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Ojala TK Ky
Koneurakointi
Teuvo Ojala, p. 0400 388 557, 
Kivikontie 2 C, Pudasjärvi

Hannu Karppinen, Piuhatie 15, 90620 Oulu

T:mi Taloasennus 
H. Vikström

Pohjoispuolentie, 93277 Iinattijärvi  

Tenho Ylilehto, Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi

Koillispaja Oy

www.kaijala.fi
Kaijala Ky

Veljekset Rönkä Oy
Mahlatie 7, 94100 Kemi
puh. 020 775 6470
www.ronka.fi

Toivotamme asiakkaillemme ja
 yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2011!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Hannun Taksimatkat  Oy

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2011!

Kiitämme
Yhteistyökumppaneitamme 

ja asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2011

Pudasjärven Työttömien yhdistys ry

Toivotamme kaikille

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Korpisen Kyläseura ry          http://WWW.KORPINEN.ORG
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Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

Neljännen adventtisunnun-
tain iltana 19.12 Pudasjärven 
kirkossa pysähdyttiin joulun 
sävelten ja sanoman äärelle 
Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita-kuoron kon-
sertissa ”Rauhaa elämään 
kiireiseen”. 

Konsertin ohjelmisto oli 
yhdistelmä perinteisiä joulu-
lauluja uusien suomalaisten 
ja pudasjärveläisten joulu-
laulujen rinnalla.  Kuoroa 
johti kanttori Keijo Piirainen 
ja kitarasäestyksestä vastasi 
Marko Väyrynen. 

Yhteisesti lauletun virren 
aikana koottiin kolehti Pu-
dasjärven seurakunnan lä-
hetystyön nimikkokohteelle, 
Raamattutyöhön Kiinassa 
Suomen Pipliaseuran kaut-
ta. Työstä kertoi puheessaan 
kappalainen Juha Kukkurai-
nen. (ht)

Vox Margarita kuoron konsertissa:

Rauhaa elämään kiireiseen
Vox Margarita-
kuoron konser-

tissa pysähdyttiin 
joulun sävelten ja 
sanoman äärelle.

Joulupuukeräyksellä 
apua lapsiperheille
Parina viime vuotena toteu-
tettua Joulupuu-keräyspe-
rinnettä jatkettiin myös tänä 
vuonna Pudasjärvellä. Lä-
hivakuutuksen toimisto toi-
mi lahjojen keräyspisteenä 
yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa.

Pudasjärvellä lahjoja ke-
rättiin 1.-16.12. oman paik-
kakunnan 0 - 12 vuotiaille 
tytöille ja pojille. 

-Saimme kerättyä lähes 
100 pakettia jaettavaksi apua 

tarvitsevien perheiden lap-
sille, kertoi Ari Korteslahti 
Lähivakuutuksesta. Lahjat 
otti vastaan Mannerheimin 
lastensuojeluliitosta Hely 
Forsberg-Moilanen 16.12, 
jonka jälkeen he ovat toimit-
taneet lahjat perheisiin en-
nen joulua.

-Kiitämme MTK Pudas-
järveä sekä muitakin järjestö-
jä sekä yksityisiä henkilöitä 
keräykseen osallistumisesta. 
Joulupuu- keräys on ollut 

paikallisuutta parhaim-
millaan, jossa paikallisilla 
ihmisillä on ollut mahdolli-
suus ojentaa auttava kätensä 
oman paikkakuntansa apua 
tarvitsevien lapsiperheiden 
puoleen, sanovat Ari Kor-
teslahti ja Hely Forsberg-
Moilanen. Samalla he lupaa-
vat, että Joulupuu-keräys on 
tarkoitus toteuttaa myös ensi 
vuonna. (ht)Ari Korteslahti Lähivakuutuksesta luovutti 16.12 Joulupuukeräyksen lahjapaketit 

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen puheenjohtaja Hely Forsberg-Moilaselle jaettavak-
si apua tarvitseville lapsiperheille.

Työharjoittelussa Karhupajalla

Karhupajalla on ollut tosi mukava työskennellä, sanoo 
Markus Ervasti.

Päiväkerhoista ja päiväko-
deista kokoontuivat lapset ja 
henkilökunta torstaina 16.12 
seurakuntakodille seurakun-
nan järjestämään ”Pieni jou-
lukuusi – joulun salaisuutta 
etsimässä” -joulujuhlaan. 

Osa lapsista sai olla en-
keleinä ja paimenina. Välillä 
nähtiin satuhahmo Nalle-
Kalle, jonka päälle lumiku-
ningatar heitteli lumihiuta-
leita. 

Joulunäytelmään kuului 
yhteisesti lauletut joululau-
lut. Näytelmä huipentui, kun 

Karhupajalla on ollut tosi 
mukava työskennellä var-
sinkin puupuolella, koska 
olen puuseppä ja tykkään 
puuhommista. Puupuolella 
saa tehdä kaiken näköisiä 
hommia, esimerkiksi paikal-
le on tuotu vanha hylly ja se 
on entisöity. On rakennettu 
koirankoppeja ja kaikkea 
muuta pientä hauskaa.  

Maalaushommiakin olen 
saanut tehdä. Keittiöllä olen 
ollut työskentelemässä ja 
siellä on ollut ihan mukavaa 
kokkailla. Tekstiilipuolella 
olen saanut opetella teke-

mään erikokoisia narulamp-
puja ja huovuttamaan kuvia.

Liikunnassa olen tutus-
tunut sirkuittiin ja zumbaan 
perinteisten pelien ja kun-
tosaliliikunnan lisäksi. Vii-
koittaisilla luennoilla olen 
saanut tietoa monista eri 
elämänalueille liittyvistä tär-
keistä asioista. Suosittelen 
Karhupajaa harjoittelupai-
kaksi muillekin nuorille.

Markus Ervasti 
Työharjoittelija
Pudasjärven Karhupaja

Pieni joulukuusi – joulun salaisuutta etsimässä
pikku joulukuusi löysi tiensä 
kedolle paimenten luo. 

Paimenet pyytävät hän-
tä jäämään heidän luokseen 

nuotiolle lämmittelemään. 
Siitä alkoi jouluevankeliumi, 
jossa olivat myös Maria ja 
Joosef sekä Jeesus-lapsi sekä 

kolme itämaan tietäjää. Oh-
jelman päättymisen jälkeen 
tarjottiin kaikille kahvit. (ht)

Paimenet vierailemassa 
jouluseimen luona, jossa 
löysivät Jeesus lapsen.

Pieni joulukuusi saapumassa paimenten luo, josta alkoi jouluevankeliumin tapahtumat ja enkelitkin pääsivät lau-
lamaan suuren ilosanoman.
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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

13,90
PREGO DIGITAALINEN 
HENKILÖVAAKA

16,90 27,50
PREGO VATKAIN
200 W

BOMANN LÄMPÖTYYNY
Koko 32x40 cm

29,50
TEFAL 
SÄHKÖVEITSI

39,95
BRAUN PARTA-
KONE SERIES 1

59,95
PHILIPS PARTAKONE 
6900 SERIES
Ladattava kolmiterä

59,50
DENVER STEREO CD-
MIKRO SYSTEM 

39,00
BOMANN HIEROVA 
JALKAKYLPYLAITE

24,90
SCOTT MUMMORADIO 
RX12

49,90
ELRAM PÖLYNIMURI
1400 W

59,90
ELRAM MIKRO
700W

39,50
DANTAX CD-RADIO
RR 303

MC 5100

69,50MCA 180

69,00
VISION TALLENTAVA 
DIGIBOKSI 
KAAPELIVERKKOON

69,50
TELEVES DIGIBOKSI
ANTENNIVERKKOON

29,95
TV:N SISÄANTENNI 
VAHVISTIMELLA

79,50
DENVER DVD KARAOKE-
LAITE + 2 MIKKIÄ

17,90
AVEC VOHVELIRAUTA
700 W

24,50
PREGO JOHDOTON 
VEDENKEITIN 2000 W 
1,7 L 

18,90
PREGO MINI 
KAHVINKEITIN 
6 KUPP. 600 W

29,90
AVEC PUNAINEN 
KAHVINKEITIN 
12 KUPP 900W 69.50

LIHAMYLLYT

99,00

VALTRA 
POLKUTRAKTORI 
+ PERÄKÄRRY

SAMURAI CROSSIT MÖNKIJÄT

”NUORISON 

SUOSIKKI”

700 W

89,001500 W

”HOX 4-TAHTI”
70 CC

110 CC
399,-

499,-
1 KPL

1 KPL

”HOX 4-TAHTI”
50 CC

70 CC 90 CC
399,-

499,- 599,-

1 KPL

1 KPL1 KPL
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Matti Ylilehto oli valittu 
hirviporukan pomoksi, joka 
onnistui tehtävässään erin-
omaisesti ottaen jämäkän 
otteen tehtäviinsä heti en-
simmäisestä päivästä alkaen. 
Hirviporukan johtajan omi-
naisuuksiin kuuluu kyky 
kuunnella porukan tahtoa 
ja johtaa metsästystä selke-
ästi ja johdonmukaisesti lain 
määräyksiä ja metsästyspe-
rinteitä kunnioittaen.

Pärjänsuolle oli saatu 53 
kaatolupaa, ja heti alusta al-
kaen oli konkareilla semmoi-
nen kutina, että kaadot ovat 
tänä vuonna tiukemmassa 
kuin edellisenä vuonna ja 
niinhän siinä kävikin, kun 

Päivä ajoketjussa - 930 kaloria

jahti lopetettiin porukan 
päätöksellä itsenäisyyspäi-
vän aattona, jäi viisi lupava-
saa metsään juoksemaan.

Porukan kaatamista hir-
vistä noin puolet kaatui Pär-
jänsuon yhteismetsään, joka 
on hirvien suosimaa aluetta 
osin sijaintinsa, osin hyvin 
hoidettujen taimikkojensa 
vuoksi. 

Ajoketjuun riitti yleensä 
5-7 miestä, joskus yksi nuori 
nainenkin, jolla tavalla kaa-
dettiin kolme hirveä ja lo-
put kaatuivat koirien hauk-

kumina. Tämä kertoneekin 
suuntaa, johon hirvijahti on 
menossa eli yhä enemmän 
koirajahtiin ja vähemmässä 
määrin ajojahtiin. Mainitta-
koon kuitenkin sykemittarin 
kertomana, että yksi päivä 
ajoketjussa tarkoitti 930 yli-
määräisen kalorin kulutusta.

Pärjänsuon hirviporukka 
on hyvin samanhenkinen ja 
yhteistyökykyinen porukka, 
joka koostuu kaksikymppi-
sistä nuorukaisista kahdek-
sankymppiseen ikämieheen. 
Joukossa oli noin kolme-

kymppinen konkari, jolla oli 
kaatoja enemmän kuin mo-
nella muulla ja siellä oli reilu 

Pärjänsuon metsästysseuran hirvikämpälle 
kokoontui lauantaina 25.9 noin 30 eri-ikäistä 

metsästäjää aloittamaan hirvijahdin.

Metsästyksen keskipis-
teenä toimii talkootyön ra-
kennettu Karvasarvi hirvi-
kämppä.

Lihan käsittely asianmukaisissa jahtivajassa onnistuu 
hyvin.

viisikymppinen ekakertalai-
nen ajoketjussa. Hirviporuk-
ka on siitä mainio, että siellä 
ei ikä, titteli tai sosiaalinen 
asema paina mitään. Siellä 
ollaan todella tasa-arvoisia. 

Taukonuotiot vievät 
eteenpäin sitä ikiaikaista 
tarinoiden kerronnanperin-
nettä mikä meille on ollut 
ominaista vuosisatojen ajan. 
Jos maailma rakennettaisiin 
sen mukaan mitä nuotioilla 
makkaranpaistossa turistiin, 
niin kyllä kaikenlainen hätä 
ja hoppu tästä maailmasta 
loppuisi siihen paikkaan. 
Jäämme odottamaan ensi 
syksyä! (ek)

Hinnat voimassa to-pe 23.-24.12.

995
kg

399
rs

299
pkt

KARJALAN-
PAISTILIHAT
800 g (4,99 kg) 

Hyvää joulua K-supermarketista

269
rs

Ilman korttia 2,99 rs (4,27 kg) 

Red Delicious
OMENAT
USA

KLEMENTIINIT
1,5 kg (1,33 kg) 
Espanja

129
kg

199
ps

KalaCarte
LIPEÄKALA
n. 800 g, vacum 695

kg

Atria
PORSAAN 
ULKOFILEEPALA
n. 1,5 kg 690

kg

Tuore
KIRJOLOHENMÄTI 3190

kg

Kylmänen
KYLMÄSAVUSTETTU 
PORONPAISTILEIKE 
200 g (74,50 kg)

Rönkä
PORON LÄMMIN-
SAVUSTETTU 
PAISTIRULLA n. 500 g

1490
kg

2990
kg 499

kpl

Saarioinen

ISOT 
JOULULAATIKOT
peruna, lanttu, porkkana ja 
maksa, 700 g (3,84 kg)

Haapalan

LEIPÄJUUSTOT
500 g (9,95 kg) 
myös vähälaktoosinen

Vaasan

JOULULIMPPU
viipaloitu, 500 g (2,78 kg)

Valio

OLTERMANNI 
800 g-1 kg (6,24-4,99 kg)

499

139

kpl

ps

Ilman korttia 6,59 kpl (8,24-6,59 kg) 

Ruodoton
Pakattuna tuore

LOHIFILEE
Norja 
rajoitus: 2 fi leetä/talous

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

Ilman korttia 6,45 rs (8,06 kg)

Paulig Presidentti 

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

-30 %

-13 %

-14 %

-24 %

K-supermarketit palvelevat jouluna seuraavasti: 
jouluaattona pe 24.12. klo 12 asti 

joulupäivänä la 25.12. 
Tapaninpäivänä su 26.12. olemme kiinni. 

-38 %

Ilman korttia 5,78 kpl (11,56 kg)

-10 %

Ilman korttia 1,62 ps (3,24 kg)
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Sähkötie 1
p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18

TOIVOTAMME 
ASIAKKAILLE JA 

YHTEISTYÖKUMPPA-
NEILLE HYVÄÄ JA 

RAUHAISAA JOULUA!

Hevoselle villaloimitarjous
paksuin 45€ (69€)

Suosittu ja hyvä
HAUDUTUSPATA,

nyt sitä taas saa!

Täyden Palvelun Asekauppa

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

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

    hiihtovyöt ja vetolaitteet

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

Toivotamme 
asiakkaillemme 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2011!

ILO-
TULITTEET 

Uuden Vuoden juhliin!

