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VAASAN LEIPÄÄ 
EUROLLA

1€

-10%

ATRIA LOPUT 
PIKKUKINKUT 
1 KG

VAASAN
TOSI RUKIINEN

PORTTI
KUORETON
NAKKI 300g

VAASAN 
RANSKANLEIPÄ

1€

PORTTI
PIKKU PRINSSI-
NAKKI 250g

089

PORTTI
KUORETON JUUSTO-
NAKKI 300g

119  079

ALE ALE ALE
NAISTEN TOPPAHOUSUT 

JA TAKIT

-10%

ALE ALE ALE
LASTEN TOPPATAKIT 

JA TOPPA HOUSUT

-10% -20%

ALE ALE ALE
PÄIVÄPEITOT ALE ALE ALE

LOPUT RÄSY-
MATOT

395 

ATRIA KEVYT 
SNACK NAKKI
280 G

049

1€

PUDASJÄRVI-lehti nro 52 2010

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI  29.12.2010

Pudasjärven kaupunki 
Jätehuolto tiedottaa 

sivut 6-7

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:

Huom! Perhemarket avoinna uuden vuoden vaihteessa: Ke-to klo 9-19, Pe 31.12. klo 9-18, La 1.1. klo klo 11-18, Su 2.1. klo 11-18

Musti ja Mirri KIIMINKI, Lempiniementie 4, 90900  Kiiminki
Puh. 044 589 2589. Avoinna ark. 10-18, la 10-14

TERVETULOA!

Mustin ja Mirrin 
tammiALE 

on alkanut

Alennukset jopa -60%
Vuosi vaihtuu ja raketit räiskyy!

Tule tutustumaan luonnonmukaisiin
stressitilanteiden lieventäjiin kissoille ja koirille.

Oikein Hyvää Uutta Vuotta 2011 ja 
seuraathan ilmoitteluamme, uusi vuosi tuo mukanaan 

suuriakin muutoksia!

Alennuksiin ei voi yhdistää muita etuja, alennuskortteja tai kanta-asiakasalennuksia.

Perjantaina 31.12

Wintti
Pe ja La avoinna 23.00-04.00

Lippu 4€ sis. ep.

TERVETULOA!

Mia Mäkeläinen

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Lippu 12€ sis. ep.
ja Siluetti

Lauantaina 1.1.

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Avoinna klo 16-04

Avoinna klo 12-04

Keskiviikkona 5.1.2011
KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep.

Tervetuloa!
29.12.-1.1. Snapsibaarissa pyörittää levyjä DJ. Liput 5 €

La 1.1.2011 
Joy- Karaoke 

klo. 21.30-01.30
Lippu 5€

Pe 31.12
Kulmakunnan

Kutkuttajat
+ DJ Lippu 5€

Avoinna klo 14-02

Olympus kuvakioski
Kuvat muistikortilta, cd:ltä, 
puhelimesta (bluetooth) ja muistitikulta!
Meiltä myös: passikuvat, filmirullien 
kehityspalvelu, kameran patterit , filmirullat

                   

LAHJATAVARA-ALE!

Kauppatie 4 Pudasjärvi
puh. 08-823 350
mattir@pp.inet.fi
www.hautauskukkaräisänen.fi

JOULUMUISTOT KUVIKSI!
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PUDASJÄRVI-lehti

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

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

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

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

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

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Kirkolliset ilmoitukset
Pudasjärvi

HARTAUS

Pudasjärven seurakuntalai-
silla oli mahdollisuus osal-
listua jouluaaton hartauksiin 
kirkossa ja Sarakylän kappe-
lissa. Kirkossa kello 13 ja 15 
olleet hartaudet piti vs. kirk-
koherra Kimmo Helomaa. 
Kanttorina toimineen Jukka 
Jaakkolan johdolla nuoriso-
kuoro lauloi useita lauluja. 
Aaton hartaudet kokosi kir-
kon täyteen väkeä molem-
milla kerroilla. Hiljentynyt 
kirkkokansa kuunteli sei-
saaltaan Helomaan lukeman 
jouluevankeliumin. Puhees-
saan Helomaa muistutti 
Jeesus-lapsen olevan joulun 
tärkeimmän lahjan ihmis-
kunnalle.

Kello 23 alkaneeseen jou-
luyön messuun riitti myös 
väkeä lähes kirkon täydeltä. 
Sen pitivät pastori Jaakko 
Sääskilahti avustajana nuo-
risotyöntekijä Marko Väy-
rynen. Vox Margarita kuoro 

Jumalanpalveluksissa 
jouluaattona paljon väkeä

lauloi kanttori Keijo Piirai-
sen johdolla. 

Koska paukkupakkanen 
hellitti aatoksi, moni kirkos-
sa kävijä suuntasi samalla 
kulkunsa omaisten haudoil-
le. Tuhannet kynttilät loisti-
vat jo hämärtyvässä aattoil-
lansuussa. Monilla keskiyön 
joulumessuun osallistuneilla 
on tapana kulkea hiljaisella 
hautausmaalla, joka jälleen 
kerran kylpi kynttilöiden 
valomeressä. Joillakin yk-
sittäisillä haudoilla oli ollut 
jopa kymmeniä kynttilöitä.

Perinteinen joulukirkko 
joulupäivän aamuna on var-
sinkin vanhemmalle väelle 
se oikea joulukirkko, jonne 
halutaan mennä. Aika moni 
syrjäkyläläinen ja varsinkin 
lapsiperheet ovat siirtänyt 
kirkkomatkansa jo jouluaat-
toon päästäkseen samalla 
kertaa käymään omaistensa 
haudoilla. (rr)

Jouluaaton hartaudessa saarnaamassa vs. kirkkoher-
ra Kimmo Helomaa.

Jouluaattona monet muistivat kuolleita omaisiaan. Saini 
ja Atta Ojala kävivät Pudasjärven hautausmaalla laitta-
massa kynttilän myös muualle haudattujen muistoksi. 

Tammikuun ensimmäinen päivä sai kirkollisen sisältönsä jo ennen 
kuin sitä vietettiin kalenterivuoden vaihtumisen päivänä. Päivä on 
ns. joulun oktaavi (kahdeksas päivä, viikon kuluttua vietettävä jäl-
kijuhla). Kuvaus Jeesuksen lapsuudesta on ehtinyt ympärileikkauk-
seen ja nimenantoon asti, ja siihen liittyen tekstit puhuvat Jeesuk-
sen nimen merkityksestä. Muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei 
meille ole annettu. Jeesus-nimi merkitsee ’Herra on apu, Herra 
pelastaa’. Siihen nimeen on turvallista luottaa alkavana vuotena.

Jeesuksen nimessä 

Uudenvuodenpäivä

Ensio Takkinen avasi tilai-
suuden tervehtimällä osal-
listujia muutamalla sanalla 
ja toivotti hyvää ruokaha-
lua. Siitä alkoi maittavan 
jouluruuan nauttiminen. 
Jouluateria oli ilmainen 
jäsenille. Kustannukset on 
katettu talkoilla tehdyllä 
työllä ja keräyksillä. Tal-
koihin löytyykin eläkeläi-
sistä jos minkä alan am-
mattilaisia. 

