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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 28.12.2011

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 29.12, to 5.1, to 12.1.

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

Tyttöjen farkut 
nyt

Hornet
Marinoitu
broilerin siipi
900g

Pirttilimppu
500g

7-veljestä yksiväriset 
villalangat

39,-

Naisten verkkahousut
• punainen

12,90
Yöpaidat24,50 13,90

24,90

Anna-tädin suolakalat
ja suolakeksit
300g

kg

Perunasalaatti
400g

 VUODEN VAIHTEEN AUKIOLOAJAT     PE 30.12  9-19      LA 31.12  9-18      SU 1.1.2012  11-18

Leone täytekeksi
800g

2,49

0,99rs

pkt

0,99kpl

2,49

19,-

7,90

Shokkitarjous!

1,95

-20%

9,95

1,-pkt

Croco
suolakeksit
200g

3,95kerä

-20%
Poikien gollegehousut 
130-170cm

Käsilaukut

Toppatakit & -housut

Suomalainen nakki
luonnonkuori
420g

Voit viettää häät, 
syntymäpäivät, kokoukset

Kurenkoskessa

Tervetuloa  

Lauantai 31.12.

Wintti
24-03.30

Lippu 4€ sis. ep.
Wintissä uudet 
tuulet puhaltaa

MUSIIKKI 
UUDISTUNUT!

Perjantai 30.12.
HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi  

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

DJ  ANTTI

KARAOKE Lippu 2€ sis. ep.

a´la Carte aterioita ja pizzaa
Tarjoamme

PUBISSA KARAOKE
TULOSSA
5.1. 2012 Jore Siltala

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pölkky  Metsä Oy 
puukauppaa  

10 vuotta s. 7
Väestökehityksen 
suuntaa pyritään 
muuttamaan s. 9
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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
äitiyslomalla 

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

ONKO 
VIELÄKIN JOULU

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kristillistä musiikkia esittä-
vä laulaja ja lauluntekijä Pek-
ka Laukkarinen ja sekä hä-
nen kanssaan laulava Matti 
Laitinen soittivat reippaan ja 
hyväntuulisen koko perheen 

Lempparijoulu keräsi 
satapäisen yleisön

Pudasjärvellä jouluviikolla 
esiintynyt Pekka Laukka-
rinen on jo useiden vuosi-
en ajan ollut yksi kysytyim-
mistä gospel-laulajista ja 
-lauluntekijöistä Suomes-
sa. Lisäksi hän on Suomen 
suosituimman lasten tele-
visiokanavan Sub Junio-
rin juontaja. Pudasjärvel-
lä hän esiintyi duona Matti 
Laitisen kanssa. 

Messu  seurakuntakodis-
sa Uudenvuodenpäivänä 
1.1.2012 klo 12, Jaakko Sääs-
kilahti, Keijo Piirainen.
Messu seurakuntakodissa 
Loppiaisena 6.1. klo 10, Sa-
muel Korhonen, Juha Kuk-

kurainen, Keijo Piirainen. 
Kirkkokahvit ja lähetyskuu-
lumisia.
Omaishoitajat seurakunta-
kodissa ma 9.1. klo 11.
Päiväkerhot ja perhekerhot 
aloittavat 9.1. alkavalla vii-
kolla. 
Lapsiparkkitoimintaa ei ole 
kevätkaudella.
Rauhanyhdistys: Uuden-
vuodenseurat Hirvaskosken 
ry:llä su 1.1. klo 17 (Timo 
Luokkanen, Mikko Tuohi-

maa). Loppiaisseurat Sara-
kylän koululla pe 6.1. klo 12 
ja 19. Seurat Kurenalan ry:llä 
su 1.1. klo 17 (Teuvo Aho, 
Antero Hämäläinen).
Kastettu: Enna Emilia Iinat-
tiniemi.

Haudattu:  Väinö Akseli Ar-
ponen  91 v, Juho Aleksanteri 
Konttila  82 v, Paavo Antero 
Kyngäs  76 v, Aimo Paavali 
Laakkonen  61 v, Sanna Ma-
ria Leinonen  19 v.

Tänään keskiviikkona vietetään neljättä joulupäivää. 
Tämä tieto saattaa yllättää, sillä tämän päivän vietto ei 
varmaankaan poikkea mitenkään normaalista arkipäi-
västä. Nykyisen tyylin mukaan joulua on eletty jo kak-
si kuukautta ennen varsinaista joulupäivää, joten ehkä 
haluamme mielissämme jättää joulun taakse ja suunnata 
eteenpäin. Myös kirkko tuo eteemme ensimmäisen jou-
lupäivän jälkeen aika rankkoja teemoja, jotka haluaisim-
me ehkä unohtaa kokonaan. 

Tapaninpäivä ja tämä tänään vietettävä neljäs joulu-
päivä ovat kuitenkin kirkon perinteen mukaan olemas-
sa. Tätä päivää kutsutaan viattomien lasten päiväksi. Se 
on muistopäivä, jota vietetään Jeesuksen syntymän aikoi-
hin kuningas Herodeksen toimeenpaneman lasten jouk-
kosurman takia. Samalla muistellaan Jeesuksen perheen 
pakomatkaa Egyptiin. Päivän teema on tuttu meille esi-
merkiksi tiernapoikakertomuksesta. Kuitenkin päivän 
raakuus yllättää meidät joka vuosi. Miksi viattomien las-
ten täytyy joutua kärsimään? 

Päivä paljastaa kaikessa karuudessaan sen, ettei meil-
le kristittynä ole varattu helppoa osaa. Siihen on kuulu-
nut jo aivan alkuajoista lähtien vainoa. Joskus myös täysin 
viattomat voivat joutua kärsimään. Pahuuden lähteenä ei 
kuitenkaan ole Jumala, vaan joku ihminen, joka suojelee 
omaa valtaansa ja asemaa. Tässä kertomuksessa on mei-
dän kannalta tärkeintä se, että Jeesus ei jäänyt vainooji-
en käsiin. Hän pakeni perheineen Egyptiin ja eli siellä aina 
siihen asti, kunnes Herodes oli kuollut. Sen jälkeen he 
palasivat takaisin Israeliin ja asettuivat asumaan Galile-
aan. Vartuttuaan aikuiseksi Jeesus pystyi aloittamaan jul-
kisen toimintansa.

Ei Jeesuksen osakaan ollut helppo, sen me tiedämme. 
Hänen täytyi suostua kärsimykseen ja kuolemaan, jot-
ta meillä olisi toivo. Me tiedämme lopputuloksen: Jeesus 
herätettiin kolmantena päivänä kuolleista ja korotettiin 
isän rinnalle taivaaseen. Siksi hänen kohdalla järkemme 
hyväksyy jopa kärsimyksen. Jumala on luvannut aikojen 
lopussa vielä selvittää kaiken. Se vaatii meiltä sen, että us-
komme ja luotamme häneen. 

Virsi 503:2.
Taivaan Isä siunaa meitä.
Hän on Isä jokaisen.
Poluillemme enkeleitä
lähettää hän varjellen.
Hän on läsnä päivän työssä
rohkaisten ja auttaen,
valvoo pimeimmässä yössä.
Hän on Isä jokaisen.
Taivaan Isän lähellä
jokainen on tärkeä. Keijo Piirainen

konsertin seurakuntatalol-
la jouluviikolla. Konsertis-
sa kuultiin tuttuja joululau-
luja sekä lauluja duon reilu 
viime vuonna ilmestyneel-
tä Lempparilevy-albumilta. 

Konsertissa yleisö sai laulaa 
vapaasti yhteislauluhenges-
sä muusikkojen mukana. 

Marko Väyrynen
kuvat Tiina Inkeroinen

Konsertti keräsi satapäisen yleisön ja konsertissa yleisö sai laulaa vapaasti yhteislaulu-
hengessä muusikkojen mukana. 

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

VIIKOLLA 2 alkaa erityisryhmät, muutamia paikkoja 
jäljellä, ilmoittaudu mukaan !

• Kahvakuula tekniikkakurssit : 2 kurssia ti klo 17-17.45 
tai to klo 16.15-17, kesto 6 viikkoa, hinta 45 €
• Kahvakuulatunnit tekniikkakurssin käyneille tiistaisin 
Kurenalan koululla klo 17-18
• Niskahartia/selkäryhmät alkeiskurssi ma klo 18.45-
19.45 tai to 16.15-17.15, jatkokurssi ma 17.15 tai to 
17.45-18.45, kesto 15 viikkoa, hinta 90 €
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven vastaanottokes-
kuksella vietettiin pikkujou-
lua keskiviikkona 14.12. ja 
osallistujia tilaisuudessa oli 
runsaasti. 110-paikkaisen 
vastaanottokeskuksen asiak-
kaista suuri osa oli paikalla 
ja lisäksi tilaisuuteen saapui 
useita yhteistyökumppanei-
ta ja –tahojen edustajia, ku-
ten Suomen Punaiselta Ris-
tiltä.

Kaupungin tervehdyk-
sen kävi tuomassa kehittä-
misjohtaja Mikko Kälkäjä ja 
lisäksi paikalle saapui Koti 
maalla -hankkeen projek-
tikoordinaattori Anu-Maa-
rit Moilanen, joka teki myös 
tänä syksynä erinomaista 
työtä organisoimansa Hyvä 
joulu jokaiselle –keräyksen 
parissa.

Keräyksen tarkoitukse-
na oli saada kerättyä pu-
dasjärvisiltä liikeneviä vaat-
teita, käyttöesineitä, leluja 
ja muuta arjessa tarvittavia 
esineitä vastaanottokeskuk-
sessa asiakkaana oleville 
turvapaikanhakijoille. Tal-
viseen aikaan etenkin läm-
pimät vaatteet ovat tarpeel-
lisia, varsinkin keskuksen 
pienemmille asiakkaille.

- Mielestäni keräyksen tär-
keä osa oli saada keskuksen 
lapsille joululahjat. Jokainen 
lapsi sai juhlassa yhden lah-
jan paketoituna ja lisäksi oli 
yleinen lelupöytä. Vastaan-

”Hyvä joulu jokaiselle” -keräys 
maustoi tunnelmalliset pikkujoulut

ottokeskuksen ohjaajat ja-
koivat lahjoitukset, sillä heil-
lä on paras tieto asiakkaiden 
tarpeista ja he osaavat jakaa 
lahjoitukset tasapuolisesti, 
kertoo Moilanen.

Lahjoitusten ohessa ke-
räykselle saatiin myös ko-
tiuttava vaikutus, sillä jo-
kaisella lahjoittajalla oli 
mahdollisuus jättää vas-
taanottokeskuksen väelle 
joulutervehdyksiä. Pikku-
joulutilaisuudessa luettuja 
tervehdyksiä oli useita ja oli-
vat omalta osaltaan luomas-
sa lämmintä tervetulotoivo-
tuksen tunnetta.

