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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 21.12.2011

Pudasjärvi-lehti ilmestyy 
joulun aikana normaalisti:

ke 28.12 ja vuoden 
ensimmäinen lehti 

ke 4.1.2012

Teollisuustie 12, 
93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 
klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

LIUKUOVIJÄRJESTELMÄT
MITTOJEN MUKAAN
Nyt kannattaa hankkia 
liukuovikaapistot!
Joulukuun aikana 
tehtyihin tilauksiin 
kuljetus ja asennus 
veloituksetta!

Toimitus 
tammi/helmikuu 
2012

Hyvää Joulua ja 
Onnel l i s ta  Uut ta  vuot ta !

Silmälääkärin Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Rauhallista Joulua 
ja Onnea 

Uudelle Vuodelle!

to 22.12., to 29.12.

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012!

Ti 27.12 .
Ke 28.12.
To 19.12.
klo 15.00 eteenpäin

AVOINNA

Tervetuloa  

Sunnuntai 25.12.

Wintti

24-03.30

Lippu 5€ sis. ep.
Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa

MUSIIKKI 
UUDISTUNUT!
DJ VAIHTUU!

Perjantai 23.12.
HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

klo 15-22

Lauantai 24.12. suljettu

Maanantai 26.12. klo 12-18

soittaa
uutuudet sekä 

vanhat hitit ja toiveet

DJ Jari

Tanssisali auki klo 22-2.30

DJ Anna soittaa iskelmää sekä tanssi-
musiikkia.  Myös karaoke-
tanssit

KIITOS LUKIJOILLE, ILMOITTAJILLE SEKÄ YHTEISTYÖ-
KUMPPANEILLEMME JA AVUSTAJILLE  JA TOIVOTAMME KAIKILLE 

RAUHALLISTA JOULUA JA  MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2012

Sirkka-Liisa, Jenni, Jenny, Piia, Jeremias, Heimo ja Eila Pudasjärvilehdestä

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

500g

JOULUPITKO

JOULULIMPPU

410g

MEETWURSTI
II SIIVU

JOULU
CD-LEVYT

SAUNASETTI

HEMMOTTELUHETKI

39,-

KIROILEVA SIILI
KYLPYPYYHE

70x140

12,90
Yöpaidat24,50 13,90

2,79

1,30

2,50
kpl

11,90

8,00 18,90

14,90

13,90 39,90

KOIVUVIHTA

6,90

Kiulu
Kauha
Löylytuoksu

sis. Löylytuoksu
Tervasaippua
Pesukukka

TUOKSULYHTY

SAUNAHATTU PESUKINNAS

SELÄNPESIN
PEFLETTI 2-PACK

5,50

13,50 9,95

PEFLETIT
2-PACK

6,95
kg

n. 6kg
JUHLAKINKKU

13,50

16,90

RUUTU
KYLPYPYYHE

JOULUN AUKIOLOAJAT LA 24.12 08-12.00, SU 25.12. SULJETTU (Joulupäivä), MA 26.12 11-18.00

2,95
kg

kplpkt

Anna lapselle raitis joulu!
www.annalapselleraitisjoulu.fi/2011/
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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
Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
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

SYDÄMEENI 
JOULU TEE

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perinteistä pyhäkoulun jou-
lujuhlaa vietettiin kolman-
tena adventtisunnuntaina.  
Niin pienet kuin isotkin sai-
vat matkata Marian ja Joose-
fin kanssa kohti Betlehemiä, 
kohti joulun suurta salai-
suutta. Kyllä paimenilla riitti 
ihmettelemistä, enkelien lau-
laessa ilosanomaa vasta syn-
tyneestä Vapahtajasta.  

Kolmivuotias Silja lauloi 
Kirsi-äitinsä säestämänä Ti-
ti nallen aattoaamusta. Lau-
lua herkisti koko juhlaväen 
hiljaiseksi. Mitä olisi joulu-
juhla ilman tonttuleikkejä? 
On ihanaa, kun jouluna saa 
hassutella ja leikkiä lasten 
lailla, totesi eräs aikuisista. 

Joulujuhla päättyi joulu-
muorin vierailuun.  Joulu-
muori kertoi olevansa jo seit-
semän miljoonan vuoden 
ikäinen. Ei siis ihme, että 
kuulo sekä näkö olivat muo-
rilla heikentyneet.  Juhlavä-
en nauruhermoja kutkutel-
tiin, kun joulumuori lahjoja 
jakaessaan sekoili nimien 
kanssa.  Joulumieli mukana 
lähdettiin  kotimatkalle.

Teksti: 
pyhäkouluopettajat 
Kuvat: Heimo Turunen

Joulusanoman äärellä 
Liepeen pappilassa

Neljäs adventtikynttilä syttyy.

Mitä olisi joulujuhla ilman tonttuleikkejä!

Jouluevankeliumissa paimenet ovat saapuneet katso-
maan vastasyntynyttä Jeesus lasta. 

”Miksi sitä Jeesusta pitää jouluunkin tunkea? Missään ei saa 
olla uskonnolliselta tuputukselta rauhassa!” Tämä kommentti 
on kuulemani mukaan aito toteamus kauneimmat joululaulut 
-tapahtumassa jossain etelän seurakunnassa. Se kertoo karul-
la ja herättävällä tavalla siitä muutoksesta, mikä on maassam-
me tapahtunut viime vuosina. Uskonnonvapaus ymmärretään 
yhä pinnallisemmin vain vapaudeksi kaikesta uskonnollisesta – 
jopa liittyen seurakunnallisiin tapahtumiin. 

Samalla se kertoo kristinuskon opetuksen täydestä rapau-
tumisesta: kouluissa ei saa enää olla tunnustuksellista ope-
tusta, kotona ei uskonasioista hiiskuta, yhteiskunnasta tuleva 
paine on uskontokielteinen. Ja tässä on tulos: uskonnoton ih-
minen, joka ei tiedä perusasioita kristinuskosta tai suomalai-
sesta kulttuurista.

Siksi on hyvä pysähtyä perusasioiden äärelle tänä jouluna. 
Muistaa, miksi joulua vietetään ja kuka siinä on pääosassa. Me 
kaikki tarvitsemme aikaa hiljentyä joulun sanoman äärelle ko-
keaksemme Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Tajutaksemme, 
että Hän rakastaa meitä niin paljon, että antoi ainoan poikan-
sa syntyä maailmaan, jotta me voisimme elää hänen kanssaan 
– nyt ja ikuisesti. Tähän perussanomaan on syytä kiinnittyä yhä 
tiukemmin ja pysyä siinä, se on pelastava sanoma.

Herramme syntymäjuhlan lähestyessä voimme elää todek-
si Raamatun sanat: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suu-
ren valon. Tämä valo loistaa meille seimestä. Saamme rukoilla 
Jumalaa tekemään meidän sydämiimme joulun, valaisemaan sy-
dämemme joulun sanomalla. Ilosanoma Vapahtajamme synty-
mästä antaa sisimpäämme aidon joulun rauhan. Rauhan, jonka 
vain Jumala voi sinne antaa. Lupaukset täyttyvät, kaipauksem-
me saa vastauksen. Jeesus Kristus on syntynyt meille – sinul-
le ja minulle. 

Herra Jeesus Kristus, ylistys sinulle iankaikkisesti, kun sinä, 
joka oli rikas, tulit köyhäksi, että me sinun köyhyydestäsi ri-
kastuisimme. Sinä, joka olet kaikkien herrain Herra, olet tul-
lut meidän veljeksemme, että me tulisimme Jumalan lapsiksi. 
Synny nyt meidän sydämiimme. Anna meille oikea lapsen mie-
li. Aamen. 

Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa!

 

 Kimmo Helomaa
 vs. kirkkoherra

Aattohartaus  kirkossa 24.12. 
klo 13 (Juha Kukkurainen, 
Jukka Jaakkola ja Jaakko-
lan perhekuoro) ja 15 (Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakko-
la), Sarakylän kappelissa klo 

13 (Kimmo Helomaa, Jouni 
Kärki)
 Jouluyön messu kirkossa 
24.12. klo 23 (Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola, kirkko-
kuoro).
Joulukirkko kirkossa su 
25.12. klo 8.00 (Kimmo He-
lomaa, Jukka Jaakkola) Taksi 
seurakuntakodilta 7.30. 
Joulukirkko Sarakylän kap-
pelissa klo 8.00 (Juha Kuk-
kurainen, Terttu Puurunen) 
ja Syötteellä kurssikeskuk-
sessa klo 10 (Juha Kukkurai-
nen, Terttu Puurunen). 
Messu seurakuntakodissa 
Tapaninpäivänä 26.12. klo 
10 (Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola). 
Kauneimmat joululaulut 
kirkossa ke 21.12. klo 19. 

Kerhot ovat joululomalla, 
päiväkerhot ja perhekerhot 
aloittavat 9.1. alkavalla vii-
kolla. Lapsiparkkitoimintaa 
ei ole kevätkaudella. 
Rauhanyhdistys: lähetys-
seurat Sarakylän koululla 
to 29.12. klo 19, seurat Ku-
renalan ry:llä ma 26.12. klo 
17 (Samuli Leppänen, Timo 
Luokkanen). 
Kastettu: Iiris Hilda Helmii-
na Riekki, Mikko Onni Arvid 
Matalalampi, Sandra Amalia 
Sarajärvi. 
Vihitty:  Rikhard Mikael 
Atro Karttunen ja Lotta Maa-
ria Kummala. 
Haudattu:  Erkki Juhani Moi-
lanen 51 v.

Osallistu
liikkeessä
Laulumaan

jouluarvontaan!

LAHJAKORTTI!

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555
Palvelemme ma-pe 9-18, aattona suljettu

www.huonekaluliikeheikkila.fi

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY

Palvelemme
jouluviikolla
ke-pe 9-18

aattona suljettu TORKKU-
PEITTEET

alkaen

22,-

MATTOJA
ale-hinnoin

TARJOUKSIA
Joulu

Loput
KYNTTELIKÖT

ale-hinnoin!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pimeä, sateinen ja sumui-
nen kaamoksen aika on tait-
tunut. Lumi on maalannut 
maan talvisen valkoiseksi. 
Kynttilät on sytytetty luo-
maan tunnelmaa, jouluvalot 
palavat kauniisti valaisten. 

Millaista aikaa jouluun 
valmistautuminen nykyään 
hyvin monille meistä on? 
Voimme todeta, että joulu 
ei todellakaan pääse yllättä-
mään. Siitä pitävät huolen 
liike-elämä ja tiedotusväli-
neet.

Jo marraskuun alussa il-
mestyvät kauppoihin kon-
vehtirasiat. Isänpäivästä al-
kaen lehdet ovat pullollaan 
”uskomattomia” tarjouk-
sia. On tarjolla sekä kovaa, 

Joulu on vuoden tärkein 
ja arvokkain juhla

että pehmyttä pakettia. Las-
ten ohjelmissa mainostetaan 
toinen toistaan hienompia 
pelejä ja leluja. Viimeistään 
joulukuun alusta lähtien jou-
lulaulut soivat kaupoissa 
tauotta. Hyasintit tuoksuvat. 

Kinkkuja jonotetaan pel-
ko sydämessä niiden loppu-
misesta. Laatikotkin pitää 
ostaa. Ja missä välissä ehti-
si leipomaan? Joulukortitkin 
pitää muistaa kirjoittaa tai 
tyytyä persoonattomiin teks-
tiviesteihin. Aatto lähestyy 
ja kiireen vilkkaa pitää men-
nä Marketin pihalle katsasta-
maan, josko löytyisi sopivan 
näköinen kuusi.

Tuttu näky on vielä aat-
tona viimeisiä joululahjo-

ja hamuavat ostajat. Toki on 
niitäkin, jotka aloittavat jou-
luostosten hankkimisen hy-
vissä ajoin jo kesällä.

Perinteet  
halutaan säilyttää 
Jouluun liittyvät perinteet 
haluamme kuitenkin aina 
vaan säilyttää entisellään. 

Kauneimpien joululaulu-
jen laulaminen tai kuuntele-
minen, piparien, torttujen ja 
kinkun paistaminen, kuusen 
hankkiminen ja sen koris-
telu, jouluaaton hartauteen 
osallistuminen, kynttilöi-
den vienti läheisten haudoil-
le sekä joulusauna virittävät 
meidät oikeaan joulun tun-
nelmaan. Niiden avulla on-
nellisen joulun kuvitelma 
aina vain säilyy mielissäm-
me. 

Joulu on vuoden tärkein 
ja arvokkain juhla, Jeesus-
lapsen syntymäjuhla, joka 
toivon mukaan pysäyttää 
kiireisen elämänmenon ja 
saa meidät rauhoittumaan 
ja hiljentymään joulun viet-
toon.

Rakkaimpina muistoi-
na nousevat mieliimme lap-
suuden joulut yhdessä isän 
ja äidin sekä siskojen ja velji-
en kanssa – yhdessä rakkait-
temme kanssa.

Joulu on ilon, rauhan, 
rakkauden, yhdessäolon ja 
välittämisen aikaa. Tuntuu 
todella hyvältä alkaa suun-
nitella joulua ja miettiä, mi-
ten ilahduttaisi läheisiään. 
Kaikkein mukavinta on lä-
heisten, tuttujen ja ystävien 
muistaminen. Muistaminen 
ja välittäminen ovat pal-
jon tärkeämpiä kuin lahjo-
jen määrä tai lahjojen hinta. 
Toki lahjan antaminen lähei-
selle tuottaa aina aitoa iloa.

Muistetaan  
yksinäisiä
Tiedämme, että keskuudes-
samme on yksinäisiä lähim-
mäisiä, jotka kokevat itsensä 
näin jouluna entistäkin yksi-

näisemmiksi. 
Voisimmeko me itse ku-

kin tänä jouluna yllättää sel-
laisen henkilön, jolla ei ole 
yhtään läheistä, tervehdys-
käynnillä tai vaikkapa kor-
tilla taikka pienellä paketilla 
tai soittamalla hyvän joulun 
tervehdys. Siitä hänelle tulisi 
varmasti hyvä mieli. Samoin 
hänelle joka muisti, huoma-
si ja välitti.

Näyttää jälleen siltä, että 
rahaa käytetään jouluostok-
siin taloudellisesta epävar-
muuden ajasta, eurokriisistä, 
huolimatta edellisten vuosi-
en tapaan. 

Vaarana on, että jou-
lun varsinainen ilosanoma 
hukkuu yltäkylläisyyteen 
ja lahjojen paljouteen. Toki 
lahjoista saa jouluna vilpit-
tömästi iloita. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että lahjojen 
määrä ja kalleus eivät kor-
vaa rakkautta ja välittämis-
tä. Kaikkein arvokkainta on 
se, että saamme yhdessä lä-
heistemme kanssa rauhoit-
tua ja hiljentyä joulun sano-
man äärelle.

Itsekkyyden, oman edun 
tavoittelun sekä muiden kyl-
mien ja kovien arvojen tilal-
le tarvitsemme edelleen yh-
teiskuntaamme enemmän 
hoivaa ja huolenpitoa. Vä-
littämällä ja huolehtimalla 
toinen toisistamme voimme 
kokea elämässämme todel-
lista sydämen joulua.

(Juhlapuhe sotaveteraanien 
ja -invalidien joulujuhlassa)

Antti Pesälä

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua...

...sekä turvallista matkaa vuodelle 2011

Taksit Pudasjärven keskusta 24 h

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

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

Pitkänen Pekka 0400 384 666
Puurunen Seppo 040 524 2567
Savela Sami 0400 289 760

Tunturivesien kalaa: rautua, siikaa ja taimenta. 
Merikalat, savukalat, isoa perattua järvimuikkua 
+ mätiä. Myös poro- ja hirvenlihatuotteita yms.

Kiitämme asiakkaita kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme hyvää joulua!

KALA-AUTO

Puh. 0400 169 259

Pudasjärven torilla 
ke 21.12. klo 10-16.30

Joulunviettoa voi olla vaikkapa yhteinen ruokailuhetki 
leppoisassa ilmapiirissä, johon kaikki perheenjäsenet, 
isosta pienimpään voivat osallistua. Kauniisti katettu pöy-
tä kynttilöineen luo jouluista tunnelmaa. Suurta lahjaröyk-
kiötä ei tarvita. Yhdessäolo on juhlaa.

 Sunrise Catering palvelee Pudasjärvellä
Kiitämme asiakkaitamme ja 

toivotamme Kaikille rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012

• Juhlapalvelua kaikkiin pitoihin
•  Nauti lounas kodinomaisessa tunnelmassa
• Sun Cafe 1.1.2012 alkaen vain Pudasjärven keskustassa
• Jouluna suljettu 23.-26.12. Avoinna ma-pe 11-15.
• P. 044 923 2478, www.suncate.fi

Tervetuloa!

Toritie 2 (Pudasjärven keskustassa)

Avoinna: Ke-To 9-18, 
Pe (aatonaattona) 9-19, La (aattona) 9-12

Tervetuloa
Joululahjoja kaiken ikäisille 

löydät AarreArkusta

K O R U I L O N A
Joulun aukioloajat : Ma-Pe 9-18 • Aattona 8-12
Keskustie 30 97700 Ranua • Puh. 044 362 3822

HELLO KITTY- 
kaulakoru
ketju 38cm

19€ LOVELINKS
maskotit alk. 14€

ranneketjut alk. 32€
kaulaketjut alk. 38€LUMIHIUTALE

kääty 153€
ranne 96€

sormus 89€
korvakorut 85€

Myös
lahjakortit!

Joulun kauneimmat lahjat

KoruIlona kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta toivottaen samalla 
Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2012

Hyvää Joulua!



4 nro  51PUDASJÄRVI lehti

Maanantaina 19.12. Auto-
korjaamo Pasi Kummala juh-
li 30-vuotista taivaltaan. Juh-
lan kunniaksi yritys tarjosi 
kävijöille kakkukahvit yri-
tyksen tiloissa Sarakylällä. 
Yrittäjä Pasi Kummala ker-
too, että firman toimenkuva 
on pysynyt historiansa ajan 
kutakuinkin samanlaisena.

- Velipoikien kanssa aloi-
timme tämän yrityksen, 
mutta nykyään toimin täs-
sä itsekseni. Luonnollises-
ti autokanta on muuttunut 
ja sitä varten on pitänyt käy-
dä kursseja ja opiskella jat-
kuvasti, jotta pysyy ajan ta-
salla.

Kummala opiskeli am-
mattikoulussa Taivalkoskel-

30-vuotias autokorjaamo 
Sarakylällä

la kaksi vuotta ja sen jälkeen 
Lahdessa kolme vuotta ko-
neenkorjauslinjalla, enem-
mikseen autopuolen töi-
tä. Kouluttauduttuaan hän 
päätti perustaa yrityksen 
työllistääkseen itsensä omal-
la kotikylällään.

Suurin muutos 30 vuoden 
aikana autoalalla on tapahtu-
nut autojen siirryttyä enem-
män tietokonepohjaisiin jär-
jestelmiin. Tämän vuoksi 
Kummala kouluttautui li-
sää ja valmistuikin vuon-
na 2006 autosähkömekaa-
nikoksi. Koulutus keskittyi 
nimenomaan uuden auto-
kannan huoltojen ajantasais-
tamiseen.

- Yksin minä tällä hetkellä 

työskentelen, mutta eipä sitä 
tarvitse yksinäiseksi oloaan 
tuntea kun useat asiakkaat 
jäävät juttelemaan ja seuraa-
maan hommia, kertoo Kum-
mala.