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

Hevostelijalle,
koiraihmiselle ja
eräkaverille
lahjat pukinkonttiin

TARJOUKSESSA
Kuvan lähettävä 

riistakamera, myös 
normaalit suomenkielisenä
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Joulugallup

Ensio Pudasjärvi-lehdestä teki 
joulugallupin Pudasjärven eläke-
läisten pikkujoulussa ja myyjäisis-
sä liikuntahallilla. Ihmisiltä kysl-
tiin, miten aikovat joulua viettää,  
muovikuusi vai aitokuusi, kinkku 
vai kalkkuna?  

Vastaukset paljastivat, että 
joulua vietetään perinteisesti, 
rauhallisesti perheen, sukulaisten 
ja kinkun parissa. Joulukuusena 
puoltaa paikkaansa edelleen oi-
kea ja aito joulukuusi.    

Mervi 
Kyngäs
-Lasten kans-
sa kotipaikalla 
Alakankaalla 
Haisuvaaran-
tien kuppees-
sa
-Aito kuusi
-Kinkku

Jaakko Piri
-Kotona 
oleskelua ja 
lapset tulee 
seuraksi. 
-Aitokuu-
si, haettu jo 
menneellä 
viikolla Jon-
gun saaresta. 
-Kinkku mut-
ta vaimo on 

eri mieltä. Saas nähä kumpi tullee.

Sisko
Granlund
-Mökille Sa-
rakylään me-
nen joulua 
viettämään 
tai sitte py-
syn kotona 
Kurenalla
-Aito kuusi 
ehdottomasti
-Kinkku tie-
tysti.

Mari 
Lantto
-Kotona vie-
tän joulua, 
siskojen ja 
sukulaisten 
kanssa
-Aito kuusi 
totta kai
-Kinkku it-
sestään selvä.

Kari Tykky-
läinen
-Rauhallises-
ti, sytyttä-
mällä kyntti-
län eläimille 
mehtään.
-Aito tietysti, 
mahdollisim-
man hanka-
lasta paikasta 
haettuna
-Kinkku

Haanela 
Hilkka
-Tytön luona 
Jämsänkos-
kella
-Muovikuusi 
kun on aller-
giaa jo kol-
messa pol-
vessa
-Kinkku

Kinkku ja aito 
joulukuusi 

Tähän aikaan järvet ovat jo kanta-
vassa jäässä, joten haukea joutuu 
pyytämään jään alta. Verkkokalas-
tus tuntuu sen vuoksi aika mah-
dottomalta ajatukselta, mutta sekin 
onnistuu, kun tietää oikeat niksit. 

Raimo Alatalo ja Jouko Palomäki 
laittoivat verkot pyytämään Akon-
järveen heti jäiden kantamisen jäl-
keen. Jäähän tehdystä aukosta he 
uittivat verkkonarun uittolaudan 
avulla. Uittolauta on sellainen ve-
kotin, joka kulkee narusta nykimäl-
lä jääpinnan alla. Toisesta avannos-
ta ylös otettu lauta kuljettaa narun 
jatkeena olevan verkon pyyntiasen-
toon. Sen jälkeen verkkoa voidaan 
käydä kokemasa narun avulla. 

Raimo ja Jouko ovat käyneet 
Akonjärvellä muutaman päivän 
välein kokemassa verkkoja, joita 
heillä on pyytämässä kaikkiaan 
neljä kappaletta. Verkkokalastus 
ei ole kylmäveristen touhua ollen-
kaan. Verkkojen kokeminen ja ka-
lojen päästeleminen kovassa pak-
kasessa tai viimassa on pikkusen 
käsiä palelevaa puuhaa.            

Raimo kertoi kalastaneensa 
kymmeninä talvina kalaa jään alta. 
Saalista on tullut vaihtelevasti, eni-
ten haukia. Muutama matikka ja 
ahven ovat myös päätyneet kala-
miesten saaliiksi.

Kylmästä vedestä pyydetty kala 
on kalamiesten mukaan mauk-

Rosollin seuraksi 
kotijärven haukea

Kala on kuulunut perinteisesti monissa eri muodois-
saan ihmisten jouluruokapöytään. Nykyisin pääroo-
leissa ovat pääasiassa lohi, kapakala ja silli, mutta 

ennen aikaan hauki oli suosittu joulukala. Kala mais-
tuu presidentillekin, jolle kalastajat vievät jouluterveh-

dyksenä jouluhauen. Perinne alkoi presidentti Urho 
Kekkosen aikana, ja siitä lähtien perinne on jatkunut. 

kaampaa kuin kesävedestä pyydet-
ty. Raimo yleensä kypsentää hauet 
joko uunissa tai paistinpannulla 
paistaen. Kala maistuu myös perin-
teisen kalakeiton tapaan, varsinkin 

jo kyseessä on made.
Palomäen perheessä perkat-

tu kala paistetaan uunissa. Kalan 
vatsaan voi laittaa runsaasti voita 
perinteisen suola-, sipuliseoksen 

lisäksi tai vaikkapa jouluisempi 
vaihtoehto, kuten keitettyjä luu-
muja, aprikooseja ja omenanloh-
koja. Kala kannattaa laittaa voidel-
tuun uunivuokaan, jossa on voita, 
kiehuvaa vettä ja hedelmien keitin-
vettä. Jos kalan voitelee kananmu-
nalla ja jauhottaa  korppujauhoilla, 
pinnasta tulee juhlavan näköinen. 
Täytettä kannattaa laittaa kalan 
vatsaonteloon sen verran kuin sin-
ne mahtuu. Vatsan voi sulkea vaik-
kapa hammastikuilla. Paistetun 
hauen seuraksi sopivat keitetyt pe-
runat ja jouluinen rosolli. 

Muissakin maissa käytetään 
haukea jouluajan herkkuruokana. 
Puolalainen kokki maustaa hauki-
fileet suolalla ja pippurilla ja leik-
kaa ne pitkittäin halki. Sen jälkeen 
hän käärii puolikkaat kiekoiksi ja 
kiinnitä ne hammastikuilla. Kun 
sipuli on kuullotettu laakeassa 
paistinpannussa, siihen lisätään 
punaviini, kalaliemi ja paprika. 
Kiehuvassa nesteessä kalakiekot 
kypsyvät pannulla hauduttamalla 
10-15 minuuttia. Lopuksi kokki li-
sää smetanaa ja nosta haukirullat 
lämmitetylle tarjoiluvadille. Kun 
koristelee tarjoilun kananmunalla, 
rusinoilla ja luumuilla, saa varmas-
ti näyttävän ja maukkaan jouluruo-
an. (rr)

Kylmästä vedestä pyydetty hauki maistuu hyvältä vaikkapa uunis-
sa kypsytettynä. Akonjärven hauet ovat sopivan kokoiset laitetta-
vaksi joulupöytään.

Raimo Alatalo kokemassa verkkoa Akonjär-
vellä auringon heittäessä viime säteitään.

Perinteiset joulumyyjäiset järjestet-
tiin lauantaina 11.12 Liikuntahal-
lilla. Paikalla oli viitisenkymmentä 
näytteilleasettajaa ja myyjää, pää-
asiassa käsitöitä ja joululeipomisia. 

Pihalla oli Pudasjärven Urhei-
lijoiden soppakeittiö, josta myy-
tiin hernekeittoa. Rimminkankaan 
koulun 9 A luokka myi arpoja ja 
leivonnaisia, joilla he keräsivät 
rahaa Tukholmaan ensi keväänä 
suuntautuvaa luokkaretkeä varten. 
Sydänyhdistys järjesti arpajaiset 
toimintansa tukemiseksi itse teke-
millään leipomuksilla ja saaduilla 
lahjoituksilla. Salissa vallitsi läm-
min ja leppoisa joulutunnelma 
pakkasista huolimatta. (ek)

Joulumyyjäiset liikuntahallilla

Rimmin koulun 9 A luokkalai-
set keräsivät myyjäisten tuotol-
la retkirahaa.
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Kaarina Nevanperän toi-
miessa sivuohjaajana ra-
kensivat kolme nuorta 
reilun kymmenen lapsen 
kanssa pirtsakan pienois-
näytelmän Ykän ja Äkän 
jouluruuista ja -puuhis-
ta. Sunnuntai-iltapäivänä 
Salikissa yleisö kuunteli 
porkkanalootan, lanttuloo-
ran, piparin, glögin, tor-
tun, kinkun, jääkuution, 
keskeltä puristetun sinapin 
ja muiden enemmän tai 
vähemmän terveellisten 
ruokien keskustelua jää-
kaapissa elämän tärkeistä 
asioista. Ketään ei saa kiu-
sata, vaikka olisikin hiukan 

Joulutunnelmaan lastenteatterin 
ja naiskuoron voimin

erilaisempi kuin muut ja 
väärät teot voidaan keskus-
telemalla sopia ja parantaa. 
Rehellisyys on ehdotonta 
kaikissa elämän ja ihmisten 
kanssa toimimisessa, edes 
joulukuusta ei saa luvatta 
ottaa toisen pihalta. Puhtaan 
omantunnon kanssa pari-
suhdekin on rauhaisampaa 
ja iloisempaa. Turhanpäiväi-
nen sanailu ja naputus eivät 
tuo mukavaa mieltä kenelle-
kään ja liikunta sekä sopivan 
ruokavalion noudattaminen 
ovat askeleita tyytyväisen 
olotilan taipaleella.

Reippaasta lasten ja nuor-
ten jouluhupailusta oli mah-

dollisuus illalla siirtyä kirk-
koon kuuntelemaan kanttori 
Keijo Piiraisen johtamaa ja 
Marko Väyrysen kitaralla 
säestämää Vox Margarita-
naiskuoron kaunista ja tyy-
likästä laulua ja saamaan 
rauhaa kiireiseen elämään. 
Monet jouluaiheiset sävel-
mät saivat mielet hiljenty-
mään ja kuuntelemaan ai-
koinaan enkelten laulamaa 
sanomaa: Teille on syntynyt 
Vapahtaja. Joulun Iloa ja 
Rauhaa toivottaen

Sointu Veivo

Kaarina Vierimaa ja näyttelijät .

Näytelmän yleisöä.

Pudasjärvelle avataan uusi 
valokuvausliike ensi vuo-
den alussa maanantaina 
3.1. Yrittäjänä on Pudasjär-
ven Sarajärvellä syntynyt 
pitkän linjan valokuvauk-

Kotiseudulle takaisin yrittäjäksi:

Valokuvausliike avataan Pudasjärvelle

Valokuvausalalla yli 50 vuotta toiminut valokuvaaja 
Arvi Sarajärvi avaa Foto Laatukuvat –liikkeen ensi 
vuoden alussa 3.1. Tosin jo nyt monet ovat käyneet 
tutustumassa liikkeeseen ja asioimassakin, jos Arvi 
on ollut vain paikalla. 

sen ammattilainen Arvi Sara-
järvi. Hän kertoo käyneensä 
silloisen kansakoulun aikana 
ammattivalokuvaajan kurs-
sin kirjeopiston kautta. 

-Sieltä sain teknilliset 

tiedot värifilmien ja musta-
valkofilmien käytöstä ja ke-
hityksestä sekä oppia myös 
kuvauksiin. Ohjeet olivat 
hyviä, mutta käytäntö 56 
vuoden ajalla on opettanut 

parhaiten.  
Viimevuosina Arvi Sara-

järvi on pitänyt valokuva-
liikettä Ranualla ja viimeksi 
Haapajärvellä, josta muutti 
Pudasjärvelle pari kuukaut-

ta sitten. Nuorena ollessaan 
Arvi Sarajärvellä oli liike 
myös Pudasjärvellä Kuva-
Veikot nimellä ja sivuliike 
samaan aikaan myös Puo-
langalla. 

Ensi vuoden alussa avat-
tava liike Foto Laatukuvat 
sijaitsee vuokratussa enti-
sessä Kelloliike Kemppai-
sen liiketilassa Pudasjärven 
keskustassa. Työmatka ei ole 
pitkä, sillä samassa kiinteis-
tössä on myös asunto. Uu-
desta liikkeestä saa kaikkia 
valokuvausalan palveluja; 
studiokuvat, passikuvat, 
valokuvien valmistuksen 
automaattisesta digitaalises-
ta fotokioskista, josta kuvat 
tulevat nopeasti. Liikkees-
sä on valokuvausalan tar-

vikemyynti ja vanhoista 
valokuvista saadaan ku-
vat nopeasti, vakuuttaa 
Arvi Sarajärvi. Hänellä on 
myös ammattitaito van-
hojen filmiä käyttävien 
kameroiden huoltamises-
sa ja Arvi myös tarkistaa 
kameroiden toimivuuden, 
kun jättää filmejä valmis-
tettavaksi. 

Yrityksellä on nykyajan 
tapaan nettisivut, josta voi 
tilata kaikkea valokuvaus-
alalta muun muassa kame-
roita, joissa on elinikäinen 
kennotakuu. Netissä voi 
myös kysyä valokuvaus-
alan asioita, joihin Arvi 
vastaa mielellään. 

Heimo Turunen
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Sudoku  (helppo) ratkaisu s. 23

Kulunut vuosi on eden-
nyt vauhdikkaasti Nuoren 
turvapaikanhakijan polku 
Pudasjärvellä –hankkees-
sa. Uuden rahoituskauden 
aluksi projektipäällikkö on 
vaihtunut Jaana Valkolaan. 
Virenin Liisan ohjeistamana 
on jatkettu hyvin alkanutta 
hanketta ja sen toiminto-
ja. Kohderyhmänä kolme-
vuotisessa hankkeessa ovat 
alaikäisenä yksin maahan 
tulleet nuoret turvapaikan-
hakijat. Rahoittajana on 
Euroopan pakolaisrahasto. 
Hanketta hallinnoi Oulun 
Seudun Setlementti ry. Han-
ke jatkuu vielä vuoden 2011 
loppuun saakka.

Hankkeen kautta on luotu 
polkumalli esikotouttavalle 
työlle. Nuori pääsee osak-
si Pudasjärven kaupungin 
toimintakulttuuria ja arkea 
tutustumalla työpaikkoihin, 
käymällä koulussa ja harras-
tuksissa ja vierailemalla eri 
tilaisuuksissa. Nuoria on ol-
lut tutustumassa autokorjaa-
mossa, kaupassa, vanhusten 
yksikössä, kaupungintalolla 

Oulun Seudun Setlementti tekee 
maahanmuuttajatyötä Pudasjärvellä

arkistossa, esikoululuokassa 
jne. 

Nuorten toiveita ja haa-
veita on kartoitettu tulkin 
välityksellä keskustellen. 
Nuoret ovat saaneet tutustua 
erilaisiin harrastusmahdolli-
suuksiin ja mm. paikallisen 
kansalaisopiston tarjontaan. 
Nuorten suosiossa ovat jal-
kapallo ja zumba. Syksystä 
alkaen kaikki nuoret ovat 
päässeet kouluun valmis-
tavalle luokalle. Projektiin 
palkatun työntekijän avulla 
on nuorille järjestetty läksy-
kerho ja keskustelukerho. 