Yksi keräyksen tärkeä yh-
teistyökumppani oli myös 
oululainen päiväkoti Villi-
viikari, joka lahjoitti omal-
ta väeltään kerättyjä lasten 
vaatteita ja leluja yhden pe-
räkärryllisen verran.

- Tavaralahjoituksia tuli 
valtava määrä, jota on toki 
hankala arvioida tarkoin, 
mutta juhlassa oli ilo näh-
dä kuinka tarpeeseen jokai-
nen asia tuli. Lahjojen jako 
oli juhlan odotetuin tapahtu-
ma, kertoo Moilanen.

Monikulttuurisen ja lep-
poisan tunnelman lisäksi 
suomalaista perinteistä pik-
kujoulumeininkiä toi glögi- 
ja piparitarjoilut. Koti maalla 
–hanke on maaseudun sivis-
tysliiton hallinnoima ja Eu-
roopan sosiaalirahaston ja 
valtion rahoittama hanke.

Jenny Kärki

Vastaanottokeskuksen pik-
kujouluissa oli paljon po-
rukkaa.

Hyvä joulu jokaiselle –keräyksen ansiosta pikkujouluihin saatiin komea lelupöytä.

Kauneimmat joululaulut Pudasjärven kirkossa
Kauneimpia joululauluja 
laulettiin Pudasjärvellä alka-
en kolmantena adventtisun-
nuntaina, jolloin niitä lau-
lettiin neljässä eri paikassa. 
Sen jälkeen laulutilaisuuk-
sia oli vielä viidellä eri kyläl-
lä. Viimeinen laulutilaisuus 
oli jouluviikolla keskiviikko-
na 21.12. kirkossa, jonne yli 
300 henkilöä oli kokoontu-
nut laulamaan perinteisiä ja 
myös vähän oudompiakin 
joululauluja Suomen Lähe-
tysseuran painattamista vih-
koista.

Kauneimmat joululau-
lut -tilaisuuksissa kootulla 
kolehdilla tuetaan lähetys-
työtä. Tänä vuonna varoja 

kerättiin erityisesti kehitys-
maiden kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien per-
heiden elinolosuhteiden 
parantamiseksi. Äidit ovat 
perheen avainasemassa. Pa-
rantamalla naisten elinolo-
ja edistetään lasten ja koko 
perheen hyvinvointia

Tilaisuus päättyi kaunii-
seen ja perinteiseen jouluvir-
teen ”Maa on niin kaunis”. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Viimeinen  ”Kauneimmat joululaulut” tilaisuus oli jouluviikolla keski-
viikkona 21.12. Pudasjärven kirkossa, jonne yli 300 henkilöä oli ko-
koontunut laulamaan.

Laulutilaisuuden jälkeen ti-
laisuuteen tyytyväiset ih-
miset kiirehtivät koteihinsa 
illan hämärässä.

Toritie 2 (Pudasjärven keskustassa)

AarreArkussa ALE

AarreArkku Avoinna Ti-Pe 10-17, La Suljettu

Kaikki Jouluaiheiset tuotteet -50 %
Palapelit -20% ym. Tule tekemään löytöjä!

TrakTorimönkijä
• Laillinen tieliikenteessä (max 40 km/h),  

myös puskulevyn kanssa!
• Tieliikenteeseen riittää 15 v. ikä ja T-ajokortti

• Ei vuosikatsastuksia
• Vetokoukku edessä ja takana

• Verotuksellisia etuja yrityksille,  
metsätiloille ja maatalouteen

• Markkinoiden tehokkain 400cm3- 
luokan Rotax® EFI-moottori!

TEHOPAKKAUS LUMITÖIHIN

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

brp.com

Kuvan laite  
lisävarustein

OUTLANDER T3 400
+ TALvIPAKETTI (sis. vinssi + puskulevy)

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

9 490,-
+ toim. kulut väh. 400,-

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • myynti@pienkonehuolto.fi           
Palvelemme arkisin 8.00 - 17.00

p. 08-822 007

Muuttoapua 
edullisesti

Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto
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Työn kuormittavuus voi 
olla positiivinenkin tekijä

Puhuttaessa työhyvinvoin-
nista tarkastellaan useim-
miten työn kuormitusteki-
jöitä, jotka liittyvät työhön 
tai työympäristöön, aihe-
uttaen työntekijässä kuor-
mitusta joko fyysisesti tai 
psyykkisesti. Työntekijä voi 
kuormittua joko myöntei-
sesti, kielteisesti tai sopivas-
ti riippuen kuormitusteki-
jöiden laadusta. Silloin kun 
työntekijä kuormittuu hai-
tallisesti, hänen kykynsä 
hallita työtään, työskentely-
ään, erilaisia kuormitusteki-
jöitä ja yleensä kuormittavia 
asioita heikkenee näkyvästi. 
Sopiva kuormitus työssä on 
myönteistä, sillä se antaa te-
kijälleen tarkoituksellisuu-
den tunnetta ja työniloa.

Työn fyysiset kuormitus-
tekijät liittyvät raskaisiin li-
hastöihin, taakkojen käsit-
telyyn ja yksitoikkoiseen 
toistotyöhön. Raskaan fyy-
sisen työn aikana työnteki-
jä joutuu käyttämään isoja 
lihasryhmiä, jolloin veren-
kiertoelimistö ja liikunta-
elimet kuormittuvat ja jat-
kuvasti toistuva joihinkin 
tiettyihin ruumiin osiin koh-
distuva rasitus tuottaa hel-
posti rasitusvammoja. Työn 
fyysisiä kuormitustekijöi-
tä ovat väärät työasennot ja 

työliikkeet samoin kuin hei-
kosti suunnitellut työajat, 
työvuorot ja töiden tauo-
tukset. Lisäksi kuormittu-
miseen vaikuttavat työn ja 
työntekijän ominaisuudet 
eli tehtävien fyysiset vaati-
mukset, työntekijän terve-
ydentila, toimintakyky, su-
kupuoli ja ikä. Psyykkinen 
kuormittavuus työssä syn-
tyy silloin kun työn vaati-
musten ja työntekijän voi-
mavarojen välillä tai työn 
suomien mahdollisuuksien 
ja työntekijän tavoitteiden 
välillä on ristiriitaa. Psyykki-

nen kuormitustekijä on tie-
tynlainen kitka työntekijän 
ja hänen työnsä välillä, joka 
voi aiheutua myös työyh-
teisön toiminnan ongelmis-
ta. Psyykkinen alikuormi-
tus voi johtua siitä, että työ 
on liian haasteeton työnteki-
jän kykyihin nähden tai työ-
tehtäviä on liian vähän. Ali-
kuormitus saattaa aiheuttaa 
turhautumista haasteiden 
puuttumisen takia ja työn-
tekijä menettää kiinnostus-
taan ja yrittämisen haluaan 
työtään kohtaan. Sosiaalises-
sa kuormituksessa on usein 
kyse monimuotoisista sekä 
fyysisten että psyykkisten 
kuormitustekijöiden yhteis-
vaikutuksesta, jota ilmenee 
esimerkiksi hoito- ja asiakas-
palvelutehtävissä.

Täytyy muistaa, että hai-

tallinen kuormitus voi olla 
tilapäistä ja vaaratonta, sillä 
ohimenevä fyysinen rasitus 
työpäivän aikana tai psyyk-
kinen kyllästymisen tunne 
työhön tai työympäristöön 
on normaalia ja menee ohit-
se muutamassa päivässä, ja 
ellei mene, on ongelmaan 
haettava rohkeasti apua ja 
ratkaisu. Kuormitus itses-
sään ei ole negatiivinen asia, 
vaan positiivinen, sillä ihmi-
nen tarvitsee sopivaa kuor-
mitusta voidakseen hyvin ja 
pystyäkseen kokemaan ai-
kaansaamisen, oppimisen ja 
kehittymisen tunteita.

Sointu Veivo, 
Kasvatustieteen maisteri, 
sosionomi

Innokkaimmilla hirvimiehil-
lä on vielä muutama päivä 
aikaa napata viimeiset hir-
vet. Useat metsästysseurat 
ovat kuitenkin saaneet jo ta-
voitteensa täyteen ja syksyn 
urakka on saattanut loppua 
jo hyvän aikaa sitten. En-
simmäisenä tänä syksynä 
Pudasjärven metsästysseu-
roista kaatotavoitteensa pa-

Hirvenmetsästys loppusuoralla

Ala-Siuruan metsästysseuralaiset vetävät saalistaan.

kettiin sai Kouvan metsäs-
tysseura.

Pudasjärven alueittain 
jaetut kaatotilastot osoitta-
vat että 19.12. tehtyjen las-
kelmien mukaan Puhoksen 
alueella on edistytty kaikis-
ta parhaiten 83,7 prosentin 
kaatoluvulla. Kouvan ja He-
tekylän alueiden kaatoluvut 
ovat ylittäneet myös kolme 

neljännestä. Siuruan ja Pin-
tamon alueetkin ovat pääs-
seet hienosti yli puolenvälin.

Ympäri Pudasjärven ky-
liä pidetyt peijaiset ovat ve-
täneet perinteiseen malliin 
paljon väkeä. Esimerkiksi Li-
von koululle peijaisiin saa-
pui reilusti yli sata riistaruo-
kien ystävää.

Jenny Kärki

Marikaisjärven metsästysseuran jäseniä kahvitauolla.
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PÄRJÄNKIEVARI   
 
  Aukioloajat 
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
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!

VUODENVAIHTEEN AUKIOLOAJAT 
PÄRJÄNKIEVARI JA ROMEKIEVARI

LOPPUVUODEN 2011 
OHJELMAA  SYÖTTEELLÄ:  

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

PERJANTAI 30.12.

Trio Crystal
Snapsibaarissa disco ja karaoke

LAUANTAI 31.12.  

Bilebändi Grooving High All Stars

Koe arktinen yöelämys

- vietä yö iglussa !

HYVÄÄ UUTTA 
VUOTTA 2012 !