Tällä hetkellä yrityksen 
toimenkuvaan kuuluu au-
tokorjaamopalvelut, öljyn-
vaihdot ja huoltopalvelut. 
Eniten Kummala tekee kat-
sastushuoltoja sekä normaa-
leja määräaikaishuoltoja. Li-
säksi hänellä on myynnissä 
Power up –voitelutuottei-
ta, joitakin varaosia ja muita 
yleistarvikkeita.

Jenny Kärki

Vuoden pakolaisnaiseksi 
valittu sairaanhoitaja Saido 
Mohamed vieraili Pudasjär-
vellä perjantaina 16.12.  Aa-
mupäivästä hän piti infoa 
somalinuorille suomalaiseen 
yhteiskuntaan integroitumi-
sesta ja sopeutumisesta yh-
teisöön omaa kulttuuriaan 
säilyttäen. Lisäksi hän puhui 
kulttuurieroista. 

Iltapäivästä hän piti maa-
hanmuuttotyötä Pudasjär-
vellä tekevälle verkostolle ti-
laisuuden samoista aiheista 

Vuoden pakolaisnainen vieraili Pudasjärvellä
osallistavassa hengessä. Ih-
misoikeuksien liitossa asi-
antuntijana toimiva, Soma-
liassa syntynyt Mohamed, 
kiertää maassamme puhu-
massa ja kuuntelemassa 
maahanmuuttajiin liittyvis-
tä asioista. 

Mohamed  totesi iltapäi-
vän tilaisuudessa, että Suo-
messa maahanmuuttajien 
kotouttamisen toteuttami-
sessa ja järjestämisessä löy-
tyy eroavaisuuksia paikka-
kunnasta riippuen. Yhteistyö 

ja verkostoituminen on ensi-
arvoisen tärkeää ja vaatii vie-
lä lisäämistä maahanmuutta-
jatoimijoiden keskuudessa.

Kulttuurien välisistä ero-
avaisuuksista uskonnon, 
seksuaalisuuden, arvojen ja 
tapojen suhteen on vaikea 
puhua jopa ammattilaisten 
kesken saati ammattilaisen 
ja maahanmuuttajan välillä. 
Jos ei tunneta toisten taustal-
la vaikuttavia perusasioita, 
on helppo ajautua väärinym-
märryksiin ja loukkaantumi-

Maahanmuuttajaverkostossa työskenteleviä työntekijöitä kuuntelemassa Vuoden pa-
kolaisnaisen Saido Mohamedin puheenvuoroa.

Yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää maahanmuut-
tajien kotouttamisessa, totesi Saido Mohamed. 

siin. Mohamed  muistutti, 
että maahanmuuttajanuo-
ret, ja aikuisetkin, ovat poh-
jimmiltaan samanlaisia kuin 
kantaväestön edustajat, he-
kin haluavat osallisuutta ja 
yhteistoimintaa kaikenlais-
ten ihmisten kanssa avoi-
mesti toimien ja keskus-
tellen. Täytyy kuitenkin 
huomioida, että kaikki sa-
masta maasta kotoisin olevat 
ihmiset eivät ole samanlai-
sia, kaikki ovat persoonalli-
sia yksilöitä, kuten kantavä-
estönkin ihmiset.

Maahanmuuttajat ih-
mettelevät usein heidän si-
joittamistaan laitosmaisiin 
olosuhteisiin, jossa ei juu-
ri ulkopuolisia vierailijoita 
näy. Maahanmuuttajatyös-
sä olevat työntekijät saavat 
kiitosta positiivisista suhtau-
tumis- ja työskentelytavois-
taan.

Sointu Veivo

Syötteen kolmevuotinen la-
tuprojekti saatiin päätökseen 
syksyllä 2011. 

Latuverkoston palvelu-
taso parani oleellisesti. Pro-
jektissa rakennettiin ja pa-
rannettiin latupohjia 2,5 km 
ja rakennettiin kolme hiih-
tosiltaa. Näistä kaksi on yli-
kulkusiltatyyppiä ja yksi on 
alikulku. Nyt Syötteen la-
tuverkosto on Iso-Syötteen 
alueella täysin eritasossa au-
toliikenteestä. 

Hiihtostadionilta ja Luon-
tokeskuksesta pääsee suk-
silla Pärjänjoentien, Syöt-
teentien ja Iso-Syötteentien 
siltojen kautta autoteitä ris-
teämättä Pytkyharjuun ja 
Iso-Syötteen huipulle. Pik-

Latuprojekti paransi Syötteen 
latuverkoston palvelutasoa

kusyötteelle on myös latus-
iltayhteys Syötesuontien yli-
kulkusillan kautta. 

Projektin rakentamises-
ta vastasi Pudasjärven kau-
punki. Se tuli maksamaan 
710 000 euroa. Tähän saatiin 
EU-rahoitusta 45 prosenttia. 
Näin kaupungin osuudeksi 

Kuvissa on Syötteentien 
ylikulkusilta rakenteilla ja 
Syötesuontien ylikulkusilta 
valmiina. 

jäi 390 000 euroa. 
Rakennustöistä vastasi-

vat urakoitsijat ViherRengas 
Järvenpää Oy ja Soraset Yh-
tymä Oy. Rakennuttajana oli 
Topi Hyötylä Liidea Oy:stä. 

Heimo Turunen
Kuvat Topi Hyötylä

Pasi Kummalan autokorjaamon 30-vuotisjuhlassa kävi monia onnittelijoita. Taustalla 
kahvittelijat tutustuvat korjaamon historian varrelta koottuun valokuva-albumiin.
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Kuusijuhlatunnelmia 
Kurenalan koulussa
Kurenalan koulun kuu-
sijuhlassa viisikymmen-
tä ajastaikaa sitten ja sii-
tä eteenpäinkin, oli lämmin 
joulutunnelma. Kun parin-
sadan istumapaikan juhla-
saliin ahtautui 300-400 op-
pilasta vanhempineen, niin 
tunnelma jo sinänsä oli läm-
min. 

Jokainen luokka, joita oli 
parikymmentä, oli valmis-
tanut oman esityksensä. Oli 
laulua, leikkiä ja näytelmää, 
runoa ja musiikkia. Jokaisen 
oppilaan piti päästä esiinty-
mään. Lentävä lause olikin, 
että ”Ohjelmaa kuin kou-
lun kuusijuhlassa” Luokki-
en siirtyminen näyttämölle 
ja takaisin aiheutti ”liiken-
neongelmia”. Lisäksi yhtei-
set näyttämötarvikkeet tah-
toivat mennä sekaisin. 

Tonttupuvut, keijupuvut, 
enkelinsiivet ja muut välttä-
mättömät, eivät olleetkaan 
siinä paikassa, johon ne oli 
laitettu. Lämpötila kohosi 
loppua kohden. Kuusijuhla 
tahtoikin venyä arvioitua pi-
temmäksi.

Tuli se sitten joulupukki-
kin ja välituntikuoro, jossa 
lauloi jopa 50 oppilasta, pää-
si esittämään päätösohjelma-
numeronsa ja juhla päättyi 
vapauttavaan jouluvirteen 

Tiernapojat saatiin aina 
suuresta joukosta osaavia 
oppilaita. Eräänä jouluna 
olivat erikoiset hyvä-ääni-
set esiintyjät. Kun sitten tuli 
eräässä kohdassa Murjaani-
en kuninkaan soolo, ei ku-
ningas heti muistanutkaan 
miten se lähti. Tuli luova 
tauko. Herodes hermostui 
ja läimäytti miekallaan Mur-
jaania: ”Sinun vuorosi!” On-
neksi olivat puumiekat. Joku 
luuli, että tuokin oli harjoi-
teltu tehokeino. 

Kirkossakin ahdasta
Ehkä 80-kymmenluvulla he-
räsi ajatus, että menemme 
kirkkoon pitämään joulujuh-
laa ja kaikki mahtuvat kir-
kon penkeille. Kyseltiin van-
hemmilta kyytejä ja kaikille 
järjestyi autokyyti. Ohjelmaa 
suunniteltiin huolella. Kant-

tori Antti Pentti kävi kou-
lulla opettamassa jouluisen 
messun ja esitettävät ohjel-
mat olivat kirkkoon sopivia. 

Sitten koitti joulujuhlailta. 
Lämpömittari laski alle kol-
menkymmenen miinusas-
teen. Huh, huh. Mutta kirk-
ko oli laitettu lämpiämään 
ja matkaan aikataulun mu-
kaan. Se oli komea ”karavaa-
ni”, kun sadat pikkuautot 
ajoivat kirkolle pitkässä let-
kassa. Kirkko ei ollut niissä 
oloissa kovin lämmin. Urku-
jenkin sointi kärsi kylmästä 
ja kosteasta ilmasta. Lisäk-
si kaikki oppilaat, äidit, isät 
ja isovanhemmat eivät nyt-
kään mahtuneet kaikki is-
tumaan. Mutta joulutunnel-
maa ei pakkanen pilannut. 
Joulukuusi ja kynttilät lois-
tivat ”Kilpaa lasten tähtisil-
mäin kanssa”. Jouluvirret 
kajahtivat voimalla. 

Sitten oli huoli, kuinka 
moni auto on paleltunut? 
Me Siuruaisen Matin kanssa 
jäimme viimeisinä tarkkaile-
maan tilannetta. Ainoastaan 

Päätoimittaja Heimo Turu-
nen esitti minulle kysymyk-
sen, että minkälainen on Ku-
renalan koulun joulujuhla 
nykyisin. Jäin pohtimaan, 
onko juhla muuttunut ollen-
kaan siitä kun itse olin Kai-
paisen Saimin ja Siuruaisen 
Matin luokissa Kurenalan 
koululla? 

Paljon on tietysti samaa 
kun on joulusta kyse. Ennen 
oli Försti ja hän soitti juhlis-
sa. Jotenkin en oppilasajasta 
muista muita opettajia soit-
tamassa juhlissa kuin Raine-
rin. Joulunäytelmistä muis-
tan sen, ettei niitä oikein 
tahtonut kuulla salin perällä. 
Silloin myös tarjottiin kah-
via ja syötävää vanhemmil-
le juhlan jälkeen.

Olen toiminut opettaja-
na vuodesta 1999 alkaen, ja 
voin todeta että joulujuh-
laan kuuluu perinteisesti 
jouluevankeliumi, joulunäy-
telmä ja tietysti osa Enkeli 
taivaan virrestä. Yhteislau-
lut kuuluvat myös suoma-
laisen koulun kaikkiin juh-
liin. Laulut kuuluvat kuvaan 
siksikin, että laulujen aika-
na näyttämö saadaan järjes-
teltyä uudelleen seuraavaa 
esitystä varten. Koulun jou-
lujuhlassa on usein paikal-
la myös joulupukki, ainakin 
näytelmässä. Koulun kuoro 
esiintyy myös usein. 

Jouluevankeliumi on aina 
vähän erinäköinen. Vaihte-

Koulun joulujuhla seuraa nykyaikaa - unohtamatta perinteitä
lua tuovat oppilaiden vaih-
tuminen vuosittain ja oh-
jaavien opettajien toteutus 
asiasta. Voisi myös sanoa, 
että nykyään evankeliumi 
ei aina ole niin perinteinen 
kuin aikaisemmin. Ainahan 
se myös mietityttää, että mi-
ten Syyrian käskynhaltijan 
nimi lausutaan. 

Näytelmä vaihtelee tie-
tenkin aiheen ja ajoituksen 

mukaan. Joulupukki on näy-
telmissä kuitenkin se, jota 
lapset edelleen tarkimmin 
seuraavat. Joulupukki on 
näytelmissä edelleen henki-
lö, joka käyttää vanhaa tek-
niikkaa, mutta silti taitaa 
kaikki uutuudet, jos vain 
on tarvis. Vaikka Joulupuk-
ki olisi näytelmässä unohtu-
nut kesälomalle, tullut muis-
tamattomaksi, tai vaikkapa 

rakastunut, on hän aina sel-
vittänyt ongelmat ja tuonut 
joulun kaikille. Näin se lie-
nee ollut aikaisemmin ja on 
näin vieläkin.

Tekniseltä puolelta aja-
tellen koulun juhlien äänen-
toistoon on saatu parannus. 
Kurenalan kaikilla kouluilla 
on nykyisin käytössä langat-
tomia päämikkejä ja niiden 
avulla saadaan näyttelevien 

Tämän joulunajan Kurenalan koulun joulujuhla oppilaiden vanhemmille oli tiistaina 20.12 ja koulun joulujuhla on keskiviikkona 21.12 aamupäivällä. 
Kansainvälistä joulukulttuuria esiteltiin yhteensä noin 130 oppilaan voimin.

Perinteistä jouluohjelmistoa edusti muiden muassa Pyhän Lucian 
kulkue lauluineen ja kertomuksineen.

kaksi autoa ei suostunut ko-
timatkalle heti. Tarjosimme 
hinausapua ja kaikki oli hy-
vin. Laskin leikkiä, että seu-
raavana jouluna pyrimme 

Oulun tuomiokirkkoon jou-
lujuhlaa pitämään, että kaik-
ki mahtuvat mukaan. 

Tämän jälkeen kuiten-
kin jaettiin koulun kuusijuh-

la useampaan osaan, luok-
ka-asteittain. Se olikin viisas 
ratkaisu. 

Rainer Försti

oppilaiden ääni kuulumaan 
kohtuullisen hyvin. Kouluil-
la on nykyisin myös valoja 
aikaisempaa enemmän. Lau-
lujen sanat näytetään nykyi-
sin pääsääntöisesti Power 
Point –esityksenä videoty-
kin avulla. 

Niin että Heimon esittä-
mä kysymys. Voin kertoa, 
että joulujuhla seuraa ny-
kyaikaa unohtamatta kui-

tenkaan vanhoja perinteitä. 
Pudasjärvellä ei ole lähdet-
ty muuttamaan juhlia eri us-
kontojen vaatimusten mu-
kaisesti, vaan täällä pyritään 
tekemään joulujuhlasta meil-
le kaikille meidän oma juhla. 
Joulujuhla.

Janne Moilanen 
Kurenalan koululta 
opettaen 3A-luokkaa. 
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Sirkka ja Juha Pankinaho perheineen

Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2012.

Tumma taivas 
jouluyönä,

tähdet tuikkii 
valovyönä.

Ilmassa on ripaus 
taikaa.

Rauhallista 
joulunaikaa!
toivottavat  
Kaarina ja Jouko Nevanperä

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012

Mari ja Marko Kälkäjä 
perheineen

Toivotamme 
rauhaisaa joulua 

ja hyvää uutta 
vuotta 2012

Aittojärven koululaiset juhlivat 
joulua seurakuntatalolla

Yleisö kajautti yhteislauluna muiden muassa Sylvian joululaulun.

Aittojärven koulun väki on 
tällä hetkellä evakossa enti-
sen Pietarilan tiloissa. Poik-
keusolosuhteiden vuoksi 
joulujuhlaa vietettiin maa-
nantaina 19.12. Pudasjärven 
seurakuntakeskuksen tilois-
sa. Musiikkipainotteista juh-
laa oli seuraamassa koulun 
oman väen lisäksi koululais-
ten perheenjäseniä.

Juhlan ohjelmisto koostui 
yhteislauluista sekä lauluesi-
tyksistä. Seurakunnan puo-
lesta papin hartauden piti 
kappalainen Juha Kukkurai-
nen. Juhlan lopuksi järjestet-

tiin arvonta, jossa palkintona 
oli useita Aittojärven koulun 
joulumyyjäisistä jääneitä ta-
varapalkintoja.

Rehtori Mari Ritola kertoi 
juhlan päätteeksi olevansa 
hyvin ylpeä urheista oppi-
laistaan, jotka ovat jaksaneet 
hienosti nyt poikkeukselli-
sen raskaan syksyn aikana. 
Aittojärven koulun oppilaat 
joutuivat marraskuun alus-
sa evakkoon kouluraken-
nuksen sisäilmaongelmien 
vuoksi.

Jenny Kärki

On valkea lumi peittänyt maan. 
Jo käymme Joulua juhlimaan!

Tunnelmallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 
2012!

Jenni ja Hannu Peltoniemi perheineen

Aittojärven koulun 3-6 –luokkalaiset lauloivat komeasti Joulumaa- ja Tonttu-kappaleet.

Koulun pienimmät 0-2 –luokkalaiset esittivät Äkä-ampiai-sen joulutarinan sekä Tuiki, tuiki, tähtönen.

Martta Tuomivaara

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta

ystäville, tutuille ja sukulaisille!

Sininen hämärä,
pakkasaamu,
lumiset puut

- vain yksi tähti.
Tähdistä se kirkkain,

Joulutähti!
Hiljaisuus -

pysähdy hetkeksi
kiireen keskellä

- anna mieleesi saapua
Joulun Rauha.

Rauhallista Joulua
ja onnellista
Uutta Vuotta

läheisilleni, kummi-
lapsille, tutuille,

ystävilleni ja
työkavereilleni

Sirkka-Liisa Tuomaala

Toivotamme oikein
 hyvää joulua ja 
rauhallista uutta 

vuotta 2012 kaikille 
tutuillemme, 

ystävillemme ja 
sukulaisille 

sekä yhteistyö-
kumppaneillemme.

Heimo Turunen 
ja Eila Lahtinen



7nro 51 PUDASJÄRVI lehti

Pudasjärven Sydänyhdistys 
järjesti sunnuntaina 11.12. 
joulujuhlan seurakuntakes-
kuksessa, jossa jäsenille ja 
perheenjäsenille tarjottiin 
juhlava illallinen. Puheen-
johtaja Martta Timonen lau-
sui osallistujat tervetulleeksi 
ja kertoi yhdistyksen men-
neestä ja tulevasta toiminnas-
ta ja ohjelmassa oli tietenkin 
joululauluja. Puhujana tilai-
suudessa oli Pohjois-Poh-
janmaan Sydänpiiri ry:n toi-
minnanjohtaja Pirjo Nikula, 

Sydämellinen joulujuhla
joka esitteli Sydänliiton uut-
ta strategiaa: Yksi Sydän.

Sydänliitto pyrkii tavoit-
teisiin kuten terveyttä edis-
tävän ympäristön luomiseen 
vaikuttamalla päätöksente-
koon eri tasoilla, tekemällä 
itse ja toimimalla yhteistyös-
sä julkisen terveydenhuol-
lon ja muiden yhteistyötaho-
jen kanssa.

Sydänliitolla tarkoitetaan 
strategiassa koko sydänyh-
teisöä, eli sydänyhdistyksiä, 
sydänpiirejä ja Sydänliiton 

valtakunnallisia jäsenjärjes-
töjä. Sydänliitto ylläpitää ja 
kehittää elintapaohjauksen 
menetelmiä ja työkaluja sekä 
kehittää terveisiin elintapoi-
hin kannustavaa, ohjaavaa ja 
vuorovaikutteista viestintää 
vastuullisen terveyskäyttäy-
tymisen tueksi.

Sydänliiton piirissä jä-
senille tarjotaan mahdolli-
suuksia osallistua terveyttä 
edistävään ja sairauden pa-
henemista estävään vapaa-
ehtoistoimintaan. Sydänliitto 

tarjoaa tietoa ja vertaistukea 
eri sydänsairauksia sairasta-
ville ja heidän läheisilleen. 
Lisäksi liitto kehittää mene-
telmiä potilaiden omahoi-
don tukemiseksi ja järjestää 
niihin liittyvää koulutusta 
terveydenhuollon ammat-
tilaisille, sekä paljon muuta 
sydänpotilasryhmiä valista-
vaa ja heidän hyvinvointiaan 
ajavia asioita.

