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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 30.11.2011

Perjantai 2.12.

Ma-Ti 14-21 Ke 14-01.00 
To 14-22  Pe-La 12-04.00 Su 12-18

Ravintolassa palvelemme:

Tervetuloa  pikkujoulutansseihin!!!

Lauantai 3.12.
Wintti
24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa
MUSIIKKI 
UUDISTUNUT!
DJ VAIHTUU!

DJ LEILA

Lippu 12€ 
sis. ep.
KARAOKE
Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

KARAOKE Lippu 4€ sis. ep. klo 20-04

Nelituuli Kvartetti

Lippu 10€ sis. ep.

DJ MARKO

Wintti
Eero Aven

24-04
Lippu 4€ sis. ep.

HUOM! Yksityistilaisuus la 3.12. 
ravintolan puolella klo 24:ään.

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

MUMMON VEHNÄ- JA 
GRAHAMSÄMPYLÄT

0,99
8 kpl/320g

ISOÄIDIN
DONITSIT
6 kpl/200g 1,89pss pkt

YLIKYPSÄ
KINKKU
250g 1,89

BURGERI
110g

3,9910 kpl

JOULUVERHOKAPAT
60x250 cm

alk. 12,95

12,95

JOULUAIHEISET
VAHAKANKAAT

AKRYYLIKANGAS

10,90Metri

LOPUT DVD-
ELOKUVAT

-50%
NAISTEN JA MIESTEN
NAHKASORMIKKAAT
LAHJAPAKKAUKSESSA

pkt4,95

FLEECEHUOPA
150X200 cm

8,50
UUTTA!

SYDÄN
PANEELIVERHOT
40X110 cm

JOULUAVAJAISET To 1.12

Glögi- ja piparitarjoilu
Joulupukki vierailee
klo 11.00, 14.00 ja 17.00

3,99/metri

Osallistu arvontaan - palkintona mm. 
atrian ja valion jouluiset tuotepaketit

Seuraavat vastaanottoajat:

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Varaa aika silmälääkäriin!

to 1.12., to 8.12., to 15.12.

Pudasjärven Kaupunki ja Syötteen alueen yritykset 
toivottavat  Teidät tervetulleeksi tutustumaan
Syötteen nykyhetkeen ja tulevaisuuden näkymiin 
lauantaina 03.12.2011.

Päivän ohjelmassa kiertoajeluita Syötteellä,
tarjouksia ja esittelyitä alueen yrityksissä, illanvietot 
alueen ravintoloissa, sekä juhlallinen kauden
avausilotulitus Iso-Syötteen eturinteillä klo 20.

Syötteen alueen yrityksiin voit tutustua maksuttomilla kiertoajeluilla 
jotka lähtevät Iso-Syötteen eturinteiltä klo 12, 14, 16 ja 18.

Tulkaa joukolla mukaan.
Tilaisuus on avoin kaikille.

SYÖTE TUTUKSI -PÄIVÄ

Tarjouksia 
eri yrityksissä,
esittelyitä
ym. ohjelmaa.

Ilmainen kuljetus Kurenalta lähtee klo 11, 13, 15 ja 17. Huom kuljetukseen ennakkoilmoittautuminen puh. 08 822052 
tai sähköpostilla nevakivi@nevakivi.fi perjantaihin 2.12. klo 15 mennessä.
Paluukuljetukset takaisin Kurenalle 12, 14, 16, 21 ja illan viimeinen klo 24. Syötteen alueen yrittäjät

Pudasjärven Kaupunki

La
03.12.

Linja-auto lähtee 
linja-autoasemalta.

Suomen paras 
IKH-myymälä 

Pudasjärvellä s. 5
Uudistunut 

Iso-Syöte s. 11-14
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Pudasjärvi

PUDASJÄRVI -lehti

Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/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 257x355 mm

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille tilaajille 

lehden hinta 45 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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@gmail.com

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

TALVEN 
TAITTUMINEN

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Senioreiden laulupiiri Tui-
ran seurakunnasta Oulusta 
kävi Pudasjärven seurakun-
nan laulavien seniori-ikäis-
ten vieraana keskiviikkona 
23.11. Seurakuntakeskukses-
sa oli, kuinkas muuten, run-
saasti lauluohjelmaa, jota ve-
tivät Tuiran seurakunnan 
kanttorit Raakel Pöyhtärik 
Katri Sippola sekä Pudas-
järven seurakunnan kanttori 
Jukka Jaakkola. Seurakuntien 
lauluväen yhteydenpitämi-
nen juontaa vuoteen 2007, 
jolloin Jukka Jaakkola toimi 
kanttorin viransijaisena Tui-
ran seurakunnassa. Tuolloin 
Jaakkola aloitti yhdessä dia-
koni Paula Kyllösen kanssa 
ensimmäisenä Oulun seura-

Tuiran seurakunnan 
laulupiiriläiset retkellä Pudasjärvellä

Tilaisuuden isännät eli Pudasjärven seurakuntalaisia laulamassa yhdessä oululaisten 
kanssa.

kunnista senioreille suunna-
tun laulupiiritoiminnan, joka 
jatkuu edelleen, vaikka kant-
torit ovat vaihtuneet. Myös 

vierailuja puolin ja toisin on 
tehty koko ajan. 

Heimo Turunen

Kirkoissa laulettiin sunnuntaina Hoosiannaa. Jeesus rat-
sasti aikanaan Jerusalemiin aasin varsalla ja ihmiset rie-
muitsivat. Kädessään ihmiset pitelivät palmunoksia, jot-
ka kuvaa iankaikkista elämää.

Elämässä vaihtelee monenlaiset tuntemukset. Usein 
pimeys ja synkeys saa vallan. Ihminen katsoo vain 
omaan sydämeen ja elämän epäonnistumisiin. Jeesuk-
sen mestarillinen opetustaito näkyy siinä, miten hän lä-
hestyy ihmisiä. Parannetut ihmiset eivät enää katso elä-
mässä taaksepäin vaan tulevaisuuteen. Ihmisen mielessä 
tapahtuu täydellinen muutos. Jeesuksen puheet ovat pu-
hetta, joka lupaa ihmisille jotakin. 

Ihmisten tarve tulla katsomaan Jeesusta oli usein ajal-
linen. Elämää haittasi joku sairaus tai puute. Jeesus an-
toi kaiken tapahtua, jos ihmiset uskoivat Jeesuksen ole-
van Jumalan Poika. Raamatussa on myös monta kohtaa, 
jossa Jeesuksen sanat vapauttavat ihmisen synneistään. 
”Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi” Ihmisen kaikki 
synnit annettiin anteeksi myös taivaassa Jumalan edes-
sä. Olihan Jeesus Jumalan Poika, jolla oli kaikki valta tai-
vaassa ja maan päällä.

Joulun odotus on paastoa, joka kutsuu hiljentymään. 
Valmistautumisessa jouluun tulisi näkyä kristillisenus-
kon Pyhän Hengen lahjat. Sydämen suurimpia aarteita 
ovat laupeus ja rauha. Jumalan Sana on varma ja vas-
taanottamisen arvoinen. Jeesuksen sovitustyö, täydelli-
nen syntien anteeksiantamus on tapahtunut ristinkuo-
lemassa ja ylösnousemuksessa. Uskolle ei ole esteitä. 
Jumalanvaltakunnasta julistetaan Jeesuksen käskyn mu-
kaan hänen nimessään yhä syntien anteeksiantamusta.

  

              Jaakko Sääskilahti

Messu seurakuntakodissa su 
4.12. klo 10,  Jaakko Sääski-
lahti, Kimmo Helomaa, Juk-
ka Jaakkola. 

Messu Puhoksen kylätalossa 
su 4.12. klo 13,  Jaakko Sääs-
kilahti, Jukka Jaakkola. 
Sanajumalanpalvelus kir-
kossa ti  6.12. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Jukka Jaakkola. 
Seppeleenlasku sankarihau-
doille. Kirkkokahvit. Itsenäi-
syyspäivän juhla seurakun-
takodissa klo 12.15. 
Itsenäisyyspäivän sanaju-
malanpalvelus Sarakylän 
kappelissa ti 6.12. klo 10, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Pii-
rainen, Sarakylän kappeli-
kuoro. Seppeleenlasku san-
karihaudalle.  Kirkkokahvit.
Leikkivä pyhäkoulu seura-
kuntakodissa su 4.12. klo 12.

Kuorot: Vox Margarita ke 
30.11. klo 18, kirkkokuoro to 
1.12. klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 30.11. klo 13, 
Sarakylän kappelikuoro to 
1.12. klo 18.45.  
Vox Margarita- kuoron jou-
lulevy  ”Jouluenkelin tän-
ne toivoisin” on myynnissä 
kirkkoherranvirastossa, hin-
ta 12 €. 
Lähetyksen kirpputori  ke  
30.11. klo 10-13.
Ystävän kammaria ei ole 
tiistaina 29.11. ja 6.12.  Tiis-
taina 13.12. Ystävän kam-
marin jouluruokailu Juusto-
lassa.  Lähtö klo 12 ja paluu 
n. klo 15. Ruokailun hinta 

on 10 €.  Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 7.12. 
mennessä. 
Syksyn viimeinen sauvakä-
velyilta ti 29.11.  klo 18 Lie-
peessä.
Omaishoitajien joulupuu-
ro rippikoulusalissa ma 5.12. 
klo 11. 
Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 30.11. ja to 1.2. klo 
10-13  ja Livon koululla puu-
rojuhla ma  5.12.  klo 10-13. 
Kaakopyhäkoulu seurakun-
takodissa ma 5.12. klo 14.15-
15. 
Lapsiparkki seurakuntako-
dissa ma 5.12. klo 10-13. 
Rauhanyhdistys: 

Joulujuhlaseurat Vuormal-
la Ylikurentie 2 su 4.12. klo 
13. Tauno Kujala. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 4.12. klo 17 
(Olli Lohi, Markus Tuukka-
nen). Sarakylässä käsityöilta  
Elsa Puhakalla pe 2.12. klo 
19, lauluseurat Pasi Kumma-
lalla su 4.12. klo 19. 
Kastettu: Emil Valtteri Han-
hisuanto, Juulia Emmi Mu-
ranen, Jiri Aukusti Huitsi, 
Aatos Oskari Pesälä, Lilja 
Dagmar Pelttari.
Haudattu:  Osmo Johannes 
Niskasaari 65 v, Hannu Mat-
ti Salmela 47 v, Juha Antero 
Jussila 23 v, Pasi Antero Sii-
vikko 51 v.        

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. 040 821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Näin turvaat hyvän näkemisen lahjan saajalle vuosiksi eteenpäin. 

Osta Specsaversin lahjakortti joululahjaksi 
isälle, äidille tai vaikka ystävällesi. 

Tämän vuoden ehdoton joululahjavinkki!

Oululaisia vieraita. Etualalla Tuiran seurakunnan diakoni Paula Kyllönen ja kanttori Kat-
ri Sippola.

Tuiran kanttori Raakel Pöyhtäri pianon ääressä ja kanttori 
Jukka Jaakkola, joka toimi tilaisuuden juontajana.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sunrise Catering 
palvelee Pudasjärvellä

Avattu lounaskahvila (Sun Cafe) 
Jukolantie 4, Pudasjärvi 

Sun Cafe sijaitsee apteekin takana

TERVETULOA

Toiminta-alue: Pohjois-Suomi
Unohda kiireet - meiltä valmiit jouluherkut kotiin

Puh. 044 923 2478 • Avoinna ma-pe 11-15, la-su sulj.

JUHLAPALVELUA KAIKKIIN PITOIHIN
www.suncate.fi

Kellot • Korut
Kihlat
Kellojen ja korujen
korjaukset

Jukolantie 2
Pudasjärvi
p.(08) 822 084

Joululahjat pukinkonttiin Naamangalta !

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

KYLMÄSAVULIHAA
LÄMMINSAVULIHAA

LÄMMINSAVUMAKKARA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon 

paksuja kalvoja tai jänteitä,väh. 10 kg:n erä
LÄMMINSAVULEIKKEITÄ

- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, joka ei sisällä kovin paljon 
paksuja kalvoja tai jänteitä

TUORELIHOJEN LEIKKUU- JA PAKKAUSPALVELU

KYLMÄSAVUMETVURSTIA
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma,  väh. 8 kg:n erä

Lihankäsittely Juotasniemi
Uittomiehentie 16, 93100 PUDASJÄRVI

Puh. 0500 907 819/Katri, 040 170 1348/Juha

SÄILYKKEITÄ
- laadultaan hyvä lihaleikkolajitelma, voi sisältää myös paksuja 
kalvoja, potka-, kylki-, kuve-, kaula- ym. Lihat soveltuvat hyvin 

säilykeraaka-aineeksi, väh. 10 kg:n erä

Keräämme lihaa Joulun savustuserään
pe 9.12. asti

HIRVESTÄ, POROSTA, RIISTASTA ym.
Lihaa jalostetaan rahtityönä

asiakkaiden omista raaka-aineista

Valmiit jalosteet pakkaamme 
vakuumipakkauksiin

Avoinna ma-pe 9-17

Lämminsavut Jouluksi!

Kiinteistönomistajat Pudasjärvellä

Lisää valaistuksia, vaaleita sisustusmateriaaleja ym..
Sauna pesuhuone, keittiöremontit täydellisenä.
Myös kaikkea muuta rakennus- ja remonttityötä, 
urakkatyönä tai tuntiveloituksella.
Asentajillamme sertifikaatit, koulutus työhön.
Omalta paikkakunnalta ostettu palvelu työllistää 
pudasjärveläisiä työntekijöitä/veronmaksajia.
Myös Mökkitalkkaripalvelut, Suomen mokkitalkkarit.fi

Syksy on hyvää aikaa tehdä sisällä remonttia

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€ tal.työn osuudesta.

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458, kumpuse@luukku.com

Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Pudasjärven AarreArkkuun

Tervetuloa Jouluostoksille
AarreKauppaan

Toritie 2 (Pudasjärven keskustassa)
Huom! Avoinna joulukuussa
Ma-Pe 9-18, La 10-15, Su 12-14

Avoinna: 24 h

www.aarrekauppa.net
...ja myymäläämme

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö piti syyskoko-
uksen maanantai-iltana kau-
pungin talolla. Viisi vuotta 
järjestöä johtanut Jouni Piri 
luopui pestistä työkiireisiin-
sä vedoten. 

Uudeksi vetäjäksi valit-
tiin Mari Kälkäjä. Ensim-
mäistä kauttaan valtuustos-
sa istuva Kälkäjä kommentoi 
valintaansa haastavaksi, sil-
lä onhan ensi vuonna tulossa 
kahdet vaalit. Tammikuus-
sa presidentin- ja lokakuussa 
kunnallisvaalit, josta varsin-
kin jälkimmäiset tulevat ole-
maan näytön- paikka uudel-
le puheenjohtajalle. 

Hän kuitenkin pitää va-
lintaansa näköalapaikkana 
kunnallispolitiikassa. Joita-
kin luottamustoimia hän ai-
koo jättää vähemmälle kes-
kittyessään politiikkaan ja 
perheeseen.

Sihteerinä jatkaa Erja Ko-

Naisenergiaa Pudasjärven keskustan 
kunnallisjärjestön johtoon

mulainen ja varapuheenjoh-
tajana Jouni Piri. Muut joh-
tokunnan jäsenet ovat Jukka 
Kuha, Timo Vähäkuopus, 
Esko Törmänen, Paavo Kor-
tetjärvi, Heikki Putula, Urpo 
Puolakanaho, Martti Räisä-
nen, Reijo Talala, ja Henrik 
Hämäläinen.

Kokouksessa päätettiin 

Jouni Piri siirtyi puheenjohtajan paikalta varapuheenjohtajaksi, uusi puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä ja kunnallisjärjestön sihteeri Erja Komulainen.

antaa täysi tuki Keskustan 
presidenttiehdokkaalle Paa-
vo Väyryselle ja päätettiin 
järjestää hänen vaalikam-
panjaa tukevaa toimintaa 
Pudasjärvellä.

Kunnallisvaaliehdokkai-
den hankinta on aloitettu 
täydellä teholla. Kokoukses-
sa päätettiin ehdokaskiinti-

öt eri osa-alueille. Keskus-
ta lähtee kunnallisvaaleihin 
täydellä listalla, eli 52 eh-
dokkaalla. Tavoitteena on 
nykyisten luottamuspaikko-
jen vahvistaminen.

Timo Vähäkuopus

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys juhli 40-vuotis-
ta taivaltaan tiistaina 29.11. 
Pudasjärven seurakunta-

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen arvokas juhla

keskuksessa. Tapahtumassa 
juhlapuheen piti maaherra 
Eino Siuruainen ja musiik-
kia kuultiin mm. Kansalais-

opiston mieskuoron esittä-
mänä. Juhlassa jaettiin myös 
ansioituneille yhdistyksen 
jäsenille kulta- ja hopearistit 

sekä kunniamainintoja. Li-
sää juhlasta ensi viikon leh-
dessä! (jk)

Ilahduta ystäväviäsi, sukulaisiasi, 
yhteistyökumppaneitasi 
joulutervehdyksellä
Pudasjärvi-lehdessä
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Kahvio Huoltamo

KoillisParkin
Piparikahvit koko päivän ajan !

polttoainetarjous !Avajaistarjouksena erä 
DEFA Termina 1000S 
sisätilalämmittimiä

Erä kilon Makeiskimara 
karkkirasioita

Lauantaina
Olvin virvoitusjuomat
1,5l
jaffa & cola

16.90,- kpl

viralliset avajaiset Pe 2.12

Varsitie 1 •  93100 Pudasjärvi •  Huolto ja varaosat p. 040 930 9556 
Kahvio p. 044 362 6340 • Avoinna Ma-Pe 06.30-21.00 La 09.00-21.00 Su 11.00-21.00Tervetuloa!

Avajaispäivänä

2.50,- rasia

Irtokarkit7.90,- kg

1.50,- pll
sis. pantin

On todella syytä juhlia jo lä-
hes satavuotiasta itsenäistä 
Suomea. Ehkä nuoremmas-
ta polvesta tuntuu itsestään 
selvältä, että olemme itse-
näisiä. 

Asia ei kuitenkaan ole it-
sestään selvyys. Suomen 
geopoliittinen asema ja kan-
san koko eivät edellyttäneet 
itsenäistä kansakuntaa. Vielä 
1800-luvulla oli merkittäviä-
kin suomalaisia, jotka uskoi-
vat Suomen heimojen kohta-
lon olevan suuren Venäjän 
kainalossa. Toiset haavei-
livat paluuta Ruotsin maa-
kunnaksi. Itsenäistä Suo-
mea suunnittelivat jotkut 
Sprenktportenit, mutta heitä 
ei ollut monia. 

Tarvittiin Snellmanit ja 
Lönnrotit ja Topeliukset ja 
Runebergit ja monet 1800-lu-
vun suomalaiset taiteilijat 
todistamaan, että Suomen 
kansassa on ainesta itsenäi-
seen elämään. Sitä todistusta 
tarvittiin maailmalle, mutta 
ennen kaikkea oman kan-
san keskuuteen. Paitsi näi-
tä suurmiehiämme, Suomen 
kansa oli raivannut kovis-
ta luonnonolosuhteista huo-
limatta elinkelpoisen maan. 
Maan, jota myöhemmin kan-
natti puolustaa. 

Suomen tasavallan itsenäisyyspäivänä 2011

Kuva otettu Rainer Förs-
tistä LC Pudasjärven 45-v 
juhlasta vuonna 2009.