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 vastaanottoon 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). 
 Ilmoittautuminen Iso- Syötteen Matkailuun 28.12. klo 16 mennessä. 
 Puh. 040 7771800. (Väh. 4 aik.)
klo 14  Lumikenkäretki.  Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 28.12 
 klo 16 mennessä. Hinta 39€/hlö. (2 hlöä/kelkka)
klo 15  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen Matkailuun 
 puh. 040 777 1800 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). Ilmoittautuminen 
 Iso-Syötteen Matkailuun 29.12. klo 16 mennessä. Puh. 040 7771800. (Väh. 4 aik.)
klo 15  Tunturin moottorikelkkasafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen 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 7771800 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 Matkailuun 30.12. klo 16 mennessä. 
 Puh. 040 7771800. (väh.4 aik.)
klo 14  Tunturin moottorikelkkasafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen 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
klo 24 Soihtulasku ja ilotulitus, Hiihtokeskus Iso-Syöte

MAANANTAI 2.1.2012
klo 11  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. 
 Ilmottautuminen Iso-Syötteen Matkailuun puh. 040 7771800 1.1. klo 16 mennessä. 
 Hinta 90€/ hlö ( 2 hlöä/kelkka). Väh. 4 hlöä.
klo 14  Tunturin moottorikelkkasafari. 
 Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syöteen vastaanottoon 1.1 klo 16 mennessä. 
 Hinta 90€/hlö (2 hlöä/kelkka).
klo 16  Moottorikelkkaretki tapaamaan Joulupukkia kodalle. Hinta 15 €/lapsi, 30€/aik. 
 Ilmoittautuminen 1.1. klo 16 mennessä Iso-Syötteen Matkailuun, puh. 040 7771800.

TIISTAI 3.1.2012
klo 10 Moottorikelkkasafari ja huskysafari. 
 Ilmoittautuminen Hotelli Iso- Syöteen vastaanottoon 2.1 klo 16 mennessä. 
 Hinta 165€/hlö (2 hlöä/kelkka).
klo 14.30  Potkukelkkaretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 2.1. 
 klo 16 mennessä. Hinta 45€/hlö.
klo 15  Lyhyt koiravaljakkosafari. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen Matkailuun puh. 040 7771800 
 2.1. mennessä. Hinta 75€/aik, 40€/lapsi. (Väh. 4 aik.)
klo 15  Kelkkasafari Syötteen tunturissa. Ilmoittautuminen Iso-Syötteen Matkailuun 
 puh. 040 7771800 2.1. klo 16 mennessä. Hinta 90€/ hlö ( 2 hlöä/kelkka).  Väh. 4 hlöä.
Klo 20  Revontulisafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 2.1. 
 klo 16 mennessä. Hinta 115€/hlö. (2 hlöä/kelkka)

KESKIVIIKKO 4.1.2012
klo 10  Kelkkasafari ja pilkkiretki. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 3.1. 
 klo 16 mennessä. Hinta 99€/hlö (2hlöä/kelkka)
klo 16 Moottorikelkkaretki tapaamaan Joulupukkia kodalle. Hinta 15 €/lapsi, 30€/aik. 
 Ilmoittautuminen 3.1. klo 12 mennessä Iso-Syötteen Matkailuun, puh. 040 7771800.
klo 19  Fondue-ilta klo 19 Romekievarissa. Varaukset 3.1. klo 18 mennessä.
Klo 20  Revontulisafari. Ilmoittautuminen Hotelli Iso-Syötteen vastaanottoon 3.1. 
 klo 16 mennessä. Hinta 115€/hlö. (2 hlöä/kelkka)

Toivotamme kaikille menestyksellistä 
uutta vuotta 2012!
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Pölkky Metsä Oy tehnyt  puukauppaa 10 vuotta
Pölkky Metsä Oy on toiminut 10 
vuotta kuusamolaisen Pölkky Oy:n 
puun hankkijana. Sitä ennen puun 
hankinnasta vastasi Pölkky Oy:n 
metsäosasto. 

-Pudasjärvi on meille erittäin tär-
keä puun hankinta-alue. Kuusamon 
lisäksi vuosituhannen vaihteesta 
lähtien Pudasjärvellä onkin toimi-
nut Pölkky Metsä Oy:n oma han-
kintatoimisto, jota hoitaa nyt puun 
ostajana Vilho Koivisto, kertoi tors-
taina 22.12 Pudasjärven konttoril-
la 10-vuotis merkkipäivän kunniak-
si vieraillut metsäpäällikkö Hannu 
Virranniemi. 

Pudasjärven jälkeen on konttorei-
ta perustettu Suomussalmelle, Sal-
laan, Kuivaniemelle, Kemijärvelle 
ja viimeksi Rovaniemelle, jonne pari 
kuukautta sitten muutti Pudasjär-
veltä ostomieheksi Jussi Timonen-
Nissi. 

Virranniemi kertoi, että 10 vuo-
den aikana on tehty 12 000 puukaup-
paa, jossa yhtiölle on tullut sahapuu-
ta lähes miljoona kuutiometriä. Tällä 
hetkellä toimitetaan Pölkky Oy:n 
kolmelle tuotantolaitokselle (Kuusa-
mossa kaksi ja Taivalkoskella yksi) 
90 tukkikuormaa päivässä. Hakkuu-
työtä tekee 23 hakkuuketjua kahdes-
sa vuorossa. 

-Järeän sahapuun saatavuuden 
heikentyessä Pölkky Oy:n tuotan-
tolaitokset ovat joutuneet sopeutu-
maan investoimalla lisääntyvissä 
määrin pienpuun sahaukseen. Täl-
lä hetkellä enää vain noin joka toi-
nen sahapuukappale on perinteis-
tä tukkia eli latvaläpimitaltaan yli 15 
cm. Näin kalliin sahapuun tarkka tal-
teenotto näkyy metsänmyyjän puuti-
lissä, kertoi Virranniemi. 

Heimo Turunen

Metsäpäällikkö Hannu Virranniemi on vieraillut yhtiön 10-vuotismerkki-
päivän kunniaksi kaikissa Pölkky Metsä Oy:n hankintatoimistoissa. Vii-
me torstaina hän vieraili Pudasjärvellä. 

p. 0400-384 118
(08) 821 337

www.anonase.com

HYVÄÄ  UUTTA 
VUOTTA  2012!

KingKong

Pattery 
Pack

Palmupata

Liekin-
heitin

Vaakuna

Power
Thunder 
King

ILOTULITTEET 
MEILTÄ!

99,-

Lähtö-
laskenta

9,-

1,50/pkt

10,-

19,-

1,50

29,-

Viikinki 
special

39,-

30,-

Super-
pata

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen viimeisin kokous 
pidettiin 20.12. kaupungin-
talolla. 

Karhupajan työntekijöi-
den työvalmentaja Merja 
Taivalojan ja yksilövalmen-
taja Sointu Veivon työso-
pimuksia päätettiin jatkaa. 
Karhupaja on saanut nuor-
ten työpajatoimintaansa 
opetusministeriön avustus-
ta Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kautta, ja avus-
tusta aiotaan hakea myös 
vuodelle 2012. 

ELY-rahoitteiselle Kala-
matkalle -hankkeelle nimet-
tiin projektipäälliköksi Mirja 
Savolainen ja ohjausryhmäk-
si Mika Niskasaari Pudasjär-
ven Perhokalastajat ry, Juha 
Schroderus Pudasjärven 
Matkailu Oy, Mikko Torsso-
nen Iijoen kalastusalue, Jyrki 
Kemppainen Business Oulu 
ja Mikko Kälkäjä Pudasjär-
ven kaupunki.

Murtsikkakeskus  
houkuttelee hiihtäjiä
Syötteen Murtsikkakeskus 
-hankkeen tavoitteena on 
parantaa asiakkaiden ja latu-
verkoston ylläpidon reaaliai-
kaista tietoutta maastohiihto-
laduista ja niiden kunnosta. 
Hankkeen toteutus myös pa-
rantaa murtomaahiihtoon 
liittyvää infrastruktuuria ja 
samalla houkuttelee alueelle 
lisää lajin harrastajia. Murt-
sikkakeskus –hanke päätet-
tiin toteuttaa ja sitouduttiin 
suorittamaan kuntarahoitus-
osuus ehdolla, että valtuusto 
myöntää tarvittavat määrä-

Näkyvyyttä ensi kevään 
maastojuoksukisoista

Kaupunginhallituksen kokous:

rahat vuosien 2012-2013 in-
vestointiohjelmaan.

Hyväksyttiin vuokrasopi-
mus, joka laadittiin Iso-Syöt-
teen matkailuyhdistyksen 
pystyttämälle elektroniselle 
mainostaululle. Kymmenen 
neliömetrin alueesta ei peri-
tä vuokraa, vaan vastineeksi 
kaupunki saa käyttää taulua 
omaan ilmoitteluunsa.

Arjen turvaa hank-
keella
Turvallisuus ja turvallisuu-
den tunne on yksi hyvin-
voinnin perustekijöistä. Ar-
jen turvallisuuden kannalta 
keskeistä ovat turvallinen 
koti-, asuin- ja työympäristö, 
turvalliset koulut, liikkumi-
sen turvallisuus, toimivat pe-
ruspalvelut ja nopean avun 
saanti tarvittaessa. Kaupunki 
osallistuu Arjen turvaa kun-
nissa -hankkeeseen pilotti-
kuntana yhdessä Tornion, 
Posion ja Pelkosenniemen 
kanssa, ja sitoutuu yhteen-
sä 14 484 euron suuruiseen 
kuntaosuuteen vuosina 2012 
- 2014. Kustannukset kate-
taan kehittämisrahastosta.

Suomen Urheiluliitto on 
myöntänyt Pudasjärven Ur-
heilijat ry:lle SM-maasto-
juoksujen järjestämisoikeu-
den vuodelle 2012. Kisojen 
ajankohta on 12.5.-13.5.2012 
ja kisat televisioidaan YLE:n 
kanavilla, ja ne saavat muu-
tenkin runsaasti julkisuutta. 
Pudasjärven talousarvios-
sa 2011 varauduttiin juoksu-
reittien peruskunnostukseen 
ja työt onkin jo pääosin teh-
ty. Hallitus päätti edelleen 

tukea kisoja taloudellisesti ja 
saa vastineeksi urheilijoilta 
näkyvyyttä kisoissa sekä tv-
lähetyksissä.

Kipinän  
asiointilinjaa jatke-
taan
Kaupungin alueella palvel-
leen asiointiliikenteen kokei-
lukausi päättyi vuoden 2009 
lopussa, jolloin kartoitettiin 
matkustajamäärien mukaan 
reittien tarpeellisuus. Vuo-
den 2011 aikana parillisina 
viikkoina ajettua Kipinän 
alueen asiointilinjaa jatke-
taan vuoden 2012 asti, koska 
linjasta on saatu myönteis-
tä palautetta ja käyttöaste on 
ollut hyvä.