Hanke on projektipäälli-
kön johdolla jakanut tietoa 
eri toimijoille liittyen hank-
keen toimintoihin. Lisäksi 
on järjestetty paikkakunta-
laisille tilaisuuksia, joista vii-
meisin on ollut Harri Lam-
min pitämä Kulttuuritaito 
– koulutuspäivä. Edustajille 
on järjestetty tapaamisia ja 
koulutusta mm. myötäuu-
pumisesta.  

Myös nuorille järjestetään 
info-tilaisuuksia eri aiheista. 
Tilaisuuksissa on tulkkeja 

paikan päällä. Ensimmäisen 
infomme suomalaisesta kult-
tuurista on pitänyt Spr:n mo-
nikulttuurisuustyöntekijä 
Saeed Warsame. Nuoret ovat 
kiinnostuneita suomalaisista 
tavoista ja maamme historia 
on herättänyt keskustelua. 
Infoja on pidetty myös so-
siaaliohjaajan, terveyden-
hoitajan ja velkaneuvojan 
toimesta. Aili Saukkosen 
Ystävyystalolta on pitänyt 
koulutusta suomalaisesta 
työelämästä. 

Pudasjärvellä hanke on 
käynnistänyt Ystävätoimin-
taa yhdessä paikallisen Spr:n 
Pudasjärven osaston kanssa. 
Ystävätoiminnan koulutus, 
johon sisältyi monikult-
tuurisuusosio, keräsi noin 
parikymmentä osallistujaa. 
Ystävät ovat vierailleet sekä 
vastaanottokeskuksessa että 
alaikäisille kuntapaikkalai-
sille perustetussa asumisyk-
sikössä ja vanhusyksikössä. 
Varmasti liikuttavimpia 
hetkiä sekä meille ystäville 
että vastaanottokeskuksen 
asukkaille oli, kun järjes-

timme syntymäpäiväkekke-
rit keskuksen pienimmälle 
asukkaalle.

Lisäksi hanke on ollut 
mukana eri toimijoiden 
kanssa järjestämässä erilai-
sia toiminnallisia tilaisuuk-
sia. Niissä nuoret ovat tu-
tustuneet paikkakuntalaisiin 
tekemisen - kädentaitojen ja 
erilaisten kisailujen - kautta. 
Turvapaikanhakijanuoret 
ovat itsekin esiintyneet pai-
kallisissa tilaisuuksissa mm. 
laulaen omalla kielellään.  
Eri toimijoiden yhteistyö 
on yksi Pudasjärven yksi 
vahvuuksista. Suuri kiitos 
hankkeen onnistumisesta 
kuuluukin kaikille yhteis-
työkumppaneille.

Jaana Valkola
projektipäällikkö
Nuoren turvapaikanhaki-
jan polku Pudasjärvellä            

ERF

Kauneuskeskus

Salotar
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi
p. 08-821595

Lahjaksi 

hemmotteleva 

hoitolahjakortti!

Aattona 24.12. suljettu. Avoinna 27.12. klo 9-13,
28.12 ja 29.12. olemme suljettuna remontin vuoksi.

Suklaakasvohoito 
- kosteuttava, rauhoittava. uudistava ja ravitseva 
hoito kaikille ihotyypeille          52€ (1½ h)

Fresh Up jalkahoito
- sisältää kylmä-kuumakivihieronnan. Poistaa turvo-
tusta, keventää jalkoja.                          49€ (1½ h)

Hot Stone kuumakivihieronta vartalolle
- vilkastuttaa verenkiertoa, 
laukaisee lihasjännitystä

Ripsienpidennys  ja 
Lips Lifting  huulihoito          100€
- ensimmäinen huolto ja lips lifting huulihoito

55€

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Koillis-Golf Jaakko Riekki, p. 040-535 3247, Simeonintie 4, 
93100 Pudasjärvi konejr@dnainternet.net

Pauli Särkelä, p. 838 105, 0400 302 910. 
Kelosyötteentie, 93280 Syöte

Paulin Mökit

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

HELSINKI WINNER 
KOIRANÄYTTELY

Kuvassa ”handleri” Nada 
Kajander ja Jyrä, kuva: 
Kennelliitto/Harri Lehko-
nen

Helsingin Messukeskuk-
sessa oli lauantaina 11.12 
kansainvälinen koiranäytte-
ly. Näyttelyssä arvosteltiin 
lauantaina kaikki FCI:n ro-
turyhmät. Pudasjärveltä oli 
Tiibetinmastiffeissa kaksi 
kisaajaa. Tässä näyttelyssä 
jaettiin Helsinki Winner 2010 
-tittelit rotunsa parhaalle ja 
vastakkaisen sukupuolen 
parhaalle koiralle Tiibetin-
mastiffiuros C.I.B, Pohj MVA 
FI, SE, NO MVA Chuba Te-
jakes Namahu Du Domaine 
De Toundra, omistaja Tarja 
Kokko ja Teija Haaga. ”Jyrä” 
voitti tiibetinmastiffit tulok-

sin VAL ERI, VAK1, PU1, 
ROP, saaden Helsinki Win-
ner 2010-tittelin. Tuomarina 
toimi Stefan Stefik, Slovakia, 
Lauantaille oli ilmoitettu yh-
teensä 22 Tiibetinmastiffia 
eri maista. Tiibetinmastiffi 
narttu Namahu´s Ang-ki 
Chii, omistaja Tarja Kokko, 
sai tuloksekseen NUO ERI, 
NUK3.

Voittaja-2010 
12.12.2010
Tässä näyttelyssä jaettiin 
Voittaja 2010-tittelit rotunsa 
parhaalle ja vastakkaisen su-

kupuolen parhaalle koiral-
le. Voittaja 2010-titteli meni 
Pudasjärveläiselle Tiibetin-
mastiffi urokselle C.I.B, Pohj 
MVA FI, SE, NO MVA Chu-
ba Tejakes Namahu Du Do-
maine De Toundra,.omistaja.
Tarja Kokko ja Teija Haaga.

Namahu´s Ang-ki Chii oli 
nuorten ryhmän paras ollen 
NUO ERI NUK1, PN3,> VA-
RACA, VACERT. Tuomari-
na toimi Marianne Holm ja 
yhteensä 26 Tiibetinmastiffia 
oli ilmoitettu kilpailuun.

Kennelliiton järjestämiin 
Helsinki Winner ja Voittaja 
-koiranäyttelyihin osallistui 
lähes 14 000 koiraa viikonlo-
pun 11.–12.12.2010 aikana.

Tarja Kokko

Pudasjärven
Riistahoitoyhdistys ry

Hyvää Joulua ja 
Onnekasta Uutta Vuotta!

 Oikopolku 2 Pudasjärvi
 Puh 040 591 7823
 www.fotolaatukuvat.websites.fi/

FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

Kaikki alan palvelut:
 Kuvien kehitykset digikuvina tai perinteisellä   
 tavalla filmien kehitykset ja lisätilaukset.
 Kuvat vanhoista valokuvista mukaan
 Kuvaukset studiossa ja passikuvat heti mukaan
 Tarvikkeet digi-kameroista ja muistikorteista 
 filmeihin sekä valokuvakehyksiin 
 Tulostuspalvelu, josta kaikki A3 kokoiset ja sitä  
 pienemmät kopiot odottaessa.
 Vanhojen filmiä käyttävien kameroiden huolto ja  
 toiminnan tarkistukset

 maanantaina 3.1. klo 9.00 
Oikopolku 2 Pudasjärvi 

(ent. Kelloliike Kemppaisen tilat). 

AVAAMME 
VALOKUVAUSLIIKKEEN
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AarreArkusta löydät
JOULULAHJAT KOKO PERHEELLE! 

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

H
U
O
M
!

Kannattaa lukea! :)

Palvelemme:
    Tänään  Ke 22.12  9-18
   Huom!  To 23.12  9-19
Jouluaattona Pe 24.12  9-12

Toivotamme Asiakkaillemme Oikein Mukavaa ja Rauhallista Joulua!

Etukuponki AarreArkkuun
Tällä Kupongilla saat -5%

Alennuksen ostoksestasi ja jos
ostoksesi ylittää 50 euroa saat

-10% Alennuksen!
* Alennusta ei saa Tarjoustuotteista, eikä lampuista

Kuponki on voimassa Jouluaattoon saakka,
Tule tekemään hyviä löytöjä!

AarreArkku Jukolantie 4, Pudasjärvi      Leikkaa talteen

Tule tekemään hyviä Lahjalöytöjä!
Uutta! Nyt löydät meiltä myös hauskoja pilailuvälineitä, yli 30 kpl erilaista pakkausta, esim. matopillerit,

saippuakuplakarkit, pierupurkit, teatteritikarit, elävämatoja ja paljon muuta. Tulehan Tutustumaan!





Sähköurakointia uudisrakennuksiin sekä 
saneeraus- ja remonttikohteisiin. 

Sähköurakointia uudisrakennuksiin sekä 
saneeraus- ja remonttikohteisiin. 

Puh. 040 575 1310 
www.sahkoasennusjurva.fi

Joulu Hotelli Iso-Syötteellä
kelomökkejä on vapautunut 
joululle. 

Iltaelämää sävyttää useim-
miten DJ musiikki. Tans- 
siorkestereita on nykyään 
vähemmän, koska ulkomaa-
laisia asiakkaita on niin pal-
jon ja he eivät suomalaisesta 
humpasta/iskelmästä innos-
tu, DJ:t soittavat musiikkia 
joka makuun.

-Vieraita meillä on joulu-
uusivuosi -ajalla mm. Hol-

lannista, Ranskasta, Belgi-
asta, Espanjasta, Saksasta 
ja Iso-Britanniasta. Myös 
venäläisiä tulee uudenvuo-
den jälkeen. Safaripuolella 
pyörii viikko-ohjelma, eli 
joka päivälle on jotain oh-
jelmaa. Uutena tälle joulul-
le rakennetaan jouluviikol-
la hotellin parkkipaikalle 
jäästä ja lumesta iglu. (ht)

Kysyimme joulukuulumisia 
Hotelli Iso-Syötteeltä. Ho-
telliyrittäjä Katariina Kuu-
kasjärvi vastasi kyselyyn ja 
kertoi, että jouluaattona on 
jouluateria tarjolla klo 16 ja 
19 kuten viime vuonnakin 
ja joulupäivänä kansainvä-
linen joulupöytä. Ainakin 
klo 16 kattaukseen löytyy 
vielä hyvin tilaa, myöhempi 
on lähes täysi. Myös hotelli-
huoneita ja pieniä 4 hengen 

25.12. Joulupäivän tanssit + DJ 
26.12. Tapaninpäivän karaoketanssit + DJ 
27-30.12. Snapsibaarissa pyörittää levyjä DJ 
31.12. Kulmakunnan Kutkuttajat + DJ
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ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT Oy

Puh. 0400 158258, 
0400 495 445

Rauhallista 
Joulua ja 

Turvallista 
Uutta Vuotta!
T: Teijo ja kuljettajat

Riekkopolku 8, Ranua puh. 016 355 1909

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Teollisuustie 8, Pudasjärvi puh 0400 891 974
info@koilliskivi.fi, wwww.koilisivi.fi

Koti- ja 
Hoivapalvelu 

Tuikku
Tuija Heinonen, 

puh. 044 097 0237

Kuljetus E ja 
P Ikonen Oy
Huhtatie 12, Pudasjärvi 

puh. Pertti 0400 189 264 
Erkki 0400 926 175

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
puh. 010 666 8420

HOTELLI- 
RAVINTOLA 

KURENKOSKI

Puh 016 364 300 www.kutilan.fi, 
kutilan.liikenne@co.inet.fi

K U T I L A N  L I I K E N N E  O yK U T I L A N  L I I K E N N E  O y

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

Alpo Siekkinen 
p. 040 350 8905, 

Kauppatie 1, Pudasjärvi

Jouluaattona 24.12. ja 
uudenvuoden-
aattona 31.12. 

LIIKE SULJETTU

Varastotie 2, Pudasjärvi puh. 08 823 510

&LVI  RAUTA

Sähkösuunnitelu ja -asennus 

Markku Talala

Sähkötie 2, Pudasjärvi  puh. 0400 214 150

Tilitoimisto 
Pirjo 

Puurunen
Kurentie 2, Pudasjärvi 

puh. (08) 822 555, 
040 574 5405

Jukolantie 35, Pudasjärvi 
Puh. (08) 821 653, 

0400 251 671

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi 
puh. 020 8346 310 
turvapalvelu@netti.fi

K A U P PA K E S K U S

www.syoteshop.fi

SYÖTTEEN KYLÄKAUPPA Ay
Näköalantie 1215 puh. 044 032 2652

Kaffe&Bar seikkaileva siili
Syötekyläntie 1257 puh 044 344 8558

Toivotamme asiakkailemme ja yhteistyö kumppaneilemme

Rauhallista 
Joulua ja 

Hyvää Uutta 
Vuotta! Haaraniementie 4-6, Taivalkoski

puhelin 08 841 080, 040 723 5788

Taivalkosken
Pesulapalvelu Oy

TAKSI
Teppo Granlund

Puh. 0400 266 939 
Nivakoskentie 17, 

Sarajärvi

TAKSI 
Timo ja Tarja 

Heikkinen
0400 385 506/Timo      
0400 183 210/Tarja

Siuruantie 3106, 
93187 Ala-Siurua

TAKSI
Veli-Matti
Laitinen

Puh. 0400 231 223 
Kipinäsuontie 8, 

Pärjänsuo

Pudasjärvi

Eero Kaikkonen 
sorkanhoitaja

Heinisuontie 176, Ranua
puh. 040 591 2196

Jongun alueen kyläyhdistys ry

Terveyskeskuksen kanttiini
Heli Pekkala

Kahvio on suljettu 23.12 – 31.12.

www.väylänhelmi.fi

Pudasjärvi p. 0400 890 845 
Taivalkoski p. 0400 283 405

Hyvää Joulua!

Toivotan 
asiakkailleni ja 

yhteistyö-
kumppaneilleni
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta 
Vuotta 2011!

Jouko Stenius Ky

Kirkkotie 1 PL 10, 
93401 Taivalkoski,
p. 020 7780 450, toimisto@etappina.fi

Oy

P. 0400 298 895, Haisuvaarantie 41, 93277 Iinattijärvi
KAUPPISPOJAT OY

Ahti Nivakoski, p. 821 851, 822 934, telefax 822 934 
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
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Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011

pu

Puikkarin kahvion ja 
Hommat Puikkarissa -projektin 
henkilöstö kiittävät asiakkaita 

kuluneesta vuodesta 
ja toivottavat rauhaisaa 

joulun aikaa ja menestystä 
vuodelle 2011!