Pyöreässä pöydässä ru-
pattelivat tuleva puheen-
johtaja Hilkka Tihinen ja 
varapuheenjohtaja Ensio 
Taskinen, joka kertoi ole-
vansa huolissaan Suomes-

Eläkeläisten pikkujoulu

sa noin 60 000 köyhyysrajan 
alapuolella olevien eläke-
läisten eläkkeiden indeksi-
korjauksien toteutumisesta. 
Lisäksi hänen mielestään oli-
si tärkeää korjata peruseläk-
keet siten, että köyhyysrajan 
alapuolella olevat pääsisivät 
sieltä pois. Työeläkkeellä 
olevien tilanne on selvästi 
parempi. Myös jätevesijär-
jestelyt taajaman ulkopuolel-
la ovat olleet kohtuuttomat 
monelle. Lainsäädäntö on 
ollut sekava ja aggressiiviset 
kauppiaat ovat olleet riesa-
na. Kauppojen peruminen 
on ollut lähestulkoon mah-
dotonta. Pudasjärven eläke-

läiset ovat hoitaneet osal-
taan edunvalvontaa edellä 
olevien asioiden suhteen 
olemalla muun muassa yh-
teydessä kansanedustajiin.

Edunvalvonnan lisäk-
si eläkeläiset ovat vireätä 
porukkaa. Tapahtumia 
on ollut jatkuvasti. Iijoki-
varressa oli kesätapahtu-
ma, römppäjuhla vietetty, 
uintijumppaa joka toinen 
viikko, pilikki kilpailut, 
senioritanssia, ja monta 
muuta puuhaa joka viikko. 
Listaa kuunnellessa joutui 
ihmettelemään, että mis-
tä ihmeestä nämä ihmiset 
keräävät kaiken energian 
näin vilkkaaseen toimin-
taan.

Ensio Koivula

Aloitimme joulujuhlan yhteislaululla ”Koska meillä on joulu”. Ensio Takkinen korosti 
yhteistyön merkitystä toiminnassa.

-Yhteistyötä tehden ei kenenkään taakka tule ylivoimaiseksi, kun kaikki olemme 
jo ”siinä iässä”. Ohjelmassa oli kronikkaa, runoa, Hilkan laulua ja tonttukuoro sekä 
yhteisleikkinä eläkeläisnäyttämön ”Missä housut”. Pukki tuli joululaulujen saattama-
na ja kaikille riitti lahjoja. Pukki on meille tärkeä, olemmehan jo toisen kerran lapsia. 
Torttukahvien ja loppulaulujen jälkeen oli kiva lähteä kotimatkalle. ”Talot hukkuu 
hämärään, lumi peittää pellot, mutta pirtin lämpimään, soivat joulun kellot. Hyvää 
joulua kaikille toivotti Linnea Manninen

Linnean kirjoittamaa:

Pudasjärven eläkeläiset ry vietti pikku-
joulujuhlaa Rajamaan palvelukeskuk-

sessa perjantaina 10.12. Lämpimään ja 
leppoisahenkiseen juhlaan oli saapu-

nut arviolta noin 90 henkilöä. 

Palvelukeskuksen sali täyttyi 
joulujuhlaan osallistuneista.

Sanajumalanpalvelus seu-
rakuntakodissa Uudenvuo-
denpäivänä 1.1.2011 klo 12, 
jumalanpalveluksen yhteydes-
sä luetaan kuluneen vuoden 
seurakunnan väestötilasto. 
(Juha Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen).

Messu seurakuntakodissa su 
2.1 klo 10 (Juha Kukkurainen, 
Jukka Jaakkola).
Messu seurakuntakodis-
sa loppiaisena to 6.1. klo 10 
toimittaa Juha Kukkurainen, 
saarnaa Samuel Korhonen. 
Kirkkokahvit. Kirkkokahvien 
yhteydessä Samuel Korhonen 
esittelee Ari Lukkarisen työ-
tä Keniassa. Mattoarpajaisten 
voitot luovutetaan voittajille. 
Kiitos kutojille ja arpojen os-
tajille. 
Omaishoitajat ma 3.1 klo 
11. rippikoulusali
Vox Margarita ti 4.1. klo 18 
seurakuntakodissa.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuk-
sessa tiistaina 11.1.2011 klo 
16.30 alkaen. Kokouksen asia-
lista on yleisesti nähtävänä 
4.1.-11.1.2011 kirkkoherran-

virastossa, Varsitie 12, viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on ylei-
sesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 17.1.-16.2.2011 
viraston aukioloaikoina. Pu-
dasjärvellä, joulukuun 27. päi-
vänä 2010, Kimmo Helomaa, 
kirkkoneuvoston puheenjoh-
taja. 
Rauhanyhdistykset: Uu-
denvuoden seurat Hirvas-
kosken ry:llä la 1.1.2011 klo 
17 (U.Illikainen, T.Luokkanen). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 2.1. 
klo 17 (I.Jurmu, J. Lehto). Lop-
piaisseurat Sarakylän koululla 
to 6.1. klo 12 ja 19 (J.lehto, 
U.Illikainen). Loppiaisseurat 
Jongulla Raija ja Pekka Jussi-
lalla to 6.1. klo 13 (P.Lehto ja 
J.Jaakkola)
Haudattu: Aino Emilia Kurik-
ka-aho 80 v. 
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ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ 
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

JOKA KOTIINPUDASJÄRVI -lehti

Puistotie 2, Pudasjärvi 044-294 4345
www.kuntoneva.fi 

Koillismaan Kuntoneva
Hyvinvointiryhmä alkaa 10.1.2011  

ti ja to klo 18-19.30

Olemme suljettuna 31.12. 2010-2.1.2011

Ilmoittaudu  4.1. mennessä. Lisätietoa netistä.
Niskahartia / selkäryhmä ma 10.1. alkaen klo 
17-18 hinta 90€/ kevät tai kertamaksu + 2€

Ilmoittaudu 4.1. mennessä.
Avoinna: ma-to klo 8-20, pe 8-18, la 11-15

Oulun seudun työ- ja 
elinkeinotoimiston

palvelupisteet Oulussa, 
Haukiputaalla, Iissä, Limingassa, 

Muhoksella sekä 
Pudasjärvellä

suljetaan perjantaina 31.12.2010 kello 13.00

Puhelinpäivystys Työlinjalla:

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

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

Ystävätoimintaa Pudasjärvellä
Lähdin mukaan Punaisen 
Ristin ystävätoimintaan, 
kun siihen kouluttava kurs-
si järjestettiin Pudasjärvellä 
elokuussa. Aloitimme siis 
ystävätoiminnan Pudasjär-
vellä ja olemme järjestäneet 
jo monenlaisia tapahtumia 
syksyn ja talven aikana. 
Mukana koulutuksen ja ta-
pahtumien järjestelyissä on 
ollut myös Euroopan Pako-
laisrahaston rahoittama ja 
Oulun Seudun Setlementti 
ry:n hallinnoima Nuoren 
turvapaikanhakijan polku 
Pudasjärvellä hanke.