Valtuuston 2009 tekemäs-
sä talouden tasapainottamis-
sopimuksessa toimistoteh-
täviä järjestetään uudelleen 
ja järjestelyjä tehdään myös 
vielä tulevan vuoden aikana. 
Vuoden 2012 alusta alkaen 
kaupunki ottaa vain sähköi-
siä laskuja, ja tämän vuok-
si henkilöresursseja voidaan 
muokata toimivammiksi. 
Asiakaspalvelupisteen asia-
kassihteerinä toimineen Mir-
ja Moilasen työsuhdetta pää-
tettiin jatkaa.

Esityslistan ulkopuolelta 
päätettiin ottaa käsiteltäväk-
si asia Lentokenttä-Törrön-
joki-Kirkkoseutu –kehit-
tämishankkeesta, jonka 
matkailu- ja vapaa-ajanalu-
eiden sekä maiseman suun-
nitelman tulisi valmistua 
helmikuun 2012 loppuun 
mennessä. Suunnitelman 
toteuttajaksi valittiin AirIX 
Ympäristö Oy kokonaista-
loudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella.

Jenny Kärki
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 avus-
tajista koostuvan raadin valinnan jäl-
keen julkaisemme parhaat kuvat leh-
dessä ja voittajakuvan lähettäjä saa 
50 euron leivontatarvikkeiden lahja-
kortin Perhemarkettiin. 

Toimitukseen on tullut muu-
tamia kauniita piparkak-
kutalojen kuvia. Vielä ehtii 
osallistua. Ei muuta kuin te-
kemään piparkakkutaloa tai 
penkomaan kuva-arkistoa, 
löytyisikö jostain aiemmilta 
ajoilta piparkakkutalon ku-
vaa. Ainoa kriteeri on 
että se ei ole 
”tehdastekoinen” 
eli pitäsi olla 
kotitekoinen 
piparkakkutalo.
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Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittila esittelyn mukaan 
vuoden 2012 talousarvios-
sa tulorahoitus (verotulot ja 
valtionosuus) on yhteensä 
57,2 milj. euroa. Toimintaka-
te (käyttömenojen ja –tulojen 
erotus) on 50,8 milj. euroa, 
vuosikate 5,6 milj. euroa, tili-
kauden tulos 3,3 milj. euroa. 
Talousarviossa varaudutaan 
päiväkoti-investoinnin to-
teuttamiseen. Tavoitteena 
on saada velkamäärän kas-
vu pysäytettyä ja velkamää-
rä kääntymään laskuun. 

Ennen talousarvion käsit-
telyä hyväksyttiin teknisen 
toimen organisaation uudis-
tus ja siihen liittyvät tehtävä-
järjestelyt. Asiaa oli käsitel-
ty teknisessä lautakunnassa 
ja kaupunginhallitukses-
sa, joissa molemmissa pää-
tökset oli tehty äänestyksen 
jälkeen. Kaupunginhallitus 
esitti, että valtuusto korot-
taa teknisen toimen vuoden 
2012 raamia 150 000 eurolla. 

Paavo Tihinen oli kuiten-
kin sitä mieltä, että pitäy-
dyttäisiin teknisen johtajan 
alkuperäisessä säästöpaket-
ti ehdotuksessa, jolloin li-
sämäärärahaa ei tarvittaisi. 
Tihistä kannattivat Antero 
Kokko ja Erkki Honkanen. 
Äänestyksessä kaupungin-

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion, 
taloussuunnitelman ja kuntasuunnitelman

hallituksen esitystä lisämää-
rärahasta kannatti 26 val-
tuutettua. Tihisen kannalla 
olivat Erkki Honkanen, Joo-
nas Baas ja Antero Kokko. 
Tyhjää äänestivät Aune Ek-
dahl, Marja-Leena Törrö, 
Linnea Manninen ja Tiina 
Haapakoski. 

Talousarvio hyväksyttiin 
äänestyksen jälkeen. Vuo-
den 2012 talousarvioraami 
laadittiin vuoden 2009 talou-
den tasapainotusohjelman 
mukaisen 2,5 prosentin kas-
vun mukaan ja talousarvion 
toteutunut menokasvu on 
noin 3,0 prosenttia. Veropro-
sentti on ennallaan 20,5 pro-
senttia.

Arto Tuominen ehdotti 
Hirsikunnaalle tarkoitettua 
suunnittelumäärärahaa lai-
naksi. Tuula Kuukasjärven 
kannatettua ehdotusta siitä 
äänestettiin ja esitys sai taak-
seen eri puolueista 11 ääntä. 
Paavo Tihinen ja Vesa Riekki 
ilmoittivat olevansa esteelli-
siä, eivätkä ottaneet tähän 
äänestykseen osaa. 

Erkki Honkanen kertoi, 
ettei hyväksy Yläkartanon 
ostopalvelusopimuksen kil-
pailuttamista. Hän koki sen 
vanhusten hoidon huuto-
kauppaamisena. Äänestyk-
sessä hän sai taakseen Paavo 

Tihisen ja Joonas Baasin.
Kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Vesa Riekki 
iloitsi, että yli kahden vuo-
den ajan talouden ja toimin-
nan vakauttamisella ja tehty-
jen toimenpiteiden ansiosta 
kulurakennetta on saatu va-
kautettua, jonka seurauk-
sena kaupungin vanhat ali-
jäämät on saatu katettua jo 
edellisen vuoden tilinpää-
töksen yhteydessä ja ku-
luvan vuoden 2011 arvioi-
daan olevan ylijäämäinen. 
Tulevaisuuden uhkina hän 
näki muun muassa Oulun-
kaaren kuntayhtymän tule-
vat henkilövaihdokset, sillä 
kaksi avainhenkilöä on vaih-
tumassa. Hän toivoi, että ny-

kyisin hyvin toimiva yhteys 
säilyisi myös tulevina vuo-
sina.

Iso-Syötteelle uusia 
rakentamis- 
suunnitelmia
Iso-Syötteen asemakaava-
ehdotus korttelissa 55 hy-
väksyttiin. Asiaa esitelleen 
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattisen mukaan kaa-
voitus perustuu kaupungin 
ja Metsähallituksen väliseen 
maankäyttö-sopimukseen ja 
Metsähallitus toimii kaavoi-
tuksen maksajana. 

-Alueelle ilmestyi raken-
tajakandidaatti, joka on kiin-
nostunut rakentamisesta, 

hän totesi.
Kokouksen lopussa 

muistettiin Kari Tykkyläis-
tä hänestä tehdyn doku-
menttielokuvan ”Siuruan 
Rubens” saamasta huomi-
osta. Viimeksi marraskuus-
sa dokumenttielokuva voit-
ti televisio-ohjelmien sarjan 
Murmanskissa kansainväli-
sesti arvostetulla dokument-
tielokuvien ja televisio-oh-
jelmien Norther Character 
–festivaalilla. Tykkyläinen 
on myös tuonut Pudasjär-
veä myönteisellä tavalla esil-
le muun muassa lukuisilla 
videoilla sosiaalisen median 
puolella.

Kokouksen päättyes-
sä valtuuston puheenjoh-

Erkki Honkasella ja Paavo Tihisellä (edessä) oli eniten muutostarpeita viime valtuuston kokouksen esityksiin. Kuvas-
sa Mikko Kälkäjä esittelemässä kuntasuunnitelmaa vuosille 2012-2018. 

Pitkän, yli neljä tuntia kestäneen, kokouksen jälkeen oli perinteinen, kaupungin tarjo-
ama vuoden viimeisen kokouksen jouluruokailu. 

taja Eero Oinas-Panuma 
käytti kiitospuheenvuoron 
kuluneen vuoden valtuusto-
työskentelystä. 

-Meidän on huolehditta-
va ihmisistä, jotka kaipaa-
vat huolenpitoa. Tulevalla 
vuodella on paljon haasteita. 
Niiden vastaanottamiseen 
toivon keskinäisen sovittele-
van toimintatavan säilymis-
tä, vetosi Oinas-Panuma. 

Heimo Turunen

Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oi-
nas-Panuma muistivat kaupungin lahjalla Kari Tykkyläistä Siuruan Rubens dokument-
tielokuvan saamasta suosiosta sekä Tykkyläisen työstä sosiaalisessa mediassa, jos-
sa Pudasjärveä on tuotu esille maailman laajuisesti. 

Pudasjärven kaupungin valtuusto 
hyväksyi yli neljä tuntia kestäneessä 
kokouksessa maanantaina 19.12 ensi 

vuoden talousarvion, taloussuunnitelman 
2013-2014 ja kuntasuunnitelman vuosille 

2012-2018. 
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Pudasjärven kaupunginval-
tuuston yksimielisesti hy-
väksymän Kuntasuunnitel-
man yksi keskeisin tavoite 
on alenevan väestökehityk-
sen suunnan muuttaminen. 
Tavoitteena on, että Pudas-
järven asukasluku saadaan 
nousuun ja että verotulot 
sekä matkailutulo kasva-
vat valtakunnan keskimää-
räisen kasvun mukaises-
ti. Tulevaisuudessa kyse on 
myös työvoiman saatavuu-
den varmistamisesta. Työ-
voiman varmistamiseksi ja 
oppilaitosten riittävän opis-
kelijamäärän turvaamiseksi 
tavoitteena on, että vuoteen 
2018 mennessä maahan-
muuttajataustaisten henki-
löiden osuus Pudasjärven 
väestöstä on noussut 10 pro-
senttiin. Suhdeluku olisi sil-
loin sama kuin Helsingissä 
tällä hetkellä. 

Kuntasuunnitelma ja 
kaupungin tahtotila 
Pudasjärven kaupunki on 
saanut runsaasti myönteistä 
tunnustusta toiminnastaan 
Sisäministeriön maahan-
muuttotyön pilottikuntana. 

Tällä hetkellä Pudasjär-
vellä toimii alaikäisille maa-
hanmuuttajille perustettu 
perheryhmäkoti ja Oulun 
Vastaanottokeskuksen alai-
nen yksikkö. Pudasjärvi on 
myöntänyt halukkaille kun-
taan jääville, oleskeluluvan 

Väestökehityksen suuntaa  
pyritään muuttamaan

saaneille kuntapaikkoja. Pa-
kolaistaustaisen muuton li-
säksi kuntaan on viime vuo-
sina muuttanut ihmisiä myös 
muista syistä, mm Venäjältä, 
Virosta ja Kanadasta. 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus teki tiistain 20.12. 
kokouksessa päätöksen ottaa 
vastaan myös kiintiöpakolai-
sia. Ensimmäiset kiintiöpa-
kolaiset tulevat lähiviikkoina 
Kongosta. Kaupunginhal-
litus päätti, että tätä varten 
laaditaan riittävän yksityis-
kohtainen monialainen toi-
mintasuunnitelma ja siihen 
liittyvät tehtävä- ja vastuu-
henkilöluettelo.