Sydänyhdistyksen joulujuhlassa edessä vasemmalla Pudasjärven Sydänyhdistyksen 
puheenjohtaja Martta Timonen ja oikealla vierailevana puhujana Pohjois-Pohjanmaan 
Sydänpiiri ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Nikula. 

Joulujuhlaan kokoontuminen on Sydänyhdistyksen perinteinen vuotuinen tapahtuma. 

Sydänliitto ohjaa ja neu-
voo sosiaaliturvaa ja ter-
veyspalveluita koskevissa 
kysymyksissä ja tarvittaes-
sa laatii päätöksentekijöille 
kannanottoja ja asiantuntija-
lausuntoja.

Sydänliiton jäsenten tyy-
tyväisyyttä on selvitetty ky-
selyllä, joka lähetettiin 220 
jäsenelle ja siihen vastasi 147 
jäsentä. Paikallisyhdistyksen 

toimintoihin oltiin yleisesti 
tyytyväisiä. Etenkin yleisö-
luentojen sisällöt miellytti-
vät ja niihin toivottiin panos-
tamista myös jatkossa. Myös 
terveysneuvontatilaisuuksi-
en ja –tietopisteiden järjestä-
mistä pidetään tärkeänä. 

Heimo Turunen

Kirkkokuoron joulukonsertissa 
virittäydyttiin joulun tunnelmaan

Pudasjärven kirkkokuoro vi-
rittäytyi joulun sanomaan ja 
tunnelmaan konsertissaan 
18.12. Pudasjärven kirkossa, 
jossa oli mukana 300 henkeä. 
Kuoron lisäksi konsertissa 
esiintyivät Mikael Säily sel-
lo ja Sari Hukari kannel sekä 
Anna-Elina Jaakkola urut. 
Kuoron johtajana toimi kant-
tori Jukka Jaakkola.

Ohjelmistossa oli säes-
tyksellistä kuoromusiikkia 
muun muassa Johann Sebas-
tian Bachin kuorokoraaleja, 
joissa säestyssoittimina oli-
vat sello ja urut. Joulun tun-
nelmaan sopivat oikein hy-
vin myös sellon ja urkujen, 
sekä harvoin kuultu kante-
leen ja sellon yhteissoitto. 

Kuoro lauloi myös säes-
tyksetöntä, perinteistä suo-
malaista joulumusiikkia. 
Ohjelmistossa olivat uusi-
na lauluina mm. 1300 luvul-
ta peräisin oleva Sai Joulun-
lapsen Betlehem, Keskiajalta 
Saksasta 1524 peräisin ole-
va Jeesus, Kristus meille nyt, 
P.J. Hannikaisen Joulunaat-

tona, Martti Helan Hiljainen 
joululaulu ja Martti Turusen 
Me käymme joulun vietto-
hon, jotka oli harjoiteltu oh-
jelmistoon kuluneen syk-
syn aikana. Kuorossa lauloi 
26 henkilöä. Naisjäsenillä oli 
esiintymisasuissaan uutena 
yhtenäiset huivit. 

Hartauspuheen piti kirk-
koherra Kimmo Helomaa. 

-Tämä kirkkokonsertti on 
ollut tilaisuus, joka on autta-
nut vastaanottamaan joulun 
sanoman, jossa tulee esille 
armo, lunastus ja syntien an-
teeksiantaminen sekä Juma-
lan suuri rakkaus. 

Heimo Turunen

Joulun tunnelmaan sopivat oikein hyvin myös sellon ja urkujen, sekä harvoin kuultu kanteleen ja sellon yhteissoitto. 
Kuoroa johtamassa Jukka Jaakkola, selloa soittamassa Mikael Säily.

Kirkkoherra Kimmo Helomaa ojensi seurakunnan 
muistolahjat sellonsoittaja Mikael Säilylle, kantele-
taiteilija Sari Hukarille ja kirkkomuusikko Anna-Elina 
Jaakkolalle. 

Mikael Säily on soitta-
nut useita vuosia Kajaanis-
sa toimivassa Kaukametsän 
kamariorkesterissa. Joulu-
kuussa 2010 hän toimi Ou-
lun yliopiston kamariorkes-
terin solistina. Tällä hetkellä 
hän opiskelee kolmatta vuot-
ta pääaineenaan sellonsoit-
toa OAMK:ssa. Mikael har-
rastaa myös monipuolisesti 

kuorolaulua ja hän on osal-
listunut lukuisiin levytys-
projekteihin.

Sari Hukari on pudasjär-
veläinen kanteletaiteilija ja 
musiikinopettaja, joka kan-
taesittänyt monia uusia kan-
teleteoksia muun muassa 
Pekka Jalkaselta ja esiintynyt 
Suomea edustaen esim. Vi-
rossa, Tanskassa, Yhdysval-

loissa ja Albaniassa. Hukari 
lauloi myös yhtenä jäsenenä 
kuorossa. 

Kirkkomuusikko Anna-
Elina Jaakkola on opiskellut 
urkujen soittoa Eero Kukon, 
Risto Ainalin ja Maija Lehto-
sen johdolla. Hän on toimi-
nut kanttorina Raahessa ja 
Kemissä. Jaakkola oli myös 
yhtenä jäsenenä kuorossa.

Sydänliiton piirissä jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua 
terveyttä edistävään ja sairauden pahenemista estävään vapaaeh-

toistoimintaan. Sydänliitto tarjoaa tietoa ja vertaistukea eri sydän-
sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. 
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Isosyötteentie
93280 Syöte
p. 0201 476 400
www.isosyote.fi

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

Pudasjärviset ovat olleet 
tänä vuonna erityisen suu-
rella innolla mukana lahjoit-
tamassa joulumieltä vähä-
osaisten perheiden lapsille 
Mannerheimin lastensuoje-
luliiton yhdessä Lähivakuu-
tuksen kanssa organisoimas-
sa Joulupuu-keräyksessä. 
Kampanjan tarkoituksena on 
toimittaa joululahja jokaisel-
le lapselle, jonka perheellä ei 
välttämättä ole varaa joulun 
laittamiseen.

Lahjoituksia sai tuoda 
vielä perjantaina 16.12. Pu-
dasjärven Lähivakuutuk-
sen tiloissa sijaitsevan joulu-
kuusen juurelle ja paketteja 
kertyi noin sata. Tällä ker-
taa sattumanvaraisia lahjo-
ja ei tarvinnut tuoda, vaan 
MLL:n keräämän listan pe-
rusteella lahjoittaja sai hakea 
tietyn ikäiselle tytölle tai po-
jalle suunnatun joulukortin. 
Kortin avulla lahja ohjautuu 
ennalta sovitulle lapselle.

Joulukortteja on voinut 
hakea Kurenalla Pudasjär-

Joulumieltä joulupuun alta
ven kirjakaupasta, Aarrear-
kusta tai K-Kaupasta. Aar-
rearkun Reija Jokikokko 
kertoo, että kampanjan suu-
ren suosion vuoksi liikkees-
tä haetut joulukortit ovat eh-
tineet loppua jo useampaan 
otteeseen. Kirjakaupankaan 
kortteja ei enää perjantaina 
ollut saatavilla, vaikka täy-

kuluista hoiti Pudasjärven 
kaupunki, joka lahjoitti tä-
hän tarkoitukseen myös jou-
lukorttivarat.

- MTK Pudasjärven pik-
kujoulujen arpamyynnin 
tuotot pistettiin kokonaan 
Joulupuu-keräyksen lahjo-
jen hankintaan ja vielä muu-
tama euro omista pusseista, 

iloa tuottaa, hän iloa saa”, ja 
myös Jumisko-Putulan mie-
lestä joulumieli tulee anta-
misesta.

- Kaikki Hilimojen teke-
miset liittyvät hyvinvointiin 
ja siihen, että tuetaan vähä-
osaisempia. Erityisesti tär-
keän tästä Joulupuu-keräyk-
sestä tekee se, että joulu on 
lasten juhla ja jokaisella lap-
sella on oikeus joulumieleen, 
toteaa Jumisko-Putula.

Joulupuu-keräys toteu-
tettiin nyt neljättä kertaa Pu-
dasjärvellä. Edellisenä vuon-
na keräys tuotti lähes sata 
pakettia jaettavaksi apua 
tarvitseville lapsiperheille. 
MTK Pudasjärvi oli mukana 
kolmatta kertaa ja Hilimat 
osallistuivat nyt ensikertaa.

Hilimat ovat tänä jouluna 
olleet jälleen mukana hank-
keessa, jossa vähävaraisem-
mille perheille ja henkilöille 
on mahdollistettu joulupöy-
dän antimien hankintaa 
maksusitoumusten avulla. 
Lisäksi yhdistys tukee lu-

Joulumieltä kerrakseen: Mari Kälkäjä, Maija Puhakka, 
Merja Jumisko-Putula ja Timo Vähäkuopus tekivät suu-
ren työn hankkiessaan ja paketoidessaan joululahjoja 
MLL:n Joulupuu-keräystä varten.

”Erityisesti tärkeän tästä Joulupuu-keräyk-
sestä tekee se, että joulu on lasten juhla ja 

jokaisella lapsella on oikeus joulumieleen.”

dennystä oli tehty sinnekin. 
Korttien loppuminen on tie-
tenkin positiivinen asia, sillä 
se viestii ihmisten aktiivises-
ta osallistumisesta ja autta-
misen halusta.

Suurimmat lahjasäkit jou-
lukuusen alle toimitti komi-
tea, joka koostui MTK:n ja 
Lions Clubin Hilimojen jä-
senistä. Yhteensä lähes tu-
hannella eurolla ostetuista 
joululahjoista kolmasosan 

että saatiin 300 euroa täy-
teen, kertoo MTK-Pudasjär-
ven varapuheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus, joka oli myös 
tuomassa suuria lahjasäkke-
jä kuusen alle.

Niinikään 300 eurolla lah-
jojen hankintaan osallistui 
Lions Clubin naisklubi Hi-
limat, joiden puolesta myös 
Merja Jumisko-Putula pisti 
kortensa kekoon. Kuten klu-
bin teemassa sanotaan ”joka 

paavia nuoria urheilijoita ja 
taiteilijoita. Paikallisten hy-
väntekeväisyyskohteiden li-
säksi Hilimat tukevat taho-
ja myös kansainvälisesti, 
esimerkiksi Haitin maan-
järistysalueille on lähetetty 
varoja auttamaan jälleenra-
kennustöissä sekä Sri Lan-
kassa olevan kummitytön 
opintoihin.

Joka kevät Hilimat lah-
joittavat myös kaikille pai-

kallisille ala- ja yläasteille, 
lukiolle sekä ammattiopis-
tolle stipendirahoja, ja kou-
lut osoittavat stipendit joko 
parhaiten menestyneille op-
pilaille tai jollain muulla pe-
rusteella huomattaville oppi-
laille. Hilimojen keräyksistä 
varat ohjataan lähes aina Pu-
dasjärven vanhusten, lasten 
ja nuorten hyväksi.

Jenny Kärki

Kolmena viime vuotena to-
teutettua Joulupuu-keräys-
perinnettä jatkettiin myös 
tänä vuonna Pudasjärvellä. 
Lähivakuutuksen toimisto 
toimi lahjojen keräyspisteenä 
yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa.

Pudasjärvellä lahjoja ke-
rättiin oman paikkakunnan 
0 - 12 vuotiaille tytöille ja po-
jille. 

-Saimme kerättyä noin 
100 pakettia jaettavaksi apua 
tarvitsevien perheiden lapsil-
le, kertoi asiakasneuvoja Sari 
Pähtilä Lähivakuutuksesta. 
Lahjat otti vastaan Manner-
heimin lastensuojeluliitos-
ta puheenjohtaja Hely Fors-
berg-Moilanen 19.12., jonka 
jälkeen he ovat toimittaneet 
lahjat 40 eri perheeseen en-
nen joulua.

-Kiitämme MTK Pudas-
järveä, Hilimoja, Pudasjär-
ven kaupunkia, sekä muita-
kin järjestöjä, eri yrityksiä, 
kassillisen villasukkia kuto-
nutta Kyllikki Hanhisuan-
toa sekä yksityisiä henkilöitä 
keräykseen osallistumises-
ta. Joulupuu- keräys on ol-
lut paikallisuutta parhaim-
millaan, jossa paikallisilla 
ihmisillä on ollut mahdolli-
suus ojentaa auttava kätensä 
oman paikkakuntansa apua 
tarvitsevien lapsiperheiden 
puoleen, sanovat Sari Päh-
tilä ja Hely Forsberg-Moi-
lanen. Samalla he lupaavat, 
että Joulupuu-keräys on tar-
koitus toteuttaa myös ensi 
vuonna. (ht)

Joulupuukeräyksellä apua lapsiperheille

Sari Pähtilä Lähivakuutuksesta luovutti 19.12 Joulupuu-
keräyksen lahjapaketit MLL:n Pudasjärven yhdistyksen 
puheenjohtaja Hely Forsberg-Moilaselle jaettavaksi apua 
tarvitseville lapsiperheille.

Jouluun ja joulun aikaan liit-
tyy monenlaisia perinteitä. 
Terveyskeskuksessa oli seit-
semänkymmentäluvulla sel-
lainen perinne, että lääkärit 
tekivät jouluaattona yhteis-
kierron vuodeosastolla.

Erikoista oli se, että nor-
maalisti käytettävä valkoi-
nen takki jätettiin pois ja kai-
killa oli yllään tumma puku. 
Jokaiselle potilaalle toivo-
tettiin kädestä pitäen hy-
vää joulua. Kierron jälkeen 
söimme yhteisen jouluateri-
an ruokasalissa. Niin ei näl-
kä haitannut varsinaisen ko-
tona syötävän jouluaterian 
odottamista.

Samoihin aikoihin joku 
sai ajatuksen tiernapoikaku-
vaelman esittämisestä ter-
veyskeskuksessa. Ajatus oli 

Jouluperinteitä 
terveyskeskuksessa

varmaankin Myllylän Toi-
min, joka oli kotoisin Ou-
lusta ja oli perehtynyt hyvin 
tiernapoikaperinteeseen.

Valmistelimme itse va-
rusteet. Tähden teimme Ku-
ren Martin autotallissa. Täh-
destä tuli suuri ja komea, ja 
sen varsikin oli niin pitkä, et-
tei se sopinut olemaan kun-
nolla pystyssä normaalikor-
kuisessa huoneessa.

Kuvaelman roolijako oli 
selvä: Martti Kurki oli itse-
oikeutettu Herodes ison ko-
konsa ja kovan äänensä ta-
kia. Toimi Myllylä oli Knihti, 
Teuvo Koivu Murjaanien 
kuningas ja allekirjoittanut 
Mänkki, sillä siinä osassa 
tarvittiin vähiten lauluääntä.

Ensiesiintyminen tapah-
tui terveyskeskuksen väen 

pikkujoulussa Hirvaskos-
ken Valikaisessa. Menestys 
oli niin hyvä, että jouduim-
me esiintymään vanhain-
kodissa, vuodeosastolla ja 
henkilökunnan joulukahvi-
tilaisuudessa. Pyyntöjä tuli 
myös talon ulkopuolelta, 
mutta niihin emme sentään 
suostuneet.

Tästä alkoi sellainen pe-
rinne, että tiernapoikaesitys 
toistui vuosittain katkeamat-
tomasti joka joulun aikaan 
henkilökunnan joulukahvilla 
ja vuodeosastolla lähes kol-
men vuosikymmenen ajan. 
Esiintyjät vaihtuivat jonkin 
verran. Pisimpään alkupe-
räisistä laulajista esiintyivät 
Toimi Myllylä ja Teuvo Koi-
vu, molemmat yli neljännes-
vuosisadan.

Tällainen perinne johdat-
teli terveyskeskuksen poti-
laita ja henkilökuntaa vuo-
sikymmenten ajan joulun 
ydinajatuksen äärelle.

Seppo Leppänen

Terveyskeskuksessa oli Tiernapoikaperinne lähes 30-vuotta. Kuva -70-luvulta Seppo 
Leppäsen kuva-albumista.

LAUANTAI 24.12.
klo 16 ja 19 joulupäivällinen 
varaukset 0201 476 400,  hinta 40 €/hlö

SUNNUNTAI 25.12. 
Disco & karaoke Snapsibaarissa

MAANANTAI 26.12.
Disco & karaoke Snapsibaarissa

PERJANTAI 30.12.
Trio Crystal, Snapsibaarissa disco ja karaoke

LAUANTAI 31.12.  
Bilebändi Grooving High All Stars

Retkiä ja safareita runsaasti joihin ilmoittautuminen 
Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon.

Toivotamme vilkasta joulua ja menevää uutta vuotta 2012
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Livon koululla juhlittiin sun-
nuntaina11.12 Livokas ry:n 
10-vuotisjuhlaa. Samalla juo-
tiin porukalla täytekakku-
kahvit ja laulettiin kauneim-
pia joululauluja. Vuoden 
kyläläiseksi valittiin Maila 
Uusi-Illikainen, ja puheen-
johtaja Alpo Turpeinen ker-
toikin miten haastavaa oli 
valita niin monesta loista-
vasta vaihtoehdosta.

Tilaisuuden yhteydessä 
pidettiin kokous, jossa valit-
tiin kaksi vuotta yhdistyksen 
puheenjohtajana toimineen 
Alpo Turpeisen tilalle uusi 
puheenjohtaja Ari Puhak-
ka. Turpeinen pysyy pestis-
sään vielä tämän vuoden 
loppuun saakka ja tällä ker-
taa rupeama päättyy siihen. 
Aikaisemmin myös 3-vuoti-
sen kauden puheenjohtajana 
toiminut Turpeinen kertoo, 
että nuoremman polven ky-
läyhteisön aktiiveilla riittää 
ideoita, joten pestin saa nyt 

siirtää vähän tavallista syk-
liä ripeämmin.

Hallituksessa uuden pu-
heenjohtajan valinta oli yksi-
mielinen ja myös itse valitul-
le mieluinen. Ari Puhakka 
on niinikään toiminut kol-
me vuotta puheenjohtajana 
kyläyhdistyksessä ja asuu 
nykyisin Rovaniemellä työ-
asuja myyvänä yrittäjänä. 
Mökki löytyy vielä vanhalta 
kotiseudulta Livolta.

- Nykyään tulee niin vä-
hän käytyä kotiseudulla, 
että oli mukavaa kun kysyi-
vät uudestaan puheenjoh-
tajaksi. Täällä on niin vah-
va ja aktiivinen yhteisö, jolla 
onnistuu vaikka mikä. Sa-
malla kun käy Livokkaan 
kokouksissa ja isommissa ta-
pahtumissa, niin samalla nä-
kee sukua, tuttavia ja ystä-
viä, kertoo Puhakka.

Puhakka on tyytyväinen 
Livokkaan tiloihin ja niiden 
toimivuuteen kyläyhteisön 

tarkoituksiin. Useat tapah-
tumat, kuten Karhunveis-
topäivät, ovat jo muodos-
tuneet vakiotapahtumiksi, 
joihin myös osallistutaan hy-
vin laajasti. Esimerkiksi pei-
jaisiakin vietetään vuosittain 
kutakuinkin samalla sapluu-
nalla, mutta oheisohjelmaa 
tietenkin varioidaan.

Livokas ry on myös toi-
minnallaan onnistunut yh-
distämään mökkiläiset ja 
kylän asukkaat yhdessä toi-
mivaksi ja viihtyväksi yh-
teisöksi. Lisäksi yhdistys on 
työllistänyt tehtäviinsä on-
nistuneesti sellaisiakin, jot-
ka ovat saattaneet vieraan-
tua työelämästä, mistä Alpo 
Turpeinen on hyvillään.