Pudas-Raksa

Toivotamme 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhaisaa Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2011

0400 908 458

Helluntaiseurakunta

Haluamme toivottaa 
kaikille Pudasjärven asukkaille 

Joulun iloa ja rauhaa ja
Onnea Vuodelle 2011

Toivotamme asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnea vuodelle 2011!

Särkelä & Mattila
Siuruantie 1261, Pudasjärvi

puh. 0400 891 978

Toivotamme asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 
Rauhaisaa Joulua ja 
Onnea vuodelle 2011

Kairan Rakennus
0400 281 274

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme

Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2011

Liikennekoulu Kyytipojat 
puh 0400 537 550

Kokkopeat Oy, 0400 926 405

Toivotamme asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme 

Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2011

Perinteinen kuusijuhla Korpisen 
kylätalolla alkoi tutulla yhteislau-
lulla Me käymme joulun viettohon. 
Yhteislauluina laulettiin Kimmo 
Juusolan johdolla ja sähköurkujen 
säestyksellä useita Kauneimmat 
joululaulut 2010 -vihkon lauluja. 
Juhlassa oli mukana kolmisenkym-
mentä kylän seniori-ikään ehtinyt-

Korpisen joulujuhlassa aitoa 
kuusijuhlan tunnelmaa

tä kyläläistä.
Jos kyläseura tai joku muu taho 

ei järjestäisi jo perinteeksi tullutta 
kylän yhteistä kuusijuhlaa, joulu-
tunnelmaan pääseminen olisi pal-
jon vaikeampaa laskeuduttaessa 
meneillään olevaan jouluviikkoon. 
Tänäkin vuonna kyläseuran väki 
näki viime sunnuntaina suuren 

vaivan järjestäessään juhlan kai-
kelle kansalle. Juhlaan olisi toivot-
tu mukaan myös kylällä asuvat 
vauvaperheet, joita olisi muistettu 
perinteiden mukaan pienellä vau-
vapaketilla. Pukkikin kyseli, missä 
ovat lapset, kun heitä ei ollut juh-
lassa mukana. 

Puuron syönnin ja Enkeli tai-
vaan -virren alkusäkeistöjen jäl-
keen hiljennyttiin kuuntelemaan 
jouluevankeliumia Liisa Putulan 
lukemana. Annikki Ylitalo luki to-
dentuntuisen joulukiireistä kerto-
van runon ja lauloi yhdessä Antti-
miehensä kanssa. 

Kuusijuhlassa olleita senioreita 
kiinnosti kovasti Oulunkaaren van-
hustyönjohtaja Kyllikki Syrjäpalon 
terveiset ajankohtaisista asioista. 
Seurakunnan terveiset toi diako-
ni Leena Loukko, joka piti pienen 
hartaushetken ennen joulupukin 
vierailua. 

Lopuksi nautittiin torttukah-
veista ja yhdessäolosta. Juhlan 
juonsi varapuheenjohtaja Jorma 
Syrjäpalo. Arpapöytäkin kiinnosti 
kuusijuhlaan osallistujia, sillä voit-
toja oli runsaasti. Juhlan jälkeen 
kukin lähti omalle taholleen odot-
tamaan jouluaattoa mielessään Syl-
vian joululaulun sanat. (rr)

JOULUTERVEHDYKSIÄ

Korpisen kylätalon kuusijuhlassa laulettiin Kimmo Juusolan johdolla kauneimpia joululauluja. Juhlas-
sa mukana ollut seurakunnan diakoniatyöntekijä Leena Loukko piti hartaushetken. Hän oli juhlassa 
miehensä Timon kanssa.

Korpisen kylätalo täyttyi lähes ääriään myöten kyläläisistä. 

Työttömien yhdistyksen joulu-
juhlaa vietettiin kolmatta kertaa 
peräkkäin yhdessä Kesseli ry: n 
kanssa, tällä kertaa yhdistyksen 
tiloissa Suojalinnalla., jonka yhdis-
tyksen työntekijät olivat ahertaneet 
joulukuntoon. Tervetulotoivotus-
ten jälkeen siirryttiin puuropadan 
ääreen. Suojalinnalla olevan laito-
shuoltajan ammattitutkinnon op-
pilaat olivat taikoneet maistuvan 
riisipuuron sekahedelmäkiisselin 
kera sekä paistaneet joulutortut.

Seurakunnan tervehdyksen toi 
pastori Jaakko Sääskilahti pienellä 
hartaudella ja jouluevankeliumilla. 
Joululaulujen lomassa kahviteltiin 
joulutortut, joulujuhlijoita laulat-
tivat Aimo Pietilä ja Pentti Kuo-
pusjärvi Ape Niemisen säestäessä 
kitaralla ja Aimo ja Pentti esittivät 
myös pari duettoa. 

Ohjelmaan kuului myös joulu-
pukin säkin lahjojen jakaminen: 

ken lahjan toi, se lahjan sai. Kaik-
kien osallistujien kesken arvottiin 
Kesseli ry: n lahjoittama kinkkulah-
jakortti ja moni muukin arpajais-
palkinto pääsi voittajien huomaan.

Lämmin kiitos kaikille osallis-

Työttömien joulujuhla Suojalinnalla
tujille, Kesseli ry:lle, laulattajille, 
laitoshuoltajaoppilaille ja heidän 
opettajalleen sekä tietysti työttömi-
en yhdistyksen työntekijöille.

Satu Piri-Tihinen

Tervetulotoivotusten jälkeen 
siirryttiin puuropadan ääreen.

Tili- ja veroasiaintoimisto A. Repola Ky

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme  
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta. 

Simeonintie 4, Pudasjärvi
puh. 040 531 6262

Toivotamme asiakkail-
lemme ja yhteistyö-
kumppaneillemme    

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2011!
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Kuntamarkkinoilla oli kysymysvisa, jossa oli vaihtoehtoisi-
sa vastauksia. Mielestään oikea vaihtoehto piti ympyröidä. 
Oikeat vastaukset kisavisaan: 

1. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen 
tiistai-ilta kaupungintalolla.  Montako asiaa nettisivuilla luettavissa 
olevien kaupunginhallituksen pöytäkirjojen mukaan kaupunginhalli-
tus on käsitellyt ajalla 1.1.–30.10.2010? Vastaus: 368 asiaa. 

2. Pudasjärven vaakuna-aihe karhu ja Otava-tähdistä on peräi-
sin? Vastaus: vanhasta seurakuntasinetistä

3. Pudasjärven ensimmäinen kansakoulu perustettiin ensim-
mäisten joukossa koko pohjoisen Suomen maaseudulla v. 1872. Sitä 
varten v. 1876 rakennettu, vieläkin peruskorjattuna tehtävässään 
palveleva koulurakennus, on tiettävästi Oulun yläpuolisen Suomen 
vanhin varsinainen koulurakennus. Mikä on koulun nimi? Vastaus: 
Lakarin koulu

4. Paljonko matkailu toi euroja Pudasjärvelle jo vuonna 2006? 
Vastaus: Yli 20 miljoonaa euroa. 

Paljollako mökkiläiset tekevät ostoksia vuosittain päivittäistava-
rakaupoista Pudasjärvellä? Vastaus: Yli 5 miljoonalla eurolla.

5. Matkailuelinkeinon harjoittamiselle Suomen eteläisin tunturi 
antaa erinomaiset ja ainutlaatuiset puitteet. Monenko metrin kor-
keudelle Syötteen korkein kohta eli Iso-Syötteen tunturin huipun 
ylin kohta ulottuu? Vastaus: 431 metriä. 

6. Syötteen alueella on muitakin yli 300 metriä korkeita huippu-
ja. Montako niitä on? Vastaus: Kaikkiaan 8 kpl. 

7. Evli Pankki on suomalainen vuonna 1985 perustettu pääosin 
henkilöstönsä ja perustajiensa omistama riippumaton investointi- ja 
varainhoitopankki. Mistä vuodesta alkaen Evli on toiminut Pudas-
järven kaupungin varojen hoitajana? Vastaus: Vuodesta 1999 lähtien 

8. Kuinka monta uutta maatilaa, joista merkittävä osa oli ns. asu-
tus- ja kylmiä tiloja, perustettiin 1960-luvun puoliväliin mennessä 
Pudasjärvelle? Vastaus: 1300 kpl. 

9. Monta kilometriä Pudasjärvellä on kaupungin avustettavia yk-
sityisteitä? Vastaus: 235 km. 

10. Mikä on uuden opetus- ja sivistysjohtajan lempiurheiluhar-
rastus? Vastaus: Aitajuoksu. 

11. Pudasjärven kaupungin asukkaat ovat seuranneet viime ai-
koina ns. monttu auki nykyisen kaupunginjohtajan tekemisiä ja mo-
net arvelevat, että kaupunginjohtajalta on karannut mopo käsistä. 
Millaisella mopolla kaupunginjohtaja ajelee ja kuvittelee sitä ohjas-
tavansa? Vastaus: Sininen moposkootteri

12. Kaupunginjohtaja rentoutuu mielellään kalastuksen parissa.  
Mikä on hänelle on mieluisin tapa kalastaa? Vastaus: I stua kesäon-
gella syöttinä punainen villalanka. 

Kuntamarkkinoiden kisavisa-
kysymyksien vastaukset

Kuntamarkkinoilla oli huumorilla höystetty ajankohtai-
sista asioista oleva kysymyskaavake, joita täytettiin 
ahkerasti. 

Vaelluskalat palaavat Iijokeen
Iijoella on kannettu huolta runsaasta kala-

kannasta. Siihen kuuluvat oleellisena osana 
mahdollisuuden antaminen vaelluskalojen 
liikkumisesta mereltä joelle ja toisin päin.

Tilaisuuksissa  
mukana:

Jari Jussila Iijoen vesis-
tön kalastusalue, tilai-
suuksien puheenjohtaja.

Ympäristöpäällikkö 
Aaro Horsma/PVO-Ve-
sivoima Oy, rahoittajat-
ahon puheenvuoro.

Projektipäällikkö 
Arto Hirvonen Pohjois-
Pohjanmaan ELY-kes-
kus, vaelluskalat palaa-
vat Iijokeen -hankkeen 
saavutukset. 

Toimialapäällikkö 
Hannu Alatalo Mavep-
lan Oy, Iijoen kalateiden 
yleissuunnitelma.

Tutkija Panu Orell 
Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos ja van-
hempi suunnittelija 
Jermi Tertsunen, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-
keskus, lohien ylisiirrot, 
seuranta ja lisääntymi-
nen.

Tutkijatohtori Timo 
P. Karjalainen, Thule-
Instituutti, Oulun yli-
opisto, monitavoitearvi-
oinnin tulokset.

Eräsuunnittelija 
Pirkko-Liisa Luhta Met-
sähallitus, lohen ja me-
ritaimenen poikasten 
istutukset ja niiden tu-
loksellisuus. 

Pudasjärvellä tiistaina 14.12 toimialapäällikkö Hannu Alatalo Maveplan Oy selostamassa Iijoen kalateiden yleis-
suunnitelmaa. Puhujina olivat myös ympäristöpäällikkö Aaro Horsma PVO-Vesivoima Oy, projektipäällikkö Arto 
Hirvonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, vanhempi suunnittelija Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus sekä kaksi henkilöä tilaisuuden yleisöä. 

Pudasjärven kaupungin 
aloitteesta aikanaan perus-
tettu hanke ”Vaelluskalat 
palaavat Iijokeen” on toimi-
nut kolme vuotta. Jokivarsi-
kunnissa Pudasjärvellä, Iissä 
ja Taivalkoskella järjestettiin 
14.-16.12 hanketta esittelevät 
tiedotustilaisuudet, joissa 
kävi yhteensä noin 80 asiasta 
kiinnostunutta henkilöä. Ti-
laisuuksissa esiteltiin 3-vuo-
tisen hankkeen tavoitteet ja 
saavutukset sekä jatkonäky-
mät.

Vaelluskalat palaavat Ii-
jokeen -hankkeen ensimmäi-
sen vaiheen vuosien 2008-
2010 päätavoitteena on ollut 
vaelluskalojen luonnonva-
raisen lisääntymisen ja ve-
sivoimatalouden harjoitta-
misen yhteensovittaminen 
Iijoen lohikannan ja Peräme-
ren lohisaaliiden turvaami-
seksi. Siihen liittyvät muun 
muassa vaelluskalakannan 
palauttaminen jokialueelle 
tehtävien istutusten avulla 
ja siirtämällä lisääntymisalu-
eilleen nousemaan pyrkiviä 
kaloja voimalaitospatojen 
ylitse, uusi laaja-alaista si-
toutumista ylläpitävä toi-
mintamalli luontaisen vael-
luskalakannan säilymisen 
varmistamiseksi, selvitys 
vaelluskalojen palauttami-
sen taloudellisista, sosiaa-
lisista sekä matkailullisista 
perusteista ja vaikutuksista, 
yleissuunnitelma kalojen 

kulkuyhteyden toteutus-
mahdollisuuksista uusinta 
ulkomaistakin tietämystä 
hyödyntämällä ja kulkuyhte-
yden toiminnallisen suunnit-
telun käynnistäminen sekä 
ojitettujen soiden ja metsien 
vedenpidätyskyvyn paran-
tamissuunnitelma ilmaston 
lämpenemisestä aiheutuvien 
haittojen vähentämiseksi. 

Kalatiet  
ratkaisevassa osassa
Vaelluskalojen palauttami-
sessa kalatiet on ratkaiseva 
osa koko hanketta. Ilman 
kalateitä joen luonnollinen 
kiertokulku estyy. Kalatei-
den avulla vaelluskalat lohi, 
meritaimen, siika ja muutkin 
kalat pääsevät vaeltamaan 
kutualueilleen. 

Hankkeen aikana on laa-
dittu esisuunnitelma kalatei-
den toteuttamiseksi. Tiedo-
tustilaisuuksissa Maveplan 
Oy:n suunnittelijat esittelivät 
kalatie suunnitelmia kaikkiin 
Iijoen viiteen voimalaitok-
seen. Iissä keskustelua aihe-
uttaa, ja aivan oikeutetusti, 
ns. vanhan uoman ja Raasa-
kan voimalaitoksen kalatiet. 
Kalathan uivat vastavirtaan 
kohti voimakkainta virtaus-
ta ja se tulee luonnollisesti 
Raasakan voimalaitoksesta. 
Toisaalta Raasakan voima-
laitoksen vieressä sijaitseva 
Iijoen vanha uoma voisi olla 
myös merkittävä kalojen 

ylösvaellusreitti, jos vain 
siihen saataisiin riittävästi 
vettä. Vanhan uoman ”ve-
sittäminen” parantaisi myös 
vuosikymmeniä sitten kui-
vunutta jokinäkymää Iin 
kirkonkylän läheisyydessä. 
Samalla vanha uoma toimisi 
myös lohien kutualueena.