Ensimmäinen tempaus 
oli Operaatio Nälkäpäivä. 
Keräsimme rahaa kauppo-
jen edustalla yhdessä maa-
hanmuuttajanuorten kanssa. 
Olin kerääjänä ensimmäistä 
kertaa ja tuntui mahtavalta 
voida auttaa. Parituntinen 
vierähti yllättävän nopeasti.

Syyskuussa järjestimme 
nuotioillan Jyrkkäkoskella. 
Porukkaa oli monesta eri 
kansallisuudesta, ja ilta oli 
todella mukava. Paistoim-
me lättyjä, joimme mehua 
ja leikimme lentävää hollan-
tilaista, jossa mukana olivat 

sekä aikuiset että lapset. Ja 
hauskaa oli!

Olemme vieraillet Rim-
min tukiasumisyksikössä, 
Törrön vastaanottokes-
kuksessa ja vanhusyksikkö 
Pirinpuistossa.  Vastaanot-
tokeskuksessa järjestimme 
syntymäpäiväjuhlat viisi-
vuotiaalle kurditytölle. Lei-
voimme täytekakun ja juh-
limme synttäreitä iloisissa 
merkeissä. 

Pirinpuistossa lauloimme 
joululauluja Suomen Tuu-
lan säestämänä ja nautimme 
pipareista, suklaasta ja glö-

gistä sekä juttelimme van-
husten kanssa. Käynti oli pi-
ristävä sekä talon asukkaille 
että meille itsellemme.

Ystävätoiminnassa on 
mukana kaikenikäisiä ihmi-
siä ja se on mielestäni erit-
täin mukavaa ja mielenkiin-
toista toimintaa.  

Vilja-Elina Törmänen
13-vuotias SPR:n 
vapaaehtoinen

Posiontie 39 93400 Taivalkoski
Puh. 040 581 0386, 040 845 2914
esa.sarkelaky@saunalahti.fi
Lisäinfoa: www.esasarkelaky.fi

rakentamiseen tai 
jätteiden kuljetukseen 
liittyvissä asioissa

Tarvitsetko

apua?Ota yhteyttä, 
niin toteutamme 

toiveesi.

Käytössämme myös nosturiauto, 
kaivinkone ja eri kokoisia vaihtolavoja.

Pudasjärven kaupungin tu-
kiasumisyksikkö aloitti toi-
mintansa melkein tasan vuo-
si sitten Rimmillä entisessä 
opettajain asuintalossa. 

Pihan toiselta puolel-
ta vastaanottokeskuksesta 
muutti kymmenkunta oles-
keluluvan saanutta nuorta 
uuden vuoden aattona. Ti-
lat oli pikaisesti remontoitu 
uuteen tarkoitukseensa. En-
tisistä kaksioista oli välisei-
nällä tehty kahdelle nuorelle 
sopiva kolmio. Yhdestä ala-
kerran kaksiosta tehtiin toi-
misto- ja oleskelutilat. 

Jotkut nuoret vastusti-
vat ensin muuttoa, mutta 
tottuivat nopeasti uuteen 
paikkaan, jossa jokaisessa 
asunnossa oli keittiö, pesu-
tilat ja  olohuone. Jokaisella 
nuorella oli oma huoneensa. 
Tammikuussa alkoi kou-
lukin ja toiminta vakiintui 

Tukiasumisyksikkö uusiin tiloihin
uomiinsa. Vuoden mittaan 
vastaanottokeskuksesta 
siirtyi lisää kuntapaikan 
saaneita nuoria Rimmille ja 
kesällä kaikki asunnot olivat 
täynnä. Osa nuorista muutti 
asumaan kaupungilta ja va-
pailta markkinoilta vuokrat-
tuihin asuntoihin.  Muualle 
asumista vauhdittivat sisäil-
ma- ja vesivahinko-ongel-
mat. Yhden alakerran lattian 
alla oli hajonnut vesijohto 
ja asunnosta oli pakkokin 
muuttaa muualle.

Sisäilmaongelmista joh-
tuen alettiin tukiasumisyk-
sikölle etsimään uusia tiloja. 
Samalla mietittiin  uudel-
leen yksikön toimintamallia. 
Harkinnan jälkeen päädyt-
tiin perustamaan perheko-
tityyppinen yksikkö, johon 
tulisi seitsemän alaikäistä 
nuorta. Kaupungin päättä-
jät ja ELY-keskus siunasivat 

suunnitelmat marraskuussa. 
Sopiva tilakin löytyi, kun se-
niorit muuttivat Honkako-
dista juuri valmistuneisiin 
uusiin tiloihin Yläkarta-
noon viikko ennen joulua. 
Tuliasumisyksikön ohjaa-
jat toivat tavaroitaan tilalle 
samaan aikaan kun talossa 

tehtiin viimeisiä muuttosii-
vouksia.  Nuoret pakkasivat  
omat tavaransa, ohjaajat yh-
teiset huonekalut ja muut ta-
varat. Karhupajan ohjaajat ja 
nuoret hoitivat käytännössä 
muuttopuuhat isolla paket-
tiautolla. Edellisenä päivänä 
Karhupajan väki oli muutta-
nut Honkakodin ja seniorei-
den tavarat Yläkartanoon, 
joten muuttohommista oli 
tuoreita kokemuksia.

Parissa päivässä Honka-
koti oli ihan jo ihan joului-
sen näköinen. Kuusi seisoi 
permannolla, kynttelikköjä 
ja tähtiä oli asetettu valoa 
luomaan ikkunoihin ja pi-
parin tuoksi leijui ilmassa. 
Yhdessä syötiin jouluateria 
ja pelattiin pelejä. Suuri osa 
nuorista lähti sitten kaverei-
den luo joulua viettämään. 
Koulu alkaa taas loppiaisen 
jälkeen ja silloin on taas vils-
kettä Rimmillä ja Honkako-
dilla.

Timo Puolakanaho 

Tavarat odottavat sopi-
via paikkoja Honkakodin 
isossa olohuoneessa

Karhupajan väki Eskolan Jarmon johdolla hoiti suuren 
osan tavaroiden muutosta Rimmiltä Honkakodille

Parissa päivässä kaikki oli järjestyksessä ja joulu saattoi tulla

Kaikenlaiset painopalvelut kauttamme

•Esitteet •Kirjepaperit- ja  kuoret 
•Käyntikortit •Tabloidlehdet 

•Valokuvauspalvelut

Pudasjärvi-lehti

Puh. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärven mökkiläiset –juttusarja

 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

Mökkipaikan valintaan vai-
kuttavat lukuisat seikat. 
Kyselyyn vastanneilla ko-
rostuivat luonto, kotiseutu, 
harrastusmahdollisuudet 
sekä sijainti ja saavutetta-
vuus. Monissa vastauksissa 

Seuraavassa osassa tutustumme mökkiä käyttävien henkilöiden määrään.
Lisätietoja: Pudasjärven kaupunki, Työvarma –hanke Marianne Mäntylehto

OSA 3/15 MITKÄ OVAT MÖKKIPAIKAN VALINTAPERUSTEET?