Isäni oli syntynyt hyvän 
keisarin aikana, mutta saa-
nut kokea vuosisadan lopul-
la keisarien sortovallan. Yksi 
merkittävä tekijä Suomen it-
senäisyyden toteutumises-
sa oli hyvien keisarien vallan 
muuttuminen sortovallak-
si. Isäni vuotuisessa juhla-
kalenterissa Suomen itsenäi-
syyspäivä oli lähes vuoden 
tärkein juhla. Minä sain työ-
paikassani Kurenalan koulul-
la järjestää mahdollisimman 
juhlalliset itse-näisyysjuhlat. 
Sain myös yli kolmenkym-
menen vuoden aikana olla 
järjestämässä kunnan yleisiä 
itsenäisyysjuhlia. 

Näiden juhlien histori-
assa oli havaittavissa sota-
veteraanien arvostuksen ja 
Suomen itsenäisyyden ar-
vostuksen suuri vaihtelu. 
Viisikymmentäluvulla juh-
laan tuli suuri joukko vete-
raaneja ja kansalaisia. Sitten 
60-70-luvuilla tunnetuista 
syistä juhlaan ei tullut paljon 
ketään. ”Mitäs menitte” Jos-
kus oli niin, että kun kuoro 
nousi esiintymään, yleisöksi 
jäi ainoastaan juhlapuhuja ja 
harva muu.

Sitten, kun matkailu 
avarsi ja arkistot aukeni-
vat, arvostus muuttui rat-

kaisevasti. Kahdeksankym-
mentäluvun lopulla piti 
itsenäisyysjuhla siirtää ava-
rampiin tiloihin, koska Ku-
renalan koulun 200-paikkai-
nen sali ei riittänyt.

Sotiemme Veteraanit. Tei-
dän täytyi uudelleen lunas-
taa Suomen itsenäisyys. Se 
oli teko, jota ei voi kyllin ar-
vostaa. Te ette olleet sotahul-
luja. Kun syksyllä 1939 Mos-
kova oli neuvotellut Baltian 
maille sopimuksensa, ja Suo-
men presidentti J.K.Paasikivi 
sai kutsun Moskovaan neu-
vottelemaan, kuuntelivat 
Moskovassa eri maiden so-
tilasasiamiehet uutista. Eng-
lannin sotilasasiamies tote-
si: Finnish Finland” Suomen 
loppu! Suomen sotilasasia-
mies löi englantilaista ystä-
väänsä. Se oli brutaali teko. 
Julmiakin tekoja ja tekijöi-
tä tarvittiin Talvisodassa ja 
Ihantalassa säilyttääksemme 
itsenäisyyden 

Kun Te täysin fyysisesti ja 
henkisesti uupuneina pääsit-
te rauhan töihin, oli jälleen 
ilman aseita lunastettava 
Suomen olemassaolo. Suuret 
sotakorvaukset, yli puolen-
miljoonan siirtolaisen asut-
taminen, Lapin ja muiden 
sodan runtelemien alueiden 

jälleenrakentaminen, voima-
laitosten ja teiden rakentami-
nen ja niin edespäin - loput-
tomiin. Täytyy kysyä, mistä 
ne voimavarat tulivat? 

Me nuoremmat ikäpol-
vet saimme asuaksemme ja 
elääksemme hyvän isämaan. 
Se vietiin yli ”vaaran vuo-
sien” viisaalla politiikalla. 
Kun 1949 menin sotaväkeen 
ja meidät vietiin Haminan 
sotakouluun, oli vastassa 
RUK:n johtaja, myöhemmin 
kenraali, Viljanen. Hän sa-
noi puheessaan: ”Opetelkaa 
pojat tarkasti nämä sotatai-
dot, sillä Suomessa ei ole yk-
sikään miesolvi tähän men-
nessä selvinnyt ilman sotaa: 
Mitenkä tekään? Sanat muis-
tuivat usein mieleeni, kun 
Suomeenkin tuli jopa sodan 
uhkia vuosikymmenten ai-
kana. 

Saamme todeta, että Suo-
men kansa on noussut ja ke-
hittynyt korpien kätköistä 
parissa vuosisadassa tasa-
vertaiseksi, itsenäiseksi kan-
sakunnaksi, Euroopan ja 
muun maailman kansakun-
tien joukkoon. Voimme olla 
kiitollisia demokraattisesta 
kansanvallastamme, johon 
monet kansat tänä päivänä 
suurin uhrauksin pyrkivät. 

Edelleen saamme olla kii-
tollisia, että koko kansan hy-
vinvointia on saavutettu 
ja että koko kansan hyvin-
vointiin kiinnitetään entistä 
enemmän huolenpitoa. Tä-
nään lisäksi Suomi on esi-
merkkinä maailmalle valtion 
hyvästä taloudenpidosta, esi-
merkkinä koululaitoksemme 
tuloksista, kapellimestareis-
ta, muista esittävistä taiteili-
joistamme, vaikka loistavis-
ta nuorisokuoroistamme ja 
niin edelleen. 

Yleensä meille tulevat 
maahanmuuttajat kokevat 
Suomen turvalliseksi maaksi 
ja se on iso asia. Laulut eivät 
auta todella kovissa koette-
lemuksissa. Kuitenkin kaksi 
laulua loivat uskoa koettele-
musten keskellä. Me kolme-
kymmentäluvulla eläneet 
osaamme kaikki lähes ulkoa 
Sillanpään marssilaulun. Se 
loi uskoa lähes toivottomas-
sa tilanteessa, joka 1939 tuli 
Teille veteraanit eteen. Ai-
kakausi päättyi taas Kalervo 
Hämäläisen Veteraanin ilta-
huutoon, joka on tuonut loh-
tua moniin tilaisuuksiinne. 

Toteamme taas kerran; 
nyt uskallan sanoa kaikki-
en suomalaisten, niin nuori-
en kuin vanhempienkin ja-

kamattomat kiitokset Teille 
Veteraanit. Kiitokset niille, 
jotka lepäävät sankarihau-
doissa ja Teille, jotka van-
huuttanne keskuudessam-
me vietätte. Olette sodan ja 
rauhantyön sankareita. 

Raahessa, Suomen Itsenäisyys-
päivän kynnyksellä 2011

Rainer Försti
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Pudasjärven Perhemarket 
Pertti Heikkinen Ky palkit-
tiin Vuoden 2011 parhaana 
IKH-myymälänä Suomessa. 
Juhlan kunniaksi Perhemar-
ket tarjosi täytekakkukahvit 
perjantaina 18.11. ja paikal-
la kävi onnentoivottelijoita 
runsaasti.

Palkinto jaetaan vuosit-
tain pienien, keskisuurien 
ja suurien IKH-myymälöi-
den sarjoissa. Perhemarket 
sijoittui keskisuurien myy-
mälöiden vertailussa ensim-
mäiseksi, mistä muistoksi 
yrittäjä Pertti Heikkinen sai 
ylellisen plakaatin ripustet-
tavaksi liikkeensä seinälle. 
IKH-myymä              lät ovat 
tunnettuja laadukkaista työ-
kalu- ja varaosamerkeistä.

- Meillä on täällä hyvät ti-
lat ja hyvä valikoima. Lisäk-
si muut tuoteryhmät tukevat 

Suomen paras IKH-myymälä Pudasjärvellä
toisiaan, kertoo Heikkinen.

Vuosi sitten tehdyn re-
montin myötä Perhemarke-
tin IKH-osasto muutti ra-
kennuksen toiseen päähän 
ja liiketila kasvoi, joten vali-
koimaa pystyttiin lisäämään. 
Lähiaikoina Perhemarket-
tia ollaan laajentamassa vie-
lä entisestään.

IKH –myymälät palvele-
vat niin ammattilaisia kuin 
vaativia harrastajia heidän 
kaikissa työkalutarpeissaan. 
Kone- ja traktorimiehil-
le IKH-myymälät tarjoavat 
kattavan varaosa– ja tarvi-
kevalikoiman. IKH:n pää-
paikka keskusvarastoineen 
ja vähittäismyymälöineen 
sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla 
Kauhajoella.

Jenny Kärki 
Perhemarket laajenee vielä 
entisestään lähiaikoina.

Perhemarketin Yrit-
täjä Pertti Heikkinen 
esittelee Vuoden IKH-
myymälävertailus-
sa palkinnoksi saatua 
plakaattia.

Kansanedustaja Antti Ran-
takangas oli kuntavierailul-
la Pudasjärvellä perjantaina 
25.11. Kaupungin valtuus-
ton puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma toivotti Antti 
Rantakankaan tervetulleek-
si kaupungin ja Pudasjärven 
yrittäjien tilaisuuteen kau-
pungintalolla. 

Tilaisuudessa olivat mu-
kana yrittäjien edustajina 
Aune Ekdahl, Pirjo Haapa-
la ja Heikki Parkkila ja kau-
pungin edustajina Vesa 

Rantakangas kuntavierailulla

Riekki, Eero Oinas-Panuma 
ja Sointu Veivo. Valtuuston 
puheenjohtaja kertoi tilai-
suuden aluksi Pudasjärven 
tilanteesta ja toimista turve-
energian kannalta, VAPO:n 
yhteistyöstä turvesoiden en-
tisöinnin tuloksista, matkai-
lun ja elinvoiman kasvatta-
miseen liittyvistä toimista. 
Matkailun kehittäminen 
muiden elinkeinojen vahvis-
tamisen ohella on Pudasjär-
ven ykkösasioita. 

Heikki Parkkila toi esil-

le kaupungin ja yrittäjien 
toimivan yhteistyön kaik-
kine rakentavine keskuste-
luineen. Huolen aiheena ja 
evästyksenä kansanedus-
tajalle hänellä oli yrittäjiin 
kohdistuvat epätasapuoli-
set kilpailuttamissäädökset, 
joista Aune Ekdahl oli sa-
moilla linjoilla kertomalla 
pienempien erikoisyritysten 
tukalasta tilanteesta suurten 
kauppaketjujen puristukses-
sa. Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 

toi esille huolensa turvetuo-
tannon lopettamisen uhasta, 
luonnonsuojelu- ja kansallis-
puistoalueilla tapahtuvasta 
metsästyksen rajoittamises-
ta (kielto ei koske Syötteen 
aluetta). Eero Oinas-Panu-
ma esitti yrittäjien edus-
tajien kannattamana Ant-
ti Rantakankaalle vietäväksi 
kutsun valtiovarainministe-
riön jaostolle toteuttaa kun-
tavierailu Pudasjärvelle tu-
tustumaan paikkakunnan 
puuteollisuusyrityksiin, hir-
sirakentamiseen, muuhun 
yritystoimintaan, Syötteen 
matkailuelinkeinoihin ja 

Pirjo Haapala, Vesa Riekki, Heikki Parkkila, Antti Rantakangas, Aune Ekdahl ja Eero 
Oinas-Panuma keskustelemassa Pudasjärven asioista.

yleensäkin Pudasjärven kau-
punkiin. Rantakangas suh-
tautui kutsuun myönteisesti 
ja totesi, että ko. jaoston teh-
täviin kuuluu myös asunto-
rakennusasiat.

Kaupungin ja yrittäjien 
tilaisuuden jälkeen yleisö-
tilaisuudessa Rantakangas 
kuunteli ja vastaili runsaa-
seen ja aktiiviseen kysymys- 
ja kannanottojen tulvaan. Ih-
miset kyselivät ja evästivät 
kansanedustajaa Keskus-
tan poliittisesta tilanteesta, 
presidentin vaaleista, kun-
tavaaleista, pienenergiatu-
kiasioista, lähiruoka-asian 

vaikeuksista, turve-energian 
tilanteesta, kalastuslain tu-
levista kiemuroista, kaksois-
raidehankkeen etenemises-
tä ja monista muista asioista.

Antti Rantakangas kan-
nusti kuulijoita osallistu-
maan aktiivisesti Keskustan 
positiiviseen vaalityöhön 
molemmissa vaaleissa, tuo-
maan kentän tietoa rohkeasti 
kansanedustajille, koska ai-
noa viisaus ei asu eduskun-
nassa, vaan kentällä. 

Sointu Veivo

Antti Rantakangas sai runsaasti evästyksiä Pudasjärvellä perjantaina 25.11.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA 30.11.2011
Pudasjärven kansalaisopiston OPISTOLAISKUNTA RY:N
VUOSIKOKOUS kansalaisopiston Neuvokissa sunnuntaina 11.12. 
klo 18.00    TERVETULOA!

Kansalaisopiston ja Pudasjärven nuorisoseura ry:n tanssikurssi-
laisten PIKKUJOULUTANSSIT KOSKENHOVILLA
torstaina 8.12. klo 18.30 alkaen. Kurssilaisille vapaa pääsy, muilta 
muodollinen pääsymaksu 3 €. Tarjolla glögiä ja piparia. Kaikki ter-
vetuloa!

”KUUSEN OKSILLA JÄÄKUKAT NÄÄN” - tilaisuus Pohjantäh-
dessä perjantaina 9.12. klo 19.00
Joululauluja laulaa ja laulattaa glögin ja piparin kyydittämänä kansa-
laisopiston yksinlaulajat. Mukana laulamassa Aira Siuruainen-Kalli-
ola ja Keijo Piirainen.
Tilaisuuden järjestää Pudasjärven kaupunki. Vapaa pääsy, tervetuloa!

110252 JOULUHÖMPÖTYSTÄ
02.12.-03.12.11 20 € KERAMIIKKALUOKKA/
Leila Kyngäs-Teeriniemi pe 17.15-21.00 ja la 9.00-15.00

110286 KOHOKUVIOITU VALOTAULU KUTOMALUOKKA/
Hilkka Anttila Seuraava kerta la 10.12. klo 12.00-14.15

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4, puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490
sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
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Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!
Joustavat maksuehdot.

Maksa joustavasti!
Osta
 

nyt, saat
 

6
 

– 30
 

kk
 

korotonta
 

maksuaikaa
. 

6 ja 10 kk maksuaikasopimuksissa vain 4 e / kk tilinhoitopalkkio. 
12, 24 ja 30 kk sopimuksissa 30e avausmaksu ja 4e/kk tilinhoitomaksu.

Veke Pudasjärvellä: 
Varsitie 6, 93100 Pudasjärvi

Avoinna: ma–pe 10–17, la 10–14

25.11.–30.12.

Veken Kaluste avaa Pudasjärvelle joulun ajaksi 
huonekalumyymälän, johon olemme koonneet 
parhaat sisustusherkkumme sekä tarjoustuotteita 
suoraan varastosta. Tule avajaisiin, ehdit hyvin 
uudistaa kotisi jouluksi juhlakuntoon!

Tervetuloa!
Veken Kaluste on pohjoissuomalainen perheyritys, jolla on myymälät 
Rovaniemellä, Ranualla ja Posiolla. Tutustu myös verkkokauppaamme 
osoitteessa www.vekenkaluste.fi .

aks
et 
teita 
n 

s

it

i

Tutustu koko 
valikoimaamme 

verkko-
kaupassamme!

Veken Kaluste vierailee Pudasjärvellä 
Vain 5 
viikkoa!

• Milano kankaalla
• Siro kokoinen ja laadukas kalusto

AMALIA sohvakalusto 3+1+1

ovh.2017,-

1590

RIINAmoduulisohva
Todella monipuolinen, räätälöitävä sohva
13 eri käsinojavaihtoehtoa

•
•

3 eri istuintyynyvaihtoehtoa•
3 eri selkätyynyvaihtoehtoa•

nahkakalustoCLAUDIA
• Musta ja ruskea, saatavana myös

muita värejä.

ADE tv-taso

•
•

Heti varastosta
Valkoinen puukuvio

•

39
29

160*200*4 cm

75*190*8 cm

KOTIMAINEN
petauspatja

RAJOITETTU ERÄ!

KOTIMAINEN
NOVA vaahtomuovipatja

SEVERI
sohvakalusto 3+2

Severi sohvan ostajalle 140*200 cm nukkamatto

KAUPAN PÄÄLLE!

Mustalla kankaalla•

599

KIVALO koivuinen pirttikalusto
Koivua
Värit: pähkinä, pyökki ja kuultovalkoinen

• •

•

Muut koot ja hinnat:         
Kansi:             25 mm    32 mm
80*125 cm     450,-    
80*160 cm     590,-
90*180 cm     599,-       990,-
100*210 cm                 1190,-

Heti varastosta•

1190
ovh.1750,-

Ilman pakettia
SUOLAKIVI valaisin

puh. 0447318767

Tiheä pussijousitus
sis. paksun petarin

ovh.795,-
499
160*200 cm

•
•

395
120*200 cm

ovh.695,-

LUMI jenkkisänky

,-

,-

€/kpl

,
ovh.139,-
99Koko: 170*41*36 cm

Kätevä lastenkoko 70*155 cm
Mäntyä, 5 eri väriä
Patja 39 

•
•

LIISA pieni kerrossänky

259
ovh.378,-

-

1190

599
ovh.750,-

90*180 cm 25 mm kannella

•

29

LASTEN keinutuoli
Värit: Valkoinen, pinkki ja 
sininen
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Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distyksen ideoima bioener-
giapäivä järjestettiin perjan-
taina 18.11. Kontiotuotteen 
alueella. Mukana järjestelyis-
sä mukana olleella Pudasjär-

Bioenergiapäivä - kannolta lämmöksi

Pölkkypoikien Jondered 770 hakkuukone on sopivan ko-
koinen ja kätevä kone nuoren metsän harvennukseen. 
Kun puikoissa on vielä asiansa osaava työntekijä, niin tu-
lee hyvää jälkeä, jota voi vaikka muillekin näyttää. 

ven energiaosuuskunta esit-
teli toimintaansa ja heillä oli 
myös iltapäivällä avoimet 
ovet Teollisuusalueella. 

Päivän tavoitteena oli esi-
tellä koko bioenergiaket-

ju samalla kertaa ”kannolta 
lämmöksi” –periaatteella, yh-
teistyökumppaneiden avus-
tuksella. 

Koko bioenergian toimi-
tusketju havainnollistettiin 

Biowatti haluaa ostaa nuoria hoitamattomia harvennus-
metsiä, joista saadaan kuorittua tukin aiheet esille, kertoi 
L&T Biowatin Pohjois-Suomen alueella toimiva urakoin-
tiesimies Markku Vaitiniemi.

Alueneuvoja Jari Tyni keitti nuotiolla kahvia kahdella pannulla ja kahvia ja grillimakka-
roita riitti päivän aikana tapahtumaan osallistuneille, joita oli noin 150. 

Pudasjärven Energiaosuuskunta esitteli haketuskonet-
taan, jossa koneen edustalla Säätötulen projektipäällikkö 
Marko Pihlajamäki ja Energiaosuuskunnan yrittäjät Han-
nu Nissi ja Urpo Viljamaa. 

Puunkorjuunäytöstä seuraamassa Pauli Puurunen, Eero Kipinä, Lauri Rautio ja Niko 
Rautio, jotka tulivat tapahtumaan heti alusta alkaen. Taustalla Kontiotuotteen teolli-
suusaluetta.

vaihe vaiheelta hakkuun en-
nakkovalmisteluista puun 
korjuuseen, haketukseen, 
kuljetukseen ja aina poltta-
miseen energiaosuuskun-
nan lämpölaitokselle saak-
ka. Yhteistyössä mukana 
olivat L&T Biowatti oy, Pu-
dasjärven energiaosuuskun-
ta, Osuuskunta Puupudas, 
Pölkkypojat Oy ja kahvituk-
sen ja grillimakkarat tarjon-
nut K-Supermarket Pudas-
järvi. 