Taivalkoskella kiinnostus-
ta herätti yläjuoksun tilan-
ne vaelluskalojen suhteen. 
Nousivathan vaelluskalat ai-
koinaan Iijoen latvoille saak-
ka. Kostonjärven kalatie on 
suunniteltu, toimijat tiedos-
sa ja rahoituspäätöstä odo-
tellaan ensi kevääksi. Irnin 
pato on kalojen vaelluseste 
ja sen juoksutuskäytäntö on 
keväisin vaikea. Pato on ke-
väisin täysin suljettuna jopa 
6 viikkoa ja silloin alapuo-
linen koski on aivan tenna-
reilla käveltävässä kunnos-
sa. Tavoitteena onkin saada 
padolle minimivirtaama ja 
kalatie. Padon alapuolisen 
joen kunnostus on loppu-
suoralla ja seuraavat vaiheet 
ovat edellä mainitut minimi-
virtaama ja kalatie.

Hankkeet tulokset otet-
tiin tyytyväisenä vastaan 
ja Pirkko-Liisa Luhdan to-
teamus ”Iijoessa on nyt 
enemmän lohta kuin nel-
jään kymmeneen vuoteen” 
aiheutti tyytyväistä hyrinää 
ja toiveikkuutta jokivar-ren 
asukkaissa.

Hankkeen tulokset löy-
tyvät: www.ymparisto.fi/
ppo/VaelluskalatPalaavatIi-
jokeen. 

Jari Jussila 
Heimo Turunen

Yleisön joukossa oli myös kuusamolaisia, jotka toivoivat Iijoen lohien vaeltamista sinne saakka.
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Pudasjärven länsilaidan kylät, Taipaleenharju, Kipinä, 
Panuma, Hetekylä ja Kollaja perustivat kylien yhteisen 
kyläjohtokunnan. Kyläjohtokunnan perustava kokous 
pidettiin 17.11. Niemitalon Juustolassa. Aloittavan ky-
läjohtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Aki Niemitalo 
ja sihteeriksi Eila Puurunen. Johtokunnan jäseniksi eri 
kyliltä valittiin Seppo Sankala, Tiina Haapakoski, Jukka 
Vähkyrä, Aili Jussila, Jaana Hiltula, Jenni Koistinen, Tanja 
Lapinlampi, Timo Ahonen ja Arja Paavola.

Sysäys alueen yhteisen kyläjohtokunnan perustami-
seen lähti viime syksyn aikana, jolloin kylien eri toimija-
tahot ryhtyivät yhdessä miettimään keinoja, joilla sivuky-
lien asumisviihtyvyys, turvallisuus ja palvelut saataisiin 
säilytettyä ja kehitettyä niitä edelleenkin. Kylillä nähtiin 
tarpeelliseksi muodostaa yhteinen taho, joka edustaa 
aluetta sitä koskevassa päätöksenteossa ja kehittämistoi-
minnassa. Lisäksi Pudasjärvellä viriävällä Harva –toimin-
nalla, kylien omilla tarpeilla ja tavoitteilla on nähty uusia, 
positiivisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kylien yhteisen johtokunnan työnä ja tarkoituksena on 
yhdessä suunnitella ja järjestää asioita oman alueen asuk-
kaiden eduksi. Ilman rekisteröintiä aloittavan yhteisen 
kyläjohtokunnan toiminta on avointa molempiin suun-
tiin, joten kylillä sijaitsevat yhdistykset ja järjestöt voivat 
toimia entiseen tapaansa. 

Johtokunnan yhteyshenkilönä toimii Aki Niemitalo, p. 
040 8202 575, aki@niemitalonjuustola.fi

Jouni Puhakka

Viiden kylän yhteinen 
Aki Niemitalo toimii johtokunnan puheenjohtajana.

Selvityksen mukaan kuntien 
kannattaa yhtenäistää käy-
tännöt ja panostaa rakenta-
misen laadun ohjaukseen. 
Keinoja voisivat olla esimer-
kiksi omakotirakentajille tar-
koitettu sähköinen ohjeistus 
sekä alan toimijoille kuten 
valvojille ja urakoitsijoille 
tarkoitetut vuosittaiset kou-
lutukset.

Tutkimuksen mukaan 
ohjauksen hyödyt ovat yk-
sittäisille rakentajille moni-
kymmenkertaiset kunnan 
panostukseen nähden. Sa-
malla voidaan kouluttaa 
myös ympäristöystävälli-
seen ja energiatehokkaa-
seen rakentamiseen muun 
muassa energiatehokasta 
kaavoitusta kehittämällä. 
Kehittämistyötä koordinoisi 
rakennusvalvontatyöryhmä, 
johon kuuluisivat ainakin 
kuntien rakennustarkastajat 
ja ELY-keskuksen edustaja.

Kun palvelut paranevat, 
voi myös lupamaksuja nos-
taa askel kerrallaan. Nyt 
esimerkiksi Iin ja Utajärven 
rakennuslupien hinnat ovat 
vain puolet Oulun hinnoista. 
Selvityksen mukaan raken-
nuslupien hinnat eivät ohjaa 
rakentamista, vaan tärkeäm-
pää on, mitä maksamallaan 

Oulunkaaren kunnat panostavat 
rakentamispalveluiden laatuun

Oulunkaaren yhtymähallitus piti kokouk-
sen17.12. Siellä todettiin, että kuntayhtymän 
kunnissa rakennuslupien hinnat ovat huo-
mattavasti edullisemmat kuin esimerkiksi 

Oulussa. Kunnat myös pyörittävät rakenta-
mispalveluitaan pienillä resursseilla. Tiedot 
käyvät ilmi Oulunkaaren teettämästä raken-

tamiskäytäntöselvityksestä.
rahalla saa.

Selvitys neuvoo kuntia 
palkkaamaan yhteisen ra-
kennustarkastusinsinöörin 
sekä lisäämään toimistohen-
kilöstöä yhteensä puolel-
la vakanssilla. Selvityksen 
mukaan huonoin resurssiti-
lanne on Iissä, jossa lupien 
laskutuksetkin laahaavat jäl-
jessä. Kun loppukatselmuk-
set tehdään ajoissa ja kaikki 
rakennukset saadaan päivi-
tettyä rekistereihin täysistä 
arvoistaan, karttuu kunnan 
kiinteistöverokassa oikealla 
tahdilla.

Rakentamispuolen toi-
mistopalveluita hoidettaisiin 
jatkossa yhteistyössä, ensin 
pareittain, Ii ja Pudasjärvi 
sekä Utajärvi ja Vaala yh-
dessä. Myöhemmin kaikki 
kunnat siirtyisivät yhteen 
toimistojärjestelmään, mut-

ta kaikissa kunnissa säilyisi 
omat palvelupisteet.

Selvitys ei suosittele tässä 
vaiheessa koko seutukunnan 
yhteistä rakennuslautakun-
taa. Utajärvellä ja Vaalassa 
yhteistä lautakuntaa tulee 
kuitenkin harkita. Selvityk-
sen tehnyt Liidea Oy:n Topi 
Hyötylä suosittelee myös, 
että rakennusluvat myöntäi-
si rakennustarkastaja, joka 
veisi lautakunnan päätettä-
väksi vain erityistapaukset.

Oulunkaaren yhtymähal-
litus hyväksyi selvityksen 
Kunnat käsittelevät selvityk-
sen ehdotuksia näillä näky-
min ensi kevään aikana.

Bioenergiapörssi 
-hanke
Hallitus hyväksyi Bioener-
giapörssi-hankkeen haetta-

kyläjohtokunta 
alkutaipaleelle

vaksi Pohjois-Pohjanmaan 
liiton E AKR-ohjelmasta. 
Hankkeen tavoitteena saada 
lisättyä energiapuun ja hak-
keen määrää markkinoilla. 
Tavoitteena on myös saada 
kauppaan avoimuutta ja lä-
pinäkyvyyttä sekä hinnoit-
teluun nykyistä enemmän 
markkinalähtöisyyttä. Haet-
tu hankeaika on 1.7.2011 – 
31.12.2013. Kustannusarvio 
on 935.000 euroa ja sen on 
tarkoitus rahoittaa EAKR- 
ja valtion rahoituksella 70 
prosenttia, yksityisellä ra-
hoituksella 10 prosenttia ja 
jäsenkuntien rahoituksella 
20 prosenttia. 

Hallitus hyväksyi, että 
Oulunkaari siirtyy 1.1.2012 
lähtien vastaanottamaan 
pelkästään sähköisiä verk-
kolaskuja. Päätös tarkoittaa 
sitä, että Oulunkaari luopuu 
paperilaskujen käsittelystä ja 
suosittelee kaikkia toimitta-
jiaan siirtymään verkkolas-
kutukseen mahdollisimman 
pian. Lisäksi hallitus suosit-
taa, että kukin jäsenkunta 
tekee samansisältöisen pää-
töksen.

Mirja Klasila

Voi pyhä yksinkertaisuus. Nyt kun kaikki instanssit ja virastot 
ovat kehottaneet ihmisiä perustamaan yrityksiä, ja yrityksiä pa-
nostamaan erityisesti uusiutuvaan energiaan. ns. risupaketit ym. 
on nimenomaan lailla säädetty juuri sitä silmällä pitäen että pu-
dasjärven kaltaiset energiarikkaat paikkakunnat niistä hyötyisi-
vät, toisivat uusia yrityksiä ja työpaikkoja. 

Vaan kuinkas ollakaan kansanedustajan tasoinen henkilö tu-
lee tiedottamaan, että ei kannata, hukkaan menee työ ja yritys, 
lupia ei heru. Vesivoima mainittiin erikoisesti. Oli vielä toinenkin 
vesivoiman hymistelijä. Paneepa ajattelemaan kenen asialla tässä 
ollaan. Nythän on niin, että kaikki ymmärtäväiset instanssit yl-
lyttävät mahdollisimman hajautettuun energiapolitiikkaan, joka 
on ainoa oikea suunta maailman laajuisestikin, ja vielä erityises-
ti suomen tilanteessa. Jos tämä edustajien tuoma viesti kään-
netään selvälle suomelle se tarkoittaa: Elekäätte hyvät ihmiset 
täällä turhia yritelkö, itseänne tressaa, ja vouhottako. Kyllä ne 
SUURET tulee korjaa potin ja potti on niin suuri, että kilteim-
mille sieltä muruja voi tippua 

Alpo Laakkonen 
Pudasjärvi

Lukijan kynästä

O sancta simplicitas!

Oulunkaaren yhtymäval-
tuuston kokous pidettiin 
17.12, jossa täydennettiin 
yhtymävaltuustoa, yhtymä-
hallitusta sekä lautakuntia 
Simosta valituilla jäsenillä. 

Yhtymävaltuuston pu-
heenjohtajaksi vuosille 2011-
2012 valittiin Maarit Tihinen 
Iistä,  1. varapuheenjohta-
jaksi Tapio Pohjanvesi Pu-
dasjärveltä ja 2. varapuheen-
johtajaksi Eero Pirttikoski 
Utajärveltä. 

Yhtymähallituksen pu-
heenjohtajaksi tuli valituksi 
Pentti Kemppainen Vaalasta 

ja varapuheenjohtajaksi Sir-
pa Näätänen Iistä. Palvelu-
tuotantolautaunnan puheen-
johtajaksi valittiin Henrik 
Hämäläinen Pudasjärveltä, 
1.varapuheenjohtajaksi Tarja 
Leskinen Simosta ja 2. vara-
puheenjohtajaksi Jouko Roi-
vainen Vaalasta. 

Yhtymävaltuusto hyväk-
syi Oulunkaaren strategian 
vuosille 2011-2016, palvelu-
jen järjestämissuunnitelman 
vuosille 2011-2013 ja talous-
arvion vuodelle 2011 sekä 
taloussuunnitelman vuosille 
2012-2013. (ht)

Oulunkaarella 
henkilövalintoja

Henrik Hämäläinen Pu-
dasjärveltä toimii seuraa-
vat kaksi vuotta Oulun-
kaaren palvelutuotannon 
lautakunnan puheenjoh-
tajana.

Tapio Pohjanvesi Pudas-
järveltä valittiin Oulunkaa-
ren yhtymävaltuuston va-
rapuheenjohtajaksi. 

Oulunkaaren kuntayhty-
mä on myöntänyt Manner-
heimin lastensuojeluliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piirille 
avustusta Iihin ja Pudasjär-
velle 2500 euroa ja Utajärvel-
le 1000 euroa.

Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto kouluttaa, ohjaa ja 
välittää hoitajia kuntien lap-
siperheiden tilapäiseen las-
tenhoitoapuun. Tilapäinen 
lastenhoitoapu on osa MLL:n 
ennaltaehkäisevää lapsi- ja 
perhetoimintaa. Lapsiper-
heet voivat tilata tilapäistä 
lastenhoitoapua kaikkina 
vuorokauden aikoina omien 
tarpeidensa mukaan puheli-
mitse ja internetissä toimivan 
välitysjärjestelmän kautta.

Perhe toimii työnantajana 
ja hoitaja työntekijänä. Per-
heet maksavat palkan, 8,2 
euroa tunnilta, suoraan hoi-
tajille. Perheet huolehtivat 
myös yli 18-vuotiaiden hoi-
tajien Tyel-maksuista sekä 
ottavat tapaturmavakuu-
tuksen, jos käyttävät lasten-
hoitoapua yli 12 päivää vuo-
dessa. MLL:n hoitajat ovat 
käyneet MLL:n lastenhoito-
kurssin, tai heillä on sosiaa-
li-, terveys- tai kasvatusalan 
koulutus tai vähintään puo-
let opinnoista suoritettuna. 
Hoitaja huolehtii työntekijän 
velvoitteista ja on velvolli-

nen ottamaan itselleen vas-
tuuvakuutuksen. 

MLL:n työntekijöillä on 
ammattitaitoa tunnistaa per-
heen avun tarve, jolloin per-
he voidaan tarvittaessa ohja-
ta ammatillisen avun piiriin. 
Piirin työntekijät ja hoitajat 
sitoutuvat noudattamaan sa-
lassapito- ja vaitiolovelvolli-
suuteen liittyviä säännöksiä. 
Kunnalle toimitetaan vuosit-
tain selvitys hoitotunneista 
ja asiakasperheiden määräs-
tä. Kunnalla on oikeus saada 
myös muuta tietoa toimin-
nasta. 