- Livokas on ennen kaik-
kea sosiaalinen tekijä meidän 
kylällä. Aivan kaikki lapsista 
ja nuorista eläkeläisiin, kaik-
ki puuhailevat yhdessä ja li-
säksi mökkiläiset ja kylällä 
asuvat aloimme tutustua pa-
remmin, eikä mitään kateel-
lista kyräilyä ole ilmassa ol-
lenkaan, kertoo Turpeinen.

Kymmenvuotisen histo-
riansa aikana kyläyhdistys 
on saanut kehitettyä aktii-
vista toimintaa myös kirp-
putorin ja kioskin sekä tieto-
tuvan muodossa. Turpeinen 

kertoo, että jos kioskin pi-
hassa näkyy yksi tuttu auto, 
niin pian paikalla on puolen-
kymmentä autoa, kun ihmi-
set haluavat mennä porise-
maan niitä näitä.

Uusimpana toimintona 
Kyläseuran talolla aletaan 
tämän talven aikana myy-
mään polttoainetta ohikul-
keville moottorikelkkailijoil-
le.

- Kelkkareitti Yli-Iistä ja 
Iin merimaisemista Syöt-
teelle on vähän turhan pit-
kä ajettavaksi yhdellä tankil-
lisella, joten Livon koululla 
on hyvä välietappi. Ei polt-
toainemyynnillä välttämät-
tä pääse rikastumaan, mutta 
tarjoamme sillä yhden pal-
velun lisää ja samalla saam-
me muutaman asiakkaan 
lisää kioskille, kertoo Tur-
peinen.

Lisäksi lähiaikojen pro-
jektina Livokkaalla on ol-
lut Vastasuon ulkoilualuei-
den kunnostaminen. Viime 
kesänä valmistuivat pitkos-
puut ja levähdyspaikka laa-
vuineen. Keväällä paikalle 
talkoillaan porukalla Lintu-
torni.

Jenny Kärki
Vilja-Elina Törmänen, Anne Puhakka, Olli Törmänen ja 
Lotta Törmänen toivottivat pontevasti hyvää iltaa itse kul-
lekin säädylle.

Vuoden kyläläinen 2011 Maila Uusi-Illikainen sekä Livo-
kas ry:n puheenjohtaja Alpo Turpeinen.

Vuoden alusta Livokas ry:n uutena puheen-johtajana toimii Ari Puhakka.

PERJANTAI 23.12.2011
klo 19  Seinäkiipeilyä Pikku-Syötteellä, ilm. Hotelli Pikku-Syötteen 
 vastaanottoon klo 15 mennessä. Hinta 10 €/hlö.

LAUANTAI 24.12.2011
klo 16  Joulupäivällinen Hotelli Iso-Syöte, varaukset 0201 476 400, 
 hinta 40 €/hlö
klo 16 Joulupäivällinen ja Joulupukin vierailu Hotelli Pikku-Syöte, 
 varaukset 08 8154000, hinta 28 €/hlö
klo 19  Joulupäivällinen Hotelli Iso-Syöte, varaukset 0201 476 400, 
 hinta 40 €/hlö
klo 19  Joulunavaus Kelosyötteellä näköalamökkien alapuolella. 
 Tiedustelut 0400 302910

SUNNUNTAI 25.12.2011
klo 10  Joulukirkko Syötesalissa Hotelli Pikku-Syötteellä
klo 12  Moottorikelkkaretki tapaamaan Joulupukkia kodalle. 
 Hinta 15 €/lapsi, 30 €/aik. Ilmoittautuminen 24.12. klo 12 
 mennessä Iso-Syötteen Matkailuun, puh. 040 777 1800.
klo 13  Kelosyötteen pellolla hevos- ja moottorikelkka-ajelua. 
 Hinta 3 €/hlö/kierros. Tiedustelut 0400 302 910
Klo 13.30  Moottorikelkkaretki tapaamaan Joulupukkia kodalle. 
 Hinta 15 €/lapsi, 30 €/aik. Ilmoittautuminen 24.12. klo 12 
 mennessä Iso-Syötteen Matkailuun, puh. 040 777 1800.
klo 20  Tähtitorninäytökset Hotelli Pikku-Syöte, ilmoittautuminen hotel-
 lin vastaanottoon klo 15 mennessä. Hinta 10 €/hlö. Säävaraus.
 Disco & karaoke Snapsibaarissa, Hotelli Isosyöte
 Karaokeilta Pärjänkievarissa

MAANANTAI 26.12.2011
klo 12  AudiRinneRieha Iso-Syötteellä 
klo 14  Tunturin moottorikelkkasafari. Ilmoittautuminen Hotelli 
 Iso-Syöteen vastaanottoon 25.12 klo 16 mennessä. 
 Hinta 90 €/hlö (2 hlöä/kelkka).
klo 15  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen
 Matkailuun puh. 040 777 1800 25.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90 €/hlö (2 hlöä/kelkka). Väh. 4 hlöä. 
 
 Disco & karaoke Snapsibaarissa, Hotelli Isosyöte
 Karaokeilta Pärjänkievarissa

TIISTAI 27.12.2011
 Leijonakisat, ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittautumien klo 13.30 
 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoululle. Hinta 2€. 
klo 10 Moottorikelkkasafari ja huskysafari. Ilmoittautuminen Hotelli 
 Iso- Syöteen vastaanottoon 25.12 klo 16 mennessä. 
 Hinta 165 €/hlö (2 hlöä/kelkka).
klo 14.30  Potkukelkkaretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen 
 vastaanottoon 26.12.klo 16 mennessä. Hinta 45 €/hlö.
klo 15  Lyhyt koiravaljakkosafari. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen 
 Matkailuun puh. 040 777 1800 26.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 75 €/aik, 40 €/lapsi. (Väh. 4 aik.)
klo 15  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen
 Matkailuun puh. 040 777 1800 25.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90 €/ hlö (2 hlöä/kelkka).  Väh. 4 hlöä.
Klo 20  Revontulisafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanot-
 toon 26.12 klo 16 mennessä. Hinta 115 €/hlö. (2 hlöä/kelkka)

KESKIVIIKKO 28.12.2011
klo 10  Kelkkasafari ja pilkkiretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen
 vastaanottoon 27.12. klo 16 mennessä. Hinta 99€/hlö (2hlöä/kelkka)
 ParkkiJamit Iso-Syötteen SnowParkissa
Klo 20  Revontulisafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanot-
 toon 27.12 klo 16 mennessä. Hinta 115€/hlö. (2 hlöä/kelkka)
 Karaokeilta Pärjänkievarissa

TORSTAI 29.12.2011
 Reino&Aino Suomi Slalom Iso-Syötteellä
klo 10  Moottorikelkkasafari porotarhalle. Ilmoittautuminen Hotelli 
 Iso-Syötteen  vastaanottoon 28.12 klo 16 mennessä. 
 Hinta 115€/hlö. (2 hlöä/kelkka)
klo 14  Kelkkasafari Huskytarhalle. Hinta 60€/aik. (2hlöä/kelkka). Ilmoit-
 tautuminen Iso-Syötteen Matkailuun 28.12. klo 16 mennessä.
 Puh. 040 7771800. (Väh. 4 aik.)
klo 14  Lumikenkäretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanot-
 toon 28.12 klo 16 mennessä. Hinta 39€/hlö. (2 hlöä/kelkka)
klo 15  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. Ilmottautuminen Iso-Syötteen
 Matkailuun puh. 040 7771800 28.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90€/ hlö ( 2 hlöä/kelkka). Väh. 4 hlöä.

PERJANTAI 30.12.2011
klo 10  Pilkkiretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon
 29.12 klo 16 mennessä. Hinta 65 €/hlö.
klo 10.15  Vanhan ajan poroajelu. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen
  vastaanottoon 29.12. klo 16 mennessä. Hinta 95 €/hlö. 
klo 14  Kelkkasafari Huskytarhalle. Hinta 60 €/aik. (2hlöä/kelkka). Ilmoit-
 tautuminen Iso-Syötteen Matkailuun 29.12. klo 16 mennessä.
  Puh. 040 777 1800. (Väh. 4 aik.)
klo 15  Tunturin moottorikelkkasafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syöt-
 teen vastaanottoon 29.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90 €/hlö (2 hlöä/kelkka)
klo 18  Huskytarhavierailu. Hinta 8 €/aik, 5 €/lapsi. Ilmoittautuminen Iso-
 Syötteen Matkailuun puh. 040 777 1800 29.12. klo 16 mennessä.
klo 21  Karaoke-ilta Pärjänkievarilla 
 Trio Crystal Hotelli Iso-Syötteellä, Snapsibaarissa disco ja karaoke

LAUANTAI 31.12.2011
klo 9.00  päiväretki Ranuan eläinpuistoon ja Napapiirille Rovaniemelle. 
 Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 30.12. klo 16 
 mennessä. Hinta 90€/hlö. (väh.6 aik.)
klo 9.30  Porotilavierailu autolla. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen 
 vastaanottoon 30.12. klo 16 mennessä. Hinta 65 €/hlö.
klo 10  Yhdistetty moottorikelkka- ja koiravaljakkosafari. 
 Hinta 150 €/aik (2hlöä/kelkka) Ilmoittautuminen Iso-Syötteen Mat-
 kailuun 30.12. klo 16 mennessä. Puh. 040 777 1800. (väh.4 aik.)
klo 14  Tunturin moottorikelkkasafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syöt-
 teen vastaanottoon 30.12. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90 €/hlö. (2hlöä/kelkka)
klo 18  Perinteinen Fazer-KarkkiBingo Pärjänkievarilla 
klo 19  Fondueilta Romekievarissa. Varaukset 30.12. klo 18 mennessä.
 Pärjänkievarilla Muta Funkers 
 Grooving High Allstars Hotelli Iso-Syötteellä  
 Karaoke-ilta Seikkailevassa Siilessä

 Vuoden vaihtuessa perinteinen soihtulasku ja 
 kaupungin järjestämä ilotulitus.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUODELLE 2012!

JOULUN AJAN  OHJELMAA  SYÖTTEELLÄ:  Livokas ry juhli näyttävästi

PÄRJÄNKIEVARI   
 
  Aukioloajat 
23.12. pe kiinni 
24.12. la kiinni 
25.12. su 15 - 24 Karaokeilta
26.12. ma 10 - 24 Karaokeilta
27.12. ti 10 - 19 
28.12. ke 10 - 24 Karaokeilta
29.12. to 10 - 19 
30.12. pe 10 - 02 Karaokeilta
31.12. la 10 - 02 Muta Funkers
1.1. su 10 - 19 
2.1. ma 10 - 19 
3.1. ti 10 - 19 
4.1. ke 10 - 19 
5.1. to 10 - 02 Karaokeilta
6.1. pe 10 - 02 Karaokeilta
7.1. la 10 - 02 Karaokeilta
8.1. su 10 - 17

ROMEKIEVARI     
 
  Aukioloajat Burger SaunaBar
23.12. pe 10 - 21   
24.12. la 10 - 15   
25.12. su 12 - 19   
26.12. ma 10 - 19  11 - 17 
27.12. ti 10 - 19  11 - 17 
28.12. ke 10 - 19  11 - 17 
29.12. to 10 - 19  11 - 17 
30.12. pe 10 - 21  11 - 17 20 - 24
31.12. la 10 - 02 FONDUE klo 19 11 - 01 20 - 02
1.1. su 10 - 19  11 - 17 
2.1. ma 10 - 19  11 - 17 
3.1. ti 10 - 19  11 - 17 
4.1. ke 10 - 19 FONDUE klo 19 11 - 17 
5.1. to 10 - 19  11 - 17 
6.1. pe 10 - 21  11 - 17 20 - 24
7.1. la 10 - 19  11 - 17 19 - 24
8.1. su 10 - 17   

Pärjänkievari ja Romekievari toivottavat sinut 
tervetulleeksi Joulun viettoon Syötteelle!

JOULUN AJAN AUKIOLOAJAT 
PÄRJÄNKIEVARI JA ROMEKIEVARI

pe 23.12 klo 16-21
la 24.12 klo 10-14
su 25.12 klo 15-24

- joulupäivän kinkunsulattelu 
karaoket illalla

ma 26.12 klo 10-24
- illalla tapanintanssit

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte, 
p. 0400 499216

Romekievarintie1, 93280 Syöte

Romekievari palvelee
hissien  aukioloaikoina.

Tervetuloa!

www.syotecaravan.fi

Pärjänkievari 
palvelee seuraavasti:

Tervetuloa viihtymään!



10 nro  51PUDASJÄRVI lehtiKiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

Hannu Karppinen, Piuhatie 15, 90620 Oulu

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

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

Sähkösuunnitelu ja -asennus 

Markku Talala

Sähkötie 2, Pudasjärvi  puh. 0400 214 150

Tilitoimisto 
Pirjo 

Puurunen
Kurentie 2, Pudasjärvi 

puh. (08) 822 555, 
040 574 5405

Kuljetus E ja 
P Ikonen Oy
Huhtatie 12, Pudasjärvi 

puh. Pertti 0400 189 264 
Erkki 0400 926 175

Kuljetus E & P
Ikonen Oy

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

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

www.kaijala.fi
Kaijala Ky

Kanttiini on joululomalla 23.-31.12.

Toivotan asiakkailleni 
Hyvää Joulua ja 

Onnea alkavalle vuodelle!

terveyskeskuksen kanttiini

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta
2012!

VÄRIKESKUS
Tenho Ylilehto • Kauppatie 5 • 93100 Pudasjärvi

Fysioterapiapalvelu
Riitta Tiainen

Jukolantie 6
93100 Pudasjärvi

KARILASSI OY

KYNTTILÄTALO

METSÄPESÄLÄ

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Piipposen pirtti
& Taksit Oy

Toivotamme asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme Rauhaisaa Joulua ja Hyvää 

Uutta Vuotta 2012

Kokkopeat Oy, 0400 926 405

AUTOSÄHKÖKORJAAMO
Unto Siira

Alpo Siekkinen
p. 040 350 8905

Kauppatie 1, Pudasjärvi

Kiitämme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme 

kaikille rauhallista 
joulua!

Taksi Markku ja
Sinikka Naamanka

0400 282 130

Toivotamme
asiakkaillemme ja

yhteistyö-
kumppaneillemme 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

TuliTauko

Hotelli-
ravintola

KurenKosKi
Kauppatie 7, Pudasjärvi

puh. 010 666 8420

TAKSI
Teppo Granlund

Puh. 0400 266 939 
Nivakoskentie 17, 

Sarajärvi

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

Paulin Mökit

Hannun taksimatkat
kiittää kuluneesta vuodesta !

Hannun taksimatkat Oy

Sotainvalidien veljesliiton Pudasjärven osasto r.y. ja naisjaosto

Kiitämme kuluneen vuoden aikana saamastamme tuesta 
ja lahjoituksista ja toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua 
sekä toimintarikasta 
Uutta Vuotta 2012.

Sähkösuunnittelu ja -asennus

info@koilliskivi.fi  www.koilliskivi.fi
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Olen jättänyt ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen jä-
tehuollon ekomaksun määräytymisperusteista. Useassa kunnas-
sa jätehuollon yhteydessä peritään ekomaksu niin vakituisilta 
asukkailta kuin mökkiläisiltäkin. Maksulla katetaan jätteisiin liitty-
vää neuvontaa, hyötyjätehuoltoa sekä ongelmajätehuoltoa. Mie-
lestäni kaikki toimet, joilla jätteiden määrää voidaan vähentää ja 
kierrätystä lisätä, ovat erittäin kannatettavia.

Olen kuitenkin huolissani usealla paikkakunnalla ilmi tulleista 
tapauksista, joissa ekomaksua peritään myös iäkkäiltä ja sairail-
ta vapaa-ajan asunnon omistajilta. Nämä henkilöt eivät kykene 
käyttämään vapaa-ajanasuntoaan lainkaan heikon terveydenti-
lansa vuoksi.

Ekomaksun käyttötarkoitus on hyvä. Maksun määräytymis-
perusteet eivät sen sijaan ole oikeudenmukaiset. Sairaat ikäih-
miset joutuvat osallistumaan mökkikuntansa jätehuollon kus-
tannuksiin, vaikka he eivät pysty millään tavoin hyödyntämään 
vapaa-ajanasuntoaan.

Vaadin ministeriltä toimia, jotta ekomaksusta voidaan jatkos-
sa vapauttaa ne henkilöt, jotka eivät ikänsä ja terveydentilansa 
vuoksi käytä vapaa-ajanasuntoaan. Muutaman kympin ekomak-
su ei jätehuoltoyrityksille ole merkittävä summa, mutta sairail-
le eläkeläisille se on tarpeeton kuluerä palvelusta, jota he eivät 
tule koskaan käyttämään.

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja

Lukijan kynästä

Jätehuollon ekomaksuun 
oikeudenmukaisuutta

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sarakylän Rauhanyhdis-
tyksellä on vireää toimintaa 
vaikka kylä sijaitsee kauka-
na kaupungin keskustasta ja 
väki vähenee niin kuin kaik-
kialla maaseudulla muual-
lakin. Pienellä rauhanyhdis-
tyksellä tuntuu kotoiselta, 
koska kaikki tuntevat toi-
sensa. Lapsiperheet lisäävät 
eloisuutta ja luovat elävän 
elämän toivoa. 

Joulumyyjäistapahtumas-
sa olin aivan yllättynyt kun 
väkeä oli tavallista enem-
män mitä monesti muul-
loin. Myyntipöydällä oli 
aivan erikoisia ostettavia ko-
toisia herkkuja, joita ei kau-
pasta saa rahallakaan. Arpo-
ja myytiin tavalliseen tapaan 
kun ennenkin, sillä arpa-
myynti kasvattaa tuloa usein 
kiitettävästi. 

Joulumyyjäiset Sarakylässä

Myyntipöydällä oli kotoisia herkkuja, joita ei kaupasta saa rahallakaan.

Pieni porukka tekee yh-
teistoiminnalla työtä, jota 
nykyään ei yleensä muissa 
merkeissä tehdä. Talkootyö 
ei tänä aikana kerää työläi-

siä niin kun ennen muuta-
mia kymmeniä vuosia taak-
sepäin oli. 

Kuva otettu myyjäispöy-
dän ympärillä, jossa osta-

massa olevat henkilöt valit-
sivat itselleen tuotteensa. 

Arvi Sarajärvi

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto hyväksyi maanantai-
na 19.12 uuden Kuntasuun-
nitelman vuosille 2012-2018. 
Sen tarkoituksena on var-
mistaa kaupungin elinvoi-
maisuuden kehittäminen. 
Kuntasuunnitelma on jatkoa 
talouden tasapainottamis-
sopimukselle, jonka tarkoi-
tuksena on ollut kaupungin 
talouden tasapainoon saat-
taminen, jossa on onnistut-
tukin. 

Suunnitelmaa hyväksy-
essään kaupungin valtuus-
ton jäsenet vakuuttivat, että 
toiminnallisista muutoksista 
ja taloudensopeuttamistoi-
menpiteistä huolimatta kau-
pungin elinvoimaisuus tulee 
kaikissa tilanteissa turvata. 
Kuntasuunnitelmatyö käyn-
nistettiin viime keväänä. Sen 
rinnalla on valmisteltu myös 
harvaan asuttujen alueiden 
elinvoimaisuuden ylläpi-
tämiseen ja elinvoiman ke-

Pudasjärvi panostaa elinvoiman kehittämiseen
hittämiseen liittyvää, sekä 
harvaan asutuille alueille so-
veltuvan palveluiden tuotta-
misen mallin HARVA-ohjel-
maa, kertoi kehittämisjohtaja 
Mikko Kälkäjä esitellessään 
kuntasuunnitelmaa valtuu-
tetuille.   