Kontiotuotteella oli so-
piva 3,5 hehtaarin nuori 
metsikkö, jossa työnäytök-
siä voitiin suorittaa. Arviol-
ta noin 50 vuoden ikäisestä 
metsiköstä saatiin jo tukke-
ja ja pikkutukkeja. Kuitupuu 
ja energiapuu eriteltiin myös 
omiksi tavaralajeikseen. To-
sin kuitupuuta tuli pienen 
hakkuualueen vuoksi sen 
verran vähäinen määrä, että 
se kannatti Pölkkypoikien 
yrittäjän Tuomo Hanhisuo-
annon mukaan laittaa ener-
giapuukasaan.

Nuotiopaikalla oli Met-
sänhoitoyhdistyksen oma ja 
StoraEnsolta lainattu toinen 
suuri nokikahvipannu täyn-
nä kahvia sekä grillimakka-
roita paistettiin nuotiolla. 
Siinä ohessa keskusteltiin ja 
tuumailtiin päivän aihees-
ta. Metsänhoitoyhdistyksen 
ja Biowatin kojulla oli myös 
kyselykaavake ja vastan-
neiden kesken oli arvontaa. 
Saunasetti meni Seppo Aho-
selle metsäpäiväkirjat Juho 
Riepulalle ja Ville-Veikko 
Salmelalle. 

Biowatin arvonnassa Fis-
karsin vesurin voitti Sirkka 
Lehmikangas ja kirveen Vil-
le-Veikko Salmela.

Heimo Turunen

Oulunkaaren kuntayhtymän ja 
Pohjois-Pohjanmaan 

Metsäkeskuksen yhteishanke: 

ENERGIAPUUKAUPPAA 
UUDELLA TAVALLA, 

HELPOSTI JA VAIVATTOMASTI.

Käy tutustumassa!

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Ilmoittaudu ke 30.11 klo 18 mennessä 
Pirjo Haapalalle 
pirjo.haapala@profin.fi tai  
p. 0400 998 372

Autoilijat ota yhteys Juha Huhtela 
p. 0400 383 704 tai 
Jukka Kuha 0400 204 488 
jukkakuhaoy@gmail.com

Syötteeltä maksuton kuljetus. 
Kyytiasiassa yhteys Teija Sarajärvi 
p. 040 777 1800.

Vielä ehtii!!!
Pudasjärven Yrittäjien ja Pudasjärven 

Kuorma-autoilijoiden yhteiseen 
pikkujouluun la 3.12 klo 19

Paikkana on Hotelli-ravintola Kurenkoski Kauppatie 7. 

Satu Kynsijärvi jätti maa-
nantaina 21.11. kaupungin-
talolle kuntalaisaloitteen 
kotihoidontuen kuntalisän 
maksusta. Päänmääränä on 
saada Pudasjärvelle käyt-
töön sama tuki, jota jo joil-
lakin paikkakunnilla mak-
setaan. Kynsijärven mukaan 
työttömien, alle 3-vuotiaiden 
lasten vanhempien ollessa 
tuen piirissä, työttömyysti-
lasto näyttäisi huomattavasti 
valoisammalta ja lisäksi tu-
kijonot saattaisivat pienetä.

Kuntalisä voisi aloitteen 
mukaan olla joko 150 eu-
ron suuruinen, johon tulisi 
50 euron sisaruskorotus alle 
kouluikäisestä sisarukses-
ta tai vaihtoehtoisesti 50 eu-
roa ensimmäisestä lapsesta 

Kuntalaisaloite 
kotihoitotuesta

ja muista alle kouluikäisistä 
sisaruksista 100 euroa lasta 
kohden.

Lisäksi ehtona tulee olla, 
että kotihoidon tuen kuntali-
sää saavalla ei saa olla itsel-
lään palkkatuloa tukiaikana 
ja perheen kaikkien alle kou-
luikäisten lasten tulee olla 
kotihoidossa.

Kynsijärvi perustelee 
aloitetta mm. uusien päi-
vähoitopaikkojen tarpeel-
la, lapsiperheiden saannilla 
paikkakunnallemme ja työt-
tömien määrän vähenemisel-
lä. Jokainen perhe, joka päät-
tää hoitaa itse perheen lapset 
kotona, on suuri säästö kun-
nalle. Kotihoito on huomat-
tavasti edullisempaa kuin 
kunnallinen päivähoito.



8 nro 48PUDASJÄRVI lehti

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Suksipaketit
sis. sukset, siteet, 

monot
alk.

99,-

Edellisen
kauden

luistelusuksia

-50%
ovh.

Merrell Natalya
Vedenpitävät

talvikengät
naiselle.

169,-
(209,-)

Bauer

49,50
Jääkiekko-

luistin

(59,90)

Talvi-
liikuntaan

Aikuisten
urheilukerrasto

10,-
(19,90)

Etirel Basic

Plussaa ostoksistasi

Taivalkosken Yrittäjäyhdis-
tys vietti lauantaina 26.11. 
40-vuotisjuhlaansa Hotelli 
Herkossa. Paikalle saapui yli 
sata juhlijaa, mukana myös 
muutama yhdistyksen pe-
rustajajäsen. Jäseniä palkit-
tiin timanttisilla ja kultaisil-
la yrittäjäristeillä. 

Taivalkosken Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Pudas-
järven Syötteellä toimivan 
Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä 
Juha Kuukasjärvi, joka aloit-
ti yritystoiminnan vuonna 
1989, kun hänelle jäi van-
hemmiltaan kaksi mökkiä ja 
moottorikelkka. Nyt vieraat 
voivat majoittua 30 hotel-
lihuoneeseen, 16 ylelliseen 
tunturimökkiin sekä 20 tun-
turimajaan. Yritys työllis-
tää 8 – 40 henkeä sesongista 
riippuen ja sillä on kumppa-

Juha Kuukasjärvi Vuoden Yrittäjä Taivalkoskella

Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen luovutta-
massa Vuoden Yrittäjä palkintoa Juha ja Katariina Kuu-
kasjärvelle.

ninaan laaja paikallinen yri-
tysverkosto, johon kuuluu 
sekä taivalkoskisia että pu-
dasjärvisiä yrittäjiä.

Suomen Yrittäjien vara-
puheenjohtaja Jorma Kortes-
oja katsahti juhlapuheessaan 
Pohjoisen elinkeinojen tule-
vaisuuteen. Lisäksi hän in-
nosti järjestöväkeä tulevan 
vuoden Valtakunnallisille 
yrittäjäpäiville Ouluun. Ta-
voitteena on, että juhla olisi 
osanottajamäärältään tähän-
astisista suurin ja mielellään 
myös kaunein.

Jenny Kärki ja 
Unto Kärki

Kuvat oppilaskortteihin 10 €
Kuvat ajokortteihin 13 €
Kelvolliset passikuvat 15 €
Kuvat Fotokioskista 0,20 € kpl
Kehystyspalvelu

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi 
p. 040 591 7823, 040 185 2119, foto-laatukuvat@netti.fi

Arvomme digikameran kaik-
kien joulukuun aikana käy-
neiden kesken. Arvonta suo-
ritetaan pe 30.12. klo 19.

Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

•Myynnissä Energetix Welness 
 magneettikorut. Myös lahjakortteina!

Muista lahjakortit Jouluksi!

•Nyt hoitoja myös Syötteellä 
 Safaritalolla Romekievarintie 1, Syöte  

Uutta!
•Lahjapakkauksia 
 luonnonkosmetiikasta
•Hoitolahjakortit, 
 kysy tarjouksia!

Toritie 1, 2 kerros

Kosmetologi  Sirpa Sarajärvi

Ennen Joulua olen hoitolassa tuotemyyntiä varten perjantaisin klo 14-17

Piian Särvin
Romekievarintie 4 Safaritalo Isosyöte p. 040 358 5980

Safaritalolla
Piian Särvin
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hiihtokeskus Iso-Syöte avasi 
Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy avasi rinteensä lauantaina 
26.11. klo 10. Samalla avattiin yleisölle myös ensilumen 
latu Luppoveden rannalla.

Tarja Terentjeff

Lauantai 3.12. auki klo 11.00-18.00

1.12. -14.12. auki klo 10-15, la 10-17 sunnuntaina suljettu
15.12. alkaen auki joka päivä klo 10-20

Tervetuloa

Syötteen leike
Täytetty porsaanleike (savuporo/maustejuusto) 
Pippurikastike Harleginkasvis  Kermaperuna 
(Keittiö auki 11.00-17.30)

Tule tutustumaan uuteen ravintolaamme
Meillä B-Oikeudet

TARJOUS! 4 täytteen pizzat sekä 0.33l juoma 9.00 €
Lounasbuffet tarjous 8.00 € (klo 11.00-16.00) 
Sinappi/silakkarullat
Jauheliha/pekonikääryleet
Pippurijuustokastike
Höyrytetty rakuunaporkkana
Perunamuussi
Runsas salaattipöytä,juomineen
Omenapiirakka/vanilakastike sekä kahvi

A la carte Tarjous 10.00 €

Hyvien kuvien takana

Yrittäjäristeillä palkitut: timanttiristit Tapio Räisänen (mikrofonin ääressä), Reino Pyyk-
könen, Raimo Kananen, Seija Kananen, Antero Ylisirniö (3. oik) sekä kultaiset yrittäjä-
ristit Terttu Vääräniemi, Hannu Ervasti ja Pentti Pylkäs.   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Oulun hallinto-oikeus on 
tehnyt päätöksen Hilkka 
Parkkisenniemen ja Tuija 
Mikkosen kunnallisvalituk-
sesta, koskien Pudasjärven 
kaupungin opetus- ja sivis-
tysjohtajan virkavalintaa, 
jossa valtuusto valitsi vir-
kaan kasvatustieteen tohtori 
Juha Vallan. Hallinto-oikeus 
on tutkinut asian ja hylännyt 
valituksen.

Päätöksessä ilmoitetaan, 
että hallinto-oikeus jättää 
tutkimatta Parkkisenniemen 
vastaselityksessään esittä-

Oulun Hallinto-oikeus 
hylkäsi Parkkisenniemen 
ja Mikkosen valituksen

mät asian valmistelussa nou-
datetun menettelyn virheel-
lisyyttä ja lainvastaisuutta 
koskevat valitusperusteet, 
koska mainitut valitusperus-
teet on esitetty valitusajan jo 
päätyttyä. 

Asian näin päättyessä 
hallinto-oikeus hylkää pää-
töksen täytäntöönpanon 
kieltämistä koskevan vaa-
timuksen. Hallinto-oikeus 
myös hylkää kaupungin oi-
keudenkäyntikulujen kor-
vaamista koskevan vaati-
muksen. (ht)
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Syötteen alueen yrittäjät ja 
Pudasjärven kaupunki jär-
jestävät Syöte tutuksi -päi-
vän lauantaina 2.12. Päivän 
tarkoituksena on tarjota pu-
dasjärveläisille sekä kaikil-
le muillekin alueella oleville 
mahdollisuus tutustua Syöt-
teen alueen palvelutarjon-
taan ja tulevaisuuden suun-
nitelmiin.

Syöte on viime vuodet ol-
lut voimakkaan kehityksen 
kohteena. Alueelle on kaa-
voitettu uusia rakennuspaik-
koja, uusia loma-asuntoja on 
rakennettu kymmeniä joka 
vuosi, alueen molemmat 
hiihtokeskukset ovat kehittä-
neet toimintojaan viimeisenä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
miljoonainvestoinnit uusine 
suksivuokraamoineen ja uu-
den parkin rakentamisineen. 
Syötteellä on nyt tekemisen 
meininki. Tälle talvelle on 
tulossa suuria ryhmiä ympä-
ri Euroopan ja tietysti paljon 
asiakkaita kotimaasta. 

Nyt jos koskaan on oikea 

Syöte tutuksi -päivä 
lauantaina 3.12.

aika tutustua Syötteeseen. 
Nyt se on myös helppoa. Pu-
dasjärven kaupunki tarjoaa 
maksuttoman kuljetuksen 
Kurenalan linja-autoasemal-
ta Syötteelle ja takaisin. Syöt-
teellä puolestaan toinen auto 
kierrättää ihmisiä tutustutta-
en alueeseen. Syötteen kier-
toajeluun voi tulla kyytiin 
kuka tahansa. Kuljetus Pu-
dasjärveltä edellyttää ennak-
koilmoittautumista.

Aikataulu:
Linja-auto Kurenalta Syöt-
teelle lähtee klo 11, 13, 15 ja 
17. Takaisin Kurenalle pää-
see klo 12, 14, 16, 21 ja illan 
viimeinen kuljetus lähtee klo 
24. 

Kiertoajelut Syötteellä 
lähtee Iso-Syötteen eturin-
teiden alta klo 12, 14, 16 ja 
18. Kiertoajelu kulkee reittiä 
Iso-Syöte eturinteet, Hotel-
li Iso-Syöte, Pikkusyöte ala-
asema, Hotelli Pikkusyöte, 
Aten Kotakahvio, Syötteen 
Eräpalvelut, Luontokeskus, 

Pärjänkievari ja Iso-Syöte 
eturinteet. 

Reitin varrella yrityk-
set esittelevät palveluitaan 
ja tarjouksiaan. Iltapäivällä 
voit nauttia after ski meinin-
gistä alueen ravintoloissa.  
Kuljetus Kurenalta edellyt-
tää ennakkoilmoittautumis-
ta. Ilmoittautumisen perjan-
taihin 2.12. klo 15 mennessä 
puh 08 822 052 tai sähköpos-
tilla osoitteeseen nevakivi@
nevakivi.fi.

Illan kruunaa mahtava 
ilotulitus jolla juhlistetaan 
uusi hiihtokausi avatuksi klo 
20. Ilotulitus järjestetään Iso-
Syötteen eturinteillä.  Ilotuli-
tuksen jälkeen meno jatkuu 
alueen ravintoloissa aina aa-
mun pikkutunneilla saakka.

Tapahtuman järjestäjät 
toivottavat kaikki tervetul-
leiksi tutustumaan Syötteen 
mutkattomaan meininkiin ja 
illan päätteeksi nauttimaan 
räiskyvästä ilotulituksesta.

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi 
laajentaa toimintaansa Syöt-
teelle. Jo nyt Sarajärvellä on 
käytettävissä työskentelyti-
la Syötteen Safaritalolla, jon-
ne hän tarvittaessa ja ajan-
varauksien mukaan pystyy 
menemään kosmetologis-
ten palveluiden merkeissä. 
Normaalisti Toritiellä toimi-
va naisyrittäjä kävi jo viime 
talvena kokeilemassa maa-
perää Syötteellä.

- Hiihtolomaviikolla lo-
mailijat ottivat erittäin hy-
vin vastaan tällaiset palve-
lut, jotka Syötteeltä vielä 
puuttuvat. Lomalaiset, var-
sinkin perheiden äidit, jot-
ka työelämässä ovat kiirei-
siä, haluavat lomalla nauttia 
esimerkiksi rentouttavista 
palveluista, kuten kuuma-
kivihieronnasta. Edellisel-
lä kerralla tuli niin mukavaa 
palautetta,että haluan yrit-
tää tätä uudestaan, Sarajär-
vi kertoo.

Vuonna 2009 perustetun 
yrityksen toimenkuva säi-
lyy muutoin aivan ennal-
laan. Uutena myyntiartikke-
lina yrityksessä on Energetix 
Wellness -magneettikorut.

Kosmetologipalveluita nyt myös Syötteelle

Myynnissä sekä hoidoissa 
käytössään Sarajärvellä on 
luomukosmetiikkaa ja mine-
raalimeikkejä. Peruskosme-
tologinpalveluihin kuuluvat 
kulmien ja ripsien kestovär-
jäys, kasvohoidot. Myös ren-
touttavat hoidot, kuten kuu-
makivihieronta, intialainen 
päähieronta ja rentouttavat 
kasvohoidot, kuuluvat pal-
veluihin.

Lisäksi hoitolassa voi saa-
da myös hänen miehensä 
tekemää reikihoitoa. Hoi-
tolassa Sarajärvi on ajanva-
rauksien mukaan, mutta jou-
lukuussa perjantai-iltapäivät 
ovat tuotteiden myyntiä var-
ten, jolloin voi käydä esimer-
kiksi joululahjaostoksilla.

Jenny Kärki

Sarajärvellä on käytettävissä työskentelytila Syötteen 
Safaritalolla, jonne hän tarvittaessa ja ajanvarauksien 
mukaan pystyy menemään kosmetologisten palvelui-
den merkeissä.

Syötteen luontokeskuk-
sen sali täyttyi lauantai-
na 19.11. kun aiheena oli 
”eläinkuntamme kiehto-
va ikänestori”, raakku. Jo-
kihelmisimpukkaa ja sen 
elämää valotettiin Raak-
ku-seminaarissa mones-
ta suunnasta. Aluksi palat-
tiin helmestyksen aikoihin, 
kun Taivalkosken Metsä-
kylältä kotoisin oleva Paa-
vo Vääräniemi muisteli 
helmenpyyntiä Iijoen ve-
sistössä 1900-luvun alku-
puolella. Vääräniemi oli 
helmenkalastajana aina 
vuoteen 1955, jolloin raak-
ku rauhoitettiin ensimmäi-
senä selkärangattomana 
Suomessa. 

 Parhaimmat apajat 
olivat silloin Korvuanjoen 
syvänteissä. Kokemus ker-
toi, millaisissa raakuis-
ta helmen saattoi löytää. 
Ryöstöpyynti vältettiin pa-
lauttamalla nuoret simpu-
kat jokeen jatkamaan kas-
vuaan ja lisääntymistään. 

Rauhoitus ei ole riittä-
nyt raakun turvaksi. Hel-
mestys loppui, mutta muut 
lajin menestymisen uhat 
ovat säilyneet: ojitukset, 
perkaukset, soiden kuiva-
tukset ja lohikalojen vaellu-
sesteet. Kymmenen vuotta 
sitten jokihelmisimpukka 
arvioitiin vaarantuneeksi 
lajiksi ja viimeisimmässä 
vuonna 2010 tehdyssä Suo-
men lajien uhanalaisuusar-
vioinnissa jo erittäin uhan-
alaiseksi. Raakun kohtalo 
onkin valitettava esimerk-
ki hitaasta ja huomaamat-
tomasta elinympäristön ti-
lan heikkenemisestä.

Vaikka raakulla on kor-
kein mahdollinen lain an-
tama suoja Suomessa, on 
sen suojelua käytännös-
sä tehostettava. Onneksi 
raakkukantojen palautta-
minen ei ole mahdoton teh-
tävä. Laji on poikkeukselli-
senpitkäikäinen ja säilyttää 
lisääntymiskykynsä koko 
elämänsä ajan, kun sen 

Raakku-seminaari 
kokosi salin täyteen

parikymppisenä saavuttaa. 
Peli ei ole menetetty, vaikka 
lisääntymisen onnistumises-
sa saattaa olla pitkiäkin tau-
koja ja jäljellä olevat yksilöt 
vanhoja. 

Simpukan  
nuoruusvaiheiden 
elinympäristövaatimukset 
ovat kuitenkin tiukat. Lajin 
jälkeläistuotanto on valtava, 
mutta uusia nuoria simpu-
koita ei synny, jos kotivesis-
tössä ei ole lohikaloja. Hedel-
möittynyt simpukantoukka, 
ns. glokidio, loisii talvikau-
den väli-isäntänsä, lohen tai 
taimenen kiduksissa ja pu-
dottautuu seuraavana kesä-
nä pohjaan. Pohjan on oltava 
sopiva, johon pieni simpuk-
ka voi kaivautua moneksi 
vuodeksi kasvamaan. 