Raha-automaattiyhdis-
tyksen tuki MLL:n lastenhoi-
totoiminnalle loppuu koko-
naan vuoden lopussa, joten 
toiminnan rahoitus perustuu 
vuoden 2011 alusta lähtien 
täysin kuntarahoitukselle. 
(ht)

Oulunkaari tukee MLL:n 
lastenhoitotoimintaa
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OSA 2/15 KUKA ON TYYPILLINEN MÖKKILÄINEN     
Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja

Hyvä suunnittelu parantaa 
vesistöjen virkistyskäyttöä Vesistöjen virkistys-

käyttö ja erityisesti ka-
lastusmatkailu ovat 
voimakkaimmin kasva-
va osa-alue matkailun 
toimialasektorilla. Iijoen 
vesistön kalastusalueen 
vesipinta-ala on noin 48 
700 ha ja rakennettuja / 
rakentamiseen soveltu-
via rantoja on useita sa-
toja kilometrejä.

Kaavoituksella oh-
jataan maankäyttöä ja 
rakentamista. Rakenta-
misen lisääntyessä vesis-
töjen saavutettavuudelle 
ja vesistön virkistyskäy-
tölle tulee lisää haasteita. 
Hyvä suunnittelu paran-
taa ja ohjaa vesistöjen vir-
kistyskäyttöä, selkeyttää 
rakentamista sekä nostaa 
kiinteistöjen arvoa.

Kaavoitusta tehtäessä 
ja poikkeuslupia myön-
nettäessä on kiinnitettä-
vä huomiota myös vesis-
töjen virkistyskäyttöön 
ja vesistöjen saavutet-
tavuuteen. Pysäköinti-, 
rantautumis- ja tulente-
kopaikat sekä kalastus-
mahdollisuudet rannoil-
ta käsin tulee suunnitella 
toimiviksi ja määrältään 
riittäviksi, mutta rannan 
asukkaille/maanomista-
jille mahdollisimman vä-
hän haittaa tuottaviksi.

Iijoen vesistön kalastusalue 
-yhdistyksen syyskokous pi-
dettiin 12.12. Pohjantähdessä 
Pudasjärvellä. Kokouksessa 
todettiin, että kalastusalueen 
toimintaa ovat parina viime 
vuotena leimanneet vaellus-
kalojen palauttaminen Iijo-
keen ja kalastuksen ohjaus- 
ja valvonta-asiat. 

Yhdistys on osallistunut 
”Vaelluskalat palaavat Iijo-
keen” -hankkeen toimintaan 

mm. asiantuntijaryhmässä 
ja ylisiirtoluvan hakijoina. 
Asia on ajankohtainen kos-
ka hankkeen toimenpiteet 
kohdistuvat ja vaikutukset 
kohdistuvat voimakkaasti 
yhdistyksen alueelle

Kalastuksen valvontaa on 
pystytty toteuttamaan yh-
den osapäiväisen valvojan 
voimin. Hannu Pitkänen on 
toiminut alueen kalastuk-
sen valvojana kahden kesän 

ajan. Tavoitteena on ohjaa-
van valvonnan jatkaminen 
myös tulevina kesinä. Rahoi-
tus ko. toimintaan on saatu 
edistämisvaroista Kainuun 
ELY-keskukselta. Tukea 
haetaan myös ensi kesäksi 
ja lisäksi syyskokous päätti 
että osakaskunnille tulevista 
viehekalastusmaksuvaroista 
käytetään puolet kalastuk-
sen valvonnan aiheuttamiin 
kustannuksiin.

Kalastusalueen nettisivut 
uusitaan ja tiedottamista pa-
rannetaan. Vesistöjen saavu-
tettavuus ja vesille pääsy on 
paikoin vaikeaa ja vaikeu-
tuu entisestään ellei asiaan 
puututa. Pudasjärvellä kaa-
voitetaan Iijoen ja Livojoen 
rantoja ja ko. kaavoitustyön 
yhteydessä on tarpeen ottaa 
esille myös vesistöjen saavu-
tettavuus ja virkistyskäyttö. 
Kokous hyväksyi kannan-

oton asian edistämiseksi. Sa-
malla kannanotto on kehotus 
alueemme osakaskunnille 
huolehtia osaltaan kyseises-
tä asiasta.

Harjuksesta keskusteltiin 
vilkkaasti. Viimekeväiset 
harjuksen alamitan nostami-
nen 35 senttimetriin todet-
tiin oikeaksi toimenpiteeksi 
ja siitä saatu palaute on ollut 
lähes yksinomaan myönteis-
tä. 

Osakaskuntia muistute-
taan huolehtimaan kevään 
kutuajan rauhoituksista ja 
siitä kuinka paljon tuhoa ke-
vätpilkintä väärässä paikas-
sa voi harjuskannalle aihe-
uttaa. Vastuuta kalastajilta 
tarvitaan.

Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti 
Jari Jussila ja varapuheenjoh-
tajaksi Teuvo Lohilahti. Ero-
vuorossa olleet Aaro Hors-
ma, Kari Sarajärvi ja Wille 
Schavikin valittiin jatka-
maan seuraavat kolme vuot-
ta. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Veikko Jurvansuu, Teu-
vo Lohilahti, Hannu Alatalo, 
Esko Inget, Olavi Holappa ja 
Jari Jussila. Lopuksi keskus-
teltiin ja mietittiin keinoja 
toimimattomien ja passiivis-
ten osakas- ja kalastuskun-
tien aktivoimiseksi. 

Jari Jussila  
Heimo Turunen

Yhdistys on osallistunut muun muassa ”Vaelluskalat palaavat Iijokeen” -hankkeen toimintaan, jonka tiedotustilai-
suudessa keskustelemassa 14.12 Pudasjärvellä tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Jari Jussila, tutkija Panu 
Orell, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja tutkijatohtori Timo P. Karjalainen Thule-Instituutti, Oulun yliopisto.

Kannanotto

Pudasjärven alueen mökeis-
tä suurimman osan omistaa 
yksityinen kotitalous tai 
henkilö. Viime vuosina myös 
kiinteistöyhtymät ovat yleis-
tyneet. Tyypillinen pudas-
järveläinen mökin omistaja 
asuu entisen Oulun läänin 
alueella, kuuluu suuriin ikä-

luokkiin ja on omistanut mö-
kin useita vuosia. Monessa 
tapauksessa vanha kotitalo 
on poismuuton yhteydessä 
muutettu vapaa-ajan asun-
noksi. Usein myös mökin 
omistus on kulkenut suvus-
sa jo vuosikymmenien ajan.

Oululaisella eläkkeellä olevalla rakennusyrittäjällä Kauko Kurtilla (kuvassa oikealla) 
on ollut mökki Syötteellä tunturin huipulla lähellä hotellia alkuajoista lähtien. Mökkiä 
Kauko ja vasemmalla oleva puoliso Pirjo Myllyaho käyttävät etenkin kevättalvisin ja 
marjastusaikana. He kaipailivat enemmän ympärivuotista tarjontaa alueella, eten-
kin tanssiohjelmaa. 
-Kiva on käydä päivällä hiihtelemässä tai kesällä ulkoilemassa ja illalla tekee aina 
mieli tansseihin, he tuumasivat Syötteen Ruskamarkkinoilla viime syksynä. 
Keskellä kuvassa olevilla oululaisilla Riitta ja Eero Keskiaholla on rivitalo-osake 
myös tunturissa ja he liikuntaa harrastavina viettävät paljon vapaa-aikaansa Syöt-
teellä. Kuva Heimo Turunen

Pudasjärven mökkiläiset–juttusarjassa käydään läpi keväällä 2010 to-
teutetun kyselyn tuloksia. Osa 2/15: Kuka on tyypillinen mökkiläinen?

Seuraavassa osassa tutus-
tumme mökkipaikan valin-
taperusteluihin.

Lisätietoja:
Pudasjärven kaupunki
Työvarma –hanke
Marianne Mäntylehto

MÖKKI TUNTURISSA
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Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestö otti sunnuntaina 
12.12. pitämässään syyskokouksessa kantaa Viinivaaran pohja-
vesihankkeeseen. Oulun kaupunki on hakenut hakemuksellaan 
ympäristölupavirastolta lupaa Viinivaara-Kälväsvaaran alueen ja 
Ylikiimingin harjujakson pohjavedenottamoiden rakentamiseen 
ja pohjaveden ottamiseen. Hanke sijoittuu Pudasjärven sekä 
Utajärven ja Oulun alueelle. Aluehallintovirasto on myöntänyt 
Oulun kaupungille hankkeeseen ympäristöluvan. Kokouksessa 
kuultiin esittely hankkeesta sekä Oulunkaaren ympäristölauta-
kunnan hankkeesta tekemän muistutus. 

Kokouksessa todettiin, että Oulun kaupungin tekemässä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole otettu riittävästi huo-
miota todellisiin ympäristövaikutuksiin ja yksityisille ihmisille 
aiheutuvia menetyksiä ole arvioitu täysimääräisesti. Kokous piti 
Oulunkaaren ympäristölautakunnan hankkeesta tekemää muis-
tutusta riittävänä ja päätti kannanotollaan tukea sitä. Valitusaika 
hankkeeseen on jo mennyt umpeen, mutta kannanotollaan kun-
nallisjärjestö haluaa vaikuttaa hankkeen jatkokäsittelyyn sekä 
vaikuttaa oululaisiin päättäjiin. Lopullisen muotoilun kannanot-
toon päätettiin antaa kunnallisjärjestön johtokunnalle.

Kokouksessa vieraili kansanedustajat Antti Rantakangas ja 
Tuomo Hänninen. Hei toivat ajankohtaista tietoa eduskunnasta. 
Yhtenä suurena asiana tulee ensikevään vaaleissa olemaan Suo-
men talous ja kansallinen rahoitus. Käydyssä keskustelussa nou-
si esille mm. maataloustuet, uusi metsästyslaki ja Pudasjärven 
vastaanottokeskuksen toiminta. Kansanedustajien kautta toivo-
tettiin kiitokset Keskustan Eduskuntaryhmälle ja hallintoneu-
vostolle, myötämielisestä suhtautumisesta Pudasjärveä kohtaan 
muun muassa Pudasjärven vastaanottokeskuksen jatkoon.

Jouni Piri jatkaa  
puheenjohtajana
Kokouksessa valittiin toimihenkilöt ja kunnallisjärjestön johto-
kunta vuodelle 2011. Kunnallisjärjestön puheenjohtajana jat-
kaa Jouni Piri. varapuheenjohtajan tehtävää jatkaa Taina Vaino. 
Jatkopestin sai myös kunnallisjärjestön sihteeri Erja Komulai-
nen. Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin henkilöt kaupungin 
eri osa-alueilta. Siuruan alueelta valittiin Mari Kälkäjä, Saraky-
län Timo Vähäkuopus, Livon Jouni Seppälä, Iinattijärven Paavo 
Kortetjärvi, Ervasti/Puhoksen Heikki Putula, Hetekylä/ Kipinän 
Urpo Puolakanaho, keskustan Martti Räisänen, Reijo Talala ja 
Henrik Hämäläinen. Nuorten Keskustan edustaja valitaan myö-
hemmin. Tilintarkastajina jatkaa Arto Pelttari ja Matti Rantala. 
Muiden toimihenkilöiden osalta valinnat tekee kunnallisjärjes-
tön johtokunta.

Kokous käsitteli myös kaupungin valtuuston puheenjohta-
jiston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan valintaa kaudelle 
2011-2012. Kokous päätyi esittämään kaupungin valtuustolle, 
että valtuuston puheenjohtajan tehtävässä jatkaa Eero Oinas-
Panuma ja toisena varapuheenjohtajana Sointu Veivo. Kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajana jatkaa Vesa Riekki. Muutoin 
hallituksen jäsenistöön tulee jonkin verran muutosta. Valtuus-
tokauden alussa on sovittu, että nykyisenä hallituksen jäsenenä 
toimiva Tauno Kujala siirtyy hallituksen varahenkilöksi ja hänen 
varahenkilönä toiminut Arvo Siurua nousee varsinaiseksi jäse-
neksi. Pekka Majava on ilmoittanut erostaan kaupunginhallituk-
sen jäsenyydestä. Kokous päätti antaa Keskusta-alueen paikal-
lisyhdistyksille tehtävän nimetä Pekka Majavan tilalle henkilön ja 
esittää valinta kunnallisjärjestölle. Samaan käsittelyyn päätettiin 
antaa myös Erja Komulaisen jäsenyys. Muutoin hallitukseen jä-
seniksi päätettiin esittää jatkamaan Olli Ihme ja Kaisa Nivala. 
(ht)

Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestö:

Viinivaaran 
pohjavesihankkeeseen 
otettiin kantaa

Taipaleenharjulaiset kyselivät mm. korjattavan ja uuden tieosuuden liittymistä valtatielle, joihin ei tule juurikaan 
muutoksia. 

Kevyen liikenteen järjestelyt Taipaleenharjussa
Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus on laatimassa tie-
suunnitelmaa valtatie 20:lle 
Taipaleenharjun kohdalla 
välillä Kankaanpääntie–Kor-
venperäntie. Suunnitelma-
luonnoksia esiteltiin yleisö-
tilaisuudessa keskiviikkona 
8.12 Taipaleenharjun entisel-
lä koululla. 

Valtatien varressa on 

Taipaleenharjun kohdalla 
kevyen liikenteen käyttöön 
tarkoitettu sorapintainen 
yksityistie, jossa on tarkoitus 
parantaa kevyen liikenteen 
turvallisuutta toteuttamalla 
yleiseen tiehen kuuluva yh-
tenäinen kevyen liikenteen 
väylä. 

Tämä edellyttää uuden 
kevyen liikenteen väylän 
rakentamista nykyisin kau-

empana valtatiestä kulkevan 
osuuden kohdalle noin 750 
metrin matkalla. Tiesuun-
nitelma valmistuu tammi-
kuussa 2011, jonka jälkeen 
suunnitelmat lähetetään 
maantielain mukaiseen kä-
sittelyyn. 

Lausuntojen ja muistutus-
ten käsittelyn jälkeen Liiken-
nevirasto antaa suunnitel-
mista hyväksymispäätöksen 

vuoden 2011 aikana.
-Hankkeen rakennuskus-

tannusarvio on noin 100 000 
euroa ja kun rahat myönne-
tään, hanke toteutetaan lähi-
vuosina, kertoi tilaisuuden 
vetänyt hankevastaava Ari 
Kuotesaho Pohjois-Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta Ou-
lusta. (ht)

Yhteistyöllä kuntoutumisen 
edistämiseen Sointu Veivo, yksilövalmentaja Karhupaja,Pudasjärvi

Arja Lamminkangas, kuntouttavan työtoiminnanohjaaja, 
Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärvi

Kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaaja Arja Lamminkangas 
aloitti tehtävänsä reilu kuu-
kausi sitten tullen yhteistyö-
kumppaniksi Karhupajan 
yksilövalmentaja Sointu Vei-
von ja muiden pajan työnte-
kijöiden kanssa. Molempien 
työn kohteena ovat ihmiset, 
jotka tarvitsevat neuvoja, 
valmennusta ja ohjausta 
päästäkseen koulutuksen, 
opintojen, työharjoittelun tai 
työpaikan saamisen ja elä-
mänhallinnan tiimoilta  pää-
määrätietoiselle elämisen 
raiteelle. Yhdessä etsitään 
asiakkaan kanssa kullekin 
sopivin toimintamuoto haas-
tattelujen, suunnitelmien 
laatimisen ja keskustelujen 
avulla.