MÖKKI JOKIVARRESSA
Pudasjärven mökkiläiset –juttusarjassa käydään 
läpi keväällä 2010 toteutetun kyselyn tuloksia.

oli valittu yhden tärkeim-
män syyn sijasta useita vaih-
toehtoja.

Muita syitä mökkipaikan 
valintaan olivat mm. paikan 
saaminen perintönä, mökki-
en ja tonttien kohtuullinen 

Mökkikuumeen iskettyä 
oululaiseen Pentti Rasin-
kankaaseen reilut 20 vuot-
ta sitten hän laittoi lehteen 
”halutaan ostaa mökkitont-
ti” -ilmoituksen. Kapelon 
isäntä Siivikosta otti asian 
tiimoilta yhteyttä ja tarjosi 
tonttia Korpijoen varrelta. 
Tontin sijainti oli kovasti 
Pentin mieleen, ja kaupante-
koa ei pahemmin tarvinnut 
edes miettiä. 

- Tämä paikka viehätti 
erinomaisten kalastusmah-
dollisuuksien vuoksi, Pentti 
kertoi ja sanoi ryhtyneensä 
lähes saman tien rakennus-
hommiin. 

Tontille kohosi 1990 
saunarakennus ja lomamök-
ki, jolle Pentti antoi nimeksi 
Tönölä. Mökkiään Pentti on 
ajansaatossa laajentanut niin 
paljon, että tilaa riittää vie-
railemassa käyvien lasten-
kin perheille. 

- Olen kova kalamies ja 
tämä paikka on sijainniltaan 
erinomainen. Pikapuoliin 
aloitan Korpijoesta mateiden 
pyytämisen. Kevätpuolella 
aloitan pilkkimisen Jaura-
kalla ja muilla lähijärvillä. 

Syy mökkipaikan valintaan

Kesällä pyydän kalaa katis-
koilla ja verkoilla, innokas 
kalamies kertoi ja jatkoi:

- Oulussa minulla ei 
kulu aika enää ollenkaan. 
Tänäkään vuonna en ole 

ollut kaupunkiasunnollani 
kuin kuusi yötä, Korpijoen 
maisemissa viihtyvä Pentti 
Rasinkangas sanoi ja lähti 
hakemaan halkoja mökin 
lämmittämiseen. (rr)

Pentti Rasinkankaalla kuluu aika Siivikon mö-
killä kalastuksen ja halkopuiden hommaami-
sen parissa. Kulumassa olevan talven pak-
kaset pysyvät loitolla puulämmityksen turvin.  

hintataso, alueen hiljaisuus, 
sekä mökkipaikan ympäri-
vuotinen käyttömahdolli-
suus. Eräässä vastauksessa 
todettiin heidän mökkipai-
kan olevan paras paikka 
maailmassa.

Pudasjärven kaupunki
Työvarma -hanke
Marianne Mäntylehto

Kiitän kaikkia minulle 
joulutervehdyksen 

lähettäneitä ja toivotan

Pudasjärvi-lehden toimituksessa oltiin joulun alla niin kiireisiä, että joulutervehdyksiä jäi lehteen 
laittamatta. Julkaisemme tässä nämä tervehdykset jälkikäteen, ja olemme toimituksessa pahoillam-
me että joulutervehdykset jäivät epähuomiossa pois joululehdestä.

Eeva Halkola

Hyvää ja onnellista 
Uutta Vuotta

Juhlahetkiin ja 
arjen vaivaan
suokoon iloa
isä taivaan

Joulukiireistä ”Matti Myöhänen”

Maila Vuorma

JÄTEHUOLTOA YM. KULJETUS- 
JA NOSTOTOIMINTAA

93100 Pudasjärvi, puh. (08) 821 029

PIDÄN PAIKAT 
PUHTAANA
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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

395,- 595,-

44,50

49,50

89,- 19,95 15,90

39,50 0,39

2,95 2,95 1,95

MOOTTORIKELKAN 
TALOUSREKI

MOOTTORIKELKAN 
PARIREKI
”TUKKI-
REKI”

AHKIOT
KESKIKOKO

MILTON
KAASU-
LÄMMITIN
4,2 KW

RUOTSALAINEN
SISÄMAALI
9 L
Valkoinen

GRITE 
WC-
PAPERI 
40 RLL

”Pehmeä”

PYYKINKUIVAUSTELINE 
”SIIVILLÄ”

ORTHEX PINOTTAVA 
NUORISOTUOLI
valk.
ja 
musta

ULKOTULI FOLIO

JÄÄLYHTY 
MUOVINEN 
VALKEA

TUNNELMA- 
TUIKUT 
50 KPL

ISO ULKOROIHU

ISO

SÄKKI

KPLPSS

ASTIA

KPL6,95

Huom! Aukioloajat uuden vuoden vaihteessa: Ke-to klo 9-19, Pe 31.12. klo 9-18, La 1.1. klo klo 11-18, Su 2.1. klo 11-18
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Pudasjärven kaupungin jätehuollossa 
merkittäviä muutoksia vuoden 2011 alusta

Pudasjärven kaupungin valtuusto on 16.12.2010 pitämässään 
kokouksessa tehnyt seuraavat jätehuoltoon liittyvät päätökset:
•  Pudasjärven kaupungin alueella siirrytään jätelain 10 §:n  
 mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.1.2011  
 alkaen. 

•  Pudasjärven kaupungin uudet jätehuoltomääräykset otetaan  
 käyttöön 1.1.2011 alkaen.

•  Pudasjärven kaupungin uudet jätetaksat otetaan käyttöön  
 1.1.2011 alkaen

Karilassi Oy:llä työskentelevä Arto Männikkö tyhjentämässä 
biojätesäiliötä.

Nykyiset 
vanhat asiakkaat
Karilassi Oy:n ja Esa Särkelä Ky:n nykyi-
set asiakkaat, asuinkiinteistöt ja julkiset 
laitokset siirtyvät Pudasjärven kaupungin 
asiakkaiksi nykyisten voimassa olevien 
sopimusten mukaisesti. Mikäli, jätehuolto 
ei ole näillä vanhoilla asiakkailla uusien jä-
tehuoltomääräysten mukaisesti järjestetty 
kaupungin jätehuollosta otetaan yhteyttä 
vuoden 2011 tammikuussa.

Karilassi Oy:n ja Esa Särkelän Ky:n ny-
kyiset asiakkaat, liike- ym. kiinteistöt 
siirtyvät Pudasjärven kaupungin asiak-
kaiksi nykyisten voimassaolevien sopi-
musten mukaisesti. Mikäli, jätehuolto ei 
ole näillä vanhoilla asiakkailla uusien jä-
tehuoltomääräysten mukaisesti järjestetty, 
kaupungin jätehuollosta otetaan yhteyttä 
vuoden 2011 tammikuussa.