Kiintiöpakolaisten vas-
taanotto on kunnille vapaa-
ehtoista. Kunta tekee pa-
kolaisten vastaanotosta 
sopimuksen ELY-keskuksen 
kanssa. Pudasjärven kau-
pungilla on olemassa ole-
va sopimus pakolaisten vas-
taanottamisesta, joka nyt 
päivitetään vastaamaan tä-
män hetken tilannetta. So-
pimuksessa sovitaan mm. 
niistä palveluista, jotka kun-
ta järjestää pakolaisille. Val-
tio korvaa kunnille pakolais-
ten vastaanotosta aiheutuvat 
kustannukset. 

Erilaisuus on rikkaus
Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-Pa-
numa korostaa, että maahan-
muuttajien kotouttaminen 

Pudasjärvelle on panosta-
mista tulevaisuuteen. 

-Me tarvitsemme lisää te-
keviä käsiä ja opiskelevia 
lapsia sekä nuoria. Kyse on 
tulevaisuuden rakentami-
sesta. Vain sellainen kun-
ta, jossa on riittävästi nuorta 

aktiivista väkeä, voi raken-
taa elinvoimaista asuinym-
päristöä. On myös tärkeää, 
että poikkeuksellisen laajas-
sa kuntalaisvalmistelussa, 
johon osallistui yli 1000 pu-
dasjärveläistä, tämä asia on 
otettu yhdeksi keskeisim-

Pudasjärven vastaanottokeskuksesta tehtiin retki Eero 
Oinas-Panuman poro- ja maatilamatkailutilalle joulun jäl-
keen tiistaina 27.12. Retkelle osallistui 11 henkeä. Monil-
le poroihin tutustuminen oli ensimmäinen kerta. Pavea, 
4-vuotiasta, reen vetämiseen koulutettua poroa ruokki-
massa jäkäläpusseista kongolainen Marc, kosovolainen 
Selma, afganistanilainen Gholam, takana kosovolainen 
Rea ja jäkälää Eeron kiinni pitämälle Pave-porolle tarjo-
amassa afganistanilainen Abdul.

Eero Oinas-Panuman selostusta porotaloudesta ja Panuman kylästä kuuntelemassa vastaava ohjaaja Kristiina Laa-
tikainen, afganistanilaiset Gholam ja Jawad sekä ohjaaja Pasi Koponen.

mäksi painopistealueeksi, 
toteaa Oinas-Panuma. 

Samalla hän muistuttaa, 
että Kuntasuunnitelman yh-
deksi arvoksi kuntalaiset 
nostivat erilaisuuden näke-
misen rikkautena. 

Tällä hetkellä Pudasjär-
vellä on joko turvapaikka-
päätöstä odottamassa tai sen 
jo saaneita ja muutoin kun-
taan muuttaneita maahan-
muuttajataustaisia henkilöi-
tä lähes kaksisataa, joka on 
2,3 prosenttia koko väestös-
tä.  

Sisäänmuuton  
toivotaan jatkuvan 
edelleen 
Hyväksytyssä kuntasuun-
nitelmassa on sovittu myös 
muista toimenpiteistä, joilla 
halutaan vauhdittaa sisään-
muuttoa Pudasjärvelle muu-
alta Suomesta. Kuluneen 
vuodenaikana Pudasjärvelle 
muuttikin yli 300 uutta asu-
kasta, joista yli 95 prosenttia 
oli lapsia, nuoria ja työikäi-
siä ihmisiä.

-Tällainen sisäänmuutto 
rohkaisee meitä jatkamaan 

määrätietoista työtä, jotta 
Pudasjärvi koetaan jatkos-
sakin hyväksi paikaksi asua, 
tehdä työtä, harrastaa ja käy-
dä koulua, toteaa Eero Oi-
nas-Panuma. 

-Valtuusto on Kuntasuun-
nitelman hyväksyessään si-
toutunut tekemään tämän 
päämäärän eteen työtä mää-
rätietoisesti. Perusteluita sii-
hen, että alueelle tapahtu-
vaa sisäänmuuttoa voidaan 
aktivoida, löytyy esimer-
kiksi Pudasjärven runsaista 
ja monipuolisista luonnon-
varoista, joiden hyödyntä-
minen tarjoaa toimeentulon 
tulevaisuudessa yhä useam-
malle suomalaiselle. Tilaa-
kin täältä löytyy varmasti 
kaikille halukkaille. Onhan 
Pudasjärvi yksi Suomen laa-
jimpia kuntia, jossa jokai-
selle asukkaalle on tilaa yli 
1,5 neliökilometriä. Ei täällä 
päät yhteen kolise, olipa tuli-
jat sitten omasta tai vieraam-
masta kulttuurista tullut, sa-
noo Oinas-Panuma.

Heimo Turunen
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Kurenpoikien johtokunta koolla Pertti Turpeinen, Seppo Arvola, Soile Koivukangas ja 
Martti Lehmikangas. Kuva Heimo Turunen.

Kurenpojat oli mukana myös Römppäkuhinoilla pyörittämässä potkukilpailua, vaikka kii-
reiset seuran aktiivit ehtivät harvemmin tavallisilta puuhiltaan ylimääräisiin tapahtumiin.

Kurenpojilla potkii ympäri vuoden
Pudasjärven ylpeys FC Ku-
renpojat on ympäri vuoden 
aktiivinen urheiluseura, jon-
ka edustusjoukkue pelaa jal-
kapalloa Suomen Palloliiton 
Pohjois-Suomen Piirin nel-
jännessä divisioonassa ja li-
säksi futsalia kolmannessa 
divisioonassa. Tänä vuonna 
Kurenpoikien edustusjouk-
kue sijoittui omassa jalka-
pallosarjassaan kolmannek-
si, mikä oli Kurenpoikien 
johtokunnan puheenjohta-
jan Seppo Arvolan mielestä 
nuorelle joukkueelle kelpo 
suoritus.

Kurenpojilla on kuusi pe-
laavaa jalkapallojoukkuetta 
joista osa pelaa kilpasarjaa. 
Lisäksi jokainen joukkue on 
mukana urheilutoiminnassa 

myös talvikaudella. Suures-
sa maailmassa omana laji-
naan tunnettu futsal, eli sali-
jalkapallo, on Kurenpoikien 
talviharjoittelulaji. Etenkin 
taitopelaajat ja joukkueiden 
pienemmät pelaajat pääse-
vät paremmin esille futsalis-
sa, kuin jalkapallossa, johon 
käytetään paljon suurempaa 
kenttää.

Pudasjärven väestöra-
kenteen muutoksen vuok-
si myös jalkapallon pelaa-
jien määrä on vähentynyt 
huomattavasti seuran lähes 
20-vuotisen historian aikana. 
Rivejä on täydennetty teke-
mällä yhteistyötä esimerkik-
si Kiimingin ja Kuusamon 
joukkueiden kanssa, joista 
on yhdistetty sarjapelaami-

sen mahdollistamiseksi yh-
distelmäjoukkueita. Arvola 
uskoo että tulevaisuudessa 
vastaavan yhteistyön lisää-
mistä täytyy miettiä lisää. 
Pelaajamateriaaliin leveyt-
tä seura on saanut myös Pu-
dasjärvelle perustetusta Vas-
taanottokeskuksesta.

- Olen yllättynyt miten 
hyvin tänä vuonna pärjät-
tiin sarjassakin, vaikka nuo-
ren ja uuden porukan kanssa 
on ollut paljonkin haasteita. 
Jalkapallo on kuitenkin maa-
ilman puhutuin kieli, kaikki 
tietää mitä pitää tehdä kun 
pyöreä nahkapallo laitetaan 
nurmikolle. Harrastus aut-
taa varmasti omalta osaltaan 
myös kotiutumisessa uuteen 
maahan ja lisäksi maahan-

muuttajat ovat olleet hyvä 
lisä joukkueisiin, kertoo Ar-
vola.

Nuorten valmentajanakin 
toiminut Seppo Arvola nä-
kee, että jalkapalloseura kan-
taa kiitettävissä määrin kor-
tensa edelleen kekoon, yhä 
vähemmän liikkuvan nuori-
son, liikuttajana ja kasvatta-
jana. 

- Ensisijaisesti meillä kas-
vatetaan ihmisiä, sitten ur-
heilijoita ja vasta viimeisek-
si jalkapalloilijoita. Pyrimme 
siihen että nuori innostuisi 
pitämään liikkuvaa elämän-
tapaa yllä tavalla tai toisel-
la koko loppuelämänsä ajan, 
kertoo Arvola.

Jalkapalloilijat ovat jo 
toistakymmentä vuotta aja-
neet Rimminkankaankou-
lun kentän kunnostamista 
tekonurmeksi. Asian kun-
toon saamiseksi ei vain mis-
sään vaiheessa ole vielä löy-
tynyt riittäviä varoja. Arvola 
katsoo että tekonurmikentäl-
le olisi enemmän tarvetta ja 
lisäksi se olisi taloudellises-
ti fiksumpi. Tämän vuok-
si mies on hieman ihmeis-
sään jäähallisuunnitelmien 
vuoksi. Jos Rimminkankaan 
kentästä tehtäisiin tekonur-
mikenttä, se palvelisi ensisi-
jaisesti koululaisia, samoin 
myös jalkapalloilijoita ja mo-
nia muitakin käyttäjiä.

Kenttähanke olisi kustan-
nuksena vain murto-osa jää-
hallin kustannusarviosta tai 
käyttökustannuksesta. Asi-
oita ei kuitenkaan kannata 
asettaa vastakkain, vaan jos 
varoja kerran löytyy, raken-
netaan toki molemmat lii-
kuntapaikat!

Tämän vuoden helmi-
kuussa Kurenpojille aukais-
tiin uudet nettisivut osoit-
teeseen www.fckurenpojat.
fi, josta voi käydä lukemassa 
tarkkoja tietoja joukkueiden 
kokoonpanoista ja menes-
tyksestä sarjoissa, sekä mui-
ta uutisia.

Jenny Kärki

Nuoren turvapaikanhakijan 
polku Pudasjärvellä -hank-
keen päätöstilaisuuden mer-
keissä juhlittiin Syötekes-
kuksella maanantaina 19.12. 
Lämminhenkisessä tilai-
suudessa nuoret turvapai-
kanhakijat ja hankkeen yh-
teistyökumppanit osoittivat 
lämpimän kiitoksensa hank-
keen vetäjää Jaana Valkolaa, 
joka on tehnyt kahden vuo-
den aikana suuren työn ke-
hittäessään hanketta ja luo-
dessaan verkostoja.