Uusia keinoja suoje-
lun tehostamiseksi
Muistoista siirryttiin tähän 
päivään ja meneillään ole-
viin jokihelmisimpukkatut-
kimuksiin. Uusia keinoja raa-
kun suojelun tehostamiseksi 
selvitetään kansainvälisessä 
Raakku-interreg -hankkees-
sa, jonka projektipäällikkönä 
toimii Panu Oulasvirta Met-
sähallituksen Lapin luonto-
palveluista. 

Jokihelmisimpukan suo-
jelussa Pohjoismaat ja Ve-
näjä ovat avainasemassa. 
Suomesta tunnetaan tällä 
hetkellä 95 raakkujokea, jois-
ta lisääntyvä populaatio on 
35 vesistössä. Oulujoen ete-
läpuolelta laji on lähes koko-
naan kadonnut.

Iijoen vesistö on monel-
la tavalla merkittävä raakun 
suojelussa. Tämänhetkisen 
tiedon mukaan vesistössä on 
18 populaatiota, joista suurin 
osa on löytynyt aivan viime 
vuosina. Vesistöalue tarjo-
aa hankkeelle erityisen mie-
lenkiintoisen testaus- ja tut-
kimusalueen siitäkin syystä, 
että joen alkuperäiset vael-
luskalakannat ovat edelleen 
olemassa ja vaelluskalojen, 

lohen ja meritaimenen ko-
tiutus- ja -kalatiehankkeet 
ovat meneillään. Seminaa-
rissa Jyväskylän yliopiston 
professori Jouni Taskinen 
kertoi alustavia tuloksia Ii-
joen vesistöalueella tänä 
syksynä tehdyistä raakun 
isäntäkalatutkimuksista. 

Raakku on edelleen 
huonosti tunnettu laji.  Tut-
kimuksella haetaan koke-
musta myös siitä, onnis-
tuuko raakun poikasten 
kasvattaminen keinotekoi-
sissa oloissa ja kannan pa-
lauttaminen istuttamalla 
nuoria simpukoita jokive-
sistöön.

Kiireellisesti  
suojeltava
Suomen ympäristökeskuk-
sen tutkija Ulla-Maija Liuk-
ko puhui seminaariväelle 
ympäristöhallinnon näke-
myksistä ja mahdollisuuk-
sista raakun suojelemiseksi. 
Laji on luokiteltu kiireelli-
sesti suojeltavaksi.

Uusien kannan hoitokei-
nojen lisäksi on ensisijais-
ta toimia raakkuvesistön 
valuma-alueella varovai-
suusperiaatteella. Ajan-
kohtainen asia on esimer-
kiksi Livojoella. Vesistö on 
säästynyt turpeenkaivuun 
kuormitukselta ja niin tu-
lee olla jatkossakin. Vireil-
lä olevat hankkeet pitää 
haudata ja keskittyä arvok-
kaaksi vesistöksi määritel-
lyllä joella niin raakun kuin 
muunkin vesiluonnon vaa-
limiseen.

Nimikkoeläimensä kun-
niaksi tilaisuuden järjes-
tivät Pudasjärven luon-
nonsuojeluyhdistys ja 
Pohjois-Pohjanmaan luon-
nonsuojelupiiri yhdessä 
Syötteen luontokeskuksen 
kanssa. Seminaarilla yhdis-
tys juhlisti myös 40-vuotis-
ta toimintaansa.

Pirkko-Liisa Luhta ja 
Merja Ylönen

Kun etsit jotain aitoa, käsintehtyä

Tervetuloa  
KYNTTILÄTALOn 
pajamyymälään

avoinna:  ma-pe  10 -18,  la 10-14
Puistotie 2 (tori), 93100 Pudasjärvi

puh. 040-549 2063  www.kynttilatalo.fi



10 nro 48PUDASJÄRVI lehti

Pudasjärven Yrittäjien, 
kaupungin ja Fortumin yh-
teisesti puuhaamat joulu-
valot syttyivät perinteises-
sä joulunavauksessa, joka 
pidettiin keskiviikkoilta-
na 23.11 Pudasjärven to-
rilla. Pudasjärven Yrittäji-
en puheenjohtajan Heikki 
Parkkilan mukaan avauk-
seen oli kertynyt ennätys-
määrä ihmisiä. Hän korosti 
tervehdyksessään Pudas-
järvellä tapahtuneen vuo-
den aikana paljon ja ta-

Joulunavauksessa runsaasti tapahtumia ja yleisöä

pahtuneet asiat ovat olleet 
hyödyllisiä. Mm. kouluja on 
remontoitu. Hän näki myös 
positiivista yhteistyötä yrit-
täjien ja kaupungin välillä. Ti-
laisuuden juontaja Aune Ek-
dahl Pudasjärven Yrittäjistä 
ja Heikki Parkkila muistivat 
lahjalla yrittäjien puolesta 
Ranualle Kuriirin päätoimit-
tajaksi siirtyvää Iijokiseudun 
päätoimittajaa Pasi Haarahil-
tusta ja uutta päätoimittajaa 
Martta Oinas-Panumaa.

Kaupungin puheenvuo-

Ennen joulunavaustapahtumaa Pudasjärven Yrittäjät olivat kunnostaneet ja 
huoltaneet joulunvalot, jotka loistavat keskustassa tulevina viikkoina. Muun 
muassa kaikki noin 3000 lamppua on vaihdettu uusiin. Joulunavauspäivänä 
viimeisiä jouluvaloja asentamassa kaupungin sähkömies Aimo Ojala ja yrittä-
jien puheenjohtaja Heikki Parkkila yrityksensä H&S Parkkila Oy:n nosturiau-
toa käyttäen. (Kuva Piia Korvala)

Maria Catarina Luis oli muuttanut Pudas-

järvelle Angolasta. Hän sai kaupungin ter-

vetuliaispaketin hankekoordinaattori Virpi 

Harilahti-Juolalta. (Kuva Heimo Turunen)

ron käytti kehitysjohtaja 
Mikko Kälkäjä. Hän kiinnit-
ti huomiota lasten suureen 
määrään yleisön joukossa ja 
ihmettelikin puheita, joiden 
mukaan Pudasjärveä pide-
tään vanhenevan väen kun-
tana. 

-Pudasjärvelle on perus-
tettu 95 uutta yritystä vii-
meisen kolmen vuoden ai-
kana, kertoi kehitysjohtaja. 
Kälkäjän mukaan määrä on 
suhteessa suurempi kuin 
esimerkiksi Oulussa. Seura-

kunnan puolesta käytti pu-
heenvuoron diakoni Suvi 
Kipinä.

Joulupukki oli kolmen 
tontun kanssa tapahtumas-
sa mukana ottaen vastaan 
lasten jättämiä lahjatoivo-
muksia. 

Luutapalloturnaus ja 
uusien asukkaiden  
muistamista
Ennen joulunavausta pelat-
tiin Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Paula 

Ylitalon junailema luutapal-
loturnaus, johon otti osaa 
kuusi eri joukkuetta. Kar-
hupajan porukka vei voiton, 
toiseksi tuli liikkuva koulu 
–hanke. Mammafutaajat luu-
tivat itsensä kolmansiksi, lii-
kuntaa kaikille –hankkeen 
ollessa neljäs. Seuraaville si-
joille pääsivät Maahanmuut-
tajien koulutushanke ja Luu-
tatonttujen –ryhmä. Pelin 
tuomarina toimi Martti Leh-
mikangas.

Pudasjärven kaupunki oli 

kutsunut tapahtumaan eri-
tyisesti uusia yrittäjiä esit-
täytymään ja verkostoitu-
maan muiden paikallisten 
yritysten sekä asukkaiden 
kanssa. Myös uusia asuk-
kaita oli kutsuttu paikalle, 
joita on muuttanut Pudas-
järvelle tänä vuonna noin 
300. Paikalle saapuneille 
noin 50 uudelle asukkaal-
le annettiin tervetuliaispa-
ketti.

Joulunavaukseen oli saapunut mukava määrä yleisöä. 
(Kuva Lauri Koivuluoma)

Luutapalloturnauksessa kolmanneksi sijoittuneet Mammafutaajat menossa palkittavaksi. 
(Kuva Lauri Koivuluoma)

Joulupukki ja tontut lauloivat joululauluja. Onkohan pojalla orren päällä hyvät näky-mät? (Kuva Lauri Koivuluoma)

Maalitilanteita riitti 
luutapallo –peleissä 
(Kuva Lauri Koivuluoma).
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UUDISTUNUT

T U N T U R I  V A I N  K A H D E N  T U N N I N  A J O M A T K A N  P Ä Ä S S Ä

ISO-SYÖTE

FAKTA:
16 rinnettä • 10 hissiä • Lasten Lumimaa • Snowpark

UUDISTUNEET:

• Snowpark - n. 1000 m, 3 linjaa, Jibbailualue...

• Vuokraamo - yksi Suomen moderneimmista

•  Lumetusjärjestelmä - rinteisiin entistä aikaisemmin

•  Hiihtokoulu - monipuolisempaa opetusta 

www.syote.fi

S U O M E N  E T E L Ä I S I N  T U N T U R I
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Iso-Syötteen Snowpark on nyt entistä 
ehompi. Kesän aikana kaivuri möyri parkin 
kimpussa ja tulosta syntyi. Lautailijoille ja 
new school -laskijoille on alkavalla kaudel-
la tarjolla uudelleen muotoiltu ja aikaisem-
paakin leveämpi ja pitempi parkki. 

Kilometrin mitallaan se on yksi Suomen 
pisimmistä ja muutenkin yksi parhaista 
– monien mielestä koko valtakunnan yk-
könen. Ylhäältä saakka kulkee nyt kolme 
eri linjavaihtoehtoa, joilla on taitotason 
mukaan valittavana lisää erilaisia suoritus-
paikkoja. Puolesta välistä rinnettä laskulin-
joja on jopa viisi. Ja erityisesti monipuoli-
suutta hakeville sopii Jibbailuparkki.

Snowparkin valaistusta on myös paran-
nettu ja poistumispaikkoja hissilinjalle on 
tullut lisää. Tämän ansiosta parkki voidaan 
avata kolmessa osassa lumetuksen edetessä 
alarinteestä kohti huippua.

Suomen huippuihin kuuluva lumilautailija 
Saku Tiilikainen vieraili Iso-Syötteella en-
simmäisen kerran viime talvena. Hän tal-
lensi elokuvaprojektiinsa kuvausryhmänsä 

kanssa pätkiä Iso-Syötteen rinteillä viiden 
päivän ajan. Tiilikainen tykkäsi näkemäs-
tään ja kokemastaan. Kehuja saivat eten-
kin Snowparkin pituus ja mahdollisuudet 
temppujen tekemiseen.

”Snowparkissa on monipuolisia hyppyreitä 
niin aloitteleville kuin kokeneille lautaili-
joille. Reilejä on tosi paljon ja ne on sopi-
vasti sijoitettu pitkin parkkia. Myös muil-
ta palveluiltaan Iso-Syöte oli juuri sopiva 
paikka kuvauksiimme”, hän totesi.

Tiilikainen tietää mistä puhuu, sillä hän 
kiertää aktiivisesti kansainvälisiä kisoja. 
Lautailu on vienyt hänet Uuteen-See-
lantiin saakka. Filmauksiin Iso-Syötteellä 
osallistui myös Enni Rukajärvi, joka taitu-
roi Snowparkissa muun muassa slopesty-
len MM-kultaa ja X-Games-voiton tuo-
neilla taidoillaan.
Saku Tiilikainen antaa tunnustusta myös 
Iso-Syötteen rinteiden kehittämissuunni-
telmille. Jo kaudella 2011–2012 kuvaus-
ryhmä pääsee kokeilemaan Snowparkin 
uusia laskulinjoja.
www.isosyotesnowpark.com

Vuosikymmeniä palvelleen vuokraamora-
kennuksen tilalle on Iso-Syötteelle noussut 
täysin uusi vuokraamo. Hiihtokeskus Iso-
Syöte Oy päätyi uudisrakentamiseen, sillä 
vanha vuokraamo jäi vääjäämättä liian pie-
neksi jatkuvasti kasvaneiden asiakasmääri-
en vuoksi. 

Vastavalmistunut vuokraamo on pari kertaa 
vanhaa suurempi ja tarjoaa huippuluokan 
palvelut. Kätevää on sekin, että asiakkaat 
saavat nyt kaikki tärkeimmät rinnepalvelut 
saman katon alta. Uusissa tiloissa voi paitsi 
vuokrata välineitä myös ostaa hiihtokoulun 
palveluja ja hissilippuja. Lisäksi rakennuk-
sessa sijaitsee yleisö-wc.

”Vuokraamossa on nyt hulppeasti tilaa ja 
avaruutta. Sen pinta-ala on kasvanut paris-
tasadasta neliöstä yli neljäänsataan neliöön. 
Lisäksi asiakaspalvelua parantavat ja no-
peuttavat käyttöön otettavat itsepalvelupis-

teet ”, kertoo Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy:n 
toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.

Rakennukseen ulottuu myös koko alueen 
kattava tietoliikenteen valokuituverkko, 
mikä mahdollistaa muun muassa kes-
kitetyn hissien valvontajärjestelmän ja 
etäohjauksen. Lisäksi verkko nopeuttaa 
kassajärjestelmää ja välittää rinteille asen-
nettujen web-kameroiden kuvaa. Näin voi-
daan ihailla esimerkiksi temppuilua Snow-
parkissa. Rakennuksessa on muutakin 
huipputekniikkaa kuten sisäinen infojär-
jestelmä, monojen kuivausjärjestelmä, ku-
lunvalvonta ja ovien automaattinen lukitus.

Vanhasta rakennuksesta jäljelle jääneessä 
osassa on hiihtokeskuksen uusi huoltoti-
la. Aikaisemmin hiihtokoulun toimistona 
ollut rakennus puolestaan on siirretty toi-
saalle.

Snowpark on nyt entistäkin

MONIPUOLISEMPI
Huippuluokan palvelut

UUDESTA VUOKRAAMOSTA

“Uudelleen muo-
toiltu ja aikaisem-

paakin leveämpi 
ja pitempi parkki.”

Lumetusjärjestelmä
tykittää tehok-
kaammin

Iso-Syöte on lumisuudestaan tunnettu, 
mutta toki lumetustakin rinteissä tarvi-
taan. Hiihtokeskus Iso-Syöte on kohen-
nellut lumetusjärjestelmäänsä niin, että se 
on nyt tehokkaampi kuin koskaan. Se saa 
tykitettyä rinteet kuntoon entistä aikai-
semmin ja entistä tehokkaammin.
”Koko rinnealueen lumetusteho on nos-

tettu kaksinkertaiseksi. Uusi paineenko-
rottamo ja uusi putkisto mahdollistavat 
tekojärvi Luppoveden täysimääräisen 
hyödyntämisen lumetuksessa. Erityisesti 
uudistukset kohentavat eturinteiden ja 
perherinteiden lumetusta”, toteaa toimi-
tusjohtaja Jorma Terentjeff.

Kausikortit nyt myynnissä www.syote.fi

“Rinteitä auki 
alle viikossa!”
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”Vuokraamossa 
on nyt hulppeasti 

tilaa ja avaruutta.”

”Freeride-rinnealuetta 
uudistettiin.”

Kausikortit nyt myynnissä www.syote.fi

Vapaalaskijoille
huikeat olosuhteet
Mainion sijaintinsa ja hienojen ilmasto- ja puusto-
olosuhteidensa ansiosta Iso-Syöte vetää vapaalaskijoita 
heti alkutalvesta lähtien. Rinteiden puusto suojaa lunta, 
joten tuuli ei pääse tuhoamaan puuteria. Lumi pysyy 
pehmeänä ja juuri sopivana laskemiselle.

Ja puuteria kaipaa muun muassa parikymmentä vuotta 
lasketellut Mikko Rapeli. Neljä vuotta sitten hän järjes-
ti Iso-Syötteellä ensimmäiset freeride-kisat. Rennosta 
vapaalaskutapahtumasta on tullut jo perinne. Saksassa 
asuva Rapeli pyrkii ajoittamaan lomansa niin, että pää-
sisi Iso-Syötteelle ainakin kerran talvessa ja juuri kisojen 
aikaan.

Vapaalaskussa on vauhdin hurmaa ja jännitystä. Las-
kijan on väisteltävä puita ja kiviä sekä varauduttava 
äkillisiin jyrkänteisiin. Rinteiden ulkopuolelle lähtevän 
kannattaa huomioida muutamia välineisiin ja turvalli-
suuteen liittyviä seikkoja. Mikko Rapeli vinkkaa, että 
leveät telemark- tai alppisukset kantavat hyvin, jolloin 
laskija pysyy paksun puuterin pintakerroksessa.

”Lisäksi kannattaa pitää kypärää, ja suosittelen muiden-
kin suojien käyttämistä. Niitä on hyvä käyttää tavalli-
sessakin rinteessä laskiessa. Freeride-reiteille tulisi myös 
aina lähteä porukalla” hän muistuttaa.

Hiihtokeskus on uudistuksissaan huomioinut vapaa-
laskijoiden toiveet. Freeride-rinne on osa keskuksen 
rinnekarttaa ja uusia laskureittejä on rakennettu puita 
sopivasti raivaamalla. 

City Sport ja 
Iso-Syöte 
yhteistyöhön 
City Sport ja Hiihtokeskus Iso-Syöte Oy 
aloittavat yhteistyön, joka tuo molempien 
asiakkaille monenlaista huvia ja hyötyä. Sen 
eri muodot ovat parhaillaan osin suunnitteil-
la, osin jo päätettyjä. Tuloksia näkyy ja tun-
tuu jo alkavan kauden aikana.
Kauppias Miika Uusitalo City Sportista ja 
toimitusjohtaja Jorma Terentjeff Hiihto-
keskus Iso-Syöte Oy:stä sanovat molemmat 
yritysten lähtevän yhteistyöhön innokkain ja 
avoimin mielin.
”Olemme valmiita kehittämään yhteistyötä 
pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Samanlai-
nen henki vallitsee myös Iso-Syötteen po-
rukan keskuudessa. Ja Iso-Syötehän tarjoaa 
uudistusten jälkeen entistäkin mahtavam-
mat olosuhteet ja sijaitsee sopivan lähellä 
Oulua”, sanoo Uusitalo.
Yritysten suunnitelmien mukaan City Sport 
esimerkiksi on eri tavoin mukana tapah-
tumissa ja kilpailuissa, joita Iso-Syötteellä 
järjestetään laskettelijoille, lautailijoille ja 
vapaalaskijoille. Se voi myös tarjota välinei-
den testausmahdollisuuksia ja pitää rinteissä 
teemapäiviä.
”Toivon myös, että City Sportille tulisi oma 
pieni soppi Iso-Syötteelle”, lisää Jorma Te-
rentjeff.
Iso-Syöte alkaa puolestaan näkyä City Spor-
tissa. Tarkoitus on muun muassa, että liik-
keen laskettelu- ja lautailuosastolle tulisi sa-
maa televisiokuvaa, joka pyörii Iso-Syötteen 
alueen infoverkossa. Näin asiakkaat voisivat 
virittäytyä oikeaan tunnelmaan ja näkisivät 
reaaliaikaisesti vaikkapa temppuilua snow-
parkissa. 
City Sport on 36 vuotta toiminut täyden 
palvelun urheilu- ja vapaa-ajan liike, jolla on 
myymälät Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä 
ja Levillä.