Asiakkaiden kanssa tullaan tekemään uu-
det jätehuoltomääräysten mukaiset jäte-
huoltosopimukset, voimaantulo 1.6.2011. 

Siirtokuormausaseman toiminta ja  
yritysasiakkaat
Sekajätteen vastaanotto tullaan lopetta-
maan lähiaikoina vuoden 2011 alkupuo-
lella. Jätteenhaltijat voivat liittyä Pudas-
järven kaupungin järjestämään jätteenkul-
jetukseen tai järjestää jätteenkuljetuksen 
itse. Kaupungin yhdyshenkilönä toimii 
Erkki Moilanen.

Uudet asiakkaat
Pientaloasiakkaat voivat liittyä niin taa-
jamassa kuin haja-asutusalueella. Lisäksi 
Pudasjärven kaupungin järjestämän jäte-
kuljetuksen piiriin voi haja-asutusalueilla 
liittyä muutamilla eri tavoilla. Haja-asu-
tusalueilla on mahdollisuus perustaa ns. 
kimppoja joissa osakkaina on useampia 
asukkaita. Lisäksi haja-asutusalueille tul-
laan perustamaan aluekeräyspisteitä. 
Näistä eri mahdollisuuksista tiedotetaan 
tiekuntien ja kyläyhteisöjen yhdyshenki-
löitä kirjeitse vuoden 2011 alussa joiden 
kautta toivotaan saatavan kattavasti tietoa 
eri kylille.

Perusmaksulaskun kaupunki lähettää 
kaikille tammikuun 2011 aikana. Sellaiset 
asiakkaat jotka eivät ole liittyneet järjestet-
tyyn jätekuljetukseen aikaisemmin saavat 
samassa yhteydessä liittymiskehotuksen. 
Lisäksi kaikkien pientalojen tulee antaa 
kompostointi-ilmoitus kaupungin jäte-
huollolle.

Biojäte
Biojätteen osalta ensisijainen toimintatapa 
on, kompostointi kiinteistöllä ja erilliske-
räysvelvoitteiden lieventäminen pienillä 
kiinteistöillä.

Muovin erilliskeräily loppuu
Muovin erilliskeräys päättyy 31.12.2010 
ja 1.1.2011 alkaen muovijäte tulee sijoittaa 
keräysastioissa sekajätteen joukkoon. Syy 
muovin erilliskeräyksen päättymiseen on 
se, että nykyisin muovi joudutaan sijoitta-
maan jätepenkkaan Oulun kaatopaikalla 
ja jatkossa Oulun energialaitoksen katti-
laan hyödynnettäväksi muun sekajätteen 
joukossa.

Pudasjärven kaupunki, Jätehuolto tiedottaa

Karilassi Oy hoitaa jätteen kuljetuksen suuressa osassa kaupunkia. Auto on juuri tyhjentänyt biojätesäiliön K-supermarketista ja on suunnannut kulkunsa uuteen kohteeseen.
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34 § Kunnan järjestämä  
jätteenkuljetus
Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa kuljete-
taan asumisessa syntyvä jäte sekä ominai-
suuksiltaan, koostumukseltaan ja määräl-
tään siihen rinnastettava julkisessa hallin-
to- ja palvelutoiminnassa sekä asuinkiin-
teistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa 
syntynyt muu kuin ongelmajäte. Myös sa-
ostus- ja umpisäiliölietteet kuljetetaan jär-
jestetyssä jätteenkuljetuksessa siten, kuin 
kaupunki siitä erikseen päättää.

Liittymisvelvollisuus järjestettyyn jätteen-
kuljetuksen koskee koko kunnan aluetta.  

Kaupungin päättämillä kiinteistökohtaisen 
keräyksen alueella liittymisvelvollisuus tu-
lee hoitaa yhden tai useamman kiinteistön 
kiinteistökohtaisella keräyspaikalla. Muil-
la alueilla sijaitsevat asuinkiinteistöt sekä 
kaikki vapaa-ajan kiinteistöt voivat vaih-
toehtoisesti liittyä myös kimpalla, jonka 
keräyspaikka sijaitsee kuljetusalueella tai 
aluekeräyspisteeseen käyttäjinä. 

Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt järjestet-
tyyn jätteenkuljetukseen kiinteistökohtai-
sella tai lähikiinteistöjen yhteisellä keräys-
välineellä, on kiinteistö aluekeräyspisteen 
käyttäjä.

Kiinteistökohtaisen keräysalueen kiinteis-
töt eivät voi liittyä aluekeräyspisteen käyt-
täjiksi, ellei aluekeräyspiste sijaitse kävely-
etäisyydellä. 

Mikäli kiinteistö huolehtii itse biojätteen 
asianmukaisesta käsittelystä tai sillä on 
hyväksyttävä sopimus biojätteen hyöty-
käyttöön toimitta misesta, ei järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen biojätteen osalta tar-
vitse liittyä. Kaupunki ylläpitää järjestetyn 
jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asia-
kas on velvollinen ilmoittamaan asiakas-
rekisteriin vaikuttavista muutoksista kau-
pungille, muutokset huomioidaan ilmoi-
tuspäivästä alkaen.

Uusista jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksoista löytyy tietoa Pudasjärven kaupungin nettisivuilta.
www.pudasjarvi.fi

35§ Keräysvälineiden  
tyhjennysvälit kunnan järjestämässä  
jätteenkuljetuksessa
Järjestetyn jätteenkuljetuksen palvelutasot vaihtelevat kaupungin eri alueilla 
erillisen päätöksen mukaisesti yhdestä neljään viikkoon.

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti 
siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:

Hyötyjätteet  kesällä 1.6 - 31.8. talvella 1.9 – 30.5. 
biojäte 1 viikko   2 viikkoa 
keräyskartonki 4 viikkoa  8 viikkoa 
muut hyötyjätteet sopimuksen mukaan, kuitenkin enintään 16 viikkoa

Sekajäte kesällä 1.6 - 31.8  talvella 1.9 – 30.5. 
sekajäte 1 viikkoa  2 viikkoa 
sekajäte, ei sis. biojätettä 2 viikkoa  4 viikkoa  
haja-asutusalueet sekajäte 2 viikkoa  4 viikkoa 
haja-asutusalueet sekajäte ei sis. biojätettä 4 viikkoa  8 viikkoa

Kiinteistökohtaiseen keräyksen kuuluvan alueen (1-2) henkilön yksittäisen va-
kituisen asuinkiinteistön keräysvälineen tyhjennysväli voi kuitenkin olla 8 viik-
koa, jos syntyvä jätemäärä on vähäinen ja sekajäte ei sisällä biojätettä.

Kiinteistökohtaiseen keräykseen kuuluvan vapaa-ajan kiinteistön jäteastia tu-
lee tyhjentää tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolme (3) kertaa kesäaikaan 
(1.6.–31.8.) korkeintaan 4 viikon tyhjennysvälin mukaisesti.