Hanketta on toteutettu 
vuosien 2009-2011 aikana ja 
sitä ovat rahoittaneet Euroo-

Nuoren turvapaikanhakijan polku päätökseen
pan pakolaisrahaston ohel-
la Opetushallitus, Pudasjär-
ven kaupunki sekä Oulun 
Seudun Setlementti ry, jois-
ta jälkimmäinen on toiminut 
myös hankkeen hallinnoija-
na ja toteuttajana. 

- Pudasjärvellä maahan-
muuttaja-asiat ovat niin uu-
sia, että on huippua, miten 
hankkeeseen on saatu niin 
monia tahoja mukaan ja mo-
net palvelut ovat kehitty-
neet. Jaana Valkolalla on pai-
kallista tuntemusta ja hän on 
tehnyt hyvää työtä. Oulun 
päässä on ollut turvallinen 
olo hallinnoida hanketta, 

kun tietää että Pudasjärvel-
lä Jaana hoitaa, kertoo Setle-
mentti ry:n Liisa Viren.

Nuoren turvapaikanha-
kijan polku Pudasjärvel-
lä -hankkeen tavoitteena oli 
ensisijaisesti tukea alaikäis-
ten turvapaikanhakijoiden 
kotoutumista Pudasjärvelle. 
Erityisen tärkeää asian kan-
nalta on työelämään löytä-
minen ja koulutuksen saa-
minen. 

Hankkeen keskeisiä toi-
mintamuotoja ovat olleet 
erilaiset nuorille suunnatut 
informaatiotilaisuudet, op-
pilaitos-, yhteisö- ja yritys-

vierailut sekä erilaisiin ta-
pahtumiin osallistuminen. 
Näiden ohelle nuoret ovat 
suorittaneet työhön tutustu-
misjaksoja pudasjärvisissä 
yrityksissä ja yhteisöissä. 

Pudasjärvisille toimijoille 
on puolestaan järjestetty eri-
laisia koulutus- ja tiedotusti-
laisuuksia, joiden kautta on 
vahvistettu heidän valmiuk-
siaan kohdata turvapaikan-
hakijoita pudasjärvisessä 
arjessa. Päätöstilaisuuden 
puhujat uskovat, että Pu-
dasjärvellä kehitettyä mallia 
kannattaisi ja pitäisi jatkossa 
levittää myös muualle Suo-

Oulun Setlementti ry:n Liisa Viren (vas.) palkitsi hank-
keen vetäjän Jaana Valkolan hyvästä työstä maahan-
muuttoasioiden ja nuorten tukemisen parissa.

meen turvapaikanhakijoi-
den tukemiseksi.

Loppuarviointiaan kävi 
esittelemässä Oulun yliopis-
ton kasvatustieteen tutkija 
Anu Alanko, jonka mukaan 
hankeen hedelmät ovat osal-
listavaa toimintaa parhaim-
millaan. Kaupungin keskus-
hallinnon tervehdyksen toi 
Seija Turpeinen, joka kiitti 
toiminnasta sillä aikaisempi 
maahanmuuttajatoiminta oli 
puuttunut Pudasjärveltä lä-
hes kokonaan.

Etelämpää Suomesta ta-
pahtumaa saapui seuraa-
maan Jukka Kursula, joka on 
muutamien pudasjärvisten-
kin pakolaisnuorien edusta-

ja. Kursulan mukaan toimin-
ta on niin esimerkillistä, että 
jopa ulkomailla pakolaisten 
kanssa työskennelleenä voi 
sanoa tämän hankkeen ole-
van osoitus siitä, miksi suo-
malaisesta maahanmuutta-
jien hyväksi tehdystä työstä 
voi puhua rinta rottingilla.

Hankkeen päätöstilaisuu-
dessa syötiin juhlapäivälli-
nen ja juotiin täytekakku-
kahvit. Lisäksi tapahtumassa 
kuultiin joulumusiikkiesitys, 
jonka oli hankkinut paikal-
le alusta alkaen aktiivisena 
ystävätoiminnassa toiminut 
Vilja-Elina Törmänen.

Jenny Kärki
Turvapaikanhakijoiden ystävätoiminnassa mukana olevat tytöt kavereineen esittivät tilaisuudessa jouluisen kaunis-
ta ohjelmistoa.
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Yläkoulun oppilaskunnan 
hallituksen esityksestä Heik-
ki Kuurola palkittiin Vuo-
den nuori –palkinnolla ja 
Taek-Wondossa menestynyt 
Julia Pätsi palkittiin Pudas-
järven Vuoden urheilijana. 
Vuoden aikuisopiskelijan 
tittelin sai Pentti Kuopusjär-
vi. Kaupungin apurahasään-

Heikki Kuurola Vuoden Nuori Pudasjärvellä

Pudasjärven Vuoden Urheilija Julia Pätsi kertoi kansain-
välisten kisojen kilpailumatkoistaan ja vastasi läsnäolijoi-
den kysymyksiin. 

nön perusteella sivistyslau-
takunta palkitsi lisäksi 22.12 
kaupungintalossa pidetyssä 
tilaisuudessa stipendillä 15 
urheilijaa ja yhden valmen-
tajan.  

Stipendin saivat Hei-
di Ylilehto moukarinheit-
to, Hilkka Kokko lentopallo, 
Heikki Kuurola keihäänheit-

to, Ville Pirinen lentopallo, 
Olavi Leinonen mäkihyppy, 
Pauli Ylitalo tukkilaiskisat, 
Janne Moilanen juoksu kes-
kimatkat, Matti Parkkisen-
niemi lentopallo, Santeri Hy-

värinen juoksu keskimatkat, 
Julia Pätsi taekwondo, Mik-
ko Sammelvuo lentopallo, 
Juhani Rajavaara suunnis-
tus, Aleksi Härkönen suun-
nistus ja yleisurheilu, Tane-

Stipendillä palkitut urheilijat vasemmalta: Arto Kuurola, Juhani Rajavaara, Matti Parkkisenniemi, Taneli Härkönen, Mikko Sammelvuo, Julia Pätsi, 
Ville Pirinen, Heidi Ylilehto, Aleksi Härkönen, Santeri Hyvärinen, Pauli Ylitalo, Heikki Kuurola ja Hilkka Kokko. Kuvasta puuttuvat Olavi Leinonen, 
Janne Moilanen ja Lasse Moilanen. 

Vuoden aikuisopiskelijan palkinnon sai Pentti Kuopus-
järvi. Perusteluina oli muun muassa aktiivinen toiminta 
näytelmäryhmissä näyttelijänä, asioiden järjestelijänä ja 
pyyteetön ryhmäläisten auttaminen. Palkintoa luovutta-
massa Juha Valta, taustalla Sampo Laakkonen. 

SM-kisoissa kei-
häässä poikien 
14v sarjassa ho-
pealle heittänyt 
Heikki Kuurola 
valittiin Pudas-
järven Vuoden 
nuoreksi. Perus-
teluina oli muun 
muassa: menes-
tynyt urheilija, 
rehti, reilu ja ot-
taa toiset huomi-
oon. 

li Härkönen suunnistus ja 
yleisurheilu ja Lasse Moila-
nen yleisurheilu. Valmenta-
jan stipendin sai Arto Kuu-
rola.

Vuoden urheilijan Julia 
Pätsin lisäksi äänissä yhdek-
sän parhaan joukkoon ylsi-
vät Pauli Ylitalo, Olavi Leino-
nen, Heidi Ylilehto, Santeri 
Hyvärinen, Janne Moilanen, 
Ville Pirinen, Mikko Sam-
melvuo ja Heikki Kuurola. 
Vuoden nuoripalkinnon jul-
kisti vs. nuoriso-ohjaaja Jari 
Pekkala. Vuoden urheilijan 
ja Vuoden aikuisopiskelijan 
palkitsemisen sekä stipen-
dien jakamisen suorittivat 
liikuntapaikkamestari Hei-
no Ruuskanen, vapaa-aika-
ohjaaja Sampo Laakkonen 
ja opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Valta. 

Heimo Turunen

Lämminhenkinen Syöpäkerhon joulujuhla

Jouluruokailu kuului oleellisena osana joulujuhlan ohjel-
maan.Kerholaisten joulujuhlaan osallistujia.

Seppo Parkkila lukemassa 
jouluevankeliumia

Pudasjärven Syöpäkerhon 
lämminhenkistä joulujuh-
laa vietettiin sunnuntaina 
11.12 Palvelukeskuksessa. 
Jouluglögien jälkeen laulet-
tiin jouluvirsi, joka johdatte-
li Seppo Parkkilan lukemaan 
jouluevankeliumiin. Ruokai-
lun jälkeen oli yhteislauluja, 

kilpailuja, joululeikkejä sekä 
joulupukin vierailu. Keski-
näinen seurustelu ja koke-
musten vaihtaminen olivat 
myös tärkeällä sijalla ohjel-
massa. 

Pudasjärven syöpäker-
hon toiminta jatkuu uutena 
vuotena perinteisillä kuu-

kausikokoontumisilla joka 
kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina klo 17 Palvelukes-
kuksessa. Seuraava kokoon-
tuminen on 29.1.2012 klo 17. 
Kerhossa käydään vapaa-
muotoista keskustelua, pi-
detään arpajaisia ja nauti-
taan kahvit usein pullan tai 

kakun kera. Pohjois-Poh-
janmaan toiminnanjohtaja 
Pertti Taimisto on lupautu-
nut tulemaan keväällä ker-
hon vieraaksi ja ”jäähyväis-
käynnille” ennen eläkkeelle 
siirtymistä. Tammikuun ker-
hoon pyydettiin kerholaisia 
miettimään tulevien kerho-

jen toimintaan liittyviä ide-
oita hauskan yhdessäolon 
järjestämiseksi. Hyvin onnis-
tuneiden syysretkien jatkoa 
on tiedossa, mutta paikkaa 
ei ole vielä päätetty. Perintei-
seen tapaan kesällä tulemme 
järjestämään yhteisen laulu-
hetken torilla. Syöpäkerhon 

toiminnalla haluamme tu-
kea kaikkia syöpään sairas-
tuneita sekä syöpään sairas-
tuneiden läheisiä ja läheisen 
menettäneitä omaisia järjes-
tämällä yhteistä toimintaa. 
Toivotamme kaikki haluk-
kaat tervetulleeksi toimin-
taan mukaan.