Lamminkankan työtä oh-
jaa syyskuussa 2001 voimaan 
tullut Laki kuntouttavasta 
työtoiminnasta, joka velvoit-
taa kuntaa ja työhallintoa 
laatimaan aktivointisuunni-
telman yhdessä pitkään työt-
tömänä olleen, työmarkkina-

tukea tai toimeentulotukea 
saaneen asiakkaan kanssa. 

Aktivointisuunnitelman 
tavoitteena on suunnitella 
asiakkaalle polku työelä-
mään tai koulutukseen. Yh-
tenä aktivointisuunnitelman 
toimenpiteenä voi olla osal-
listuminen kuntouttavaan 
työtoimintaan. Työtoimin-
nan tavoitteena on parantaa 
pitkään työttömänä olleen 
työllistymistä ja elämänhal-
lintaa. 

Kuntouttavaa työtoi-
mintaa voi olla kunnan- ja 
valtion virastoissa, järjes-
töissä tai muissa julkisissa 
yhteisöissä. Toimintaa voi 
olla 1 -5 päivänä viikossa, 
4 – 8 tuntia päivässä. Kun-
touttavaan työtoimintaan 
osallistuvalle maksetaan 
yksilöllisesti määräytyvät 
etuudet eli työmarkkinatuki 
tai toimeentulotuki. Lisäksi 
toimintapäiviltä saa toimin-
tarahaa tai ylläpitokorvaus-
ta. Kuntouttavatyötoiminta 
ei ole työsuhteista eikä sitä 

lasketa mukaan työttömyys-
turvan työssäoloehtoon, se 
ei myöskään kartuta eläke-
turvaa. 

Veivon tehtäviin kuuluu 
Karhupajalla toimien ensi-
sijaisesti nuorten koulunsa 
keskeyttäneiden, koulutus-
paikkaa ilman jääneiden, 
ammatillisen perustutkinnon 
jälkeen työttömäksi jäänei-
den tai vielä omaa opiskelua 
ja uraa miettimään pysäh-

tyneiden nuorten yksilöval-
mennus ja elämänhallinnan 
kehittymisen edistäminen.

Kuntouttavasta työtoi-
minnasta tietoja antaa Arja 
Lamminkangas puh. 040-
8266422 ja Karhupajan toi-
minnasta Sointu Veivo puh. 
040-8266590. Ota yhteyttä, 
niin kerromme enemmän. 

Sointu Veivo ja Arja Lamminkangas

Liikuntaryhmät alkavat seuraavasti: 
Spinning ma 27.12. klo 17.00 
Bodypump to 30.12. klo 19.00 Kurenalan koulu 
Syvävenytys ke 5.1. klo 18.15 Uimahalli (joka toinen keskiviikko) 
Puh. 050 372 4464

Minnan BodySport 
toivottaa asiakkailleen 

SYDÄMELLISTÄ JOULUA JA 
ANTOISAA VUOTTA 2011!

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, p. 020 752 8260

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2011

Jouluaattona liikkeemme on suljettu

NHK –Keskus
Teollisuustie 12, Pudasjärvi
puh. 040 901 1244

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnea Vuodelle 2011
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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).

Kerrossänky patjoilla. Sänky on 
jykevää mäntyä ja sänkyt ja patjat 
ovat hyvässä kunnossa. Hp:220 
euroa. Puh: 045 633 3342.

Nahkakalusto, aitoa nahkaa, soh-
va+ 2 tuolia. Hp. 190€ p. 0440 
254 557.

Sänky ja patja, hyvä. Lev.1,2m  
Hp. 45€ Lähiseudulle kotiin kul-
jetus! p. 0440 254 557.

Invalidien joulujuhla oli 
lämminhenkinen tilaisuus, 
joka pidettiin seurakuntasa-
lilla tiistaina 7.12. Juhlassa 
oli mukana noin 70 henkilöä. 
Ohjelma alkoi yhteislaulul-
la ja Aarne Putulan terveh-
dyksellä. Liisa Putula luki 
jouluevankeliumin. Annikki 
Ylitalo esitti kaksi runoa ja 

Invaliden joulujuhla
kaksi joululaulua Antti Yli-
talon kanssa. Neljän naisen 
kuoro: Terttu Haapakoski, 
Eeva Lehtola, Sirkka Åker-
lund ja Tyyne Lybeck lau-
loivat useita joululauluja. 
Säestyksestä huolehti Väi-
nö Lybeck. Yhteislaulujen 
jälkeen nautittiin maukas 
ja runsas Marjatta Ekdalin 

laittama jouluateria. Veikko 
Raiskion kirjoittaman joulu-
tarinan luki Oili Illikainen. 

Tilaisuudessa vieraili 
tapansa mukaan myös jou-
lupukki lahjasäkkeineen. 
Pukki jututti muun muassa 
yhdistyksen sihteeri Terttu 
Ruottista, uudeksi puheen-
johtajaksi valittua Kyllikki 

Hanhisuvantoa sekä joulu-
juhlan järjestelyjä viimeisen 
kerran johtanutta puheen-
johtajana pitkään ollutta 
Aarne Putulaa. Juhla päättyi 
täytekakkukahvitteluun. (rr)

Joulupukki oli aika lupsakkaalla päällä, vaikka hän oli joutunut vierailemaan monissa joulujuhlissa...

Niin käytännöllisyys näkö-
kohdat kuin taloudelliset-
kin syyt tekivät järkeväk-
si sijoittaa toimisto oman 
kioski-kahvilan yhteyteen. 
Yhdistyksen sihteeri ja eri ta-
pahtumien järjestelijä Marko 
Koivula voi nyt myös tuura-
ta Tuurituvan päätoimisen 
työntekijän Taina Tauriaisen 
vapaapäiviä ja ruokataukoja. 
Johtokunta teki päätöksen 
toimiston siirtämisestä jo 
keväällä, mutta kesäruuhka 
seuran toiminnoissa esimer-
kiksi Jyrkkäkosken osalta 
esti siirtymisen silloin. Tuu-
rintuvan asiakaskunta on 
aikojen saatossa muuttunut 
yhä enemmän kanta-asia-
kaspainotteiseksi. Asiakkaat 
ovat pääsääntöisesti jo hy-
vin aikuista väkeä. Nuoret 
aikuiset käyttävät vähem-
män pelikioskin ja kahvilan 
palveluja. Marko Koivula 
epäileekin, että nuoremmat 
pelaajat ovat tottuneet pe-
laamaan netissä.

Jyrkkäkosken kuluneen 
vuoden toiminta on ollut 

Tuuritupa vietti 13 v juhlaansa keskiviikkona 
15.12. Samassa yhteydessä avattiin Pu-

dasjärven urheilijoiden toimisto Tuurituvan 
yhteyteen. Tähän saakka toimisto on sijain-
nut eri paikassa ja vuosien saatossa myös 

eri osoitteissa. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
toimisto Tuurituvan yhteyteen

seuran kannalta erinomai-
sesti onnistunutta toimin-
taa ja tulos on ylittänyt 
jopa odotukset. Kiinteistön 
kohennus- ja parannuskus-
tannukset pystyttiin maksa-
maan kesän tuotoilla ja jäipä 
vielä vähän jakoon jaostojen 
toimintaankin. Taloudelli-
sesti parhaat tapahtumat oli-
vat Venetsialaiset ja Jyrkkä 
Rock. Pudasjärven Urheilijat 
vuokrasivat alueen ja tilat 
sekä vastasivat anniskelusta 

molemmissa tapahtumissa. 
Muut kesän tapahtumista 
olivat seuran omia. 

Ensi kesänä on tarkoitus 
jatkaa Jyrkkäkoskella toimin-
taa kuluneen vuoden malliin 
ja pyritään palvelemaan asi-
akkaita entistä paremmin. 
Tarjontaa ensi kesänä tulee 
olemaan kaikille.  Suunnitel-
missa on aloittaa tanssikau-
si heinäkuussa torstaisin ja 
kauden aloittaakin Koivulan 
mukaan supertähti Anne 

Syötteen luontokeskuksen 
pysyvä näyttely Lastuja Sel-
kosilta sai tällä viikolla uut-
ta sisältöä, kun Iso-Syötteen 
juurelta pelastettu lähes 
satavuotias karsikkopuu 
laitettiin näyttelyyn esille. 
Karsikkopuut ovat suojel-
tuja arkeologisia kohteita, 
jotka kertovat merkittäväs-
tä tapahtumasta. Kohteena 
on yleensä vanha petäjä tai 
oksista karsittu kuusi, jonka 
kylkeen on kaiverrettu tieto 
tapahtuneesta. Karsikkopuu 
siirrettiin luontokeskuksen 
näyttelyyn, koska muutoin 
se olisi lahonnut metsään. 

Näyttelyyn esille laitettu 
karsikkopuu on muistona 
Matti Illikaisen pyytämäs-
tä karhusta keväällä 1914. 
Vapun tienoilla Illikainen 
kauempaa tulleine jahtiseu-
rueineen lähti kaatamaan 
karhua pesältä. Pesä oli 
kuitenkin tyhjä, joten seu-

Karsikkopuu Syötteen 
luontokeskuksen 
näyttelyyn

rue joutui ajamaan karhua 
takaa. Karhu oli kuitenkin 
saanut etumatkan ja myös 
keväinen keli aiheutti haas-
teita pyytäjille. Lopussa 
vain Matti ja muutama muu 
paikkakuntalainen pysyivät 
karhun perässä. Hiihtäjät 
saivat hiihtää karhun kin-
tereillä eri puolilla Syötteen 
erämaata, kunnes Iso-Syöt-
teen hännällä karhu lopulta 
pysähtyi ja kääntyi äreänä 
pyytäjiä päin. Siinä vaihees-
sa Illikainen pääsi vetämään 
liipaisimesta ja metsän ku-
ningas oli kaadettu. Tämän 
tapahtuman muistoksi Matti 
veisti karhun kaatopaikalla 
olevaan kuuseen kuoretto-
man laikun ja kirjoitti siihen: 
”Tässä tapettiin karhu 1914”. 
Muutama vuosi sitten myrs-
ky lopulta kaatoi ikivanhan, 
tyveltä lahon kuusen. 

Alun perin 1800-luvulla 
karsikkopuita tehtiin vaina-
jille, jotta nämä eivät palaisi 
kotiinsa kummittelemaan. 
Puuhun veistettiin vainajan 
nimikirjaimet ja syntymä- tai 
kuolinvuosi. Myöhemmin 
esimerkiksi saaliskarhut tai 
onnettomuuden uhrit ovat 
voineet saada karsikkopui-
ta. Puun kylkeen saatettiin 
merkitä myös oma kaski- tai 
niittoalue. 

Karsikkopuuhun ja sen 
tarinaan voi käydä tutustu-
massa Syötteen luontokes-
kuksessa, joka on avoinna 
vuoden loppuun saakka 
tiistaista sunnuntaihin klo 
10–16 (suljettu joulupyhinä 
24.12. ja 25.12). 

Karsikkopuuhun voi tutus-
tua Syötteen luontokeskuk-
sessa. Kuva Jenna Niva

Pyykinpesukone, edestä täytet-
tävä, käytetty  mutta hyväkun-
toinen. Ollut kahden hengen 
taloudessa. Kone Syötteellä. P. 
0400 673709.

Toyota Carina vm. 89, joulukuus-
sa katsastettu, uudet talvirenkaat, 
jarruremontti tehty, vetokoukku, 
ei ruostetta, pieniä lommoja. Hp. 
650€ p. 0440 923 946.

Myydään Toyta Garina -85. Ei 
katsastettu, varaoiksi. Puh. 0400 
522 079.

Rytingin Lähikauppa Oy

Joulunajan aukiolo-ajat:  Aatto 4.12. klo 9-13, 
joulupäivä 25.12. klo12-17, tapaninpäivä 26.12. klo 9-17, 

muulloin normaalisti 9-17

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

Mattila. Toinen varmistunut 
esiintyjä on jo kaikkien tun-
tema veljespari Matti ja Tep-
po. Heinäkuussa ovat tanssit 
torstaisin ja elokuussa vii-
konloppuisin. Heinäkuun 
torstaitansseilla on haluttu 
varmistaa myös se, että Jyrk-
käkoski ei kilpailisi yleisöstä 
sivukylien tanssijärjestäjien 
kanssa, onhan kylien omil-
la seuroilla ja yhdistyksillä 
tärkeä osa ihmisten kesän-
vietossa. 

Toimiston avajaispäivänä 
ovi kävi tosi tiuhaan, puo-
lenpäivän jälkeen oli kahvia 
tarjottu jo noin 300 asiakkaal-
le. He olivat käyneet tutustu-
massa uuteen Tuuritupaan 
ja osallistumassa arvontaan, 
jossa joku onnekas voittaa 
jouluksi taulutelevision. (ek)

Tuuritupa ja Pudasjärven Urheilijoiden toimisto ovat nyt samassa paikassa, näyteikkunan edessä yhdistyksen 
sihteeri Marko Koivula
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Li ikehakemisto

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

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

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

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

TAKSIPALVELUITA

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

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.

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

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

KAUNEUDENHOITOA

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

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

PELTITÖITÄ

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

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

Kotipalvelu
Mesimarja
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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.
Koukussa käsitöihin, Katri Kemppasen näyttely Pudasjärven kau-
pungin kirjastossa 13.12.2010-31.1.2011.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantaisin.
Kurenkoski: Tapaninpäivätanssit 26.12. esiintyy Dreams. 31.12. Mia 
Mäkeläinen ja Siluetti.
Tanssit Möykkälässä 25.12., esiintyy Haavekuva.
Lukiolaisten lastennäytelmä Ihmemaa Oz, 11.1.2011 Rimminkan-
kaan koululla.
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?

MTK	 Pudasjärven	 hyväntekeväisyys-
arpajaispalkinnot	on	 toimitettu	voit-
tajille	(voittajat	julkaistiin	Pudasjärvi-
lehdessänro	50).	Maataloustuottajat	
kiittää	 pikkujoulujen	 komeaäänisiä	
tiernapoikia	 ja	 arpojen	 ostajia	 osal-
listumisesta	 hyvän	 asian	 puolesta.	
Varoilla	 on	 ostettu	 lahjapaketteja	
Joulupuu keräykseen!