TIMPAN
KURKIHIRSI
Laadukkaat
loma-asunnot

Tutustu:
www.timpankurkihirsi.fi
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Iso-Syötteen päähissien vieressä on las-
ten oma Lumimaa, jossa riittää tekemis-
tä. Lumimaassa tenavat voivat telmiä tai 
harjoitella liikkumista suksilla. Tasapai-
noa sopii harjoitella karusellihississä tai 
rinnettä voi nousta ylös ilmaisella tai-
kamattohissillä tai naruhissillä. Lumi-
maassa on myös nappihissi, josta pääsee 
pois kolmessa eri kohdassa. 

Rinteitä on kaksi – ja molemmissa riittää 
leveyttä ja pituutta. Mittaa niillä on 400 
metriä ja profiililtaan ne ovat leppoisia. 
Näitä rinteitä on kesän aikana myös le-
vennetty rutkasti. Näin rinnealueella on 
tilaa viilettää turvallisesti. Kokeneem-
mille menijöille on lasten oma kumpa-
reikko, aaltoladut sekä minireilejä. 
Lumimaassa asustavat myös ilmielävät 

porot, Musti ja Lysti! Lastenhoitopai-
kassa, Lapsiparkki Hippulassa, perheen 
junioreista huolehtivat ammattitaitoiset 
lastenhoitajat lauantaisin sekä sesonkina 
joka päivä. 
Iso-Syötteen hiihtokoulu on erikoistu-
nut lapsivieraisiin. Heitä ovat opetta-
massa ammattitaitoiset opettajat, jotka 
saavat lapsivieraat viihtymään rinteessä.  

Hiihtokoulu muun muassa järjestää ke-
väällä joka lauantai leikkimieliset rata-
laskukisat alle 13-vuotiaille.

Hiihtolomaviikoilla 8, 9 ja 10 on päi-
vittäin Mustin ja Lystin seikkailuoh-
jelmaa perheen pienimmille. 
www.syote.fi/fi/rinteet/iso-syote/
lasten+lumimaa

caravan

viihdy  ja herkuttele
PecasBurger
Herkulliset hampurilaisan-
nokset, kebabit ja salaatit
Palvelemme hiihtokaudella 
Romekievarin kiinteistössä.
Puh. 040 1371600
 
 

SyöteCaravan
Caravan alue tunturin 
sydämessä. Paikkoja myös 
viikonloppukävijöille.
P. 0400 499215

Pärjänkievari
Pizza ja A’laCarte ravintola 
takarinteiden juurella. An-
nokset myös kotipakettiin.
Viihderavintola Legenda 
avoinna pe ja la iltaisin.
Puh. 0400 499216

Romekievari
Monipuolista syötävää sämpy-
löistä HotWings annoksiin.
Tilauksesta Fondue ja HotWings 
illalliset. Myös kotipakettiin.
Puh. 040 1371600

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte  |  www.syotecaravan.fi

Romekievarin SaunaBaari
Hyvää musaa moneen makuun, 

Suomipopista uusimpiin hitteihin. 
Palvelemme pe ja la alk. klo 20.

Meillä näkyy UrhoTV
Puh. 040 1371600

Iso-Syötteen uudistukset yltävät myös 
hiihtokouluun. Koulun uutena vetäjänä 
aloittanut Mikko Terentjeff lupaa, että 
alkavana talvena sen toiminta on entistä 
monipuolisempaa ja vilkkaampaa. Punai-
sena lankana hän pitää sitä, että hiihto-
koulu kytketään tiukemmin yhteen Iso-
Syötteen muun rinnetoiminnan kanssa.
Vinkkejä toiminnan kehit-
tämiseen Terentjeff haki 
viime talvena Itävallassa 
järjestetystä Kansainvä-
lisestä hiihdonopetta-
jien kongressista sekä 
kesän aikana Uudes-
ta-Seelannista, jossa 
hän toimi eräässä 
maan suurim-
mista hiihto-
keskuksista 
lautaopetta-
jana. Keskus 
työllisti 450 
h i i h d o n -
opettajaa! 

Mitä sitten on 
luvassa? Mikko Te-
rentjeff on ehtinyt 
suunnitella jo use-
ampikin uusia juttu-
ja. Luvassa on muun 
muassa paketteja, jot-
ka sisältävät välineiden 
vuokraamisen, hissiliput 
ja hiihtokoulun opetuksen, 
missä käydään läpi laske-
misen perusteet ja rinne-
käyttäytyminen. Varsinkin 

aikuiset saattavat lähteä laskemaan aivan 
kylmiltään, vaikka tulisivat rinteeseen en-
simmäistä kertaa elämässään.
”Laskeminen on paljon mukavampaa, jos 
siihen saa ensin vähän opastusta. Ja on-
han tässä kysymys myös turvallisuudesta 
– sekä omasta että muiden rinteessä puu-
haavien”, hän mainitsee.
Yleensäkin Mikko Terentjeff haluaisi 
madaltaa hiihtokouluun tulemisen kyn-

nystä. Hän korostaa, että opettajat eivät 
suinkaan ole vain aloittelijoita tai lapsia 
varten. Hiihtokoulu auttaa enemmän 
kuin mielellään, jos vaikka jo pitkään 
rinteessä viihtynyt haluaa kehittää 
jotakin laskettelun tai lautailun osa-

aluetta, vaihtaa lajia, saada 
uusia vinkkejä tai jokin yk-

sityiskohta omassa teknii-
kassa ei tunnu toimivan.

Lisäksi Terentjeff on 
kaavaillut, että tam-
mikuusta lähtien joka 
sunnuntai Iso-Syöt-

teellä pidettäisiin noin 
kolmen tunnin mittainen hiih-
tokoulu tai ehkä pikemminkin 
valmennussessio – Iso-Syöt-
teen YouthCamp. Kohderyh-
mänä ovat jo hiukan lajia ko-
keilleet Oulun seudun nuoret. 
Campin tarkoituksena on oppia 

laajemmin lajin saloja välinehuol-
losta lähtien. 

Tarkemmin nettisivuilta 
www.syote.fi/Iso-Syöte/hiihto-
koulu.  

Hiihtokoulun 
kautta rinteeseen

”Laskeminen on paljon muka-
vampaa, jos siihen saa ensin 

vähän opastusta.”
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Lukijan kynästä

Toivottavasti ”nautit” nyt sinisestä jouluvalosta, jonka varastit 
pihapensaastamme sunnuntaina 20.11. puolenyön jälkeen. Olim-
me laittaneet valon itsemme sekä ohikulkijoiden (toivottavasti) 
iloksi. Jätit vielä muuntajan paikoilleen, käy ihmeessä hakemassa 
se,  saatat tarvita sitä. Tulethan reilusti päiväsaikaan niin voimme 
kasvotusten toivottaa hyvää Joulua.

Jouluvalovaras Kallentiellä

Sinä joka 25.11. iltapv.llä kulkiessasi Kurentiellä polkupyörällä, 
aikomuksesi oikaista! rikoit/katkoit orapihlaja- aitaa, otit kyltin  
mukaasi!!!. Ystävällisesti palauta kyltti samaan paikkaan, tv. rivi-
talossa asuva

Kylttivaras Kurentiellä

Kaupunginhallitus käsitte-
li ja hyväksyi 29.11 kokouk-
sessaan Laajakaista kaikille 
–hankkeen harvaan asutun 
alueen laajakaistaselvityk-
sen ja päätti varautua ole-
maan mukana hankkeen to-
teuttamisessa.

Laajakaistayhteys on ny-
kykodissa yhtä tärkeä pe-
rustoiminto kuin lämmitys, 
sähkö ja vesijohtoverkosto. 
Sen avulla voimme olla yh-
teydessä ympäröivään maa-
ilmaan ja käyttää monipuo-
listuvia sähköisiä palveluita. 
Moderni tietoliikenne vaatii 
yhä suurempaa tiedonsiir-
tonopeutta. 

Valtioneuvoston tavoi-
te on saada nopea laajakais-
tayhteys kaikkiin suoma-
laistalouksiin vuoden 2015 
loppuun mennessä. Kiinteä 
valokuituliittymä on nopeu-
deltaan ja toimintavarmuu-
deltaan ylivertainen ja riittää 
kaikkiin nykyisiin ja tule-
vaisuuden nettipalveluihin 
ainakin 50 vuodeksi. Kun 
kuitu tulee lähemmäs tuki-
asemia, myös langaton yhte-
ys paranee.

Nopea yhteys tuo 
palvelut kotiin
Valokuidun kautta toimivalla 
laajakaistayhteydellä hoitu-
vat kaikkien kiinteistöjen tie-
toliikenne- ja viestintäpalve-
lut. Valokuituyhteys korvaa 
niin perinteisen puhelin- ja 
nettiyhteyden kuin kaapeli-, 
antenni- ja satelliitti-tv:n.

Huippunopeaa valokui-
tuyhteyttä tarvitaan silloin 
kun hyvälaatuista liikku-
vaa kuvaa katsotaan verkon 
kautta, ladataan ja lähete-
tään isoja tiedostoja tai kun 
useita tietoliikennepalveluja 
käytetään yhtä aikaa. Nopea 
yhteys avaa oven myös tule-
vaisuuden palveluille.

Nopean yhteyden etui-
na on, että kaikki kodin tie-
toliikennepalvelut voidaan 
hoitaa yhden yhteyden kaut-
ta ja vaihtoehtoja on enem-
män. Valokuitu tuo uuden 
tavan katsella tv:tä, runsaan 
valikoiman kanavia ja tilaus-
videoita. Internetpuhelimel-
la voi soittaa mihin puheli-
meen tahansa.

Lääkäri voi olla yhteydes-
sä potilaaseen huippunope-
an yhteyden avulla. Verkon 
kautta tarjottavien hoivapal-
veluiden ansiosta syrjäseu-
tujen vanhukset voivat asua 
kotona entistä pidempään 
ja saavat nappia painamalla 
yhteyden terveyden-hoita-
jaansa, kodinhoitajaansa, lä-
heisiinsä jne..

Etätyöskentely  
tehostuu 
ja koulutustarjonta laaje-
nee, koska valokuituverkko 
tuo uudenlaisia työskente-
lymahdollisuuksia ja tehok-
kuutta kotitoimistoihin, kun 
tieto siirtyy nopeasti. Oppi-
laitokset voivat hyödyntää 
nopeaa yhteyttä tarjoamalla 
uusia tapoja opiskella kuten 

Tehokas tietoliikenne edellyttää valokuitua

Sain kutsun tulla osallistu-
maan Sarakylän Vielä virtaa 
- virikepäiville 22.11. Niinpä 
tiistaina aamulla suuntasin 
autonkeulan kohti Sarakylän 
koulua. Menomatkalla ihas-
telin kuuraista maisemaa ja 

jäätyneitä vesistöjä. Liuk-
kaasta kelistä johtuen kaar-
sin koulun pihaan hieman 
viimetipassa.  Koululla oli-
kin täysi tohina jo meneil-
lään virikepäivien osalta, 
jota säesti koululaisten iloi-
nen hyörinä ja pyörinä. Jur-
mun Iivari oli järjestellyt sa-
liin istumapaikat valmiiksi; 
virikepäivät saivat luvan al-
kaa. 

Aloitimme kuulumis-
ten vaihtamisella ja samal-
la osallistujat esittelivät it-
sensä sekä mistä päin kylää 
ovat tulleet virikepäiville. 
Nimimuistini on valitetta-
vasti huono, enkä millään 
onnistu muistamaan niitä. 

Lupaan kuitenkin hiljalleen 
opetella kaikkien nimet ja 
vieläpä yhdistämään ne oi-
keisiin henkilöihin. Autat-
tehan Sarakyläläiset minua? 
Esittelykierroksen jälkeen 
liikuntatuokiossa jumpattiin 
hieman. Näin saatiin krop-
paan vähän liikettä ja läm-
mintä. ”Kotiläksyksi” virike-
päiväläiset saivat muutaman 
huoltoliikkeen, millä saa-
daan lihasvoima pysymään 
hyvänä. Liikunnan jälkeen 
olikin aika lähteä ruokaile-
maan. Emännät olivat loihti-
neet makoisan lihakeiton ty-
kötarpeineen. Toki meidän 
piti vähän jumppauttaa aivo-
jakin ja niinpä vatsat pullol-

kielikursseille kotoa käsin.
Yrittäjien ja elinkeinon-

harjoittajien toimeentulo var-
mistuu, koska haja-asutus-
alueilla nopea yhteys avaa 
uusia toimeentulon mahdol-
lisuuksia. Monille yrittäjille 
se on elinehto. Liike-elämän 
työtehtäviä voidaan nopean 
yhteyden avulla tehdä kotoa 
käsin. Tällaisia ovat muun 
muassa tekniset suunnittelu-
tehtävät, ohjelmointi ja muut 
itsenäiset työtehtävät.

Turva- ja  
valvontapalveluihin 
tulee uutta helppoutta ja luo-
tettavuutta, koska erilaiset 
turvallisuutta lisäävät etä-
valvonta- ja hälytyspalvelut 
toimivat nopean yhteyden 
kautta luotettavasti. Netti-
yhteydellä maatalousyrittä-
jä voi mistä tahansa tarkis-
taa, että navetassa kaikki on 
hyvin.

Palvelutarjonta lisää kun-
nan kilpailukykyä ja elin-
voimaa, koska toimivat tie-
toliikenneyhteydet lisäävät 
kunnan kilpailukykyä ja 
elinvoimaa. Asukkaiden 
saaman laajemman palve-
lutarjonnan ja uusien toi-
meentulo-mahdollisuuksien 
ohella nopea yhteys mahdol-
listaa myös esimerkiksi kun-
tien väliset palvelukokonai-
suudet. Myös veden käyttöä 
ja laatua voi seurata reaa-
liaikaisesti. Tulevaisuuden 
mahdollisuuksia ovat muun 
muassa uudet sähköiset ter-

veydenhuolto- ja asiointipal-
velut.

Hyvä lukija, mietipä ti-
lannetta jossa puhelin toimii 
ongelmitta, nopeat nettiyh-
teydet toimivat ilman viivei-
tä tai taukoja, televisiossa on 
paljon kanavia ja ne näkyvät 
häiriöttä ja ilman lumisadet-
ta talvellakin. Olisihan lep-
poisa ja rauhoittava tilanne?

Olemme suunnittelemas-
sa nopean laajakaistaverkon 
rakentamista koko alueel-
lemme. Hanke on laaja ja se 
vaatii melkoisen kaapeliver-
kon alueellemme. 

Tarkoitus on rakentaa 
laajakaistarunkoverkko kai-
kille kylille ja tuoda verk-
kopalvelu ”pirttiin” saakka 
käyttäjille. Runkoverkon ra-
kentamiseen on mahdollis-
ta saada voimakasta tukea 
EU:lta, valtiolta ja kunnal-
ta ja myös taloliittymiin on 
saatavissa tukirahaa. Tavoit-
teena on saada kohtuuhin-
tainen, toimiva ja palvele-
va yhteys kaikille alueemme 
asukkaille.

Hanke ajoittuu useam-
malle vuodelle ja sen on tar-
koitus olla valmis vuonna 
2015. Jos hanke toteutuu niin 
kuin suunnittelemme, niin 
ensimmäiset taloudet kytke-
tään uuteen laajakaistaverk-
koon jo ensi syksynä.

Laajakaistaterveisin
Jari Jussila

laan aloimme pelata Aliasta. 
Nopeus oli valttia sanaseli-
tyspelissä, sen saimme huo-
mata. Mukana päivässä oli 
myös puuhanainen, Kaisa 
Nivala, jota saimme onni-
tella hiljattain olleen merk-
kipäivän johdosta. Hän sai 
kyläyhdistykseltä uuden os-
toskorin, jolla voi Kurenal-
la käydessään tuoda ostok-
set kotiin. 

Tähän liittyi pieni huu-
morilla höystetty alustus ja 
korikaan ei toki ollut ihan ta-
vallinen. Siitä enemmän toi-
sella kertaa. Ikinuori Kai-
sa tuo tarmokkuudellaan ja 
valoisuudellaan tekemisen 
meiningin kylätoimintaan. 

Sarakylässä virtaa vielä
Ja kun kylällä on niin toime-
liasta väkeä, kuin Saraky-
lässä on, niin homma toimii 
kuin elokuvissa. 

Tyytyväisten ja onnel-
listen ihmisten kanssa aika 
rientää kuin tuulessa leh-
det. Niin taas tälläkin kertaa. 
Iloisella ja hyvällä mielellä 
lähdin ajelemaan Kurenalus-
taa kohden ja mietin päivän 
aikana kuulemiani asioita. 
Mielelläni palaan Saraky-
lään vastakin. Minun pitänee 
pyytää nimilista osallistu-
jista, niin voin alkaa opette-
lemaan nimiä. ”Nimitent-
ti” lienee paikallaan kevään 
korvassa. 

Näin joulun odotuksen 

aikaa elettäessä haluan toi-
votella kaikille leppoisaa al-
kutalvea. 

”Aavistus talvesta saapui 
tänään/Hentoiset lumihiu-
taleet leijailivat taivaalta alas 
– sulaen vesipisaraksi het-
kessä tavoitettuaan maan-
pinnan/Hetkeksi nurmik-
ko sai kuorrutteen ylleen,/
maistella talven tuntua/Au-
ringonsäteet tanssahtelivat 
kirkkaana/Pakkaspolkkaa 
tässä odotellaan

Häivähdys talvesta sai 
hymyn kasvoilleni”

Paula Ylitalo
vapaa-aikaohjaaja 

Vielä virtaa virikepäivien osallistujat 
Sarakylän voimistelusalissa.

Kaisa Nivala.

Kuntamme terveyspalveluista on tehty Ammattikorkeakoulun 
oppilastyönä kuntalaisilta (asiakkailta) otantakysely, joista 80 
prosenttia oli tyytyväisiä, vaikka lääkäripula onkin haitannut. 

Tämä on tosi hyvä selkänoja, kunnanjohdolle ja keskeisille 
luottamushenkilöille, kun otetaan huomioon talouden tiukan so-
peuttamisohjelman läpivieminen kaikilla aloilla, minkä valtuusto 
on yksimielisesti hyväksynyt, samoin kuin sopeuttamisajan vuo-
sittaiset talousarviotkin. Viranhaltijat ovat asiat valmistelleet ja 
kaupunginhallitus niistä valtuuston linjauksen mukaan päättänyt 
ja pannut täytäntöön. Onhan tämä touhu koskettanut muutok-
sena kaikkia hallinnon aloja, myös teknistä puolta, missä moni-
en varsinaisten työntekijöiden työtehtävät jatkuvat eri yritysten 
palkkalaisina. Tutkimuksen mukaan työntekijät tuntuvat olevan 
työnantajaansa ja tehtäviinsä tyytyväisiä ja on aiemmin pätkis-
sä työskennelleetkin saaneet lupauksia vähän pitemmistä työ-
jaksoista, joka on mielestäni hyvä asia työntekijöiden kannalta. 
On mielestäni ymmärrettävää, että jos työntekijät kunnasta on 
siirtynyt firmoihin, ei kait siltä osin pomojakaan tarvitse - tun-
tuu vähän järjettömältä. 

Olen sitä mieltä ja varmaan monet muutkin, että jos ensivuo-
den talousarvioon on henkilöstökulujen määrärahoihin mah-
dollista satsata, niin se on linjakkaasti sairaanhoidon ja vanhus-
hoidon määrärahoihin. Siellä tarvitaan käsipareja työntekoon. 

Nyt valitettavasti lautakuntatason päätöksissä tärkeysjärjes-
tys ja aiemmin linjatut (lue sovitut) asiat näyttävät unohtuneen. 
Jos kuitenkin halutaan, että ranttaliksi menee, niin kai sitten, 
mutta ei sittenkään kannata lähteä ketään henkilöinä haukus-
kelemaan. 