Ritva Kinnula, 
kuvat Heimo Turunen
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

 • AuTOMAALAuKseT
 • KOLArIKOrJAuKseT
 • LAsINVAIhDOT
 • VAKuuTusYhTIöIDeN TYöT
 • TrAILerIN VuOKrAus

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

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

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Kotitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

KELLOT JA KORUT

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

• Konttien vuokraus

• Uudis- ja 
  korjausrakentaminen

• Vaihtolava-auto nosturilla

• Jätevesijärjestelmät

PALVELUHAKEMISTO ON 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

kosmetologi senja 
 

  kasvohoidot  
  ultraäänihoidot    
  kestovärjäykset    
  ripsipermanentit 
  meikkaukset ja maskeeraukset 
  kampaukset 
  käsienhoidot 
  jalkahoidot 
  vartalohoidot 
  karvanpoistot 
 

  hieronta 
  intialainen päänhieronta 
  kuumakivihieronta 
 

  mikroneulaus 
 

  kynsistudio   
 

Kauneuskeskus Salotar 
Kauppatie 4 
p. 08-821595 
ma-la sop. mukaan,  
myös kotikäynnit 

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

Ota yhteys
040 1951 732

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

Valokuvausliike FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Hyvien kuvien takana

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

KUVAUSPALVELUJA

Tiistaina 20.12. Kurenalan 
koululla vietettiin kuusijuh-
laa, jossa ohjelmiston kanta-
vana teemana oli kansainvä-
linen joulu. Tapahtumassa 
jaettiin myös Kuntaliiton 
kultaiset ansiomerkit kah-
delle tänä vuonna eläkkeelle 
siirtyneelle henkilökunnan 
jäsenelle: vahtimestari Ant-
ti Riekille ja luokanopettaja 
Maijaliisa Ingetille. 

Antti Riekki toimi Ku-
renalan koululla vuodes-
ta 1971, aluksi talonmiehen 
ja myöhemmin vahtimesta-
rin nimikkeellä. Tehtäviin 
kuului laajasti koulun kun-
nossapitoa ja muuta yleisen 
toimivuuden kannalta tärke-
ää toimintaa. Myöhemmin 
koulukohtaiset talonmiehet 
poistuivat käytöstä ja Riek-
ki toimi kollegojensa tapaan 
kiertävänä vahtimestarina 
useissa Pudasjärven alueen 

Riekille ja Ingetille kultaiset ansiomerkit
kouluissa.

- Olen ollut työelämäs-
sä yhtäjaksoisesti viimeiset 
44 vuotta, joten vie tietenkin 
oman aikansa, että tottuu 
olemaan joutilaana. Vaikka 
töitähän oman kodin kans-
sa on, mutta aikalailla olen 
yrittänyt rentoutua, kertoo 
Riekki.

Toinen Kuntaliiton kultai-
nen ansiomerkki myönnet-
tiin Maijaliisa Ingetille, joka 
oli toiminut Kurenalan kou-
lun luokanopettajana yhtä-
jaksoisesti 31 vuotta, mut-
ta aikaisemminkin yhden 
vuoden sekä välillä muiden 
kuntien palveluksessa. Al-
kuopetukseen, eli koulun 
kaikista nuorempien oppilai-
den opettamiseen erikoistu-
nut Inget ehti myöhemmän 
uransa aikana opettaa myös 
muutamia luokkia koko ala-
asteen taipaleen verran, eli 

yhtäjaksoisesti kuusi vuotta.
- Keväällä pidettiin pie-

nimuotoiset läksiäiset ja vi-
rallisesti eläköidyin elokuun 
alusta. Ei ole kyllä käynyt 
aika pitkäksi, vaikka töis-
sä ei enää tarvitsekaan käy-
dä. Aika kuluu tavallisten 
koti- ja muiden puuhien pa-
rissa. Oli mukava käydä kat-
somassa vanhaa työpaikkaa, 
ja seuraamassa joulujuhlaa, 
vaikka juhlia onkin tullut 
nähtyä todella paljon aika-
naan, kertoi Inget.

Suomen Kuntaliitto 
myöntää kunnia- ja ansio-
merkkejä liiton jäsenkuntien 
ja kuntayhtymien ansioitu-
neille luottamushenkilöille 
sekä viranhaltijoille ja työn-
tekijöille tunnustukseksi pit-
käaikaisesta ansiokkaas-
ta kunnallisesta toiminnasta 
tai kiitollisuuden osoituk-
seksi huomattavista palve-

luista kuntien hyväksi. Mer-
kit myönnetään useimmiten 
kunnan, kuntayhtymän tai 
muun kunnallisalalla toi-
mivan yhteisön esityksestä, 
mutta joskus kuntaliiton hal-

Pudasjär-
ven kaupungin 
pitkäaikaisil-
le työntekijöil-
le vahtimesta-
ri Antti Riekille 
ja luokanopet-
taja Maijaliisa 
Ingetille luo-
vutettiin kultai-
set ansiomer-
kit Kurenalan 
koulun joulu-
juhlassa.

litus voi antaa kunniamerk-
kejä myös omasta aloittees-
taan.

Kuntaliiton kultainen an-
siomerkki myönnetään 30 tai 
40 vuoden kunnallisesta pal-

veluksesta tai toiminnasta 
luottamustehtävässä.

Jenny Kärki
kuva Jeremias Putula

ISÄNNÖINTEJÄ

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

Jukolantie 4, Pudasjärvi
p. 050-345 3680

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille 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 ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

LAHJATAVAROITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät 

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

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

AarreArkku

Tuliaiset, Lahjat,
Matkamuistot,

Askartelutarvikkeet
Pelit, Lelut...

...ja Paljon Muuta!

Toritie 2, Pudasjärvi
www.AarreKauppa.net

markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin lumenpudotuslaite

Kevyt ratkaisu lumikuormaan!

Lumivuo
Tilaukset: 

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

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

PARTURI-KAMPAAMOJA

Ouluntie 194 A 
93420 Jurmu

puh. 040 581 6936

avoinna ma-la, myös iltaisin

avoinna  ma-pe  10-18
la 10 - 14

Puistotie 2, Pudasjärvi
040 549 2063

Käsintehdyt kynttilät
KYNTTILÄTALO

pajamyymälä

VUOKRAKONEITA

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA ja OSTOA

TAKSEJA

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

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

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Lasten sänky, puinen, jatketta-
va. Patja mukana. Hinta 70€ p. 
040 544 0947.

Myydään/vaihd. siistiin, hyvään 
D Pick-Up maasturiin erittäin 
siisti ja hyväkuntoinen MD-
124/-88, kaikki ok. P. 040 504 
2814.

E-tytöt pelasivat hienon 
syyskauden lentopallon tii-
kerisarjassa. Sijoitusturna-
us pelattiin Kuusamossa To-
rangin koululla 3.12.2011.

Ensimmäinen peli su-
jui vielä unisissa tunnelmis-
sa aikaisen aamuherätyksen 
vuoksi Kuusamon Pallo-
Karhuja vastaan, mutta voit-
to meille kuitenkin erin 2-0 
(25-20, 25-15). Voitto Pallo-
Karhuista tarkoitti sitä, että 
me päästiin pelaamaan si-
joista 1-3. Toisessa ottelussa 
oli vastassa Oulun Kisko 1. 
Tässä pelissä olimme jo pal-
jon virkeämpiä, mutta ässiä 
putoili silti kenttään toisen-
sa jälkeen. 

Ensimmäisen erän puo-
livälissä aloimme jo aavis-
taa Kiskon aikeet ja pää-
simme jo paremmin peliin 
mukaan. Silti ensimmäinen 
erä oli Kiskon juhlaa. Toinen 
erä meni jo paremmin, mut-
ta kaikesta huolimatta Kis-
ko vei tämänkin erän, joten 
voitto Kiskolle erin 2-0 ( 25-
20, 25-21). Tappio tarkoitti 

E-TYTÖT KOLMANNEKSI TIIKERISARJASSA

Aikalisällä kotiturnauksessa 20.11.

kuitenkin sitä, että turnaus-
voittoa emme voineet enää 
ottaa. Seuraava peli oli Os-
Vaa vastaan. Ensimmäinen 
erä oli tiukka, mutta erän 
vei OsVa. Toisessa erässä oli 
meidän vuoro ottaa pistei-
tä ja niinhän siinä myös sit-
ten kävi. Erävoitto meille. 
Viimeinen 15 pisteen erä oli 
hirveän tiukka! OsVan ilok-
si niukka erävoitto heille. 
Eli peli OsValle 2-1 ( 25-22, 
26-24, 15-10). Lopullinen si-
joituksemme olikin sitten 3. 
Voiton vei Kisko 1 ja kakko-

nen oli OsVa. 
Kevätkauden pelejä-

hän tässä nyt kovasti odo-

tellaan. Eikun vaan ta-
kaisin harjoittelemaan!  
Sonja Raappana

E-tytöt (vas), Milla Pesälä, Marjo 
Ojala, Tanja Lasanen, Siiri Poropu-
das, Sonja Raappana ja Johanna 
Pesonen.Essi Pätsi ei ollut mukana 
Kuusamon turnauksessa. Valmen-
taja Mikko Raappana.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Zumba® 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.
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.
Hiihtokeskus Iso-Syöte:  28.12. Parkkikauden avaus SnowParkissa.
Hiihtokeskus Iso-Syöte: 29.12. Reino&Aino Suomi Slalom Iso-
Syötteellä.
Karaoke-ilta: 31 & 32.12 Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Trio Crystal: 30.12 Hotelli Iso-Syötteellä, snapsibaarissa disco ja 
karaoke.
Grooving High Allstars: 31.12 Hotelli Iso-Syöttellä.
Koko perheen näytelmä MULAN pe 6.1.2012  klo 15 Rim-
minkankaan koulun juhlasalissa. Lukion teatteritaiteen kurssilaiset 
esittävät.

Eri toimijat ovat laittaneet osaamisensa likoon ja rakenta-
vat Pudasjärvelle yhteistä lasten ja nuorten kansainväli-
syyskasvatuksen mallia. 

Mallia ovat rakentamassa varhaiskasvatuksen, perus-
koulun ja nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen parissa työsken-
televät asiantuntijat yhdessä lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa.  Työryhmän työtä koordinoi maahanmuuttotyön 
kehittämishanke Osallisena Suomessa.

Työryhmän tavoitteena on rakentaa Pudasjärvelle sel-
lainen malli, joka kasvattaa lapsia ja nuoria kansainväli-
syyteen tukemalla heitä huomioimaan ympärillään ole-
vaa monikulttuurisuutta sekä rohkaista heitä tutustumaan 
muihin kulttuureihin ja muualta tulleisiin ihmisiin.

Kansainvälisyyskasvatus tulee pitämään sisällään yh-
dessä oppimista muun muassa erilaisen yhteisöllisyyttä 
luovan ja vahvistavan sosiaalisen toiminnan kautta.  Toi-
mintamuotoja ovat esim. leikki ja työpajatyöskentely.