Työttömänä ollut Annamari Kouva oli ilmoit-
tanut työvoimatoimistoon ottavansa mielellään 
vastaan mitä tahansa työtä, joka liittyisi vaattei-
siin tai tekstiileihin. Annamari ei ehtinytkään 
olla kauaa työtön, kun työvoimatoimistosta 
otettiin häneen yhteyttä. Suojalinnan asukastu-
paan etsittiin ompelutaitoista ihmistä.

–Ilmoitin välittömästi olevani kiinnostunut 
paikasta. Pääsin työhaastatteluun, ja se meni il-
meisesti hyvin, koska sain aloittaa työt heti seu-
raavana päivänä. Nyt kolmisen kuukautta myö-
hemmin työpaikkani tuntuu suorastaan lahjalta, 
sanoo Kouva.

Uudessa työpaikassaan Kouva alkoi heti 
harjoitteluaikana tehdä korjausompelutöitä asi-
akkaiden vaatteisiin. Syksyn edetessä ihmiset 
ovat tuoneet ommeltavaksi muun muassa met-
sästysvaatteita ja talven alkaessa yhä enemmän 
erilaisia ulkoiluvaatteita.

–Hiljattain sain verhoiltavakseni nahkaisen 
moottorikelkan istuimen. Ihmiset ovat myös ti-
lanneet minulta muutamia puseroita sekä mui-
takin vaatteita mittojen mukaan. Olen koulutuk-
seltani tekstiiliartesaani, ja minua on jo kauan 
kiinnostanut yleensä kaikki, mikä vain liittyy 
vaatteiden ja tekstiilien valmistamiseen.

Kouvan toimenkuva on pikkuhiljaa laajentu-
nut. Yhdestä asiasta hän on uudessa työpaikas-
saan erittäin tyytyväinen. Nimittäin työ Suoja-
linnassa sijaitsevassa asukastuvassa on tarjonnut 

Työpaikka tuntuu lahjalta
useita mahdollisuuksia päästä mukaan uuden 
kehittämiseen.

–Suojalinna on vanha rakennus, joka on aikoi-
naan ollut lotta- ja suojeluskuntakäytössä. Huo-
masin taloon tullessani, että se tarjosi puitteet 
monenlaiseen kehittämiseen. Olemme kyselleet 
vanhoilta ihmisiltä, millainen se aikaisemmin 
oli, ja pyrkineet sitten palauttamaan tuota hen-
keä ennalleen.

Annamari Kouvalla ja Työttömien vt. toimin-
nanohjaaja Satu Piri-Tihisellä on suunnitelmissa 
järjestää ensi vuonna valokuvanäyttely tai tuoda 
muulla tavoin esille Suojalinnan historiaa sota-
aikana. Suojalinnassa toimii asukastuvan lisäksi 
Työttömien yhdistyksen ylläpitämä kirpputori, 
joten kierrätyksen kehittämiselle on jo olemassa 
valmiina hyvä pohja.

–Pyrin toteuttamaan kierrätystä myös om-
pelimossa vaatteita korjatessani. Yksi hankkeis-
tamme on ollut saada Suojalinnaan kaikenikäi-
sille tarkoitettu kahvila, jossa myös vanhemmat 
ihmiset otettaisiin huomioon. Olen piirtänyt 
kaikki tilasuunnitelmat ja maalannut kaikki 
kahvilan käyttöön tulevat tilat. Kalusteetkin 
olemme jo onnistuneet hankkimaan uutta kah-
vilaa varten.

Jukka Miettinen, 
kuva Satu Piri-Tihinen

Käsitöitä rakastava 
Annamari Kouva 

löysi unelmatyöpaikan 
omalta alaltaan.

Olin aikoinani töissä 
Landskronan pienessä tut-
kintovankilassa. Sinne tuli 
töihin uusi työntekijä varti-
jaksi, nuori tyttö nimeltään 
Carina. 

Eräänä päivänä totesin 
hänelle, että sinussa vaan 
on jotain suomalaista. Niin 
on, vastasi hän, äitini on 
tullut sotalapsena tänne. 
Utelin että mistähän päin. 
No, Pudasjärven Sarakyläs-
tä, kertoi Carina. En voinut 
olla hyppäämättä ilmaan, 
oma äitinikin oli sieltä läh-
töisin! 

Kyllä kannattaa tutkia 
sukujuuriaan. Nimittäin 
äidinäidinäidin isän van-
hemmat ovat meillä, mi-
nulla ja Carinalla yhteisiä. 
Näin pieni on maailma, että 
Skånesta ihan lähistöltään 
voi löytyä sukulaisia. Tänä 
päivänä olemme erittäin 
hyviä ystäviä, joten kaipa 
se sanonta, ”veri on vettä 
sakeampaa”, pitää paik-
kansa. 

Laila H. Ruotsi

Sukujuuret Sarakylässä

Lailan ruotsalaisessa lapsenlapsessakin, Eliaksessa, 
asuu pieni sarakyläläinen.

Tätä lämminhenkistä kon-
serttia oli kuulemassa noin 
180 henkeä. Viidentoista op-
pilaan ryhmä oli harjoitellut 
lokakuusta lähtien kaksi ker-
taa viikossa. Viimeisen vii-
kon olemme sitten likimain 
asuneet seurakuntatalolla, 
naurahti Sari ja jatkoi: 

-Ja nyt klassinen sanonta: 
olo on väsynyt, mutta onnel-
linen!

Konsertissa kuultiin 13 
kaunista ja koskettavaa jou-
lulaulua, väliin mahtui myös 
yhteislaulu. Kappaleista osa 
oli Sarin valitsemia, mutta 
suurimpaan osaan olivat 
kuorolaiset itse saaneet sa-
noa sanottavansa. Mukana 
oli niin vanhaa keskiaikais-
ta sävelmää kuin myös uu-
dempaa tuotantoa. Oman 
säväyksensä esitykseen an-
toivat soittimet, pianon ja 
urkujen lisäksi kantele, kita-
ra ja rummut.

Kuorolaisten itsensä 
tuntemuksina harjoittelu-
urakan ja esityksen jälkeen 
olivat tyhjä ja haikea olo.

Satu Piri-Tihinen

Pudasjärven lukion musiikkiryhmän konsertti  ”Lämmin lumi peittää maan” oli 15.12 
seurakuntasalissa. Konsertissa kuultiin 13 kaunista ja koskettavaa joululaulua, vä-
liin mahtui myös yhteislaulu. 

Lämmin lumi 
peittää maan 
-konsertti
Musiikinopettaja Sari 

Hukarin luotsaama 
Pudasjärven lukion 
musiikkiryhmä kon-
sertoi 15. 12 jälleen 

ikimuistoisen kauniis-
ti seurakuntasalissa, 

esityksen nimenä 
Lämmin lumi peittää 

maan.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 823 505

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta sekä 
toivotamme Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!



23PUDASJÄRVI lehtinro 51/2010

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

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto aloitti toimintansa 
tämän vuoden alussa. Aloitin ylijohtajana tammikuun 
19. päivänä. Oman viraston organisaation rakentami-
sen ohella halusin välittömästi myös perehtyä toimin-
ta-alueeseen ja sen kuntiin Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa. 

Kuntakierrokset ovat olleet hyvä tapa tutustua alu-
een päätöksentekijöihin ja kuntalaisiin. Näillä käyn-
neillä olen pannut merkille pohjoispohjalaisten työte-
liäisyyden, välittömyyden, osaamisen ja rivakkuuden. 
Niin myös Pudasjärvellä, jossa vierailin syksyllä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskeisimmät 
tehtävät ovat oikeusturvasta huolehtiminen sekä hyvin-
voinnin ja turvallisuuden edistäminen. Tehtävänämme 
on tukea kuntia turvallisuussuunnittelussa ja sisäisen 
turvallisuuden ohjelman toteuttamisessa.

Olen ilolla seurannut Pudasjärven kaupungin käyn-
nistämää harvaan asuttujen seutujen turvallisuus-
hankkeen etenemistä. Tässä valtakunnallisessa pilot-
tihankkeessa on kyläyhteisöllä, yhdistyksillä ja muilla 
kolmannen sektorin toimijoilla vahva rooli turvallisuu-
den tunteen luomisessa ja tuen antamisessa. 

Tätä turvaverkkoa tarvitsevat kaikki, erityisesti ne, 
joita vaikeudet ovat kohdanneet.

Toivotan kaikille pudasjärvisille hyvää Joulua ja me-
nestystä vuodelle 2011. 

Terttu Savolainen
Ylijohtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Arvoisat pudasjärviset!
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Sudokun ratkaisu

Tarvitsetko kokoustilaa?

Kaipaako henkilöstösi virkis-tystä? Työporukkasi hengen nostatusta?

Haluaisiko bussiretkikuntasi 

virkistävän, liikunnallisen tauon 

ruokailuineen?

Tähän on tarjolla paikka keskellä Suomea,  
Pudasjärvellä!

Vuoden 2009 uimalaksi valittu Virkistysuimala Puikkari tarjoaa 
viihtyisät tilat kokousten ja koulutusten järjestämiseen. Käytössä on 
nykytekniikalla varustettu 32-paikkainen kokoustila ruoka- ja kahvila-

palveluineen.

Virkistysuimalasta löytyvät myös kuntosali ja kolme uima-allasta, joissa 
mahdollisuus vesiliikuntaan omalle ryhmälle räätälöitynä.

Erikoisuutena järjestämme mahdollisuuden kokeilla myös laitesukellusta!

Tervetuloa virkistäytymään, tauolle tai kokoustamaan hyvän 
ruoan ja palvelun merkeissä !

Tarjouspyynnöt ja varaukset:

Puikkari kahvio Virkistysuimala Puikkari 
Tuulimyllyntie 4 Tuulimyllyntie 4 
93100 Pudasjärvi 93100 Pudasjärvi 
044 082 2139 040 826 6440 
044 082 2135 (Jaana) 040 585 6227 (Sampo)
www.pudasjarvi.fi/puikkari

KOULUTUS-, KOKOUS- TAI VIRKIS-
TYSTILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄ!

Avoinna:

ma 12-20
ti 6.15-20
ke 12-20
to 6.15-20
pe 12-18
la 12-18
su 12 -18

Zumba-villitys saanee Pudasjärvellä uutta 
vauhtia, kun tanssijumpasta kiinnostuneet 
saavat kokeilla lajia ammattitanssija Dean-
nys Conden ohjauksessa. Deannys on pereh-
tynyt lajiin myös sen kehittäjän BetoPerezin 
johdolla.

Zumbaajat kokoontuvat ensi tiistaina 
28.12 liikuntahallille ja uimahalli Puikkariin. 
Conde on luvannut vetää kaksi puolentoista-
tunnin kinkunsulatustanssirupeamaa. 

Ensimmäinen alkaa kello 15 ja toinen kel-
lo 17.30. Kurssin hinta on kymmenen euroa. 
Lisäksi on uimahalli Puikkarissa Zumbaa klo 
16.20 ja klo 18.50. 

Deannys Conde rohkaisee kaikkia iloises-
ta liikunnasta kiinnostuneita mukaan: 

– Minä uskon, että kaikki voivat tanssia. 
Samalla saa aikaa itselle, kun voi ”lentää” 
ja nauttia musiikista. Ja kuin huomaamatta 
kuntokin nousee.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Zumbaa 
ammattitanssijan 
ohjauksessa

Pudasjärveläiset pääsevät tiistaina zum-
baamaan kuubalaissyntyisen Deannys 
Conden seurassa. Kuvassa Dany po-
seeraa Italiassa yhdessä zumban kehit-
täjän, kuubalaisen Beto Perezin kanssa

Terttu Savolainen

Linja-autokuljetus 
Iso-Syötteelle

UUDENVUODEN 
AATTONA 

Perjantaina 31.12.2010 
   
Ohjelmassa:
Hieman ennen klo 24 SOIHTULASKU
 klo 24       ILOTULITUS
     
Lähtö klo 21.00  Kaupungintalon edestä
Paluulähtö klo 01.00  Iso-Syötteeltä

Vapaata ohjelmaa alueella!

Kuljetus on ilmainen. Ilmoittautumiset
30.12 klo 15 mennessä kaupungintalon         

asiakaspalvelupisteeseen puh. 0400 671944. 
     

Pudasjärven kaupunki toivottaa kaikille

Hyvää Uutta Vuotta!

Anna lapsellesi 
raitis joulu!
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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

Rauhallista joulua ja turvallista mieltä! 
Toivotamme asiakkaillemme ja kaikille suomalaisille mukavaa juhla-aikaa ja menestystä vuodelle 
2011. Anna lahja myös itsellesi – turvaa tulevaisuutesi. 
 
 

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy 

Tonttu toimelias tuikkivia tähtösiä töllistellessään toteaa: todellapa taianomaista tapahtuu 
tyynellä talvisella taivahalla. Tupaan tepastelee takaisin töitänsä tekemään, toiveita toisten 

toteuttamaan. Tavaroita tarunomaisia, tarvikkeita tavallisia työpöydät täpösen täynnänsä. To-
vereitaan tomerasti tervehtien toimeensa taas tarttuu. Taidokkaasti työskennellen tonttujen 
työpäivä taittuu.

Pukki puuhastelee poroille purtavaa pihamaalla pimeällä. Petterin punakuonosta palanut 
punapolttimo. Pakkasparta pukkiukko pakistaan punakultaisesta Petterille polttimon 

parhaimman paikoilleen pyöräyttää. Pian pääsee pukin porot pontevimmat pitkälle patikalle 
paketteineen pohjolan perukoilta. Puoliso partasuun punanutun puhtaaksi pessyt puurosta.

Kirkkahasti kellot kilkkaa keskellä kolean kaamoksen. Kaunehimmat kuorolaulut kauas 
kantaa kaikuen. Kuusessa kynttilät koreimmat koristeineen kimaltaa. Kaikkialla katse 

kohtaa kattaukset komeimmat. Kello käy kinkku kypsyy, kattilat kuplien kiehuvat. Kapus-
tallaan kokki keitoksiaan kohennellen kertoileepi kaskujaan. Kuutamossa kelmeässä kettu 
kulkee kuunnellen. Korpimailta kaukaisilta kuuluu kilinä kelloin kultaisten.

Lautasilla leikkeleitä, laatikot, leivät laiteltuina. Lumihiutaleita lasiin liimattuina. Lauluja lap-
sosten, liekkejä lepattavia lumilyhtyjen. Jouluyö juhlayö jälleen joukkoomme joutuvi.

Jani Lehtola

Joulun taikaa, mystistä aikaa

Pudasjärvi-lehden toimituksen väki 
toivottaa kaikille hyvää joulua ja 

menestyksellistä uutta vuotta 2011