Hän kertoi, että kunta-
suunnitelma on valmistel-
tu poikkeuksellisen laajassa 
prosessissa, jossa on kuul-
tu kuntapäättäjien ja henki-
löstön lisäksi eri kuntalais-
ryhmiä, erityisesti nuorten 
osallistumista on pidetty tär-
keänä. 

-Tässä suunnitelmassa 
oleellista on sen tavoitteelli-
suus ja konkreettiset toimen-
piteet, jotka on sidottu sekä 
maailman laajuisiin että eu-
rooppalaisiin kehitystren-
deihin. 

-Kuntasuunnitelmatyös-
sä on laajalla yhteistyöl-
lä etsitty ja valmisteltu toi-
menpide-ehdotuksia, jotka 

vauhdittavat elinvoiman 
kasvamista, tekevät Pu-
dasjärvestä halutun paikan 
asua, elää ja työskennellä. 
Sen lisäksi, että kaupungin 
perustehtävänä on pitää yllä 
yleisiä kehittämisedellytyk-
siä, tässä suunnitelmassa on 
otettu huomioon Pudasjär-
ven erityiset vahvuudet ja 
rakennettu elinvoima niiden 
hyödyntämisen varaan. Uu-
siin ja innovatiivisiin mah-
dollisuuksiin tullaan tule-
vaisuudessakin tarttumaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
Se edellyttää toimintaym-
päristön muutosten jatku-
vaa aktiivista seuraamista 
ja havainnointia. Kuntalais-
ten poikkeuksellisen laaja 
kuulemisprosessi ja tämän 
suunnitelman täytäntöön-
panossa huomioitu kunta-
laisten informointi antavat 
hyvät lähtökohdat kunta-
suunnitelman toteutumisel-
le muuallakin kuin kuntaor-

ganisaatiossa. Pudasjärven 
maine haluttuna paikkana 
asua, elää ja työskennellä on 
kaikkien kuntalaisten yhtei-
nen projekti, kuntasuunni-
telmassa todettiin. 

Prosessissa on huomioitu 
kuntalaisten, yrittäjien, luot-
tamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden antamat kehit-
tämisehdotukset. Erikseen 
kehittämisehdotuksia on 
pyydetty pudasjärveläisiltä 
nuorilta.  Osa kehittämiseh-
dotuksista on sijoitettu suo-
raan kehittämisen kärkitee-
moiksi. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin talousarvio vuodelle 
2012 sekä Syötteelle kaava-
muutoksia. 

Enemmän valtuuston ko-
kouksesta ensi viikon leh-
dessä.

Heimo Turunen

Pudasjärven kuntasuunnitelman esitteli kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä, jota kuuntelevat myös kaupunginjohtaja Kaarina Daavit-
tila, valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma ja talous- ja 
henkilöstöpäällikkö Seija Turpeinen. 

 - Linja-auton odotuspaikka
 - Kierrätysmyymälä

Tervetuloa Topi-Torille! 

Pudasjärven 4H-yhdistys

Topi-Tori Kauppatie 3
Avoinna ma- pe klo 8 – 18 
puh. 040 552 6715

www.livo.fi

Toivotamme kaikille 
rauhallista joulua
ja onnea vuodelle 

2012!
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Pudasjärveltä syntyisin ole-
va, opiskeluaikana Ouluun 
muuttanut ja tällä hetkellä 
opettajana Pyhännällä ole-
va Tarja Kälkäjä osallistui 
22.10-2.11.2011 World Visio-
ninin kummimatkalle Ke-
niaan. Hän kertoi olevansa 
Pudasjärvi-lehden lukija ja 
kirjoitti lehdelle matkakerto-
muksen.

Mukana matkalla oli 20 
eri-ikäistä kummia eri puo-
lilta Suomea ja kolme Suo-
men World Visionin työn-
tekijää. Ilmoitus tulevasta 
kummimatkasta tuli vain 
puoli vuotta oman kum-
miuteni alkamisen jälkeen. 
Kiinnostukseni kehitystyö-
tä ja kummilapsen tapaamis-
ta kohtaan olivat niin suuria, 
että päätin hakea matkalle, ja 
suureksi ilokseni pääsin mu-
kaan.

Kuoppaiset tiet, punarus-
kea pöly iholla ja vilkutta-
vien lasten tuikkivat silmät 

ovat ensimmäiset kuvat, jot-
ka tulevat mieleeni matkal-
tani. Seuraavaksi mieleeni 
tulevat uskomattomat sel-
viytymistarinat slummista, 
lasten riemullinen laulu sekä 
ihmisten kiitollisuus ja tyy-
tyväisyys. 

Matka alkoi lauantai-
na 22.10. Helsingistä, jos-
ta lensimme Amsterdamiin 
ja sieltä koko yön kestäneel-
lä lennolla Nairobiin. Pariin 
lyhyeen torkahdukseen jää-
neiden yöunien jälkeen las-
keuduimme valoisaan sun-
nuntaiaamuun Nairobissa, 
ja matka jatkui kohti Naku-
rua pakettiautoilla paikallis-
ten oppaiden kuljettamina. 
Alkumatkan sekasortoisel-
ta näyttävä liikenne ja pako-
kaasusta sakeana oleva ilma 
muuttuivat matkan aikana 
tienvarsilla näkyviin kojui-
hin, maassa tavaroita myy-
viin ihmisiin ja huikaiseviin 
maisemiin. 

Nakurussa meitä odotti 
hyvätasoinen hotelli, ja tun-
tui oudolta majoittua niin 
puhtaisiin oloihin kaiken 
matkalla nähdyn jälkeen. 
Heti saavuttuamme meil-
le järjestettiin mahdollisuus 
retkeen Nakurujärven kan-
sallispuistossa. Oli unen-
omaista päästä niin lähellä 
kaupunkia keskelle kaunista 
savanniluontoa eläimineen. 
Näimme muun muassa mat-
kan ainoan sarvikuonon 
sekä pelikaaneja, flamingoja, 
seeproja, impaloita, kafferi-
puhveleita, vihermarakatte-
ja ja näyttäviä etelänkruunu-
kurkia. 

Kahtena seuraavana päi-
vänä vierailimme läheisel-
lä Mogotion hankealueella. 
Osa kummeista tapasi kum-
milapsensa, ja me muut kuu-
limme paikallisten perusta-
masta vesiosuuskunnasta, 
jonka omistamalla vesipis-
teellä myydään World Vi-
sionin avustuksella rakenne-
tusta porakaivosta saatavaa 
vettä alueen asukkaille. Puh-
taan veden merkitys on to-
della suuri! Se muun muassa 
vähentää sairauksia, paran-
taa eläinten kuntoa ja lyhen-
tää vedenhakumatkaa, jol-
loin lapsille jää enemmän 
aikaa koululle, läksyille ja 
leikkimiselle. 

Vierailimme kahdella 
eri koululla ja HIV-tukipis-
teellä, jossa paikalliset sai-
rastuneet pitävät vertaistu-
kiryhmää ja jakavat tietoa 
sairaudesta. He myös huo-
lehtivat AIDS:n takia or-
voiksi jääneistä lapsista. Kä-
vimme myös erään perheen 
kotona, jonne johtava tie oli 
lähes mahdoton autolla aja-
miseen. Perheen koti koostui 
kahdesta maasta ja lehmän-
lannasta tehdystä rakennuk-
sesta, joista toinen oli keittiö 
ja toisessa oli kaksi huonetta. 
Perheellä oli pieni kasvimaa, 
muutama eläin ja vetensä he 
hakivat joesta.

Keskiviikkona matkus-
timme Nakurusta Iteniin ja 
siellä kauniilla näköalapai-
kalla sijaitsevaan hotelliin. 
Kuumana päivänä yksi au-
toistamme ylikuumeni ja 
jäi tien varteen, mutta pe-
rille silti kaikki pääsimme. 
Torstaina koitti päivä, jol-

Oppilaita koulun pihalla Mogotiossa. Koulut ovat saaneet Suomen World Visionilta tu-
kea muun muassa uusien luokkahuoneiden rakentamiseen, opiskelumateriaaleihin, 
asuntoloihin ja puiden istutukseen.

Nairobin slummikoulun pienimmät oppilaat esittivät 
meille opettelemansa englanninkielisen laulun.

Kirjoittaja 
kummipoi-
kansa 
kanssa.

Kenialainen perhe keittiörakennuksensa edustalla. Osa 
perheen lapsista oli koulussa.

loin tapasimme toisen han-
kealueen, Meibekin, kummi-
lapset. Oma kummilapseni 
on tältä alueelta, ja odotin 
kovasti hänen tapaamistaan. 
Kummilapset olivat kävel-
leet parikymmentäkin kilo-
metriä tavatakseen meidät, 
ja sama matka odotti heitä 
myös palatessa. Silti he oli-
vat todella iloisia ja kiitollisia 
viemistämme pienistä lah-
joista. Oma kummipoikani 
ei halunnut antaa viemääni 
jalkapalloa äitinsä kannetta-
vaksi edes pitkälle kotimat-
kalle lähtiessään. 

Kummilapsen ja hänen 
äitinsä tapaaminen oli iha-
na hetki, he tuntuivat heti 
kotoisilta ja rakkailta lähei-
siltä. Kummikirjeet saivat 
erilaisen sisällön ja merki-
tyksen tapaamisen myötä. 
Tapaamisen jälkeen kävim-
me katsomassa World Visio-
nin tuella perustettua syn-
nytysasemaa, jolla alueen 
naiset käyvät synnyttämäs-
sä. Asemalla tapahtuu noin 
20 synnytystä kuukaudessa 
ja synnyttäneet äidit viipy-
vät tarkkailussa yhden vuo-
rokauden. Lääkäreitä ei ole, 
vaan sairaanhoitajat huoleh-
tivat synnytyksistä.

Kirjaston avajaisissa
Seuraavana päivänä vierai-
limme Meibekin kirjaston 
avajaisissa. Veimme tuliaisi-
na kirjastolle sen ensimmäi-
set kirjat. Istutimme kirjas-
ton pihaan jokainen oman 
puumme. Vierailimme myös 
lukiossa, jossa oli juuri lop-
pukokeet menossa. Illal-
la olo oli haikea, jättäisim-
mehän aamulla taaksemme 
kummilastemme asuinalu-
eet ja suuntaisimme kauas 
etelään Masai Maran kansal-
liselle suojelualueelle.

Masai Maraan pääsim-
me 13 tunnin matkustuksen 
jälkeen. Loppumatkan pi-
meydessä näimme tien var-
ressa ruokailevan norsun. 
Sunnuntaipäivän safarilla 
näimmekin sitten lisää nor-
suja ja paljon muita eläimiä. 
Seuraavan päivän aamus-
afarin jälkeen kävelimme 
paikallisen masai-miehen 
kanssa läheiseen masaiden 
kylään. Masait esittivät meil-
le tanssejaan ja vierailim-
me pareittain heidän kodeis-
saan. Talo oli pimeä, ahdas ja 
savunhajuinen, nukkumati-
lat olivat pieniä vähän maa-
ta korkeammalla sijaitsevia 
huoneita keittiötilan ympä-
rillä. Kuulimme muun mu-
assa, että heidän ravinton-
sa koostuu lihasta, maidosta 
ja naudan verestä. Masaiden 
tekemien matkamuistojen 
ostamisen jälkeen matka jat-
kui kohti viimeistä etappia, 
Nairobia. 

Slummikäynti  
puhutteli
Nairobissa oli mahdollis-
ta käydä eräässä kaupungin 
monista slummeista. Hie-
man varautunein mielin läh-
din mukaan, mutta käynti 

Masai Marassa näimme runsaasti eläimiä, mm. seepro-
ja, kirahveja, leijonia, puhveleita, gnu-antilooppeja, virta-
hepoja, krokotiileja, pahkasikoja ja gepardin.

olikin todella hieno ja puhut-
televa kokemus. Slummissa 
on toiminut World Visionin 
ammattikoulutushanke, ja 
tapasimme kaksi hankkeen 
avulla koulutuksen saanut-
ta nuorta aikuista. Toinen 
heistä oli 28-vuotias Beatri-
ce, joka oli valmistunut cate-
ring-alalta ja hänellä oli neljä 
pientä yritystä, joilla hän an-
saitsi elannon itsensä lisäksi 
äidilleen ja vielä koulua käy-
ville sisaruksilleen. Tapasim-
me 26-vuotiaan Samuelin lä-
heisellä kaatopaikalla, jolla 
hän oli asunut 15 vuotta van-
hempiensa kuoltua auto-on-
nettomuudessa. Hänestä oli 
tullut huumeiden käyttäjä ja 
liiman haistelija. Nyt hän oli 
toimittaja ja kuvaaja, hänellä 
oli vaimo ja tytär, ja hän tuki 
taloudellisesti synnyinseu-
tunsa katulapsia.

Tutustuimme myös slum-
missa toimivaan kouluun, 
jossa olot olivat vaatimatto-
mat, mutta lasten ilo ja opet-
tajien ylpeys heistä antoivat 
toivoa pienten tulevaisuu-
desta. Slummikoulun lasten 
esitykset jäivät kaikumaan 
mieliimme ja sydämiimme, 
kun ajoimme takaisin hotel-
lille ja sieltä lentokentälle ja 
matkalle kohti Suomea. Mat-
ka vahvisti auttamisen ha-
luani. Oli hienoa nähdä, että 
apu todella menee perille ja 
tulee tarpeeseen. Jos voin 
pienellä avullani antaa vä-
hän paremmat lähtökohdat 
jollekin lapselle onnellisem-
paan elämään, tahdon sen 
tehdä. 

Tarja Kälkäjä
Jutun kirjoittaja Tarja Kälkäjä 
on entinen pudasjärveläinen, 
joka lukion jälkeen muutti 
Ouluun opiskelemaan. Ny-
kyään hän asuu Siikalatvan 
kunnassa ja työkseen opet-
taa Pyhännän peruskoulus-
sa biologiaa, maantietoa ja 
terveystietoa. Lomansa hän 
viettää usein lapsuuden mai-
semissaan ulkoillen ja naut-
tien Pudasjärven kauniista 
luonnosta.

Suomen World Vision on 
lasten elinoloja ja oikeuksia 
edistävä kristillishumanitaa-
rinen kehitysyhteistyöjärjes-
tö. Kehitysyhteistyöohjelmia 
on Intiassa, Keniassa, Ko-
lumbiassa, Perussa, Sri Lan-
kassa ja Ugandassa. Järjestön 
kautta on mahdollista toimia 
kummina, ostaa Lahjaksi 
lehmä –lahjakaupasta eetti-
siä lahjoja sekä osallistua ke-
räyksiin. Kummimaksu on 
omavalintainen, kuitenkin 
vähintään 25 e kuukaudessa 
yhdelle kummilapselle. Ra-
hat ohjataan aina yhteisölle, 
ei suoraan lapselle. Kummi-
tuella edistetään lasten terve-
yttä ja ravitsemusta, luodaan 
edellytykset koulunkäynnil-
le ja tuetaan perheiden toi-
meentuloa. Tavoitteena on 
puuttua sekä köyhyyden il-
menemismuotoihin että sen 
syihin, ja saada näin koko 
yhteisössä aikaan pysyvä 
muutos parempaan. Lisätie-
toa: www.worldvision.fi.

Kenian matkalla kummilasta tapaamassa
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Otamme sen henkilökohtaisesti.

Hyvää Joulua ja
Turvallista 

Uutta Vuotta
Lähivakuutus

Pudasjärven toimisto
Puh. 020 522 6000

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!

pu

Puikkarin kahvion ja 
Hommat Puikkarissa -projektin 
henkilöstö kiittävät asiakkaita 

kuluneesta vuodesta 
ja toivottavat rauhaisaa 

joulun aikaa ja menestystä 
vuodelle 2012!

Työpetari ry

Jouluaattona klo 9-12

JOULUN 
AUKIOLOAJAT

koillis-tele
myynti - asennus - huolto

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

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

Hyvää Joulua ja
Onnellista uutta Vuotta! 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Suurempaa Jouluiloa ei ihminen 
saada voi, kuin se minkä jeesus 

maanpäälle toi

Marjomäkeläiset

MHP

MH Peltoniemi Oy

Toivotamme kaikille 
Rauhallista Joulua 

ja Onnellista Uutta Vuotta 
2012

Eero Kaikkonen 
sorkanhoitaja

Heinisuontie 176, Ranua
puh. 040 591 2196

Pudas-Raksa

Toivotamme 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhaisaa Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2011

0400 908 458

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

Toivotamme asiakkaillemme ja
 yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2011!2012!

Kiittäen kuluneesta vuodesta 
toivotamme Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

Puikkarin henkilökunta
toivottaa rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta!

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, p. 020 752 8260

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 
kuluneesta vuodesta ja toivotamme 
Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012

Jouluaattona liikkeemme on suljettu

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille 
rauhallista joulua!

Euroopan pakolaisrahasto

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

Yhteistyökumppaneita kiittäen
Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä /

Oulun Seudun Setlementti ry

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 
Uutta Vuotta 2012

Annin Patinapuoti & 
Ompelimo
Urheilultie 2
Pudasjärvi
046-582 4610
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Kuukasjärven koulun 
vanhempien

yhdistys
toivottaa hyvää 

joulua koko koulun 
väelle!

Lihankäsittely Juotasniemi

Toivotamme asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnea vuodelle 2012!

Särkelä & Mattila
Siuruantie 1261, Pudasjärvi

puh. 0400 891 978

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta

Toivotamme 
rauhallista Joulua
ja 
hyvää Uutta Vuotta 
2012

Puh (08) 823 380
Fax (08) 823 381

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta

T: Teijo ja Arto

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

0400 158 258 Teijo
0400 495 445 Arto

LATUKAHVILA 
AVATAAN 

HELMIKUUSSA
Avoinna 18.2.-8.4.2012

Lahja Simonen 044 363 3939

Hyvää  joulua

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kurssi alkaa ma 9.1.2012 klo 17
Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää uutta Vuotta 2012

Pudasjärven
apteekki

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

Metsäpalvelu Kerälä Oy

HYVIEN KUVIEN TAKANA

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

Asiakkaitamme yhteistyöstä kiittäen, 
Matkatoimisto  Pudasjärven  Matkailu Oy

Hyvää Joulua ja 
menestystä vuonna 2012!

Pudasjärven syöpäkerho kiittää kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa jäsenille, 
kaikille toiminnassa mukana olleille 
ja toimintaa tukeneille

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012

PMC Pudasjärvi toivottaa 
jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille 
Rauhallista JOulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012

Hyvää Joulua ja 
parempaa Uutta Vuotta!

www.eok.fi

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

Hyvää Joulua!

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

Taas kosketti ruutua 
ikkunan, tutun 

jouluenkelin siipi. 
Taas äänetön henkäys 

taivahan, 
läpi seinän sisälle 

hiipi.

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

matkoilla olleille

Jalkojenhoito Sirina 
Sirkka Määttä

Scandinavian Way Ky 
Puhoksen Lomakeskus
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Ikääntyneiden päivätoiminnalla suuri merkitys

Vapaaehtoisten eläkeläisten ryhmä esitti joulujuhlassa useita eri ohjelmanumeroita 
joulupukki Toivo Paasovaaran ja muori Helvi Huovisen johdolla. Tässä ohjelmanume-
rossa joulupukilla oli housuongelmia lähtiessään korvatunturilta, koska joulumuorin si-
litysrauta oli tehnyt housuihin reiän.