Lasten ja vanhempien yhteinen tonttukoulu 
Alakoulun 2-luokka yhdessä opettajansa Anna-Liisa Ala-
talon kanssa osallistuivat kaupungin vapaa-aikatoimen, 

Lapsista kasvaa kansainvälisiä 
nuoria ja aikuisia Pudasjärvellä

seurakunnan, Perhekeskusyhdistyksen sekä Osallisena 
Suomessa –hankkeen kanssa järjestettyyn tonttukouluun, 
missä etsittiin tonttupolulle kadonnutta joulupukin unile-
lua, askarreltiin virolaisia ja venäläisiä joulukoristeita sekä 
syötiin tietysti joulupuuroa.

Myös vanhemmat oli kutsuttu mukaan tilaisuuteen. 
Lapset ja vanhemmat yhdessä miettivät ja ideoivat, mitä 
kansainvälisyys heidän mielestään tarkoittaa ja miten he 
voisivat olla mukana luomassa uudenlaista monikulttuu-
risuutta Pudasjärvelle.

Keskustelun perusteella lapset haluavat leikkiä enem-
män aikuisten kanssa sekä tehdä yhteisiä retkiä kivoi-
hin paikkoihin. Sekä aikuiset että lapset haluaisivat tietää 
enemmän muista kulttuureista, heidän tavoistaan sekä tu-
tustua muualta tulleisiin ihmisiin.

Näihin toiveisiin vastaamme jo tulevana keväänä – jär-
jestämme tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kuulla muista 
kulttuureista ja tutustua muualta tulleisiin ihmisiin. 

Virpi Harilahti-Juola ja
Tarja Väisänen

Yhdistyksen aktiivinen sihteeri Maija Puhakkaa muis-tettiin lättymestarin pokaalilla aktiivisesta talkoolaisena tehdystä työstä vuoden varrella järjestetyissä tapahtu-missa. 

Hannu Vainio sai vuoden liikuttaja pokaalin, jota ojenta-massa puheenjohtaja Mari Kälkäjä. 

Puurojuhlassa oli mukana kaiken ikäisiä MTK:n jäseniä. 

Koko perheen puurojuhlassa jouluevankeliumin esittivät Hirvasniemen lapset äiti Ulla-
Maijan säestyksellä.

MTK Pudasjärvi vietti pik-
kujoulua hotelli-ravin-
tola Kurenkoskessa 2.12. 
Jouluruokailun ohella oli ar-
pajaiset, jossa oli runsaas-
ti voittoja. Vuoden liikuttaja 
pokaalin sai Hannu Vainio, 
joka on toiminut MTK:n lii-
kuntavuorolla aktiivisena 
vetäjänä sekä vastuuhenki-
lönä, lättymestarin pokaalin 
sai Maija Puhakka aktiivi-
sesta osallistumisesta kaik-
kiin tapahtumiin. 

Vuoden peesaajina muis-
tettiin Marko Kälkäjää ja Sir-
pa Jumiskoa. Illan aikana 
laulettiin Karaokea ja laval-
le nousi myös monien vuosi-
kymmenien ajan suomalaisia 
viihdyttänyt kansanviihdyt-
täjä Eero Aven. Hän kertoi 
olevansa hyvin mielissään 
Pudasjärven seudun hyvistä 
keikkamuistoistaan ja kertoi 
tulleensa ilolla esiintymään 
paikkakunnalle.

Koko perheen  
puurojuhla
Viime vuonna aloitettua 
MTK:n koko perheen puu-
rojuhlaperinnettä jatkettiin 
tänä vuonna. Hilturannan 
leirikeskukseen kokoon-
tui noin 100 henkeä lauan-
taina 17.12. Perinteinen mo-
nipuolinen jouluruoka oli 
tehty talkoilla, samoin moni-
puolinen ohjelma-anti löytyi 
omasta takaa jäsenperheiden 
esittämänä. 

Tilaisuuden juonsivat pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä ja 

varapuheenjohtaja Timo Vä-
häkuopus. Ulla-Maija ja Rai-
mo Hirvasniemen perhe esit-
tivät jouluevankeliumin ja 
monipuolista musiikkiohjel-
maa. Pekka ja Soile Törmä-
sen lapset Vilja-Elina, Olli ja 
Lotta Ossi Puhakan vahvis-
tamana esittivät Tiernapo-
jat. Heikki Putulan ja Mer-

www.hautauskukkaräisänen.fi

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

ja Jumisko-Putulan lapset 
Rebekka, Lyydia ja Johan-
nes esittivät pianomusiik-
kia. Joulupukin ympärillä oli 
kymmenittäin lapsia, joille 
kaikille oli pukilla jaettavana 
joululahja. 

Heimo Turunen

Pudasjärven MTK:n joulujuhla ja puurojuhla
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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

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

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)

Toivotamme Hyvää ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

Kiitämme
 yhteistyökumppaneitamme 
ja asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta!

Työpetari ry

www.puty.fi

Valmistuneita:
Pudasjärveläislähtöinen Nii-
na Susanna Korteslahti on 
valmistunut 22.12.2011 filo-
sofian maisteriksi Oulun yli-
opiston Matemaattisten tie-
teiden laitokselta opettajan 
suuntautumisvaihtoehdosta.

Aatonaattona nuokkareilla fiilisteltiin jouluisissa tun-
nelmissa riisipuuron ja torttujen kera. Tiesitkö, että 
riisipuuro on peräisin 1800-luvulta ja ennen sitä jou-
lupuuro keitettiin ohrasta? Tai, että ennen mantelia rii-
sipuuroon laitettiin papu tai herne? 

Iltapäivästä alkoi hiljalleen nuokkarit täyttyä kä-
vijöistä ja riisipuuro hävisi kattilasta. Tortut tekivät 
kauppansa, kuin myös konvehdit. Liikkiön eli pöys-
tin vuoro onkin sitten aattona. Ai, minkä? Niin, liikkiö 
eli pöysti tarkoittaa kinkkua.  Iloinen puheensorina ja 
hyörinä joululaulujen soidessa taustalla, täytti nuoriso-
tilat koululaisten ensimmäisenä joululomapäivänä. Vi-
sailtiin joululauluaiheinen ja jouluinen tietovisa. Cris-
ta ja Satu toimivat juontajina visassa. Villen ja Mikan 
joukkue vei voiton Jessen ja Jussin joukkueesta. Mikä-
hän onkaan seuraavan tietovisan aihe? 

Toivoisin teidän, nuorten, tuovan ideoitanne ja aja-
tuksianne esille. Miten haluaisitte kehittää nuokkarei-
den toimintaa yms.? Millaisissa toiminnoissa haluai-
sitte itse olla mukana tekemässä omannäköistä juttua? 
Ottakaa rohkeasti hihasta kiinni ja kertokaa tai laitta-
kaa asioita paperille ja jättäkää nuokkareille. Yhdessä 
tekemisen meiningillä päästään paremmin eteenpäin.

Paula Ylitalo
Vapaa-aikaohjaaja/Pudasjärven kaupunki

Jouluinen asia ja 
alkaa T-kirjaimella?

Teknisen lautakunnan koko-
uksessa 15.12. hyväksyttiin 
kaupungintalon peruskorja-
uksen 3. vaiheen suunnitel-
mat, joita on ohjannut WSP 
Finland Oy teknisen toimen 
toimeksiannosta. 

Peruskorjauksen 3. vai-
heeseen sisältyy vanho-
jen LVIS-kanaalien puhdis-
tus ja täyttö sekä joidenkin 
väliseinien purku ja uusien 
aukkojen teko. Lisäksi kel-
larikerroksen palokunnan 
kuntosalin viereiset varasto-
tilat käydään läpi pintojen 
osalta sekä kuntosalin LVI-
työt. Myös ensimmäisessä ja 
toisessa kerroksessa tehdään 
suurehkoja saneeraustöitä ja 
muita korjauksia.

Tekninen lautakunta 
päätti hankkia seurakunnan 
omistamalle tontille raken-
nettavan päiväkodin arkki-
tehtisuunnittelun Arkkiteh-
dit m3 Oy:ltä. Yhteensä 16 
tarjouksensa jättäneestä ta-
hosta kokonaistaloudelli-
suusvertailussa Arkkitehdit 

Tekninen lautakunta 
panostaa laatuun

m3 sai korkeimman piste-
määrän. Valintaperusteena 
oli hinta ja laatu, joista jäl-
kimmäinen painoarvoltaan 
suurempana.

Kaupungin omistamien 
rakennusten kuntoarvioin-
ti ja –tutkimus, sisäilmaston 
kuntotutkimusten sekä han-
ke- ja korjaussuunnitelmien 
laatiminen on kilpailutettu 
puitesopimusperiaatteella. 
Tarjouspyyntö koski yksit-
täisiä, yleensä kokonaishin-
naltaan alle 15 000 euron 
palveluita. Tekninen lauta-
kunta päätti tehdä puiteso-
pimuksen kolmen edulli-
simman tarjouksen jättäneen 
yrityksen kanssa: ISS Proko 
Oy, WSP Finland Oy ja Kira-
tek Oy. 

Aittojärven koulun ra-
kenteita tutkitaan huonontu-
neen sisäilman vuoksi. Tällä 
hetkellä oppilaat ovat eva-
kossa väliaikaisissa tilois-
sa Pietarilassa. Kouluraken-
nuksen rakenteisiin tehdään 
isoja avauksia lattiaan, ulko-

seiniin, seinien liittymäkoh-
tiin ym. sekä materiaalinäyt-
teitä otetaan yhteensä noin 
kaksikymmentä.

Työmääräarvio raken-
neavauksille ja tutkimuk-
sille on noin 40-50 tuntia, 
työkustannukset ja mikrobi-
näytteet yhteensä noin 5000-
7000 euroa. Aittojärven ja 
Hirvaskosken koulujen vie-
lä tekemättömien töiden ra-
kennuttaminen, valvonta ja 
valmistelutyöt maksavat ar-
violta keskimäärin 9000 eu-
roa ja rakentamisaika sijoit-
tuu ensi vuoden touko- ja 
kesäkuulle.

Tekninen lautakunta 
päätti hyväksyä ISS Proko 
Oy:n hinta-arviotarjouksen 
korjaustöiden rakennutta-
misesta ja tutkimustöistä, 
sillä ehdolla, että valtuusto 
myöntää vuoden 2012 inves-
tointiohjelmaan tarvittavat 
määrärahat ko. tarkoituk-
seen.

Jenny Kärki

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme 
Hyvää uutta Vuotta!
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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"

Lukion teatteritaiteen kurssilaiset 
esittävät koko perheen näytelmän 
urheasta kiinalaistytöstä.

MULAN
perjantaina 6.1.2012 klo 15 
Rimminkankaan koulun juhlasalissa. 

Liput aikuiset 3 e, lapset 2 e.
Väliajalla buffet