Kaikesta huolimatta hyvää pimeyden aikaa.
Erkki Honkanen

Tutkimuksen mukaan terveys- 
palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä
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HEHKULAMPUT
10 kpl 40 ja 60w

3,95

KYNTTILÄLAMPUT
10 kpl 25 ja 40w

4,95
satsi satsi

KOTIPARTURISETTI

9,95
-4 ohjauskampaa
-Puhdistusharja
-Kampa
-Sakset
-Öljy

LED OTSAVALO
LIPPALAKKIIN

2,95
SULATUSKAAPELIT

4 metriä

79,50

LATTIANLÄMMITYS-
KAAPELIT 
800w

alk.89,- 39,50 109,50
VERHOTANGOT

5,90
LÄMPÖPUHALTIMET

KOLMELLESADALLE 
LAPSELLE YLLÄTYS!!

HIEKOITUS-
SEPELI
25 kg

säkki
6,90

KATUHARJA+VARSI
Yhteishintaan 

3,-

RUOHOMATOT
eri värejä

16,90
metri

OPAL
SISÄ-ULKOLÄMPÖ-
MITTARI

6,90

6,90

OTSO
Huopavuori-
kumikengät

39,90 44,90
AXXON
Kelkkahanskat

13,90
NIVELAKSELIT

OTSO
Kelkkakengät

alk. 59,- 11,95 9,90

PILKKILAAVU

19,95

alk.alk. alk.

alk.

NEOPREENI
KÄSINEET

WILDA
SORMISTIMET

VOIMATEIPPI
48mmx50m

WC -ISTUIMET

PESUALTAAT

14,90
alk.
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Tero Soronen on kanakoi-
raharrastaja Pudasjärvellä, 
jonne hän muutti tyttöystä-
vänsä perässä. Sorosen van-
hemmat ovat paikallisia ja 
paikkakunnalla asuu myös 
paljon sukulaisia, mutta seu-
raavaksi tärkein asia seudul-
la on mahtavat maastot sekä 
valmis tietämys siitä, mis-
tä kanalintuja löytyy – ja on 
aina löytynyt!

Soronen kuuluu myös 
Yli-Siuruan metsästys seu-
raan Ukkolan perikunnan 
maiden kautta, mikä mah-
dollistaa lapsuudesta tuttu-
jen maiden käyttöä.

- Tämän metsästyskau-
den aikana sain iloikse-
ni huomata, että riekon pe-
sintä on jälleen onnistunut 
hienosti. Joka vuosi puhu-
taan, että hukassa ovat, mut-
ta aina lintuja on ja ne löy-
tyvät hyvän koiran avulla. 
Tämän vuoden paras reissu 

Gordoninsetterit kanalintujen kintereillä

oli kun yhden päivän aika-
na näin arviolta 80 riekkoa ja 
yhden pyyn. Välillä toivoin-
kin, että olisipa muitakin lin-
tuja kuin riekkoja, ihmette-
lee Soronen.

Kanakoirien harrastami-
nen alkoi siitä kun aina lin-
tukoirasta haaveillut So-
ronen sai ensimmäisen 
gordoninsetterinsä vuon-
na 2005. Gordoninsetteri on 
metsästyskoira, mikä leimaa 
sen käyttäytymistä. Pelkäk-
si seurakoiraksi sellaista ei 
pitäisi ottaa. Rotu vaatii ak-
tiivisen sekä mielellään met-
sästävän omistajan.

Roni
Ensimmäinen Sorosen gor-
doninsetteri saapui Kennel 
Goangolta ja koiran koko 
nimi on Goango Black An-
tonius, kutsumanimekseen 
se sai Roni. Koira on hyvä-
luonteinen uros ja kaunis, ja 
sitä on käytetty muutamissa 
näyttelyissä ja kokeissa Suo-
messa. 

Tarkoitus olisi saada Roni 

valioksi, mihin vaaditaan 
tietyt koetulokset ja Roni on-
kin jo aika lähellä täydellisiä 
tuloksia. Suomessa ei ole täl-
lä hetkellä yhtään FIN MVA 
gordoninsetterivaliota,  ja 
koko Suomen historian ai-
kana niitä on ollut vain kym-
menen.

Roni on erittäin suosit-
tu jalostusuros, joten sillä 
on tällä hetkellä 13 jälkeläis-
tä neljän eri nartun kans-
sa Suomessa. Roni on myös 
Hyväksytty KKK-HHS:n 
gordoninsetterijaoksen jalos-
tusrekisteriin. Jälkeläisiä Ro-
nilla on Saksassakin ja pian 
myös Unkarissa.

- Tietenkin on hienoa 
omistaa koira, joka on myös 
maailmalla tunnettu, ja että 
ihmiset tulevat pitkän mat-
kan takaa tänne asti Ro-
nin takia. Ensi vuonna tulee 
myös astutus Puolaan, ker-
too Soronen. 

Kia
Kennel Opendorasta läh-
töisin oleva narttukoira 
Kia, jonka koko nimi on 
Opendora`s Isabella. Kia on 
todella nopea ja kevyt koi-
ra, jonka kanssa Soronen on 
käynyt kokeissa ja Kia kil-
paileekin voittajaluokas-
sa kentällä sekä tunturissa, 
sekä se on koepalkittu met-
sässä. Tämän lisäksi Kia on 
osoittanut varhaiskypsyy-
tensä, kun oli Kultamaljassa 
viidenneksi paras koira. Kul-
tamalja on nuorten koirien 
kisa, jossa edellisenä vuon-
na syntyneet koirat kisaavat 
keskenään. P.P.K.H ry pal-
kitsi myös koirani vuoden 
nuorena kanakoirana 2009.

- Halusin käyttää Kiaa ja-
lostuksessa ja uros valintani 
oli sinänsä helppo kun käy-
tin omaa Roniani. 20.3.2010 
syntynyt pentue on kasvanut 

edukseen. Se oli niin suosit-
tu, että ensimmäiset kolme 
pentua oli varattu noin vuo-
si ennen kuin ne syntyivät, 
kertoo Soronen.

Kialle on tulossa jälleen 
uusi pentue ja kyselyitä on 
tullut jo yli kymmenen. Tie-
tenkin Sorosella on myös 
tarkoitus saada itsellensäkin 
uusi pentu kasvamaan.

Koirat turistien ilona
- Koirani ovat olleet myös 
työkoirana sekä Espanjalai-
sille turisteille että Suomalai-
sille. Kun Kia oli nuori tytön 
hupakko, hieman yli vuoden 
ikäinen, otin sen ensimmäi-
sen kerran mukaan jahtimat-
kalle töiden merkeissä, Ruot-
sin Kristinebergiin. Siellä 
meitä odotti viisi suomalais-
ta metsästäjää. He halusivat 
metsästää seisovilla koirilla, 
muistelee Soronen.

Kia nuoresta iästään huo-
limatta toimi jo todella hy-
vin, ja Sorosesta oli muka-
va kuulla kuinka ihmeissään 

muut olivat, miten voi näin 
nuori koira tehdä jo niin var-
maa työtä koko ajan.

- Viimeisimmät espan-
jalaiset, joille olen ollut op-
paana olivat ensimmäistä 
kertaa metsässä ja heillä oli 
kokemuksia vain peltomet-
sästyksessä. He ihannoivat 
Suomen luontoa ja miljöö-
tä, jossa jahdata lintuja. Ti-
lanteita oli, mutta turisteilta 
ei sujunut ampuminen, niin 
päätin näyttää niille miten 
homma tapahtuu. Hienosta 
riistatyöstä hieno pudotus! 
Olivat mielissään ja sain sii-
tä ylimääräisen 50 euroa tip-
piä, kun saivat viedä jotain 
mökilleen, tarinoi Soronen.

Miehen tarkoituksena on 
ensi vuonna ottaa enemmän 
jahtireissuja vastaan ja olla 
oppaana turisteille. Harmik-
seen tästä hommasta ei voi 
saada ammattia, sillä näillä 
korkeuksilla on melko lyhyt 
aika jahdata kanalintuja.

Tero Soronen

Narttu Arwen Unkarista ja Sorosen Roni-koira ihailevat 
Pudasjärven metsiä. Rauhoitusaikana aseena isännillä 
oli kamerat.

Viikolla 46 järjestettiin vuosittaiset pentuetreffit, tällä 
kertaa Tyrnävällä, jossa paikalla oli Roni-koiran jälkeläi-
siä uusien omistajiensa kanssa. Tarkoituksen tapahtu-
massa on antaa neuvoja uusille omistajille miten jatkaa 
koiran kouluttamista.

Tero Soronen toimii myös 
koiraoppaana metsästys-
miehille. Kuva otettu Ruot-
sista Kristinebergistä mie-
hen koirien Kian sekä 
Ronin kanssa.

Kia seisoo peltopyyparvea Tyrnävällä. 

Roni-koira katsele-
massa fasaaneja.

Kauneuskeskus Salottaren 
kosmetologi Senja Latvalalla 
on uudet kuviot. Seitsemän 
vuotta palkallisena työnte-
kijänä Salottaressa toimi-
nut Latvala vaihtaa samois-
sa tiloissa työskenteleväksi 
”vuokratuoliyrittäjäksi” hoi-
toalan puolelle.

Tuore naisyrittäjä muut-
taa hieman hinnastoa ja hoi-

Salottaren Senjasta vuokratuoliyrittäjä
tovalikoimaa, mutta perus-
palvelut säilyvät ennallaan 
sekä varausjärjestelmät toi-
mivat samalla tavalla kuin 
ennenkin – Salottaren kaut-
ta.

Latvala valmistui vuon-
na 2004 SKY kosmetologiksi 
Jyväskylän ammattiopistos-
ta ja pääsi heti valmistuttu-
aan töihin Pudasjärvelle, si-

jaistamaan äitiyslomalaista. 
Tuore yrittäjä on edelleen 
samalla reissulla ja samas-
sa työssä kuin mihin 7 vuot-
ta sitten pääsi. Koska puoli-
sokin paikkakunnalta löytyi, 
niin suurta muuttohinkua ei 
enää ole.

-Valmistuttuani lähette-
lin eri puolille Suomea ha-
kemuksia ja täältä tärppäsi. 
Silloin en edes ollut kuullut 
Pudasjärvestä enkä tiennyt 
ollenkaan missä sellainen 
paikka on, ennen kuin kat-
soin kartasta. Kun hoksasin 
että Iso-Syöte on tässä lähel-
lä niin kuvio alkoi hahmot-

tua. Tietenkin muuttaminen 
jännitti, kertoo Latvala.

Tuore yrittäjä on hieman 
yksinkertaistanut tulevaa 
hoitovalikoimaansa, mutta 
edelleen palveluiden listalta 
löytyy kasvo-, vartalo- ja jal-
kahoidot sekä rakennekyn-
sien tekeminen. Lisäksi hän 
tekee erikoisempia mikro-
neulahoitoja, joilla pystyy 
parantamaan ihon juonteita, 
maksaläiskiä ja couperosaa.

Jenny Kärki
Senja Latvala on SKY Kosmetologi, eli Suomen Kosme-
tologien Yhdistyksen valtuuttama hyvää kotimaista osaa-
mista edustava ammattilainen.
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Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin
Vanhentuneet ja käytöstä poistetut lääkkeet ja elohopea-
kuumemittarit ovat ongelmajätettä. Ne eivät kuulu kaato-
paikalle eivätkä viemäriin. Ongelmajätteet tulee palauttaa 
apteekkiin tai ongelmajätteiden keräykseen. Apteekeista 
ja muista keräyspisteistä hävitettäväksi menevät lääkkeet 
ja elohopeakuumemittarit toimitetaan kaupungin toimes-
ta edelleen Riihimäen ongelmajätelaitokselle, jossa lääk-
keet hävitetään asianmukaisesti. 
Lääkekaappi kannattaa siivota noin 1-2 kertaa vuodessa. 
Vitamiinit, perusvoiteet, sidetarpeet tai tyhjät lääkepakka-
ukset eivät ole ongelmajätteitä, vaan ne kuuluvat kotitalo-
uksien sekajätteiden joukkoon. Sa-moin tyhjät ”astmapii-
put”, diskukset ja insuliinikynät ilman neulaa.
Apteekki ei ota vastaan kemikaaleja, liuottimia tai muu-
ta kotitalouksien ongelmajätettä (esim. paristoja, pesuai-
neita, jne) koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden hävitys-
prosessissa
Mikäli lääkejätteesi sisältää esim. jodia tai elohopeakuu-
memittarin, mainitse siitä palauttaessasi lääkejätteitä ap-
teekkiin. Lääkepakkauksista tulee poistaa henkilötietoja 
sisältävät annosohjetarrat ennen apteekkiin tuomista, ap-
teekki ei niitä poista.

Pudasjärven apteekki vastaanottaa 
Pudasjärven kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaan vain kotitalouksien lääkejätteitä seuraavanlaisella ta-
valla pakattuna ja eriteltyinä:

Kuumemittarit: 
Elohopeakuumemittarit tulee palauttaa omissa suojako-
teloissaan apteekkiin. Mikäli elohopeakuumemittari on 
särkynyt, tulee se pakata tiiviisti niin, ettei höyrystyvä elo-
hopea aiheuta terveys- ja ympäristöhaittaa. Uudet, elo-
hopeaa sisältämättömät kuumemittarit voidaan hävittää 
normaalin sekajätteen mukana.
Digitaalisissa kuumemittareissa ainoastaan irrotettava pa-
risto on ongelmajätettä. Sen voit viedä itse paristojen ke-
räyspisteeseen.

Jodia sisältävät lääkkeet 
(mm. Jodix-tabletit, Betadine -voiteet ja liuokset, Iodo-
sorb ja Jodisprii): Aina erillään muista lääkkeistä alkupe-
räispakkauksissaan, koska jodi vaatii erillisen käsittelyn 
ongelmajätelaitoksella.

Tabletit ja kapselit 
omissa pakkauksissaan tai ilman päällyspakkausta läpinä-
kyvässä muovipussissa.

Lääkevoiteet, nestemäiset lääkkeet 
ja lääkesuihkepullot 
alkuperäisissä pakkauksissa. Vuotavat putkilot tai astiat tu-
lee pakata tiiviiseen läpinäkyvään muovipussiin. 
Inhalaattorit, lääkeaerosolit ja tubuhalerit palautetaan il-
man päällyspakkausta.

Solunsalpaajat ja rokotteet 
omissa pakkauksissaan 
erillään muusta lääkejätteestä. 

Ruiskut ja neulat 
esimerkiksi insuliinineulat ja Klexane ruiskut, erillisessä 
pakkauksessa, mieluiten kannelliseen lasi- tai muovipurk-
kiin pakattuina. 

Pudasjärven 
apteekki 
tiedottaa:

Työpetari ry:n syyskokous 
pidettiin 21.11. Kokoukses-
sa käytiin läpi sääntöjen mu-
kaiset syyskokousasiat eli 
tulo- ja menoarvio ja toimin-
tasuunnitelma sekä valittiin 
hallitus vuodelle 2012.

Työpetari ry:llä on toimin-
taa kahdessa eri toimipis-
teessä: toimisto, asukastupa 
ja kirpputori Suojalinnan toi-
mitalossa ja kahvio virkistys-
uimala Puikkarissa ja yhdis-
tys hallinnoi kahta hanketta, 
Toiminnan kehittäminen ja 
Hommat Puikkarissa. 

Yhdistyksen toiminnan 

Tuomo Jokikokko Työpetarin puheenjohtajaksi
päätavoitteet vuodelle 2012 
ovat työttömien ja pitkä-
aikaistyöttömien työllistä-
minen, kahvion toiminnan 
kehittäminen projektin ja 
yritysyhteistyön avulla sekä 
asukastupa- ja muun toi-
minnan kehittäminen yhdis-
tyksen sääntöjen sallimissa 
puitteissa. 

Erityisenä haasteena on 
kehittää toimintaa, jolla eri 
toimintojen avulla pyritään 
työllistämään työttömiä 
työnhakijoita ja tukemaan 
edelleen työllistymistä tai 
löytämään jokin muu elä-

mäntilanteeseen sopiva jat-
kosuunnitelma.

Yhdistys pyrkii työllis-
tämään työntekijän 14 kuu-
kaudeksi. Tukityöllistämi-
sen avulla työntekijällä on 
mahdollisuus päästä ta-
kaisin työelämään ja saa-
da kokemusta, joka auttaa 
työllistymisessä myös jat-
kossa. Yhdistys työllistää 
toiminnanohjaajan, Hom-
mat Puikkarissa -hankkeen 
projektipäällikön, toimisto-
työntekijän ja yhteensä vuo-
sitasolla kolmattakymmentä 
pitkäaikaistyötöntä, työhar-

joittelijaa ja maahanmuutta-
jaa.

Vuoden 2012 alkupuolis-
kon aikana selvitetään so-
siaalisen yritystoiminnan 
mahdollisuutta yhdistyk-
seen ja esiselvitykseen on 
haettu rahoitusta ELY-kes-
kukselta. Sosiaalisena yri-
tyksenä Työpetari ry:llä olisi 
parempi mahdollisuus linja-
ta uusia toimintoja pitkäai-
kaistyöttömien ja vajaakun-
toisten työllistämiseksi.

Pudasjärviset yritykset 
ovat mukana tukemassa yh-
distyksen toimintaa, Työpe-

tari ry: jäsenkortilla saa 
tuntuvia alennuksia paikal-
lisista liikkeistä ja Pudasjär-
vi-lehti, Pudasjärven kirja-
kauppa sekä Osuuspankki 
ovat yhdistyksen kannatus-
jäseniä. Yhdistyksen jäsen-
maksut päätettiin pitää sa-
mana kuin tänäkin vuonna 
eli henkilöjäsenmaksu 6 eu-
roa ja kannatusjäsenmaksu 
50 euroa.

Työpetarin hallitus uu-
distuu ensi vuonna. Allekir-
joittanut on toiminut halli-
tuksen puheenjohtajana jo 
useamman vuoden ja halu-

aa antaa tilaa uusille tuulille. 
Uuden hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Tuomo 
Jokikokko ja muut hallituk-
sen jäsenet ovat Sointu Vei-
vo, Mikko Liehu, Heimo Tu-
runen, Tuula Sarajärvi, Jouni 
Puhakka ja Veli Liehu. Tästä 
kokoonpanosta hallitus va-
litsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan ja sihteerin 
ensimmäisessä kokoukses-
saan vuoden alussa.

Satu Piri-Tihinen 
vs. toiminnanohjaaja

Kangaslampi avautuu eteem-
me valkoisena täplänä kes-
kellä Puhoskylän kairaa.

Lammen pinta on jääs-
sä ja siihen sataa velloo mär-
kää lunta. Pysähdymme 
Esko Hyttisen tontille lam-
men rantaan, jossa on tarkoi-
tus tutustua varsin histori-
alliseen ja perinteikkääseen 
taitoon, lihan savustamiseen 
savusaunassa. Kangaslam-
pi sijaitsee neljän kilometrin 
päässä Salmijärven kylältä 
asumattomalla seudulla.   

-Tämä perinne lähti meil-
lä käyntiin 1990- luvun al-
kupuolella. Idean isänä taisi 
toimia Osuuskaupan enti-
nen lihamestari Jussi Tala-
la, kertoo savustusporukan 
tarinan iskijä Erkki Hytti-
nen. Hänen syntymäkoti si-
jaitsee juuri tämän lammen 
rannalla ja juuri tästä syystä 
näyttää Erkki innostuvan ja 
luovan henkeä savustuspo-
rukkaan. Porukan kuopus 
on Erkin nuorin poika Eero, 
jonka kertoessa saaneensa 
juuri hygieniapassin suori-
tettua, porukka naurahtaa ja 
jupisee ettei sillä hygienia-
passilla täällä mitään tee. 