Säännöllisesti päivätoimintaan osallistuneita henkilöitä 
joulujuhlassa. 

Vanhusten päivätoiminnan joulujuhlaan osallistuneita, 
jotka antoivat lämpimän ja kiitollisen palautteen juhlan 
järjestäjille.

Ikäihmisten yli- 65-vuotiai-
den kuntoutumista ja kun-
nossa pysymistä edistävä 
päivätoiminta alkoi Pudas-
järvellä Palvelukeskuksessa 
tämän vuoden helmikuus-
sa ja kestää ympäri vuoden 
heinäkuuta lukuun ottamat-
ta. Porukalla on vierailtu vir-
kistystoiminnan merkeissä 
myös seurakunnassa, ropot-
tinavetassa ja yhden päivä-
toiminnassa käyvän asiak-
kaan kodissa..

Päivätoiminnalla pyri-
tään edistämään ja tuke-
maan omassa kodissa asu-
vien ikäihmisten päivittäistä 

selviytymistä. Toiminnal-
la kannustetaan ikäänty-
viä sosiaalisten, fyysisten ja 
psyykkisten toimintojen yl-
läpitoon.

Päiväkeskustoiminta voi 
olla monelle yksin asuvalle 
vanhukselle ainoa mahdolli-
suus tavata ikätovereitaan ja 
päästä ” ihmisten ilmoille”. 
Monesti toimintaan osallis-
tuvat iloitsevat nimenomaan 
yhdessäolosta ja samal-
la me-henki vahvistuu. Uu-
sien asioiden oppiminen ja 
ystävyyssuhteiden ylläpi-
to auttavat usein myös van-
husta arvostamaan itseään. 

Toiminnan ansiosta kotipal-
velun ja kotisairaanhoidon 
käyntejä on pystytty vähen-
tämään.

Päiväkeskuksen työnte-
kijät ovat sitoutuneet ikään-
tyvän kokonaisvaltaiseen 
hyvinvoinnin tukemiseen 
ja voinnin seurantaan, sekä 
toimintakyvyn ylläpitoon ja 
edistämiseen. Toiminta on 
suunnitelmallista, tavoitteel-
lista ja ennen kaikkea ikäih-
mistä arvostavaa ja kunni-
oittavaa toimintaa.

Kokopäivätoiminta jär-
jestetään keskiviikkoisin ja 
torstaisin kello 9-14 Palve-

lukeskuksessa Kauppatiellä. 
Sinikka Riekki ja Ritva Sa-
vilampi tekevät töitä päivä-
toiminnan parissa, ja lisäksi 
Kurenkartanon kuntosalilla 
Eeva Ollikainen.

Toiminta kaikkinensa si-
sältää kuntoilua, tasapaino-
harjoittelua, pelaamista ul-
koilua, musiikkia, muistelua, 
askartelua, retkiä, vierailu-
ja ja juhlia. Myös vierailevia 
esiintyjiä käy toisinaan. Yh-
dessäoloa ja muuta ajanvie-
tettä pyritään järjestämään 
vanhusten toiveiden mu-
kaan. Päivän aikana on mah-
dollista myös saada kotisai-
raanhoidon palveluja, kuten 
verenpaineen mittausta.

Kokopäivätoimintaan si-
sältyy myös ruokailu ja kah-
vi, sekä paikalle järjestetyt 
taksikuljetukset.

Osapäivätoiminta järjes-
tetään Kurenkartanon kun-
tosalilla Juhontiellä tiistaisin 
kello 10-13. Siellä on tarjolla 
myös ohjattua kuntosalihar-
joittelua, pelaamista, seurus-
telua ja muistelua. Yhdessä 
juodaan myös kahvit. Toi-
minnat ovat maksullisia.

Jonkinlaiseksi ongel-
maksi on muodostunut pal-
velukeskuksen pienet ti-
lat – mukaan mahtuu vain 
kymmenen osallistujaa päi-
vää kohden ja tulijoita olisi 
reilusti enemmän. Koko toi-
minnan ajan toiveissa on ol-
lut saada suuremmat tilat, 
jolloin jonossa olevat ihmiset 
pääsisivät mukaan. Myös le-
potilaa päivätoiminnan ajak-
si kaivattaisiin.

Mukava joulujuhla
Vanhuksen päivätoiminta 
järjesti keskiviikkona 14.12 
joulujuhlan Liepeen Väen-
tuvalla. Ohjelmassa oli jou-
luhartaus, jonka toimittivat 
kappalainen Juha Kukku-
rainen ja kanttori Keijo Pii-
rainen. Vapaaehtoisten elä-
keläisten ryhmä esitti useita 
ohjelmanumeroita mm. jou-
lunäytelmän. Kaikille oli tar-

jolla kahvit ja jouluruokailu 
sekä joulupukki saapui jaka-
maan lahjat.

Jouluviikolla kokoontu-
miset järjestetään normaa-
listi, ja kahden viikon jou-
lutauon jälkeen toiminta 
aloitetaan jälleen ensi vuo-
den puolella.

Sinikka Riekki, 
kuvat: Ritva Savilampi 

LC Pudasjärvi on levittä-
nyt yhdessä MLL:n Pudas-
järven yhdistyksen kanssa 
anna lapselle raitis joulu -ju-
listeita. Julisteet ovat esillä 
14. kerran joulukampanjan 
yhteydessä. 

Juliste muistuttaa jou-
lun olevan lasten juhla. Lap-
si kaipaa turvallisuutta sekä 
läsnäoloa. Aito ilo syntyy 
yhdessä olemisesta ja teke-
misestä. 

Juhlatunnelman voi luo-
da ilman päihteitäkin. Joulun 
aika on arkikiireistä rauhoit-
tumisen ja yhdessä olemisen 
vapaata aikaa. Anna lapsel-
le raitis joulu -kampanja ha-
luaa vahvistaa sukupolvien 
välistä yhteenkuuluvuutta. 
Joulun aika on toinen toisis-
tamme välittämistä ja läm-
mintä tunnelmaa. 

Aikuisen päihteiden käyt-
tö voi lapsen silmissä näyt-

tää hyvin hämmentävältä ja 
pelottavalta. Lapsen joulu-
tunnelma muuttuu huoleksi 
ja turvattomuuden tunteek-
si. Lapsi saattaa kokea, ettei 
hänelle ole sijaa päihdekes-
keisessä aikuisten juhlassa.

Alkoholia  
käytetään liikaa
Kolme neljästä suomalaises-
ta on sitä mieltä, että käy-

LC  Pudasjärvi kokoontui vuoden 2011 viimeiseen kuu-
kausikokoukseen Niemitalon Juustolaan tiistaina 13.12. 
Leijonat päättivät mm. joululahjoituksista vähävaraisille 
perheille ja ensi kesänä nuorisovaihtoon lähtevästä op-
pilaasta. Leijonat tahtovat toivottaa kaikille hyvää ja rau-
hallista joulua. 

www.annalapselleraitisjoulu.fi/2011/

tämme liikaa alkoholia ja että 
suhtaudumme liian vapaa-
mielisesti humalaan. Myös 
alkoholin mainonta vah-
vistaa alkoholin kuulumis-
ta niin arkeen kuin juhlaan. 
Suomalaisten enemmistö 
kieltäisi myönteisiä mieliku-
via aikaansaavan alkoholin 
mielikuvamainonnan. Al-
koholin mainonta vaikuttaa 
kiinnostusta ja kulutusta li-
säävästi erityisesti lapsiin ja 

nuoriin. Lasten hyvinvoin-
nin kannalta on sitä parem-
pi, mitä tehokkaammin alko-
holin mainonta rajataan.

Ongelmat usein kärjisty-
vät juhlapyhinä. Kampan-
jan järjestäjät vetoavat kaik-
kiin aikuisiin, että he antavat 
lapselle raittiin ja huoletto-

man joulun. 
 

LC Pudasjärvi, LC Pudas-
järvi Hilimat. 
Janne Moilanen ja 
Virpi Eskola, 
Huume- ja päihdetoimi-
kuntien puheenjohtajat

Joulu on lasten juhla- anna lapselle raitis joulu
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GTX MÖNKIJÄ
110cc
4 tahti

PUUKELKKA MATKALAUKUT

SAUNAVALO
12 LED

HITATCHI
akkuporakone
18v 13mm istukka

LOPUT
JOULUVALOT

MIESTEN JA 
NAISTEN
NAHKALOMPAKOT

AHKIO
67X11,9X120 cm

LOPUT
JOULUKORISTEET

MOOTTORIKELKAN

COMANCE 
MÖNKIJÄ 90cc
4 tahti

JÄÄLYHTY

UUTUUS!

795,-

KOMIG
LED VALAISIN
jossa tallentava
kamera

69,50

UUTUUS!
KOMIG
KOTIVAHTI

89,50
110 cm
Kokoontaittuva

49,50

Pieni

Keskikoko

Iso

LAMBI
wc -paperi
40 rullaa

16,90
säkki

LUMIKENGÄT
Isot
koko 
54x21 cm

49,50
HOX!! saimme lisää

34,90
2 akkua li-10m akut

199,- 10,-
4 kpl

39,50
49,50

29,50

Hyvä valikoima

AIKUISTEN
POTKUKELKKA

59,50 44,50

RATTIKELKKA

49,50

Talousreki

Tukkireki

349,-
495,-

-20% -30%

995,-

ILAHDUTA
LAHJAKORTILLA
LAHJAKORTIT MEILTÄ!!

Perhemarketin henkilökunta toivottaa kaikille  
Hyvää ja Rauhallista Joulua!    

MEILTÄ MYÖS RAKETTI-
TUKUN ILOTULITTEET!!
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Veteraanien joulujuhlassa 
kehotettiin muistamaan yksinäisiä
Pudasjärven Sotaveteraani-
en ja Naisjaoston sekä Pu-
dasjärven Sotainvalidien ja 
Naisjaoston yhteinen jou-
lujuhla pidettiin perjantai-
na 16.12. seurakuntakeskuk-
sessa. Mukana oli noin 100 
henkeä. Lausun-taa ja laulua 
sekä tervetulotoivotuksen 
esitti Paavo Pikkuaho, jou-
luevankeliumin luki Henrik 
Hämäläinen ja laulua esitti 
Aira Siuruainen-Kalliola. So-
taveteraanien hopeinen an-
siomerkki luovu-tettiin Tert-
tu Laakkoselle. 

Jouluhartauden piti kirk-
koherra Kimmo Helomaa.

-Yhdessä seurustelu ja 
vierellä oleva tuttu ja tur-
vallinen ystävä ovat tärkei-
tä asioita. Jouluevankeliumi 
on myös tuttu ja turvalli-
nen sekä sanoma Jeesukses-
ta Kristuksesta on muuttu-
maton. ”Meille on syntynyt 
Vapahtaja” -joulusanomalla 
on elämää muuttava voima. 
Kristus kallio on vankka pe-

Sotaveteraaniliiton myöntä-
mä hopeinen ansiomerkki 
luovutettiin Terttu Laakko-
selle, luovuttajina Pudas-
järven Sotaveteraanien 
naisjaoston puheenjohta-
ja Helmi Tervo ja Sotave-
teraanien puheenjohtaja 
Paavo Pikkuaho.

rustus, johon turvautumal-
la on hyvä elää päivästä toi-
seen. 

Joulupuheessaan Antti 
Pesälä muistutti yksinäisis-
tä lähimmäisistä ja ehdotti 
yksinäisten muistamista jou-
lun aikaan käynnillä, kortil-
la, pienellä paketilla tai pu-
helimella soittamalla hyvän 
joulun tervehdys. 

Juhlan välillä oli ruokai-
lu sekä juhlan lopuksi torttu-
kahvit. Naisjaostoilla oli ar-
pajaiset, joissa oli runsaasti 
voittoja. 

Heimo Turunen
kuvat Jeremias Putula

Oulunkaaren yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän ensi 
vuoden talousarvion kokouksessaan 14. joulukuuta. Kun-
tayhtymän menot vuodelle 2012 ovat yhteensä 108 miljoo-
naa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen nettokustannukset, 
89,5 miljoonaa euroa, kasvavat vuodelle 2012 yhteensä 3,3 
prosenttia, josta oman tuotannon osuus on 2,7 prosenttia ja 
erikoissairaanhoidon osuus 4,5 prosenttia. 

Kuntien nettoraami vaihtelee Utajärven 9,7 miljoonasta 
Pudasjärven noin 31,7 miljoonaan euroon. Menojen kasvu 
vaihtelee kunnittain Simon kunnan 0,6 prosentista Vaalan 
kunnan 9,1 prosenttiin. Kukin kunta maksaa Oulunkaaren ja 
kunnan välisessä järjestämissopimuksessa sovitut palvelut. 
Lisäksi kunnat maksavat asukasluvun mukaan suhteutettu-
na yleisen maksuosuuden, joka kattaa kuntayhtymän hallin-
non ja elinkeinojen kehittämisen.  

Kuntayhtymän talousarviosta hallinnon, elinkeinojen ke-
hittämisen ja kuntapalvelutoimiston osuus pienenee ja sosi-
aali- ja terveyspalvelujen osuus puolestaan suurenee muuta-
malla prosentilla.

Menojen kasvua selittävät palkkojen nousu, henkilöstöli-
säykset ja erikoissairaanhoidon voimakas kasvu. Palkkarat-
kaisun vaikutus on Oulunkaarelle noin 900 000 euroa. 

Uusia henkilöstövakansseja on tulossa yhteensä kuusi. 
Perhepalveluihin tulee kaksi koulukuraattoria, toinen Pu-
dasjärvelle ja toinen Ii-Simo-alueelle. Pudasjärven perhe-
palveluihin lisätään yksi terveydenhoitaja ja Ii-Simo-alueen 
mielenterveyspalveluihin yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. 
Lisäksi Vaalan vanhuspalveluihin on tulossa kaksi lähihoi-
tajaa. 

-Ensi vuonna kuntatalouden arvioidaan kiristyvän. Kun-
tien verotulojen arvioidaan kasvavan vain vajaalla prosen-
tilla johtuen sekä hallitusohjelman verolinjauksista että ve-
ropohjien kasvun hidastumisesta. Toisaalta ennakkotietojen 
perusteella Oulunkaaren jäsenkuntien osalta ensi vuoden 
peruspalvelujen eli sosiaali- ja terveyspalveluiden, esi- ja pe-
rusopetuksen, kirjaston ja kulttuuritoimen valtionosuudet 
kasvavat 5,3 miljoonaa euroa eli 5,7 prosenttia, kuntayhty-
män johtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto toteaa. 

Ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta keskity-
tään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, 
sähköisten palvelujen käyttöönottoon, laadun arviointiin, 
asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon 
sekä aktiiviseen tiedottamiseen. Harva-toimintamallin hyö-
dyntäminen seudullisesti selvitetään. Samalla tarkennetaan 
vastuunjakoa ja toimintoja julkisen, yksityisen, kolmannen 
sektorin sekä vapaaehtoistyön kanssa.

Oulunkaari tiedotus

Oulunkaaren talousarvio 
on maltillinen

Veteraanien joulujuhlaan osallistui noin 100 henkeä.

Raija Niemelä ojentamassa arpajaisvoittoa onnelliselle voittajalle. 

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen 40. toimintavuo-
si päättyi kerhopäivien osal-
ta tiistaina 13.12. pidettyyn 
puurojuhlaan. Vesijumppa 
jatkuu vielä 20.12., jonka jäl-
keen yhdistyksen toiminnas-

Me käymme joulun viettohon:

Eläkeliitolla vilkasta toimintaa

sa hiljennytään joulun odo-
tukseen.

Kuluvan vuoden toimin-
ta yhdistyksessä on ollut vil-
kasta ja työntäyteistä toimin-
nan aktiiveille. Kerhopäiviä 
on vietetty joka toinen viik-

ko palvelukeskuksen viihtyi-
sissä tiloissa. Luennoitsijoik-
si tilaisuuksiin on saatu eri 
alojen asiantuntijoita, joiden 
alustukset ovat olleet ikäih-
misiä kiinnostavista aiheista. 
Tietoa saatiin vanhustenpal-

veluista, lääkehoidon ko-
konaisarviosta, ikäihmisten 
ravitsemuksesta, yksinäi-
syydestä, pankkipalveluista 
ja niiden muutoksista sekä 
kirjaston palveluista. 

Suosittuja retkiä on tehty 

Palvelukeskus täyttyi ääriään myöten Eläkeliiton joulujuhlaväestä.

Ranuan eläinpuistoon, Ou-
lun Möljälle kesäteatteriin, ja 
tutustumismatkoja Korpisen 
ja Syötteen kyliin. Retkille on 
aina saatu linja-auto täyteen 
lähtijöitä 

Suuremmista tapah-
tumista merkittävin oli 
40-vuotisjuhla marraskuun 
lopulla ja kesällä elokuun 
alussa yhdistyksemme sai 
järjestettäväkseen Eläkelii-
ton Pohjois-Pohjanmaan pii-
rin suunnistusmestaruuski-
sat Jyrkkäkosken maastossa. 
Yhdistyksessämme on ansi-
oituneita suunnistajia, joten 
tapahtuman järjestelyt sujui-
vat mallikkaasti

Joulujuhlassa  
paljon väkeä
Kuten yleensä, toimintavuo-
si päättyy joulujuhlaan. Pie-
nemmässäkin juhlassa on 
omat järjestelynsä ja kaikille 
riitti puuroa. 

Tähän kerhopäivään osal-
listui 105 henkilöä, joten 
palvelukeskuksen tilat kä-
vivät ahtaiksi. Palvelukes-
kuksen henkilöstö ymmärsi 
tilanteen ja antoi jopa kah-
vitilansa pöytiä ja tuoleja 

käyttöömme. Muutoinkin ti-
lajärjestelyistä kiitokset pal-
velukeskuksen henkilöstölle 
sekä joustavasta kerhopäi-
vien järjestämisen mahdolli-
suudesta. 

Kuten mikä tahansa ti-
laisuus vaatii omilta jäsenil-
tämme muutakin kuin osal-
listumista. Keittiöporukka 
on jokaisessa kerhopäivässä 
kantanut vastuun kahvitar-
joilusta.  Puurojuhlan tarjoi-
lun hoitaminen edellytti lä-
hes kymmenen naisjäsenen 
urakkaa keittiössä. Heidän 
työnsä jää meiltä ”juhlijoilta” 
usein huomaamatta, vaik-
ka juuri he tekevät juhlasta 
juhlan. Kiitos heille meidän 
kaikkien puolesta!

Tulevan vuoden toimin-
taa suunnitellaan tammi-
kuun alussa. Ensimmäises-
tä kerhopäivästä ilmoitetaan 
lehdessä. Jäseniltä toivotaan 
hyviä vinkkejä tulevaksi toi-
minnaksi. Yhdistys on jäse-
niänsä varten ja toiminnan 
tulee vastata jäsenten toivei-
ta. 

Terttu Jurvansuu, 
kuva Yrjö Niskala
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Kauppatie 5 • Pudasjärvi • puh. (08) 821 851
Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Toivotamme asiakkaillemme hyvää ja rauhallista joulua!

JOULU 
ALE

ONEWAY

39,90
59,- 179,-

ILOTULITTEET heti joulun jälkeen

TOPPA-ASUTovh.

-20%-30%

89,90
Hiihto-
sauvat

DIAMOND
9 MAX

MEILTÄ MYÖS
LAHJAKORTIT!