Jäähdytyslaittein varustetun seka- tai biojätteen keräysvälineen tyhjennysväli 
voi kuitenkin olla enintään neljä (4) viikkoa.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle tai tervey-
delle haittaa, on kuljetettava viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn.

Keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista 
tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi 
tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäyttymisestä aiheudu hyötyjätteiden 
sijoittamista sekajätteen joukkoon. Tarvittaessa kiinteistö voidaan velvoittaa 
siirtymään tiheämpään tyhjennysväliin. 

Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta 
tyhjennysvälien pidennykseen.

Otteita uusista jätehuoltomääräyksistä

Ensio Särkelälle voi myös ottaa kaupungin lisäksi yhteyt-
tä Syötteen  alueen jäteasiossa.

§
Esa Särkelä hoitaa on hoitanut jätteenkuljetuksen Syötteen alueella 90-luvulta lähtien. Uudeksi vuodeksi 
hän toi suuremman jäteastian Hakamajoille Ensio Särkelälle, koska vuoden vaihtuessa on mökit täynnä 
venäläisiä matkailijoita ja jätettä tulee tavallista enemmän.
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN

OSTETAAN

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

HAMMASTEKNIKOITA

KÄSITÖITÄ

Kotipalvelua Pudasjärvellä

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

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

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

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

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

Paikkakuntalaisten
kädentaitajien töitä

Tervetuloa!

KOTI -  JA HOIVAPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA,  H IERONTAA, 
FYSIOTERAPIA ,  KUNTOSALI

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja

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

Li ikehakemisto
AUTO-  JA KONEHUOLTO,  H ITSAUKSET, 

KULJETUSPALVELUA,  H INAUKSIA
KI INTEISTÖHUOLLOT,  RAKENTAMINEN, 

REMONTIT,  KOTITALKKAREITA,  S I IVOUS

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232

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

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO - uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
  liittyvä

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

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

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

leikkaa talteen

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

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

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

Meiltä myös 
vakuutusvahinkokorjaukset

Kotipalvelu
Mesimarja

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

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

Toyta Garina 11 vm -89 vasta 
katsastettu, uudet talvirenkaat.
Jarruremontti tehty, aj.300t, pik-
ku lommoja, eivät haittaa ajoa. 
Hp 520€. Puh. 0440 923 946.

Myydään polkupyöriä! Otan jou-
tilaat! p. 040 504 2814.

Pirtin pöytä ja penkit, kirjahyllyn 
alaosa, pehmoleluja, pöytäkän-
nykkä ja englantilaisia cd-levyjä. 
Puh. 044 251 3289.

Halutaan ottaa Abban ja Souva-
reiden levyjä. P. 044 251 3289

Vuokrattavana keskustassa toimistotilaa 102m2, 
puh. 040 577 5811.

VUOKRATTAVANA

Pudasjärven Urheilijat arpoivat 
Tuurituvan asiakkaiden kes-
ken 32” taulutelevision 23.12 
klo 12 Tuurituvalla. Taulute-
levision voitti Seppo Puhakka 
Pudasjärveltä. Arvonnan suo-

Taulutelevision 
arvonta Tuurituvalla

TauluTV:n onnellinen voit 
taja Seppo Puhakka kes-
kellä. TV:tä luovuttamas-
sa Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Seppo 
Sammelvuo vasemmalla 
ja urheiluseuran sihteeri 
Marko Koivula oikealla.

ritti nuorempikonstaapeli Jouni 
Ukonaho. Läsnä oli lukuisa jouk-
ko asiakkaita sekä Pudasjärven 
Urheilijoista Seppo Sammelvuo, 
Heino Ruuskanen sekä Marko 
Koivula. (ek)

Arvonnan suoritti nuorem-
pikonstaapeli Jouni Ukon-
aho. Oik. Seppo Sammel-
vuo.

Sohvakalusto aitoa nahkaa. 1 +2  
asiallinen hp 160€. Lähiseudulle 
kotiinkuljetus. P.  0440 923 946.

Ostetaan eristetty koirankoppi, 
puh. 0400 251 671

SEKALAISTA
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TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

TAKSIPALVELUITAISÄNNÖINTEJÄ LAKI -  JA PANKKIPALVELUITA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

SÄHKÖURAKOINTIA, KODINKONEHUOLTOA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

PESULAPALVELUITA

LUKKO-  JA 
AVAINPALVELUT

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

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki
Hannu Ylitalo

0400 244 769
Hannu Jaakkola

0400 380 668

Aarni Pentti
TAKSI

Konttilantie 1019
93190 Yli-Siurua

Postinjakeluauto
0400 679 486

1+8 invahissillä
0400 289 046

Veli-Matti Laitinen
puh. 0400 231 223

TTTTTaksiaksiaksiaksiaksi

Pärjänsuo, Pudasjärvi

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

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut

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

Pudasjärven Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

Soita tai tule käymään.

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44, 93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203 Ota yhteys p. 040 1951 732

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

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

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

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

Yksilöllistä palvelua ammattitaidolla!

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

Tällintie 106 Pudasjärvi 040 - 5361939
mirjaviljamaa@gmail.com

http://tilipalveluviljamaa.nettisivu.org

Li ikehakemisto

PUUSEPPIÄ

TILITOIMISTOJA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

PELTITÖITÄ

Peltineliö Ky
kaikki rakennuspeltityöt

Urakantie 17 Ranua
p. 0400 580 727

peltinelio@gmail.com

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com

METSÄALAN
PALVELUITA

Liikehakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

Martti Kokko ja Liisa Hon-
kanen. Piirikokousedustajik-
si nimettiin Paavo Tihinen ja 
Tuula Kuukasjärvi. 

Eduskuntavaalityöryh-
män vetäjäksi valittiin Erkki 
Honkanen. Toimintasuun-
nitelmassa oli eduskunta-

vaaleissa oman ehdokkaan 
Paavo Tihisen vaalityö ja 
siihen kuuluvat tilaisuudet 
sekä vappujuhlaa suunni-
teltiin torille yhdessä SDP:n 
kanssa. (ht)

Tuula Kuukasjärvi valittiin 
edelleen Vasemmistoliiton 
Pudasjärven osaston pu-
heenjohtajaksi. Syyskokous, 
jossa valinta tehtiin, ko-
koontui sunnuntaina 19.12 
kunnanvirastolla. Varapu-
heenjohtajana jatkaa Paavo 

Kuukasjärvi jatkaa Vasemmistoliiton puheenjohtajana
Tihinen, sihteeri-talouden-
hoitajaksi valittiin Tiina 
Haapakoski. Muiksi jäse-
niksi johtokuntaan valittiin 
Erkki Honkanen, Taisto 
Puurunen, Niina Anttila ja 
Joonas Baas, joka on uusi 
jäsen. Varajäseniksi valittiin 

Vasemmistoliiton syyskokousväkeä koolla

9                              6          1            
            4                  9    8    6        
            7     3                              9
            2            6                8     
            3                  7    6            
      4           5           3    2                  
1                              5    4            
      5    6     4                 9             
      3           6                              5   

Sudoku (ratkaisu sivulla 10)
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Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin 
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. 
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista 
ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Mitä tehdä? Minne mennä?