-Tarkoitus on opettaa po-
jalle savustushommat, jot-
ta vanhat pääsevät aikanaan 
seuraamaan vain katseella 
kuinka savustus onnistuu. 

Eskon savusaunassa on 
hiljattain kylvetty. Lauteet 
viedään porukalla saunasta 
pihalle ja liharitilä laitetaan 
paikalleen. Vielä ritilän alle 
muovikelmu, johon lihasta 
valuva neste ja rasva kerään-
tyvät ja sauna on valmis ”la-
taamista” varten, kuten ar-
meijassa on tapana sanoa. 

Valmiiksi leikatut ja suo-
latut hirvenliha- ja possun-
kimpaleet roikkuvat saunan 
katossa muutamassa minuu-
tissa. Yritän udella miten se 
lihan suolaus ennakolta ta-
pahtuu ja siihen saan ken-
ties puhoslaiseen itsenäiseen 
tyyliin sopivan seikkaperäi-
sen vastauksen. Yksinker-
taisesti lihat laitetaan suo-
laveteen. Kuinka väkevään 
liemeen laitetaan, sitä ei ker-
rota, koska se on makuasia. 

Savustusporukka 
elää Puhoskylällä 
– nuorisoa perehdytetään

Mitä mausteita, no sitä ei 
kerrota, koska se on liikesa-
laisuus, virnistää Hyttisen 
Erkki, vihjaten kuitenkin esi-
merkiksi konjakin sopivan 
hyvin aromiksi. Arvoisa lu-
kija tietänee jo vastauksen 
kysymykseen kuinka pit-
kään lihojen pitää olla suola-
vedessä? Riittävän pitkään.    

Savustamisen kohokoh-
tiin kuuluu savusaunan uu-
nin sytyttäminen. Kuoritut 
leppäpuut ovat parhaimpia 
savun ja lämmön tuottajina. 
Lisukkeena käytetään myös 
tuohesta puhdistettua koi-
vua. 

-Lihat pidetään muuta-
man tunnin noin 40- astei-
sessa lämmössä kosteuden 
poistamiseksi ja siksi, että 
savu tunkeutuisi parhaiten 
lihan pintakerrokseen. Sitten 
lämpötila nostetaan ja pide-
tään noin 70- 100 asteessa”, 
kertoo Esko ja selvästikin tie-
tää mistä puhuu. Prosessin 
kesto on noin 20 tuntia. Vä-
lillä käydään henkeä pidätel-
len lisäämässä puita saunan 
sisällä sijaitsevaan tulipe-
sään. Ja toinen valvoo suori-
tusta sekä valmistautuu tar-
vittaessa vetämään häkään 
pökertymäisillään olevan 
kaverin ulos saunasta. 

Hetken päästä katsomme 
jo saunan ilmanvaihtotor-
vista ulos tupruavaa savua 
ja nautimme Helena Hytti-
sen glögitarjoilusta. Proses-
si on käynnistetty ja esi-isät 
voinevat rauhassa katsella 
tämän hienon perinteen tur-
vallista siirtymistä jälkipol-
ville. 

-Aamusella pääsemme 
sitten maistamaan, jos ei sau-
na pala, naurahtaa Hyttisen 
Erkki ja pyyhkäisee maasto-
autollaan kohti Salmijärveä 
tarkoituksena käydä savus-
tamisen välissä hirvipas-
sissakin. Esko lupaa toimia 
kipinävahtina sillä aikaa esi-
tellen lopuksi rakentamaan-
sa vierasmajaa, jonka katto-
rakenne kuulemma kestää 
säät kuin säät ja on melkein 
palonkestävä.   

Jorma Alatalo

Tietoisku: 
Perinteinen savustus (palvaus) on vanha lihankäsittelyme-
netelmä, jossa liha kypsennetään hitaasti savustuksen yhte-
ydessä savusaunassa. Nykyisin savustetut tuotteet kypsen-
netään ja savustetaan enimmäkseen savukeitto-kaapeissa. 
Jotkut perinnepalveja valmistavat yritykset käyttävät edel-
leen perinteistä savusaunaa lihan kypsentämiseen. Savustuk-
sen yhteydessä syntyy haitallisia, syöpää aiheuttavia aineita 
karsinogeeneja. Niiden syntyä pyritään minimoimaan oikeal-
la savustus-lämpötilalla.

Savustajien maapeitteinen vierasmaja.

Lihojen savustuksen henkilöt alkaen vanhimmasta eli 
Erkki, Eero ja Esko Hyttinen. Eero nuorukainen on Er-
kin poika.

Lataus suoritettu

Muutama hetki sytyttämisen jälkeen savu täyttää sau-
nan.
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Maa- ja kotitalousnaisten 
Keskus ry.:n hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi 
vuosiksi 2012–2014 valittiin 
24.11 Helsingissä matkailu-
yrittäjä Kaisu Merilä Uta-
järveltä. Hän on ollut yrit-
täjänä Merilän Kartanossa 
vuodesta 1993 lähtien. Li-
säksi hän on aktiivinen toi-
mija matkailu- ja yritysalan 
järjestöissä sekä muissa jär-
jestöissä. Hän on vuosina 
2002–2009 ollut myös Maa- 
ja kotitalousnaisten Keskus 
ry.n hallituksen jäsen.

Hallituksessa jatkas jä-
senenä muun muassa kan-
sanedustaja Mirja Vehka-
perä Haukiputaalta. 

Uusi teema ”Näe hyvä 
lähellä” ohjaa järjestön toi-
mintaa vuosina 2012–2014. 
Teeman myötä neuvon-
nassa korostetaan lähiruu-
an ja kotimaisen elintarvi-
keketjun arvostusta sekä 

kestävän kehityksen mu-
kaisia ruokavalintoja. Li-
säksi teemalla edistetään 
käytännön ruuanvalmis-
tustaitojen ja alueellisen 
ruokaperinteen siirtymistä 
sukupolvelta toiselle.

Teema ohjaa tunnista-
maan oman lähimaiseman 
arvot sekä hyödyntämään 
maisema paikallisissa yri-
tyksissä ja korostaa moni-
muotoista maaseudun yri-
tystoimintaa, joka tarjoaa 
hyviä tuotteita ja palveluja 
lähellä kuluttajaa sekä yh-
teisöllistä toimintaa lähellä 
maaseudun naisia. Järjes-
tötoiminnassa hyödynne-
tään myös nykytekniikan 
tarjoamia mahdollisuuk-
sia toimintaan osallistumi-
sessa ja viestinnässä. Tee-
man kantava ajatus on, että 
Maa- ja kotitalousnaisten 
järjestö ja sen palvelut ovat 
jokaista lähellä. (ht)

Matkailuyrittäjä Kaisu Merilä aloittaa ensi vuoden alus-
ta koko Suomen alueella toimivan Maa- ja kotitalous-
naisten puheenjohtajana.

Kaisu Merilä Maa- ja kotitalous-
naisten Keskuksen uusi puheenjohtaja

Pudasjärven Rimminkan-
kaan koululla järjestetään 
1.12.11 EU:n Youth in Ac-
tion Nuorisotoimintaohjel-
man Puhetta, ei pommeja – 
työpaja. 

Työpaja on vastaus viha-
puheen lisääntymiseen ja sii-
tä käytävään keskusteluun. 
Eri taustoista tulevat ja elä-
mänkatsomuksen omaavat 
nuoret pohtivat yhdessä, 
mitä vihapuhe oikeastaan on 
ja kuinka se rajataan. Erilai-
sia näkökulmia ja mielipitei-
tä kunnioittaen, nuoria val-
mennetaan osallistumaan 
yhteiskunnalliseen keskus-

teluun asiallisesti ja vakuut-
tavasti.

Työpajaan osallistuu 
sekä paikallisia että maa-
hanmuuttajakoulutukses-
sa olevia nuoria yläkoulul-
ta, lukiosta ja Oulun seudun 
ammattiopiston Pudasjär-
ven yksiköstä. Pajan vetäjä-
nä toimivat Eelin Hoffström 
ja Onni Sarvela Kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön keskuksen CIMOn 
Youth in Action kouluttaja-
verkostosta. Työpajan järjes-
tää lapsi- ja nuorisopoliitti-
nen kehittämishanke.

Puhetta ilman pommeja tarjoillaan 
vaikuttamiskeinoksi nuorisolle

EU:n Nuoriso- 
toimintaohjelma 
Youth in Action
Euroopan unionin nuori-
sotoimintaohjelma Youth 
in Action tarjoaa nuorille 
mahdollisuuden vaikuttaa 
omaan elinympäristöönsä, 
hankkia kansainvälisiä koke-
muksia ja toimia yhteistyös-
sä muiden nuorten kanssa 
Suomessa ja muualla Euroo-
passa. Nuoret ovat projek-
teissa aktiivisia toimijoita: 
he osallistuvat päätöksente-
koon, suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja arviointiin.

Youth in Action –ohjel-
man hallinnoinnista vastaa 
Suomessa opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnonalalla 
toimiva Kansainvälisen liik-
kuvuuden ja yhteistyön kes-
kus CIMO, jonka perustehtä-
vänä on edistää suomalaisen 
yhteiskunnan kansainvälis-
tymistä koulutuksen, työ-
elämän ja kulttuurin alueilla 
sekä nuorison keskuudessa.

Tarja Väisänen 
www.cimo.fi

Lapsi- ja nuorisopolitiikan 
yhtenä tavoitteena Pudasjär-
vellä on osallisuuden ja yh-
teisöllisyyden edistäminen.  
Osallisuus syntyy jokaisen 
meidän henkilökohtaises-
ta kokemuksesta ja tuntees-
ta siitä, että minua aidosti 
kuullaan ja pääsen mukaan 
toiminnan suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin.

Tässä toimintamallissa 
yhteisöllisyyden edistämi-
sen kehittämistyön ytimes-
sä ovat lapset ja nuoret.  He 
ovat toivoneet yhteistä, mie-
lekästä tekemistä toisten 
kanssa ja että he haluaisivat 
tutustua paremmin maahan-
muuttajanuoriin ja maahan-
muuttajanuoret paikallisiin 
nuoriin.  Taustalla on lasten, 
nuorten ja perheiden hyvin-

MONIALAISESTA TOIMIJUUDESTAKO AVAIN LASTEN, 
NUORTEN JA PERHEIDEN KOTOUTUMISEEN PUDASJÄRVELLÄ?

voinnin edistäminen mah-
dollistamalla yhteisöllistä 
monikulttuurista toimintaa 
ja Suomen kielen oppimista 
luontaisessa toimintaympä-
ristössä.  Toimintamallia on 
tarkoitus jatkaa ja muuntaa 
sitä perustyön osaksi eri ta-
hoilla. 

Monialaisessa yhteistyö-
mallissa Kurenalan koulun 
2 A luokka viettää iltakoulua 
tonttukoulun merkeissä Lie-
peen pappilassa keskiviik-
kona 30.11. klo 16-20.

Oppilaiden kanssa työs-
kentelevät opettajat Anna-
Liisa Alatalo-Määttä ja Olga 
Evdokimova sekä Eme-
li, Tatjaana ja Leena.  Iltaan 
liittyvän tonttupolun to-
teutuksesta vastaavat Mira 
Kemppainen Perhekeskus-

yhdistyksestä, Paula Ylitalo 
Harva hankkeesta sekä Elina 
Uusi-Illikainen liikuntaa kai-
kille hankkeesta.

Suomeen ja Pudasjärvel-
le muuttaneet perheenäi-
dit antavat lapsille kulttuu-
rielämyksiä jouluaskartelun 
ja virolaisten joululeikkien 
myötä.  Seurakunnan dia-
koni Suvi Kipinä ja lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittä-
jä/koordinaattori Tarja Väi-
sänen yhdessä Anna-Liisan 
kanssa pyrkivät antamaan 
yhteisen vanhempainillan 
kautta myös pudasjärvisille 
lasten vanhemmille mahdol-
lisuuden tutustua paremmin 
muualta tulleisiin vanhem-
piin ja toisin päin.

Vanhempien rooli ja 
merkitys on erittäin suu-

ri ja tärkeä erilaisuuden hy-
väksymiseen liittyvien toi-
mintamallien ja – tapojen 
siirtämisessä lapsille ja nuo-
rille.  Siksi kannustammekin 
kaikkia olemaan positiivi-
sesti kiinnostuneita toistem-
me erilaisuudesta sekä op-
pimaan toinen toisiltamme, 
itsestämme ja elämästä.

Lisätietoja toimintamallista 
Tarja Väisänen ja 
Virpi Harilahti-Juola
Asiantuntijat:
Anna-Liisa Alatalo-Määttä, 
koulutoimi
Olga Evdokimova, Suomi 
toisena kielenä opetus
Suvi Kipinä, seurakunta
Mira Kemppainen, järjestöt
Paula Ylitalo ja Elina 
Uusi-Illikainen, hankkeet

Hanke oli mukana Pudas-
järven torilla keskiviikkona 
23.11 ennen joulun avaus-
ta jouluisessa tapahtumas-
sa. Projektikoordinaattori 
Anu-Maarit Moilanen kerä-
si asukkaiden kehitys-ideoi-
ta kaupungin kehittämisek-
si Piirrä Pudasjärvi kartalle 
–tapahtumassa. 

Koti maalla -hankkeen 
tavoitteena on tarjota tilai-
suuksia ja vaikuttaa lähiym-
päristönsä ajankoHtaisiin 
asioihin, vahvistaa maaseu-
dun elinvoimaisuutta asuin-
ympäristönä ja tukea yh-
teisöllistä toimintaa, lisätä 
alueiden monikulttuuris-
ta toimintaa ja luoda hyvää 
henkeä sekä lisätä kuntien 
vetovoimaisuutta. Hankkeen 
toimenpiteinä ovat muun 
muassa erilaiset työpa-

jat ja kuntakohtaiset fooru-
mit sekä asukkaille suunna-
tut paikalliset materiaalit. 
Näiden lisäksi pyritään luo-
maan erilaisia alueellisia tu-
kiverkostoja. Toimenpiteillä 
lisätään alueen asukkaiden 
yhdessä tekemistä sekä saa-
tetaan eri toimijoita ja orga-
nisaatioita yhteen ja kanssa-
käymiseen toistensa kanssa. 
Hankkeen toiminta lähtee 
siitä ajatuksesta, että omaan 
alueeseen sitoutuminen ta-
pahtuu arjen vuorovaiku-
tuksessa ja kokemuksissa.

Koti maalla -hankkeen 
kohderyhmänä ovat erityi-
sesti alueiden nuoret, nuoret 
lapsiperheet, maahanmuut-
tajat ja uudet asukkaat, jot-
ka pyritään saamaan osaksi 
yhteisöä ja toimimaan siinä 
aktiivisesti. Toiminta tähtää 
siihen, että mukana olevat 
kunnat ja kaupungit kehittä-
vät omaa asuin- ja elinyhtei-
söä niin että ne houkuttele-
vat myös uusia muuttajia ja 
jäseniä toimintaansa, ja että 
uudet asukkaat, nuoret ja 
maahanmuuttajat juurtuisi-

vat omaan alueeseensa.
Hanke toimii yhteistyössä 

kuntien johdon, luottamus-
henkilöiden ja työntekijöi-
den sekä erilaisten kolman-
nen sektorin toimijoiden 
kanssa. 

Koti maalla on Maaseu-
dun Sivistysliiton hallinnoi-
ma ja Euroopan Sosiaalira-
haston ja valtion rahoittama 
hanke. Hankkeen muita ra-
hoittajia ovat Maaseudun Si-
vistysliitto sekä lisäksi hank-
keessa mukana olevat 
kunnat. 

Koti maalla -hanketta on 
edeltänyt Muutoksessa Mu-
kana -hanke, jossa luotuja 
hyviä käytänteitä hyödyn-
netään uusien toimintamal-
lien luomisessa. (ht)

Koti maalla -hanke esittäytyi torilla
Koti maalla on yhteisö- ja monikulttuurisuushanke, 

joka toimii Pudasjärven, Limingan, Kärsämäen 
ja Raahen seutukunnan alueilla. Toiminta on 

käynnistynyt kesällä 2011 ja se jatkuu vuoden 2013 
loppuun saakka. 

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350, 
gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

Teemme tilaa 
joululle!

Runsaasti 
poistotuotteita! www.hautauskukkaräisänen.fi

Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita 

 -kuoron joululevy

Hinta 12 €

Myynnissä Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, Pudasjärven 
kirjakaupassa, Puikkarissa ja kuorolaisilla.
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • 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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Palveluhakemisto

0400 251 671

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentit
Karvojen poisto sokerilla / vahalla 
etre-belle ihonhoitotuotteet,
Laufwunder jalkahoitotuotteet

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

HUOM! Puhelinpäivystys
joka päivä

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Tule käymään!
VUODENVAIHDE LÄHESTYY!

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA! Ota yhteys 040 1951 732

Markus ja hänen vaimonsa Susanna Ranua sekä Mar-
kuksen veli Miikka olivat kiireisiä avajaispäivänä. 
Entisissä Vaatehuoneen hallista löytyy tilaa 350 neliö-
metrin verran, joka oli täynnä erilaisia huonekaluja, joi-
den päävarasto sijaitsee Ranualla. 

Veken kaluste avasi huo-
nekaluliikkeen perjantai-
na 25.11. osoitteeseen Varsi-
tie 6, entisiin Vaatehuoneen 
tiloihin. Ranualta lähtöisin 
oleva perheyritys työllis-
tää yhteensä 15 henkilöä Ro-
vaniemen, Posion, Ranuan 
sekä nyt myös Pudasjärven 
liikkeissä. Lisäksi yritys ava-
si kesäkuussa verkkokau-
pan, joka toimittaa huoneka-
luja ympäri Suomea.

- Olemme tehneet vuok-
rasopimuksen joulukuun 
loppuun saakka, ja jos Pu-
dasjärvellä on kysyntää huo-
nekaluliikkeelle niin jääm-
me pidempään, ehkä myös 
pysyväksi liikkeeksi, kertoo 

Pudasjärven myymälästä 
vastaava Markus Ranua.

Avajaispäivänä olivat tar-
jouksessa muun muassa pat-
jat ja petauspatjat sekä jou-
luliinoja myytiin eurolla 
kappale. 

-Kyllä huonekalukauppo-
jakin tehtiin jo heti avajais-
päivänä kertoivat avajais-
päivänä liikkeessä palvelleet 
Miikka Ranua ja Markus Ra-
nua sekä hänen vaimonsa 
Susanna, joka oli tullut ava-
jaispäivänä auttamaan, ku-
ten myös hänen veljensä Jan-
ne Sääskilahti. 

Heimo Turunen

Veken kalusteella avajaiset
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 

• Sorat • Murskeet • Hiekat 
• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUttAMMe LVI-, säHKö-, KyLMä-, 

PeLtItyöt seKä tArVIKKeet

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

AE Innovation  
Alpo Laakkonen 
p. 045 263 0780
www.aosteel.fiLumi tulee kuitenkin - oletko valmis?

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

avoinna  ma-pe  10-17
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KyNttILätALO

pajamyymälä

VUOKRAKONEITA

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

TAKSEJA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Honda Civic vm 96, uudempi 
malli. 2 renkaat. Kats. voimas-
sa. Kansiremontti tehty. Siisti 
kunto. Hp 680€. P. 044 914 
8508.