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ ja BRP-logo ovat 
Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

brp.com

Legendaarinen työkone, vahva ja 
Luotettava outLander 400

•	Käynnistyksenestojärjestelmä 
(D.E.S.S.) - ainoa lajissaan

•	Automaattinen Visco-Lok-
tasauspyörästöjärjestelmä!

•	rotax-ylivoimaa! 
Polttoaihe-pihi,  
puhdas EFI-moottori,  
hyvä kylmäkäynnistyvyys

•	Erillisjousitus TTI
•	Suuri kantavuus,  

yht. 150 kg + kuljettaja
•	Täydellinen mittaristo  

(tunnit, matka yms.)
•	Pohjapanssari  

+ vetokuula vakiona!
katSo LiSÄÄ:  
WWW.Can-aM.Fi

5 990,-
+ toim. kulut väh. 350,-

Tarjous voimassa 
31.1.2012 saakka, tai niin 
kauan kuin tavaraa riittää.

myynti@pienkonehuolto.fiTulotie 1, 93100 Pudasjärvi            

Kuntasuunnitelma tuli-
si nähdä suunnannäyttä-
jänä ”UUDELLE ENNAK-
KOLUULOTTOMALLE JA 
ELINVOIMAISELLE PU-
DASJÄRVELLE!” Positii-
visen tunteen luominen on 
voimavara rakentavalle toi-
minnalle muutoksen pyör-
teissä. Positiivinen asen-
ne ei vahingoita ketään, 
päinvastoin, se antaa mah-
dollisuuden uudelle, en-
nakkoluulottomuudelle ja 
elinvoimaisuudelle.  Mei-
dän on luotettava siihen, että 
tämä suunta on oikea ja teh-
tävä tätä työtä uutterasti ja 
antaumuksella.

Tähän sopisi vertaus isän-
nästä ja hevosesta. Savotalla 
on hevonen tottunut kulke-
maan samaa talvitietä, ko-
vaa pohjaa, pitkin. Oppi-
nut luottamaan isäntäänsä, 
joka tuo illalla appeen eteen 
ja loimen päälle. Luottamus 
on koetuksella siinä vaihees-

POSITIIVISUUS
Paula Ylitalon puhe kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.12.

sä kanssa. On tehnyt joita-
kin pätkätöitä nuorempana; 
metsurin hommia lähinnä.  
On ollut kuitenkin vuosia 
työttömänä, ehkä hieman 
syrjäytynyt tai ainakin jou-
tunut vääränlaiseen seuraan. 
Viina, kun maistuu ajoittain. 
Elämänlankana on äiti ja hä-
nestä huolehtiminen. Ehkä 
toisinkin päin aika ajoin; äiti 
huolehtii pojastaan.  

Muutaman viikon ryyp-
pyputken jälkeen, vieroitus-
oireiden ja itsetuhoisten aja-
tusten saattelemana tulee 
TK:hon hakemaan helpotus-
ta. Päivystyksessä on ruuh-
kaa, ampparit tuovat poti-
laita yhden toisensa jälkeen. 
Hoitajalla ei ole aikaa mie-
helle. Odotusaulassa istuu 
nainen, joka kiinnittää huo-
miota miehen puheisiin itse-
murhasta. Tälle ennakkoluu-
lottomalle naiselle jokainen 
ihminen on yhtä arvokas 
ja tärkeä; jokainen elämä 

hyvää! Hoitaja kutsuu mie-
hen vastaanottohuoneeseen. 
Mies hymyilee ja pyytää hoi-
tajaa tilaamaan taksin, hän 
lähtee kotiin odottamaan äi-
din mahdollista kotiutumis-
ta sairaalasta. Ja vielä vuosi-
en päästä, kun nainen ja mies 
tapaavat sattumalta jossa-
kin, vielä vuosien jälkeen-
kin nainen saa lämpimän kä-
den puristuksen kiitoksien 
kera mieheltä. Positiivisuus 
ja ennakkoluulottomuus pe-
lasti kenties  yhden ihmisen 
hengen.

Yhdessä tekemisen 
meininki
Yhdessä voimme tehdä Pu-
dasjärvestä entistä parem-
man paikan elää ja asua. 
Voimavarat yhdistämällä 
saadaan paljon enemmän ai-
kaan kuin yksin puurtamalla 
tai eri suuntiin kiskomalla.

Umpihangessa hiihdettä-

on elämisen arvoinen. Nai-
nen alkaa jututtamaan mies-
tä. Ja kuulee kuinka elämä 
on kolhinut matkan varrel-
la ja kuinka enää ei ole muu-
ta syytä elää kuin oma äiti. 
Äiti on kuitenkin nyt joutu-
nut sairaalaan ja on pelko et-
tei hän enää palaa kotiin, ko-
tiin poikansa kanssa. Surua 
ja pelkoa on yritetty huuh-
della viinalla, nyt on rahat 
loppu ja karu totuus edes-
sä; epätoivo ja yksinäisyys, 
ahdistus ja uskonpuute huo-
miseen. Nainen tekee mie-
hen kanssa sopimuksen. So-
pimuksen siitä, että elämää 
kannattaa jatkaa, jos löyde-
tään kolme positiivista asiaa 
miehen elämästä. 

Nainen esittää kysymyk-
siä joiden vastaamiseen mies 
joutuu pohtimaan elämään-
sä pintaa syvemmältä. Löy-
tyy ensimmäinen positiivi-
nen asia; äiti kuitenkin elää, 
vaikka on tällä hetkellä sai-
raalassa!  Keskustelu jatkuu. 
Löytyy toinen positiivinen 
asia: miehellä on koti jossa 
asua. Näin jatketaan. Lopul-
ta löytyy kolmaskin positii-
vinen asia: elämä voi yllättää 
ja aukaista silmät ihan mil-
lä hetkellä tahansa. Siispä 
kannattaa elää, huomenna 
voi vastassa olla vaikka mitä 

essäkin on helpompi hiihtää 
neljän hengen joukkueella 
kuin yksin. Siten voi vaih-
taa laduntekijää; saadaan 
voimavarat paremmin käyt-
töön. Ei tule kenellekään lii-
an raskaaksi taivaltaminen. 
Ja kun kaikilla on omat vah-
vuutensa ja osaamisensa: 
yksi osaa suunnistaa, toi-
nen omaa rautaisen fysiikan, 
kolmas hallitsee erätaidot ja 
neljäs on ensiaputaidoiltaan 
haka niin perille pääseminen 
on varmempaa kuin yksinäi-
sellä hiihtäjällä. 

Meillä Pudasjärvellä on 
valtavan paljon hyviä asi-
oita ja elementtejä. Meil-
lä on mahdollisuuksia vaik-
ka mihin, jos vain otamme 
positiivisen asenteen käyt-
töömme ja kannamme jokai-
nen kortemme kekoon. Uu-
den ennakkoluulottoman ja 
elinvoimaisen Pudasjärven 
rakentaminen on meidän jo-
kaisen tehtävä. Kuntasuun-
nitelman myötä saamme 
mahdollisuuden näyttää mi-
hin pystymme.

Lämmintä joulumieltä ja 
positiivista uutta vuotta kai-
kille pudasjärveläisille!

Paula Ylitalo
Kaupunginvaltuutettu, 
vapaa-aikaohjaaja

sa, kun isäntä kääntää umpi-
hankeen; kohti uutta pölli-
lanssia. Ei ole kovaa pohjaa 
jalkojen alla, ainakaan heti. 
Hevoselle tulee ensimmäise-
nä ajatus siitä, osaako isäntä 
ohjata niin, että pysytään tiel-
lä? Onko suunta varmasti oi-
kea? Isäntä nohittaa rohkai-
sevasti ja puhelee yhteisestä 
hyvästä. Siinä vaiheessa he-
vonen ymmärtää isännän 
rohkaisusta, että luotetta-
va on; tienestiä on tehtävä, 
jos mielii saada apetta eteen 
ja isännälle ruisleipää. Niin-
pä se päättää vetää uutteras-
ti ja tehdä työnsä niin hyvin 
kuin taitaa.

Positiivinen  
vahvistaminen
Tähän kaikkeen tarvitaan 
positiivista vahvistamista, 
avointa mieltä ja suurta sy-
däntä!   Positiivisten asioi-
den näkeminen vaikeuksien 
keskellä ei ole aina helppoa. 
Joskus tähän tarvitaan vähän 
”tuuppausta”, kaveria kai-
velemaan ne esille, että saa-
daan voimavarat käyttöön.

Tulee mieleeni vuosia sit-
ten tapahtunut asia. Asia 
koskee sivukylällä asuvaa 
aikamiespoikaa, jolla välillä 
hirttää ryypyn päälle. Hän 
asustelee ikääntyneen äitin-

Paula Ylita-
lo vaihtamas-
sa ajatuksia val-
tuutettu Kaisa 
Nivalan kans-
sa Pohjantäh-
dessä pidetyssä 
kaupunginval-
tuuston kokouk-
sessa.
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Jukolantie 35, Pudasjärvi
Puh. (08) 821 653 • 0400 251 671

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

Kotipalvelu
Mesimarja

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012

myynti@pienkonehuolto.fiTulotie 1, 93100 Pudasjärvi            
Palvelemme arkisin 08.00 - 17.00 p. 08-822007

JOULUN KELKKAILUUN

PIKKUKELKKAILIJOILLE
LYNX/SKI-DOO RATTIKELKKA

Karvalakki

Pipo

Meiltä kypärät
+ muut ajokamppeet25,-

15,-
119,-

Kymenläänin Pystykor-
vakerho ja Tainionkosken 
Metsästysseura järjestivät 
lauantaina Ruokolahdel-
la valtakunnallisen Metso-
poika-ottelun. Otteluun sai-
vat osallistua alle 3-vuotiaat 
nuoret suomenpystykorvat 
ja pohjanpystykorvat. Otte-
lu on ”ns. nuorten koirien 
Haukku-ottelu” eli Suomen-
mestaruuskilpailu linnun-
haukussa.

Koepäivän sää oli kostea, 
lähes nollakeli ja maassa oli 
edellisyönä satanut ohut lu-
mikerros. Kaikista koemaas-
toista löytyi metsäkanalintu-
ja ja kokeen tulostaso nousi 
erittäin hyväksi.

Metsopoika-ottelun 2011 
voittoon haukkui ranta-
salmelaisen Ari Pylkkäsen 
omistama suomenpystykor-
vauros Pihka, toiseksi sijoit-
tui pyhäjärveläisen Jouni 

Huhmarniemen omistama 
suomenpystykorvanarttu 
Peppi ja kolmanneksi sijoit-
tui pudasjärveläisen Teemu 
Moilasen omistama suomen-
pystykorvanarttu Rips’akan 
Riitu. Erikoista kärkikaksi-
kossa on se, että koirat ovat 
samasta pentueesta.

Petri Huuhko 
Kuva Heidi Lahtinen

Metsopoika-ottelun 2011 kolme parasta omistajineen: Vasemmalla Peppi, keskellä Pih-
ka ja oikealla Rips’akan Riitu.

Metsopoika-ottelun 
kolmossija Pudasjärvelle

TIMPAN KURKIHIRSI
Puh. 0400 682 687

timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi
www.timpankurkihirsi.fi

HIRSIRAKENNUKSET
HUVILAT JA MÖKIT
YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA

MYÖS RAKENNETTUNA

Tehtaalta Ranuan keskustaan 70 km
Tehtaalta Posion keskustaan 60 km

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2012

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
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Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

Oikopolku 2 A, 93100 Pudasjärvi | Puh. 040 5917 823
foto-laatukuvat@netti.fi | www.fotolaatukuvat.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, 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

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

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

TAKSEJALUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

KAUNEUDENHOITOA
FYSIOTERAPIAA

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA  ja OSTOA

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

avoinna
ma-pe  10-18, la 10-14
Puistotie 2, Pudasjärvi

040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KYNTTILÄTALO

pajamyymälä

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

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

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

Palveluhakemisto

LAHJATAVAROITA

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

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
Meiltä mm. Ilmastoinnin putsaukset

Käyttövesiputkien uusiminen komposiittiputkilla

VALOKUVAUSLIIKEITÄ

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

040 1951 732

Ota yhteys 

Sivistyslautakunta kokous-
ti keskiviikkona 14.12. reip-
paan asiasiallisesti keskustel-
len – kuten aina. Kokouksen 
aluksi Laakkosen Sampo 
esitteli urheiluseurojen koh-
deavustuksia, vuoden ur-
heilijoiden palkitsemisia, 
vuoden urheilijan valintaa, 
vuoden nuoren valintaa ja 
Pudasjärven kaupungin ter-
veysliikuntaohjelmaa. Jul-
kistukset valinnoista päätet-
tiin tapahtuvaksi 23.12.2011.

Uudet leirikoulusäännöt 
ja periaatteet saivat aikaan 
kunnon keskustelun lauta-
kunnassamme. Leirikoulut-
han toteutetaan koulun ul-
kopuolisella rahoituksella 
eli oppilaiden ja heidän van-

Leirikoulut ja kansainvälistyminen
hempiensa keräämillä va-
roilla. Koulu maksaa oppi-
laiden matkavakuutukset, 
opettajien palkan ja muut 
kustannukset KVTES:n mu-
kaan.

Miksi leirikouluja yleen-
sä tehdään? Leirikoulut ovat 
loistava tapa tutustua ympä-
ristöön, eri kulttuureihin ja 
elinympäristöihin. Ne avaa-
vat näkemään ulkopuolis-
ta maailmaa, opettavat lap-
sillemme suvaitsevaisuutta, 
avarakatseisuutta ja tietoi-
suutta muista maista ja kan-
soista. On erittäin tärkeä tu-
tustua ympäristöömme sekä 
Suomessa että ulkomailla. 

Keskustelua herättivät 
oppilaiden tasapuolinen 

kohtelu ja taloudellisista sei-
koista riippumaton opetuk-
sen järjestäminen kouluissa.  
Leirikouluthan ovat vapaa-
ehtoisia. Vanhemmat yhdes-
sä opettajien ja oppilaiden 
kanssa päättävät ryhdytään-
kö keräämään varoja kah-
den – kolmen vuoden päästä 
tehtävään leirikouluun. Ku-
ten muissakin yhteisissä asi-
oissa kaikki eivät aina halua 
osallistua syystä tai toisesta. 
Innokkuus ja mahdollisuu-
det yhteisiin rynnistyksiin 
vaihtelee elämäntilanteiden 
mukaan. Myös ihmisten in-
nokkuus osallistua yhtei-
siin rientoihin vaihtelee. Toi-
set ovat innokkaampia kuin 
toiset osallistumaan ja teke-

mään yhdessä jotain.
Leirikoulusääntöjemme 

mukaan kaikilla oppilailla 
on yhdenvertainen mahdol-
lisuus osallistua luokkaret-
kelle siitä huolimatta onko 
hänen huoltajansa osallistu-
nut rahoitukseen tai varain-
hankintaan. Mikäli oppilaan 
leirikouluun lähtö peruun-
tuu, niin oppilaskohtaiset ra-
hasuoritukset palautetaan ja 
yhdessä kerätyt varat käyte-
tään leirikoulun toteuttami-
seen. Tämä periaate ohjaa jo 
alusta alkaen tasapuoliselle 
ja oikeudenmukaiselle tielle.

”Voiko ala-asteelta tehdä 
leirikouluja ulkomaille vai 
pitäisikö retket kohdistua 
vain kotimaahan?” oli kes-

kustelun yksi pääteemois-
ta. Ulkomaille suuntautuvat 
retket ovat kalliimpia ja aihe-
uttavat suuremman rahan-
keruuoperaation. Lentämi-
nen on suhteellisen kallista. 
Mutta se elämys, oppiminen 
toisista maista ja kulttuureis-
ta on ylivertainen ja mieliin 
painuvaa.

Miksi juuri ala-asteella? 
Ala-asteella nuoret helpom-
min ryhmäytyviä ja sosiaa-
lisempia. Lisäksi ala-asteella 
ollaan pitkään samassa kou-
luyhteisössä jolloin pitkiäkin 
projekteja voidaan hoitaa. 
Käytännön toteutus on hel-
pompi järjestää kuin ylem-
millä luokilla.

Kun meidän nuorilla on 
tavalla tai toisella mahdol-
lisuus kansainvälistyä niin 
tehdään se. Koko leirikoulu-
projektin ideointi, tekeminen 

ja puuhaaminen on erittäin 
kasvattavaa ja kannustavaa.  
Varojen keruu opettaa nuo-
rillemme (ja huoltajille) ta-
voitteellisuutta ja yhdessä te-
kemistä. Kannustetaan sitä.

Leirikoulusäännöt jätet-
tiin vielä pöydälle asioihin 
tutustumista ja sulattelua 
varten.

Muissa asioissa keskus-
teltiin hetki Rimmin rehtorin 
asiasta ja se tulee käsittelyyn 
seuraavassa lautakunnan 
kokouksessa. 

Kiitokset puheenjohtaja 
Tuulalle tehokkaasta koko-
uksen johtamisesta ja osallis-
tujille aktiivisuudesta ja hy-
vistä mielipiteistä.

Jari Jussila
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Eläkeliiton puurojuhlassa pal-
velutalossa13.12. joku vaihtoi 
päällystakin (käsineet taskus-
sa) sekä talvilippiksen. Vaihde-
taanpas takaisin puh. 040 702 
3376

SEKALAISTA
Myyydään naisten 28” polku-
pyörä. Vaatii kunnostusta. H. 
10€. P.045-1103650.

Sähköurut. Jin Tai Electronic 
Keyboard. Erittäin hyväkun-
toinen ja siisti, uutta vastaava. 
Ollut vähällä käytöllä. Mukana 
käyttöohje ja kaunis, pahvinen 
säilytys/kuljetuslaatikko. Hp. 30 
€. P. 040 508 4673.

Ostetaan sukset 130cm, sauvat 
n.90cm ja monot 30-32 kokoa. 
Puh. 050-5750244.

Tiina Komulainen sai viime 
keväänä tehtäväkseen arkki-
tehtiopintonsa kruunaavan 
diplomityön, ja sen aiheek-
si tuli ideoida kuinka Pu-
dasjärven Mursunsaari voi-
si kehittyä tulevaisuudessa. 
Oulun yliopistossa arkkiteh-

Mursunsaaren perinteikkyyttä vaalitaan arkkitehtuurin keinoin

tuurin laitoksella opiskeleva 
nainen ei ollut ennen käynyt 
paikkakunnalla ja kuvitel-
mat diplomityön lopullises-
ta muodosta olivat myös hy-
vin epämääräiset.

Ensimmäisen aluekäyn-
nin jälkeen palaset alkoivat 

kuitenkin vähitellen loksah-
della paikoilleen. Suunnit-
telualueen ilmapiiri ja asuk-
kaiden kanssa tehty lämmin 
yhteistyö veivät mukanaan 
ja työstä tuli Komulaiselle 
hyvin tärkeä asia, jota hän 
halusi tehdä täydellä sydä-
mellä. Työprosessi on opet-
tanut paljon ja antanut nai-
selle uutta kipinää ja valoisaa 
ajattelutapaa ajatellen tule-
vaa työtänsä arkkitehtina.

Mursunsaari on Pudas-
järven taajaman keskustaan 
kiinteästi liittyvä asuinalue. 
Se on yksi Pudasjärven van-
himmista pysyvän asutuk-
sen saaneista alueista, ja sen 
hyvä sijainti sekä luonnon-
läheisyys tekevät siitä hyvin 
haluttavan asuinpaikan.