9    8    5     2     4    6    7    1    3       
3    1    4     7     5    9    8    6    2    
2    6    7     3     1    1    5    4    9
5   7    2     9      6    4    3    8    1
8    9    3     1     2    7    6    5    4   
6    4    1     5     8    3    2    9    7         
1    2    9     8     7    5    4    3    6   
7    5    6     4     3     1   9    2    8   
4    3    8     6     9    2    1    7    5   

Sudokun ratkaisu

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: Tanssit 31.12. Mia Mäkeläinen ja Siluetti.
Valokuvanäyttely ”Minun mereni” 4.-31.1.2011 Taidehuone Pudi-
kissa, Lukiontie 4.  Avoinna ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.
Lukiolaisten lastennäytelmä Ihmemaa Oz, 11.1.2011 Rim-
minkankaan koululla klo 18.
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 mennessä.
Tanssikurssit Koskenhovilla, kevätkausi alkaa ke 12.1. klo 18.30.
Umpihankihiihdot. Syötteen tunturialueen maisemissa Pudasjär-
vellä järjestetään 11. - 13.2.2011 Umpihankihiihdon XIV Maailman-
mestaruuskisat ja Lumikenkävaelluksen XI SM -kisat. 

pudasjarvi.fi pudasjarvi.fi

Ilmoittautumiset 
Marko 0400 243225 tai Antti 0400 182 637

Harrasteilmailun lupakirjakurssi
Ultrakevytlentäjän lupakirjakurssi 
Pudasjärvellä alkaa tammikuussa.

Vielä ehtii mukaan!

Lukiolaisten 
teatteritaiteen 

kurssilaiset esittävät 
jännittävän seikkailun

Lukiolaisten 
teatteritaiteen 

kurssilaiset esittävät 
jännittävän seikkailun

IHMEMAA OZIHMEMAA OZ
Buffetti!

Lastennäytelmien 
juhlavuosi 

2011!

Tervetuloa!

Rimminkankaan koulun 
liikuntasalissa tiistaina 

11.1.2011 klo 18.00.

Esitys kestää noin tunnin.

Liput: aikuiset 3e, lapset 2e.

Kevätkauden kurssit alkavat 
keskiviikkona 12.1.2011 klo 18.30

Perinteistä Suomalaista menoa, 
lattareilla maustettuna.

Tervetuloa
tiedustelut Ensio 045 633 0740

Tanssikurssi Koskenhovilla

Taidehuone Pudikissa on 
tiistaina 4.1. klo 18”Minun 
mereni” valokuvanäytte-
lyn avajaiset. Tammikuun 
loppuun esillä olevassa 
näyttelyssä valokuvaaja 
Hannele Fors kuvaa meren 
kulttuurin merkitystä ja sen 
vaikutusta meren rannoilla 
syntyneiden, kasvaneiden ja 
eläneiden ihmisten arkipäi-
vään. Valokuvien kerrontaa 
syventää näyttelyluettelo, 
jonka novellinomaisista ker-
tomuksista vastaa kirjailija 
Mats Fors.

Meri on antanut elannon 
sen rannoilla eläneille vuo-
situhansien ajan. Meri voi 
olla kumppanina lempeä 
kuin hyväily, mutta myös 
arvaamattomuudessaan ja 
voimallisuudessaan julma. 
Meri voi tarjota vapauden 
kokemuksen, elannon, kul-
kutien ja unelman parem-
masta tulevaisuudesta. Se 

valokuvanäyttely Pudikissa
voi antaa ja luvata paljon, 
mutta vaatii aina myös omat 
uhrinsa. Meri on muovan-
nut rannoillaan asuvien 
persoonaa, kulttuuria, tradi-
tioita ja tapaa katsella maail-
maa. Meren vaikutus meren 
ihmisiin on niin suuri, että 
useimmat heistä eivät tun-
ne olevansa kotona muualla 
kuin meren äärellä. 

”Minun mereni – Havet 
i mig” näyttelykokonaisuus 
valottaa tätä kokemusta va-
lokuvien ja henkilöhaastat-
teluihin pohjautuvien ker-
tomusten kautta. Valokuvat 
on pääosin kuvattu Norjassa 
Varanginvuonon ympä-
ristössä ja Suomessa Poh-
janmaan rannikolla.  Näyt-
telyyn liittyvät tekstit on 
julkaistu itsenäisessä teok-
sessa ”Havet i mig – Minun 
mereni”, joka toimii myös 
näyttelykatalogina.  

Minun mereni

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!

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä:

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

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

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

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!
Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vuoden 2010 kaavoituskatsaus on valmistunut. Kat-
saus on selvitys kaupungissa vuoden aikana vireillä 
olleista ja hyväksytyistä kaavoista sekä kaavoituksen 
tulevaisuuden näkymistä.  
   
Katsaukseen on mahdollisuus tutustua kaupunginta-
lolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 27.12.2010

Kaavoituskatsaus

Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2010 hyväksynyt 
seuraavat taksat ja määräykset:

- Jätetaksa 1.1.2011 alkaen
- Pudasjärven jätehuoltomääräykset 1.1.2011 alkaen

Taksa ja määräykset ovat nähtävillä Pudasjärven kau-
pungin internet-sivuilla www.pudasjarvi.fi ja niitä on 
saatavilla kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä 5 €/
kpl.

Pudasjärvi 27.12.2010

Kuulutus

KAUPUNGINHALLITUS

KAUPUNGINHALLITUS

Jaurakkajärven ranta-asemakaavaehdotus ase-
tetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville. 
Kaavoitus koskee Korpisen kylän tilaa Valola RN:o 
5:22. Ranta-asemakaavalla muodostetaan loma-
asuntojen kortteli 1 sekä siihen liittyvät lähivirkis-
tys-, maa- ja metsätalous- sekä katualueet.
 
Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mitta-
ustoimistossa 3.1. - 4.2.2011 sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on osalli-
silla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus tehdä kaavas-
ta muistutus. Muistutus on toimitettava kirjallisena 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 
(PL 10), 93101 Pudasjärvi.

Pudasjärvellä 21.12.2010

Pudasjärvi

KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoitus ranta-asemakaava-
ehdotuksen nähtävilläpidosta 

Mäkihyppääjä Olavi Leino-
nen palkittiin Pudasjärven 
Vuoden urheilijana ja Am-
mattiopistolla hevostalou-
den linjalla opiskeleva Aino 
Pesonen palkittiin Vuoden 
nuori –palkinnolla. Kaupun-
gin apurahasäännön perus-
teella kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunta palkitsi lisäksi 
22.12 Puikkarissa pidetyssä 
tilaisuudessa stipendillä 15 
urheilijaa. 