Nissan King 2,5td vm.88 ta-
kaveto, 1000€, puh.044 084 
5006.

Potkupyörä uuden veroinen, 
100 €, puh 040 756 2013.

Sänky 120 x 200 kunnollinen, 
voi olla korjauskelpoinen, puh. 
040 756 2013.

Suomessa valmistettu Täh-
tipyörä naisten polkupyörä, 
jalkajarrulla, 3-v., matala run-
ko.Ajettu enint. 20 km, uuden 
veroinen, 300€. Puh. 040 576 
0286 , ”varasto liian pieni”.

Varastettu Varsitieltä pihasta 
naisten 3-vaihteinen sininen 
polkupyörä. Helkama Matka-
tar-merkkinen, jalkatuki poikki. 
Avain, jossa Pringles-avaimen-
perä. Pieni palkkio löytöön joh-
tavasta vihjeestä! Puh. 0400 
498 420.

Malisen Erän järjestämät 
hirvipeijaiset viime lauan-
taina 26.11 vetivät taas tä-
näkin vuonna kylätalon pir-
tin täyteen ikähaarukkaan 
1-91 vuotta kuuluvia ihmi-
siä. Ruokailun jälkeen huu-
tokaupatut lihat ja elintar-
vikkeet menivät hetkessä 
kaupaksi. Arpaonneakin ko-
keiltiin. 

Edellisenä lauantaina oli 

Hirvipeijaisten ja pikku-
joulujen aikaa Korpisella

Malisen Erän hirvipeijaisten väki täytti kylätalon pirtin.

pirtissä Korpisen Metsästys-
seuran hirvipeijaat ja tuol-
loinkin paikalla oli ollut ky-
läläisiä sekä maanomistajia 
runsain joukoin. Tulevina 
viikonloppuina kylätalol-
la on yksityisiä pikkujouluja 
sekä sunnuntaina 11.12. al-
kaen kello 13 yhteinen jou-
lujuhla. Kauneimmat joulu-
laulut raikuvat ja ruokailun 
jälkeen paikalla piipahtaa 

myös joulupukki. Ken lahjan 
tuo hän lahjan saa. Seniori-
kerhossa 25.11. pistettiin in-
fluenssarokotukset kuntoon, 
pelattiin bingoa, saatiin tie-
toa syöpäsairauksista ja ruo-
kailtiin. Kerho kokoontuu 
seuraavan kerran tammi-
kuussa 2012.

Jani Lehtola

Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset
Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtumista 
ja osasta tulee tieto muutoin.  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!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Zumba® Kurenalan koululla sunnuntaisin 19-20. 4.12.  ei tuntia. Näemme 
jälleen 11.12.
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoiminen 
käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Kurenkoskessa tanssit: 2.12. Eero Aven; 3.12. Nelituuli Kvartetti.
Iso-Syöte hotellilla tanssit: Sway; 2.-3.12. Dreams; 9-10.12. Naseva
Syötteen Luontokeskus: 8.10-31.12 Jakkilan ja Valtakarin taidetta Syötteen 
luontokeskuksessa Erätie 1. Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari ovat taivalkoskelaisia 
taiteilijoita. Taiteilijat esittelevät töitään ja ovat paikalla luontokeskuksella näyttelyn 
avajaispäivänä lauantaina 8.10. klo 12–15. Esillä olevat työt ovat myös myytävinä.
Lumikuningattaren valtakunta, kuvituksia H.C. Andersenin satuihin Taide-
huone Pudikissa Lukiontie 4, 11.-17.11.
Joulumyyjäiset työkeskuksessa Kauralantie 3, to 24.11 klo 10.30-14.30.
Bingot Iinattijärven koululla bingo 11.12. klo 12, Tapaninpäivän bingo 26.12. 
klo 12.
Kauko Röyhkä: Solo pe 2.12. klo 18-19 Pudasjärven kaupunginkirjastolla. 
Kauko Röyhkä kertoo omista suosikkikirjailijoistaan, omasta tuotannostaan 
sekä esittää musiikkikappaleita.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet: Tiistai 6.12. klo18-21 kirkossa ja seurakunta-
keskuksessa.
Kirkkokonsertti Vesa-Matti Loiri Pudasjärven kirkossa 8.12. klo 19. Ohjelma 
25 € ennakkoon kirkkoherranvirastosta tai kirjakaupasta.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urheilijat ja 
kaupunki.
Koirasuunnistustapahtuma su 11.12. klo 10-14 Pudasjärvellä taajamalueella 
(Kurenalla). Ilmoittautumiset ennakkoon p. 040 767 8355.

Joulupuu-keräys

Paikkakuntamme apua 
tarvitseville 

lapsiperheille

Ohjeet lahjan tuomiseen:
Nouda pakettikortti

K-marketista, Kirjakaupasta tai 
Aarrearkusta 

hanki lahja ja toimita se 
Lähivakuutukseen kuusen juurelle

 Toritie 1, Pudasjärvi

28.11. – 16.12.2011

Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.isosyote.fi

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

2.-3.12. Dreams
9.-10.12. Naseva

VARAA PIKKUJOULUT

Snapsibaarissa 
karaoke ja disco

Pikkujoulutansseissa soittaa

Pitkänmatkan kansanviih-
dyttäjä Eero Aven on moni-
en mielestä siirtynyt legen-
daaristen laulajien harvaan 
joukkoon. Siihen sarjaan 
kuuluvat mm. Reijo Taipale, 
Danny, Markku Aro, Frede-
rik, Tapani Kansa, Katri He-
lena ja joitakin muita.

Eero Avenin suosittu-
ja levytyksiä vuosien var-
relta ovat esimerkiksi, Se jo-
kin sinulla on, Elämäntoveri, 
Sirpaleet, Kukka-Maaria, 
Kylmänkukkia, Naltioon, 
Valkearuusu, Mandolii-
nikrapula, ym….

Nyt sitten suuri levypo-
mo Ilkka ”Ile” Vainio kutsui 
Eeron levyttämään rauta-
lankataustaisen nostalgia-is-
kelmiä sisältävän ”Kaipuun 
kukka” -cd-albumin, josta 
on nyt julkaistu tuo Kaipuun 
kukka laulu radiosoittoihin. 
Se onkin saanut nyt joiden-
kin radioiden musiikkilisto-
jen suursuosion ykköspai-
koillaan.

Kaipuun kukka –äänit-
teelle on levytetty mm. Tal-
ven ruusu, O sole mio, Twi-
staa Patrisia, Kaiken kauniin 
rinnalla, Ilmaveivitwist, ym. 
Kyseinen pitkäsoittolevy jul-
kaistaan kevät-talvella 2012

Tätä nykyä Eero Aven 
on vähentänyt keikkareissu-
jaan rajusti, mutta nyt halu-
si lähteä uskollisen yleisönsä 

Eero Aven Pudasjärvelle 
mukavat muistot mielessään

”Pikkujoulupukki” Eero 
Aven saapuu ilolla esiinty-
mään Pudasjärvelle.

kunniaksi pienelle pikkujou-
lu-tanssikiertueelle ja saa-
puu esiintymään joulukuun 
toisena päivänä perjantaina 
Pudasjärvelle ravintola Ku-
renkosken yleisiin pikkujou-
lutansseihin. Taiteilija halu-
aa arpoa cd-levyjään lipun 
ostaneiden kesken.

Eero Aven kertoo vuo-
sikymmenten saatossa saa-
neensa paljon uskollisia kan-
nattajia juuri Pudasjärveltä 
ja sen ympäristöstä, Siurual-
ta, Puhoskylästä, Sarajärvel-
tä ja niin poispäin.

”Pikkujoulupukki” Eero 
Aven on hyvin mielissään 
Pudasjärven seudun hyvis-
tä keikkamuistoistaan ja tu-
lee ilolla esiintymään Pudas-
järvelle. (ht)

Kokkokylän Metsästysseu-
ran hirvipeijaat pidettiin 
viime sunnuntaina 27.11 
Konttilan Erän hirvituval-
la. Kauniissa talvisäässä saa-
puikin käristykselle noin 60 
henkeä. Lihaa käristykseen 
käytettiin noin kaksikym-
mentä kiloa. Maukas käris-
tys, perunamuusin, puoluk-
kahillon ym. lisukkeiden 
kanssa maistuikin hyvin vie-
raille. Käristyksen kokka-
sivat taidolla Seija Siurua, 
Oili Kokko ja Ari Karesti. 
Kokkokylän metsästysseu-
ra haluaakin kiittää kaikkia 
peijaisissa kävijöitä ja järjes-
telyihin osallistuneita. (s-lt)

Hirvipeijaisten emäntiä vasemmalta Seija Siurua, Oili 
Kokko ja Liisa Karesti.

Kokkokylän Metsästysseuran peijaat

Kokkokylän Metsästysseuran hirvipeijaisvieraita.

Lahjoituksia otetaan vastaan Nuorisotiloilla/Pikkunuokkarilla 
osoitteessa: Tuulimyllyntie 4.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Koti maalla -hanke kutsuu yhdessä
Pudasjärven SPR:n ja Oulun 
vastaanottokeskuksen 
Pudasjärven yksikön kanssa

Ottamaan osaa 
Hyvä joulu 
jokaiselle 
-keräykseen
keskiviikkona 7.12.
klo 10.00-17.00
Anna hyvä joulu kaikille. 
Lahjoita Pudasjärven vastaanottokeskukseen ylimää-
räisiä, hyväkuntoisia aikuisten ja lasten toppavaatteita, 
kintaita, pipoja ym. arjen käyttötavaraa sekä naisten-
kerholle kangaspaloja, lankoja ym. käsityötarvikkeita.

Hanke järjestää seuraavalla viikolla vastaanottokeskuksessa 
joulujuhlan, jossa lahjoitukset luovutetaan talon asukkaille.
Tiedusteluihin vastaa: Koti maalla -hankkeen koordinaattori 
Anu-Maarit Moilanen, p. 044 568 1123

SyöteCaravan p. 0400 499215
PärjänKievari p. 0400 499216

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte
info@syotecaravan.fi
www.syotecaravan.fi

Pärjänkievari avoinna:
Vko 48 - 49

pe 2.12.
16-02 (keittiö 16-22) 

-Karaokeilta Legendassa

la 3.12.
11-02 (keittiö 11- 22) 

-KarkkiBingo klo 18 alkaen
-Karaokeilta Legendassa

su 4.12.
11-24 (keittiö 11 -22) 

-Karaokeilta Legendassa

ma 5.12.
11-24 (keittiö 11-22)

-Mahdollisuus hierontaan. 
Ajanvaraukset Jonnalta 

p. 0400 604772
-Itsenäisyyspäivän aaton ka-

raokeilta

ti 6.12.
11-16 (keittiö 11-16)

pe 9.12.
16-02 (keittiö 16-22) 

-Karaokeilta Legendassa

la 10.12. 
11-02 (keittiö 11-22) 

-KarkkiBingo klo 18 alkaen
-PÄRJÄN PIKKUJOULUT 

klo 19 alkaen
Olethan muistanut 

ilmoittautua…

su 11.12. 
11 -16 (keittiö 11-16)

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte 
0400 499216

Romekievarintie1 
93280 Syöte

PÄRJÄNKIEVARIN JA 
SYÖTECARAVANIN OHJELMAA

HUOM!!! 
Romekievari avoinna 

rinteiden aukioloaikojen 
mukaan!

Rompan SaunaBaari auki 
joka pe ja la klo 20 alkaen!!!
Mukana tietenkin sauna-juo-

mat ja URHO-TV! 
Tervetuloa löylyihin!

******

******

Ikuista itsesi 
palomiesten  kanssa 

- tuotto menee 
hyväntekeväisyyteen. 

Palomieskalenteri 2012 
julkaisubileet ja 

joululahjavalvojaiset

Myös joulun 
kuumimmat lahjat!

www.QueenDesiree.net

la 3.12. klo 15-21 
Ravintola 45 Special Oulu

la 3.12.  klo 13 alkaen
Liepeen väentupaan

Tervetuloa
Juhon 
lakkiaiskahville

Jaana Liikanen  ja Ari Huhta  
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 8.12.2011 klo 17.00 

kaupungintalolla.

Pudasjärvi ry

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Pudasjärven kirjastossa
Pe 2.12. klo. 18.00

Vapaa pääsy, tervetuloa!

KAUKO RÖYHKÄ 
solo

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Su.11.12. klo 11 Joulujuhla, 
Aila Pyörälä& tiimi, tarjoilua,arpoja.
Tilaisuudet:
sunnnuntaisin klo 11 ja 
tiistaisin klo 19.

Pudasjärven omaisryhmä kokoontuu 
joka kuukauden 1. tiistai Osviitassa, 

seuraavan kerran 5.12.2011 klo 18.00 Kauralantie 3.
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Sairastaako läheisesi psyykkisesti?

Lisätietoa: 
P.0440-923946/ Jaakko, 040-5137809/ Kari

Kiinteistö: 615-411-3-6
Hakija: Pudasjärven kaupunki
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiin-
teistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutus 
on 2.12.2011 julkaistu Virallisessa lehdessä, esitettävä vaati-
muksensa kirjaamisviranomaisille (Kainuun-Koillismaan maan-
mittaustoimisto, Lönnrotinkatu 2 C, PL 168, 87101 Kajaani) tai 
samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuo-
mioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. 

Kuulutuksen peruste: Maakaari 12 luku 3 § 1 momentti 1 kohta.

LAINHUUTOKUULUTUS

sääntömääräinen syyskokous
ke 7.12 klo 18.00 alkaen Pohjantähdessä.

Uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa!

Pudasjärven Ilmailukerho

Hallitus

• Koti Maalla hankkeen 
 Jouluinen ASKARTELUPAJA 
 ja terveiset Kaupungille: 11-12 ja 13-14  
•  Iloinen SIRKUSTELUPAJA
• Lapsille KASVOMAALAUKSIA 
•  Hauska TANSSIPAJA  
• Herkullista RIISIPUUROA 12-13 
 (tarjoaa Hirvaskosken kyläyhdistys) 
• Kiva KORUPAJA
• Tunnelmallinen TONTTUPOLKU 
 pihapiirissä (lämmintä päälle!)
• Joulun SATUJA JA TARINOITA
• Arvontaa, mm. PIPARKAKKUTALO!

Järjestäjinä: Pudasjärven kaupunki/Harva-pilotti, Osallisena Suo-
messa-, Koti maalla-, Liikuntaa kaikille-ja Pudasjärven Perhekesku-
syhdistys ry/Elämäntapa sekä Hirvaskosken kyläyhdistys ry.

PERHEEN JOULUINEN 
TOIMINTAPÄIVÄ 

Puhoksen koululla 
lauantaina 3.12. klo 11.00-14.00

Ilmainen Linja-auto lähtee linja-autoasemalta 
klo 10.00 ja takaisin Puhokselta klo 14.00. 

Huom! Mikäli tulet linja-autoon, ilmoittaudu Paulalle, 
p. 040-8266611 tai Miralle, p. 044-0849799

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Vesa-Matti ”Vesku” Loiri 
suomalainen näyttelijä, koo-
mikko ja muusikko esiintyy 
joulukonsertissa Pudasjär-
ven kirkossa torstaina 8.12. 
Loiria pidetään yhtenä Suo-
men laaja-alaisimmista tai-
teilijoista. Loiri on näytellyt 
sekä teatterissa, elokuvissa 
että televisiossa. Hän on esit-
tänyt vakavia rooleja muun 
muassa teatterissa. Koomik-
kona hän on tunnettu Spe-
de Pasasen kanssa tehdyistä 
televisio-ohjelmista ja elo-
kuvista, etenkin Uuno Tur-
hapuron esittäjänä. Muita 
hänen suosittuja komedia-
hahmojaan ovat Nasse-setä 
ja Jean-Pierre Kusela.
Laulajana Loiri on saanut 
suosiota etenkin Eino Lei-
non runoihin sävellettyjen 
laulujen tulkitsijana. Hän on 
levyttänyt myös suomalaisia 
iskelmiä, kuten Reino Helis-
maan ja Juha Vainion tuo-
tantoa, ja vuosina 2006–2008 
hän julkaisi Lappi-trilogian, 
joka sisältää vanhoja suoma-
laisia pop- ja rock-kappaleita 
akustisina sovituksina. Loiri 
on myös jazzhuilisti.(ht)

Loirilla 
joulukonsertti 
Pudasjärvellä

Koti maalla -hanke järjes-
tää yhdessä Punaisen Ristin 
Pudasjärven osaston ja Ou-
lun vastaanottokeskuksen 
Pudasjärven vastaanottoyk-
sikön kanssa Hyvä joulu jo-
kaiselle -keräyksen.

-Kaupungin asukkailla 
on nyt mahdollisuus tuoda 
hyvää joulumieltä myös vas-
taanottokeskukseen ja sa-
malla kierrättää kaikki yli-
määräiset ja pieneksi jääneet 
puhtaat ja ehjät toppavaat-
teet sekä arjen käyttöesineet, 
toteaa Koti maalla -hank-
keen projektikoordinaattori 
Anu-Maarit Moilanen. 

Vastaanottokeskuksessa 
on pula etenkin aikuisten ja 
lasten toppavaatteista, arjen 
käyttötavaroista sekä harras-
tevälineistä ja leluista. 

Myös vastaanottokeskuk-
sessa toimiva naisten kerho 
ottaa mielellään vastaan yli-
määräisiä kangaspaloja, lan-
koja ym. käsityömateriaalia.

Moilanen toivoo, että pu-
dasjärviset lähtevät innok-
kaasti mukaan Hyvä joulu 
jokaiselle –keräykseen. 

Lahjoituksen jättäessä ai-
kuiset voivat kirjoittaa oman 
viestin ja terveiset vastaan-
ottokeskuksen asukkaille. 

Myös lapset voivat piirtää 
Pikkunuokkarilla oman ku-
vatervehdyksensä vastaan-
ottokeskuksen lapsille. 

-Toivomme, että lahjoi-
tukset ja niiden mukana läh-
tevät terveiset tuovat hyvää 
joulumieltä vastaanottokes-
kuksen asukkaille ja samal-
la edistävät myös heidän 
kotoutumistaan ja sopeu-
tumistaan paikkakunnalle,  
Moilanen sanoo.

Seuraavalla viikolla vas-
taanottokeskuksessa jär-
jestetään joulujuhla, jossa 
lahjoitukset jaetaan vastaan-
ottokeskuksen asukkaille. 

Sanna Ala-Nikula

Hyvää mieltä jokaiselle
-keräys

Ennakkoilmoittautumiset 
7.12.2011 mennessä numeroon 
044 0822 130 tai 08 822 138

Ken lahjan tuo, se lahjan saa!  

Yleinen joulujuhla
pe 9.12.2011 klo 13.00 Suojalinnalla

Tervetuloa!
Työpetari ry
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"

NETTIVAATE MUUTTI KESKUSTAAN.
Osoite Keskustie 11 (Nordean talo) www.nettivaate.fi

Joulunavaus aikaan pidennetyt aukioloajat: 
ke 23.11. klo 10-14, to 24.11. klo 10.00-17.00,

perjantaina 25.11. klo 10.00-18.00 
ja  lauantaina 26.11. klo 9.00-17.00.

VAATTEITA, LELUJA, ASKARTELUTARVIKKEITA.
 SEKÄ LAPSILLE ETTÄ AIKUISILLE.

Avoinna ma 9-16 ti-to 10-17 pe 10-18 la 10-14

Anskun Nettivaate, 
www.nettivaate.fi löytyy nyt Ranualta

os. Keskustie 11 (Nordean talo)

Pe 2.12. Suljemme 
poikkeuksellisesti 

klo 12.00