Mursunsaaren maisema 
on muuttunut huomattavas-
ti viimeisten vuosikymmen-
ten aikana  rakentamisen 
lisäännyttyä ja entisen maa-
laismaiseman muututtua 
esikaupunkimaiseksi asuin-

alueeksi. Muutos on ollut 
osittain negatiivista, sillä no-
pean kehityksen myötä saa-
ren alkuperäinen identiteetti 
on hukkunut, eikä hallitse-

mattomalta tuntuva muutos 
ole pystynyt muodostamaan 
uutta eheää kokonaisuutta.

Lähtölaukaus työlle tuli 
tästä kehitystarpeesta ja Pu-
dasjärven kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittilan ajatuk-
sesta selvittää, mitä alueel-
le tulevaisuudessa voitaisiin 
tehdä. Suunnittelun toivot-
tiin tapahtuvan yhteistyössä 
alueen asukkaiden ja maan-
omistajien kanssa, ja työn 
tavoitteena oli rakennus-
kaavan ajantasaisuuden tar-
kastelu ja miljöösuunnittelu 
niin, että alueen omaleimai-
nen ilme, jokimaisema ja 
saaren kulttuurimaisema ko-
rostuvat. 

- Työssäni olen lähte-
nyt etsimään tuota kadotet-
tua omaleimaista ilmettä. 
Perusteellisen taustaselvi-
tyksen jälkeen olen hakenut 
identiteetille tekijöitä ym-
päröivästä luonnosta, ra-
kennuskannasta ja Mursun-
saarella asuvista ihmisistä. 
Näistä palasista olen tehnyt 
suunnitelman, jonka tavoit-
teena on ollut täydentää mil-
jöötä tulevaisuudessa saaren 
ominaispiirteitä tukien, ker-
too Komulainen työssään.

Havainnekuva aluesuunnitelman uudesta maaseutumaisesta rantapuistosta.

Tiina Komulainen

Ilmakuva Mursunsaaresta kesältä 2011. 

Aluesuunnitelmasta on 
tehty tasapainoinen kokonai-
suus, jossa luonto ja raken-
nuskanta ovat sopusoinnus-
sa ja alue tukee harrasteita ja 
yhteisöllisyyden kehittymis-
tä. Suunnitelman pääpaino 
on saaren sisääntuloalueel-
la, jossa Saarenpudas ja Tuu-
limyllyntien silta risteävät. 
Tästä risteyskohdasta alkaa 
rantaa myötäilevä uusi maa-
seutupuisto.

Maaseutupuisto on maa-
seudulle ominaisiin tee-
moista koostuva alue ja se 
toimii Mursunsaarella sa-
malla alueen käyntikorttina 
ja kaikkien pudasjärveläis-
ten virkistysalueena. Alue-
suunnitelmassa Komulai-
nen on halunnut tuoda esille 
Mursunsaaren vanhinta ra-
kennuskantaa. Vanhat pi-
hapiirit, Harju, Saariharju ja 
Isomursu, on suojeltava tu-
levaisuudessa ja niiden käyt-
töä on kehitettävä. Vanhaa 
rakennuskantaa korostetaan 
kohdevalaistuksella sekä nii-
den tarinan kertomisella in-
fotauluissa.

Jenny Kärki
Kuvat: Tiina Komulainen

TARJOTAAN VUOKRALLE

Kauppaan noin 150 m, 
järven rantaan 300 m. 

Vuokra alk.293 €
(sis.lämpö). 

Sopii seniori-ikäisille. 
Bussiyhteys Oulusta. 

Puhoskylässä 
rivitaloyksiö, siisti. 

P. 045 233 0987

VUOKRATTAVANA 

Saako taivas koskettaa
Kirj. Valma Holappa

Maiset mietteet mielessänsä,matkalainen maailman.
Joka vuosi udestaan, kuulee joulun sanoman.

Juhlaansa hän valmistaa - mutta, saako Taivas koskettaa.

Niin monenlainen melu täällä, kylmyys, pimeys maitten päällä.
Vaikka rihkamaa lie riittävästi komeudesta kova rästi. 

Lahjat, sadut, runsas ruoka, onnea parasta ne eivät voi tuoda.

On synti paha paaduttanut, mielet mustaks’ maaduttanut.
Moni itkee taakkojansa kantaen,

Taivaan Lahjan poisko yhä pantaten,
- vaikka luokse syntisen tuli Lapsi taivainen.

Joulun sanoma on suloinen, - pysähdythän eteen sen!
Nyt sydän köyhä avaja, sua Taivas tahtoo kohdata.

Anteeksannon lahjoittaa, voit aarteen parhaan omistaa!

Tässä joulun salaisuus: armo, rauha, elämä uus.
Sen Kristus Herra meille toi, iäti Taivaassa kiitos soi!

Jouluyössä paimenille kirkkaus koitti,
- Golgatalla Jeesus Vapahtaja synnin vallat voitti!
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
ma 26.12.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto250 €
KAHVI-

TARJOILU!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Zumba® Seuraava Zumba Kurenalan koululla 1.1.2012 klo. 19-20
Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Fazer karkkibingo Pärjällä joka lauantai klo 18 alkaen.
Taide/käsityö/näyttely 3.12. -21.12. klo 14:00 - 20:00 Taidehuone 
Pudikissa, Lukiontie 4.
Syötteen Luontokeskus: 8.10-31.12 Jakkilan ja Valtakarin taidetta Syöt-
teen 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.
Bingot Iinattijärven koulullaTapaninpäivän bingo 26.12. klo 12 
AudiRinneRieha Iso-Syötteellä 26. 12. Audi Rinnerieha on koko 
perheen hauska ja vauhdikas rinnetapahtuma. 
Leijonakisat 27.12. Leikkimielinen ratalaskukisa alle 13 v. Ilmoittau-
tuminen klo 13.30 mennessä Hiihtokeskus Iso-Syötteen hiihtokoululle. 
Osallistumismaksu 2 e. Hiihtokeskus Iso-Syöte.

p. 0400-384 118
(08) 821 337

www.anonase.com

SUURSUOSION SAANEET

RETKILEHDEN TESTIVOITTAJA
Fleece väliasut

venyvä POWER 
STRETCH PRO
FINN SVALA 

väliasut lämpökerrastot
ERÄLEHDEN 
TESTIVOITTAJA

CrockPot 
haudutuspadat
3,5l / 5,7 l

MUCK BOOTS
lämpösaappaat
ULTRAPOINT
GPS koiratutkat
poistohinnoin839,-
GARMIN ASTRO
koiratutkat 600,-
• Puukot, sahat, kirveet
• KIIKARIT
• Terästermospullot
• Riistakamerat, 
  myös kuvan lähettävät 
• Kettupillit
• Käsien- ja varpaan-
  lämmittimet

Hevos- ja koira-
  tarvikkeet
 + rehut

1,90/pari

KOIRAN-
RUUAT

ALK. 1,-kg
(10,-/10 kg)

Vehnättömät 1,60kg

TOPI vitamiinitiiviste
hevosille ja poroille
(B. Helmiina ja porokuningaskin 
syö tätä)
HYUNDAI  
4-tahti 2,6 hv 
perämoottori

VIELÄ ASEITA POISTOHINNOIN!

HAU HAU 24,-/15,-kg

ALK. 112,-

VAIN

540,-
JÄRVISEN METSÄSUKSET!
INVENTAARIOPOISTOJA!

TOIVOTAMME  HYVÄÄ JOULUA
 JA
 ONNELLISTA  UUTTA 
 VUOTTA  2012!

ILOTULITTEET MEILTÄ!

Kuvat voi lähettää osoitteella: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai postissa osoitteella Korpitie 6 93100 Pudasjärvi tai 
käydä tuomassa lehtemme toimitukseen Korpitie 6. 

Kenellä kaunein 
piparkakkutalo?

Kenellä kaunein piparkakkutalo –kilpailu 
Pudasjärvi-lehden lukijoille.

Lähetä valokuva 31.12.2011 mennessä 
tekemästäsi piparkakkutalostasi.

Henkilökunnastamme ja lehden 
avustajista koostuvan raadin va-
linnan jälkeen julkaisemme par-
haat kuvat lehdessä ja voitta-
jakuvan lähettäjä saa 50 euron 
leivontatarvikkeiden lahjakortin 
Perhemarkettiin. 

Nietos Finland myy 
Kaamos-malliston 

nahkarukkasia ja -tossuja
torstaina 22.12.2011 
Kylmäsen kaupalla.

(Muonamutka 2, pudasjärvi)

Oikaisu
Itsenäisyysjuhlauutisessa luovutettiin kulttuurin stipendi 
Pudasjärven Nuorisoseuralle ja sarakyläläiselle Aira Siuru-
ainen-Kalliolalle. Kuvatekstistä sai käsityksen, että stipendi 
olisi ollut vain Nuorisoseuralle.

Saman jutun toisen kuvan kuvatekstistä puuttui kirkko-
valtuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaaren sukunimi. Pa-
hoittelemme virheitä.

Hiihtokoulussa tehdään leikkimielisiä 
harjoituksia suksilla ja ilman suksia, sekä 
leikitään erilaisia leikkejä. Harjoittelu-
paikkana on Rajamaanrannan liikunta-
puisto, harjoitus kestää yhden tunnin 
kerrallaan, pakkasraja -15 astetta. 

Lasten hiihtokoulu

Hiihtokoulun järjestää Pudasjärven Urheilijat/hiihtojaosto, 
vetäjänä Tomi Illikainen p. 040-517 9839

Tervetuloa liikkumaan!

Ala-asteikäisten lasten hiihtokoulu 
keskiviikkoisin klo 18.00 
Rajamaanrannan liikuntapuistossa.

Pudasjärvellä järjestet-
tiin1.12.2011 Youth in Acti-
on – EU:n nuorisotoiminta-
ohjelman rahoituksella 15-20 
vuotiaille nuorille ”Puhetta 
ei pommeja” työpaja.  Työ-
pajaan osallistui yhteensä 
53 nuorta ryhmäohjaajineen.  
Mukana oli sekä suomalaisia 
että maahanmuuttajanuoria.

Työskentely koostui kah-
desta osasta; vihapuheen 
ja asiallisen yhteiskunnalli-
sen keskustelun erottamises-
ta sekä harjoituksista, joissa 
opeteltiin argumentoimaan 
itselle tärkeiden asioiden 
puolesta.

Vihapuhe on Euroo-
pan neuvoston ministeri-
komitean mukaan sellais-
ta ilmaisua, jolla levitetään, 
yllytetään, edistetään tai oi-
keutetaan rotuviha, muu-
kalaisviha, antisemitismi tai 
muunlainen viha, joka pe-
rustuu suvaitsemattomuu-

teen. 
Nuoret määrittelivät viha-
puhetta seuraavasti:
- se pelottaa
- se on toisten syrjintää 
(esim. ihonväri tai seksuaali-
nen suuntautuminen) ja tie-
tämättömyyttä
- kun puhutaan pahaa, jäte-
tään huomiotta ja syrjitään 
erilaisia ihmisiä
- puhutaan huonoon sävyyn 
jostakin/joistakin syntymä-
maan, ihonvärin, uskonnon 
tai kansallisuuden takia
- semmosta puhetta, että ei 
halua hyväksyä erilaisuutta  
ja korostaa negatiivisesti eri-
laisuutta eikä sitä osata ottaa 
rikkautena
- yritetään käskeä vihaa-
maan erilaisia ihmisiä kir-
joitusten avulla ja pyritään 
edistämään vihaa  eri rotuja 
kohtaan

Nuoret tarkastelivat myös 
mielipiteen ja vihapuheen 

eroja. Tärkein huomio oli se, 
että aina pitää tarkastella asi-
oita osana suurempaa koko-
naisuutta, mm. missä yhtey-
dessä se on mainittu ja mistä 
se on tullut. Näin vältytään 
vääriltä tulkinnoilta ja syy-
töksiltä.

Puhetta ei pommeja - työs-
kentelyä tullaan jatkamaan 
nuorten kanssa Suomi-kodin 
tieto- ja neuvontapalvelupis-
teessä, kirjastotalolla tammi-
toukokuun 2012 ajan.  Mikä-
li yksittäinen lasten, nuorten 
tai vanhempien ryhmä tai 
luokka haluaa toiminnalli-
sen, n. 2 tuntia kestävän työ-
pajan edistääkseen asiallista 
yhteiskunnallista keskuste-
lua, ottakaa yhteyttä lapsi- 
ja nuorisopolitiikan koordi-
naattori Tarja Väisäseen, 040 
5262765 tai vs. vapaa-aika-
ohjaaja Jari Pekkalaan 0400 
703 307. 

Mitä vihapuhe on nuorten mielestä?

Osallistumisesta 
Joulupuu-keräykseen

Pudasjärven yhdistys

Kiitos! Jouluaatto

On jouluaattoaamu,
herään aikaisin 

kahvin tuoksuun.

Lähden navettatöihin.
Siivoan karsinat ja

vaihdan tuoreet heinät.

Palatessani navetasta
laitan linnuille kauralyhteen.

Pirtti on puhdistettu
edellisenä päivänä.

Joululiinat ja -kukat 
koristavat pöytiä.

Joulukuusi on nostettu
sulamaan porstuaan.
Keitän joulupuuroa,

johon lisään mantelin.

”Enkelten kuoro” 
kajahtaa radiosta. 

On mukava rauhoittua
viettämään joulun aikaa.

-Anna-Riikka Huhta-

HyväänimipäivääTomppa!
Piia

Liikuntaryhmät joulun jälkeen 
pyörivät normaalisti alk. to 29.12 

Bodypump liikuntahalli 
alk. to 29.12  klo 17.30-19 
Spinningit normaalisti alk ma 2.1
Bodypump uimahalli alk. ti 3.1 klo 18 
Painonhallinta- ja kuntoilupiiri 
uimahalli alk ke 4.1 klo 18.30 

Puh. 050 372 4464
minna.anttila@wippies.fi

Minnan BodySport 
toivottaa asiakkailleen 

SYDÄMELLISTÄ JOULUA JA 
ANTOISAA VUOTTA 2012!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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
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Puolanka
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Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Su.25.12.klo 11 Jouluaamun kokous, 
Tuula Suomi ja Jouni Vikström.

Toivomme Kaikille Pudasjärven 
Asukkaille Hyvää ja Siunattua Joulua,
ja Onnellisempaa Uutta Vuotta!

Oulunkaaren kuntayhtymän 
ylilääkäri Olavi Timonen jää 
eläkkeelle vuoden lopussa. 
Hänen tilalleen ylilääkäriksi 
on valittu terveyspalvelujoh-
taja H. Tapio Hanhela. Han-
hela ottaa viran vastaan vuo-
den alusta lähtien. 

Oulunkaaren yhtymähal-
litus päätti keskiviikon koko-
uksessaan julistaa auki ter-
veyspalvelujohtajan viran. 
Tehtäviin kuuluu terveyspal-
velujen ydinprosessin koko-
naisvaltainen, tehokas ja tu-
losvastuullinen johtaminen 
siten, että toiminta toteuttaa 
terveyspalveluille asetettua 
visiota ja strategisia tavoit-
teita. Terveyspalvelujohtaja 
vastaa, että terveyspalvelut 
tuotetaan yhdenmukaisin 
toimintaperiaattein kaikilla 
yhteistoiminta-alueen palve-

Oulunkaari julistaa auki  
terveyspalvelujohtajan viran

lualueilla. Hän myös huoleh-
tii terveyspalvelujen sisäisen 
synergian hyödyntämisestä 
ja yhteistyöstä muiden pal-
velualojen, viranomaisten ja 
kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa. 

Henkilöstöpäälliköksi  
Sirpa Heiskanen
Oulunkaaren seudullisena 
henkilöstöpäällikkönä aloit-
taa vuoden vaihteessa kem-
peleläinen Sirpa Heiskanen. 

Hän on työskennellyt ai-
kaisemmin muun muassa ta-
lousjohtajana Oulu-Koillis-

maan pelastusliikelaitoksella 
ja Suomen Siemenperuna-
keskuksella sekä Kempeleen 
seurakunnan taloustoimis-
ton kanslistina. Koulutuksel-
taan Heiskanen on ylemmän 
ammattikorkeakoulututkin-
non suorittanut tradenomi. 
Henkilöstöpäällikön tehtä-
vään oli 26 hakijaa.

Seudullisen henkilöstö-
päällikön tehtävä on joh-
taa ja kehittää kuntayhty-
män henkilöstöhallintoa. 
Hän vastaa kuntayhtymän 
henkilöstöstrategiasta ja 
palkkapolitiikasta yhtymä-

Oulunkaaren lääkäreitä osallistui Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokoukseen 10.11, jossa olivat mukana uusi Oulun-
kaaren ylilääkäri H. Tapio Hanhela toinen vasemmalla, eläkkeelle jäävä ylilääkäri Olavi Timonen oikealla. Kuvassa myös 
johtava lääkäri Hannu Honkanen vasemmalla ja johtava hammaslääkäri Ismo Kaivorinne kolmas vasemmalta. 

hallituksen linjausten mu-
kaisesti sekä kehittää työ-
hyvinvointia ylläpitävää 
toimintaa. Henkilöstöpääl-
likkö on työnantajan edus-
tajana yhteistoiminta- ja 
neuvottelujärjestelmässä ja 
toimii kuntayhtymän työ-
suojelupäällikkönä. Hänen 
asiantuntemustaan voidaan 
tarvittaessa myydä myös jä-
senkunnille. Oulunkaarella 
ja jäsenkunnilla on yhteensä 
reilu 2300 työntekijää.

Oulunkaari tiedotus

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Rauhaisaa
Joulun 
aikaa, 
tulevan 
vuoden
taikaa!

Poikkeuksia aukioloajoissa 
Puikkarissa:
Pe 23.12. klo 10.00-16.00
La 24.12-Su 25.12 Suljettu
Ma 26.12. klo 12.00-18.00
La 31.12-Su 1.1.2012 Suljettu
Loppiainen Pe 6.1.2012 klo 12.00-18.00
Muut päivät auki normaalisti.

Tervetuloa!

Urheilutie 2, Pudasjärvi p.046 582 4610

TIETOKONEPULMIA?

Patinapuotista löytyy tietotekniikan teknikko 
Harri Inkeröinen 046 592 6377

Tarjoamme ATK-ohjauspalvelua tietokoneen pulmatilan-
teisiin yksityisille henkilöille, sekä yrityksille ja yhdistyksil-
le. Myös apua ohjelmiin liittyvissä asioissa sekä internetin 
ja sähköpostin käytön opastusta. 

(KÄYNTI SUOJALINNAN SISÄPIHALTA, PATINAPUOTI)

Valmistuneita
Vuokko Nyman on valmistu-
nut yhteisöpedagogiksi (AMK) 
kansalaistoiminnan ja nuoriso-
työn koulutusohjelmasta.
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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"

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
rauhallista joulua  ja hyvää uutta vuotta 2012

Otamme käpyjä vastaan tänä vuonna viimeisen kerran 23.12.2011. 
Uuden vuoden ensimmäinen vastaanottopäivä on 20.1.2012 ja 
jatkossa aina perjantaisin. Kaisa Nivala Sarakylällä ottaa käpyjä 
vastaan sopimuksen mukaan, puh. 040 839 3812.

Muuten toimistomme on auki arkisin klo 8-16.00, 
osoitteessa Toritie 1 (Osuuspankin talo) 2. kerros.

Yhteystietomme löydät osoitteesta 
www.mhy.fi/pudasjarvi 

HYVÄÄ JOULUA
JA

ONNELLISTA UUTTA 
VUOTTA

MHY PUDASJÄRVEN VÄKI

METSÄSI PARHAAKSI 
MYÖS TULEVANA VUONNA.

Pe 23.12. suljemme klo 16.00