Vuoden urheilijan pal-
kitsemisen sekä stipendien 
jakamisen suorittivat vapaa-
aikaohjaaja Sampo Laakko-
nen ja opetus- ja sivistysjoh-
taja Juha Valta. Enemmän 
asiasta ensi viikon lehdessä. 
(ht)

Olavi Leinonen ja 
Aino Pesonen palkittuina

Pudasjärven vuoden 
2010 urheilija mäkihyp-
pääjä Olavi Leinonen

Olavi Rantala luovuttamassa teknisen johtajan viesti-
kapulaa Ritva Kinnulalle.

Rantala luovutti teknisen johtajan viestikapulan Kinnulalle
Pudasjärven kaupungin 
vs. teknisenä johtajana on 
toiminut kuluneen vuoden 
ajan Oiva Rantala. Hänen 
työpestinsä päättyy vuoden 
vaihteessa siten, että viimei-
nen työpäivä on perjantai-
na 31.12. Tammikuun 10. 
päivänä viran hoitamisen 
aloittaa vuorotteluvapaalta 
töihin palaava tekninen joh-
taja Ritva Kinnula. 

Urheilua harrastavana 
henkilönä Oiva Rantala oli 
käynyt lainaamassa viesti-
kapulan Suojalinnan urhei-
lukentän varastosta ja näin 
hän luovutti tiistaina 28.12 
tehtävät takaisin Ritva Kin-
nulalle. Samalla he kävivät 
yhteisesti läpi meneillään 
olevia teknisen toimen hank-
keita. (ht)

Satakunta sotiemme vete-
raania ystävineen ja tukijoi-
neen kokoontui Seurakun-
takeskukseen viettämään 
perinteistä joulujuhlaa. So-
tainvalidiosaston puheen-
johtaja Antti Pesälä toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. 
Sotaveteraaniyhdistyksen 
puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho yhdessä sihteeri Teuvo 
Törmäsen ja naisjaoston pu-
heenjohtaja Helmi Tervon 
kanssa luovuttivat Sotavete-
raaniliiton myöntämät huo-
mionosoitukset. Kultaisen 

Veteraanien ja invalidien yhteinen joulujuhla
ansiomerkin sai Anja Jussi-
la. Hopeinen ansiomerkki: 
Martta Lantto, Kalle Leino-
nen, Martti Liikanen, Au-
kusti Turpeinen ja Vuokko 
Tuomaala. Väinö Arposelle 
ja Kaarlo Juntuselle on ho-
peinen ansiomerkki luovu-
tettu heidän 90-vuotisjuh-
lassaan. Paikalle eivät olleet 
päässeet Kaarlo Ahonen, 
Aili Kinnula, Pauli Kinnula, 
Kaarlo Latvalehto ja Toivo 
Sarviaho, joille merkki on 
luovutettu myöhemmin.

Teuvo Törmänen luki 

jouluevankeliumin, jonka 
jälkeen seurasi vs kirkkoher-
ra Kimmo Helomaan jou-
luhartaus. Paavo Pikkuaho 
esitti yksinlaulua sekä juhla-
väki lauloi yhdessä kanttori 
Jukka Jaakkolan valitsemia 
ja säestämiä kauneimpia 
joululauluja. 

Sotainvalidien naisjaos-
ton valmistaman ja tarjoi-
leman joulupuuron jälkeen 
Kurenalan koulun reipas 
oppilaskuoro lauloi opetta-
ja Johanna Kallion johdolla 
kolme tilaisuuteen hyvin 

sopinutta laulua. Paavo Pik-
kuaho muisteli puheessaan 
mm. lapsuuden jouluja ja 
jouluperinteitä sekä ker-
toi niistä muutoksista, joita 
vuosikymmenet ovat tuo-
neet tullessaan nykyiseen 
joulun viettoon. Juhla päät-
tyi yhdessä tunteella laulet-
tuun” Maa on niin kaunis” 
sekä kahvin ja tortun naut-
timiseen.

Teksti Antti Pesälä
kuva Sirkka-Liisa Tuomaala

Kuvassa palkituista ovat oikealta lukien: Anja Jussila, Martta Lantto, Vuokko Tuomaala, Martti Liikanen, Kalle 
Leinonen, Aukusti Johannes Turpeinen ja sihteeri Teuvo Törmänen.
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MAUSTEVOI-
PATONGIT
175 g (4,29 kg), pakaste
yksittäin 0,85 kpl (4,86 kg)

150
prk2 
kpl

Hyvää uutta vuotta 2011

Hinnat voimassa to-pe 30.-31.12., ellei toisin mainita

399
pkt

995
kg

2090
kg

Kariniemen kananpojan

MINUUTTIPIHVIT 
ja SISÄFILEET
n. 600 g-1 kg

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

Vihreät 
VIINIRYPÄLEET 
Etelä-Afrikka 
500 g (3,98 kg) 199

rs

Pouttu Party pack
COCKTAIL NAKIT 
ja LIHAPULLAT
900 g (5,54 kg) 499

pkt

VALMISSALAATTIPUSSIT
Ruotsi
Salaattisekoitus, Caesar, Rucola, 
Provence, Palermo ja Toscana 
60-230 g (33,33-8,70 kg) 
yksittäin 2,49 ps (41,50-10,83 kg) 

Vaasan Kotiuuni
PIIRAKAT ja PASTEIJAT
450-675 g (5,56-3,70 kg)

Mummon
RANSKANPERUNAT
450 g (1,48 kg)
yksittäin 0,79 ps (1,76 kg)

Santa Maria 
Tex Mex original soft
TORTILLA
336 g (2,83 kg) 095

pkt

Ristorante

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

Forssan

SALAATIT
peruna, italian ja punajuuri
400 g (3,13 kg), ei kevyet

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

Ilman korttia 1,71 pkt (5,09 kg) Ilman korttia ja yksittäin 2,97-3,11 ps (6,91-4,71 kg) 

Coca-Cola

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

HK Aito

NAKKI
830 g (4,81 kg)

Ilman korttia 11,49 kg

Ilman korttia 7,29 pkt (8,78 kg)

Atria takuumurea 

NAUDAN 
SISÄFILEE
kokonaisena 
Suomi

-51 %199
2-pack

Snellman Kunnon
NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA
400 g (7,48 kg) 299

rs

200
3 
ps

400
2 
ps

500
pkt2 
ps

400
2 
kpl

250
2 
rs

-44 %

KAIKKI SANTA MARIA 
TEX MEX-TUOTTEET 
(ei Santa Maria Tex Mex original soft tortilla) 

-15%

-45 %

-13 %

189
ps

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

Taffel

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

-29 %

-28 %

-30 %

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

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

-17 %1999
24-pack

Uudenvuodenaattona 31.12. 
palvelemme klo 18 asti

ja la 1.1.2011 olemme kiinni.
Su 2.1.2011 palvelemme klo 12-18.

Voimassa 1.9.2010 alkaen

Ilman korttia ja yksittäin 1,79 rs (4,48 kg)

-15-19 %

52LV Alue6_8x260.indd   1 22.12.2010   14:11:00

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


