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PUDASJÄRVI-lehti
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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)

PUDASJÄRVEN YRITTÄJÄT
Sivut 7-17

Pudasjärven Yrittäjät ry

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

Ravintolassa palvelemme:

Tervetuloa  

Lauantai 10.12.

Wintti
24-04
Lippu 4€ sis. ep.

Wintissä 
uudet 
tuulet 
puhaltaa

MUSIIKKI 
UUDISTUNUT!
DJ VAIHTUU!

DJ Jari

Lippu 10€ sis. ep.
Ritchie

KARAOKE Lippu 2€ sis. 
ep. klo 20-04

Perjantai 9.12.

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

KIERTÄVÄ KIRPPIS 
torilla pe 9.12.

KAIKKI 
AURINKOLASIT

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

JOULULIMPPU
500g

JOULUTORTUT
4 kpl/200g

pkt

NAUTA-SIKA 
JAUHELIHA
20%  700g 3,29

LAUANTAI 
TANKO
1,9kg 5,95

BAKUGAN HAHMOT

KOOTTAVA
LOHIKÄÄRME

9,95
VUODEN 2011 LASTENPELI
RICHARD SCARRY’S
BUSYTOWN

STUNT RIDERZ AUTO

8,50

alk.

HAHMOT 19,90

HEX BUG
MICRO ROBOTIC

ELLA-NUKKE
  100 TOIMINTOA!

2,991,49pss

7,90
49,90

19,95 2,50
8,90

SORMISKEITTI

To alkaen To alkaen

Tanko

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 8.12., to 15.12., 22.12.

040 821 1819
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 

Pe 9-16, la suljettu

JOULU-ALE! 

JOULUKUUN 
LOPPUUN SAAKKA!

-50%

PÖLKKY METSÄ S. 11-14
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Pudasjärvi

ONKO KIIRE?

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Messu seurakuntakodissa 
su 11.12. klo 10,  Juha Kuk-
kurainen, Jaakko Sääskilah-
ti, Keijo Piirainen.
Pyhäkoulutyön joulujuh-
la Liepeen väentuvassa su 
11.12. klo 12.

Kauneimmat joululaulut 
seurakuntakodissa su 11.12. 
klo 19, Sarakylän kappelis-
sa su 11.12. klo 19,   Jaurakan 
kylätalossa su 11.12. klo 13, 
Livon koululla su 11.12. klo 
13,  Kipinän koululla ti 13.12. 
klo 19, Puhoksen kylätalossa 
pe 16.12. klo 19, Kuren kou-
lulla su 18.12. klo 13, Syöt-
teen kylätalossa su 18.12. 
klo 16, Paukkerin kylätalos-
sa ma 19.12. klo 19, kirkossa 
ke 21.12. klo 19.
Kuorot: Vox Margarita ke 
7.12.  klo 18, lapsikuoro to 
8.12. klo 17,  kirkkokuoro 
to 8.12. klo 17.30, eläkeläis-

ten musiikkipiiri ke 14.12. 
klo 13.
Vox Margarita- kuoron jou-
lulevy  ”Jouluenkelin tän-
ne toivoisin” on myynnissä 
kirkkoherranvirastossa, hin-
ta 12 €.   
Lähetyksen kirpputori  ke  
7.12. klo 10-13. 
Ystävän kammarin joulu-
ruokailu Juustolassa.  Lähtö 
klo 12 ja paluu n. klo 15. Ruo-
kailun hinta on 10 €.  Ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvi-
rastoon 7.12. mennessä. 
Kuuloyhdistyksen joulu-
ruokailu seurakuntakodissa 
pe 9.12. klo 12.

Perhekerho seurakuntako-
dissa ke 7.12.ja to 8.12.  klo 
10-13.
Rauhanyhdistys: Joulujuhla-
seurat entisellä Jongun kou-
lulla pe 9.12. klo 19 (Seppo 
Leppänen). Joulumyyjäiset 
Sarakylän koululla pe 9.12. 
klo 18.30. Joulujuhlaseurat 
Kurenalan ry:llä su 11.12. klo 
16 (Arvo Niskasaari).
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään Hilturannan leiri-
keskuksessa maanantaina 
12.12.2011 klo 16.30 alkaen. 
Kokouksen asialista on ylei-
sesti nähtävänä 28.11.–

12.12.2011 kirkkoherran-
virastossa, Varsitie 12, 
viraston aukioloaikoina. Ko-
kouksen tarkistettu pöytä-
kirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
15.12.2011–15.1.2012 viras-
ton aukioloaikoina. Pudas-
järvellä, marraskuun 25. päi-
vänä 2011, Arvo Niskasaari 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja.
Kastettu:  Niilo Oskari Yli-
koski, Anni Kristiina Eskola, 
Fanni Elina Hankkila.
Haudattu:  Viivi Susanna Pe-
sälä 88 v, Jorma Olavi Hem-
milä  63 v.

Perjantaina 2.12. Pudasjär-
ven kirkossa saatiin naut-
tia huippuluokan musiiki-
konserttia Jorma Hynnisen 
ja Jouni Someron esittämänä  
Osuuspankin järjestämässä 
joulukonsertissa, joka oli jär-
jestyksessään jo neljästoista. 
Tapahtuma veti kirkon täy-
teen joulumusiikin ystäviä.

Konsertin aluksi lyhyes-
sä puheenvuorossa toimi-
tusjohtaja Teuvo Perätalo 
toivotti väen tervetulleek-
si. Perätalo kertoi, että vaik-
ka maailman meno on epä-
varmaa, niin silti jokaisella 
on oikeus rauhoittumiseen 
ja joulutunnelmaan, johon 
kaunis joulumusiikki voi 
meidät johdattaa.

Konsertissa kuultiin yh-
den Suomen menestyneim-
män oopperalaulajan Jorma 
Hynnisen jouluohjelmistoa. 
Mies on äänialaltaan bari-
toni ja Sibelius-Akatemian 
laulutaiteen professori sekä 
vuodesta 1984 Kansallisoop-
peran taiteellinen johtaja.

Huippuluokan joulumusiikkia 
Pudasjärven kirkossa

Hynnistä säesti, sekä 
myös omia juhlavia nume-
roita esitti, Jouni Somero, 
joka on maailmallakin tu-
tuksi tullut konserttipianis-
ti. Hän on esiintynyt yli 2400 
konsertissa eri puolilla maa-

ilmaa ja hän pitää myös eni-
ten levyttäneen suomalaisen 
pianistin titteliä hanskas-
saan. Somero tekee myös 
yhteistyötä useiden suoma-
laisten huippumuusikoiden 
kanssa. (jk)

Mitä sinun joulunodotukseesi kuuluu? Valot ikkunoihin, 
kynttilät, joulukortit, leipomista, siivousta…? 

Meille monille adventtiaika on kiireistä aikaa, kun jou-
lua tehdään tohinalla. Mutta entäpä jos ei jaksa, ei halua 
eikä kiinnosta – jostakin syystä. Ehkä on jäänyt yksin, me-
nettänyt läheisen, ehkä sairaus on vienyt voiman tai tun-
tuu, ettei rahat riitä. Onko silloinkin pakko yrittää laittaa 
joulua? Meistä jokainen voisikin miettiä, mitä adventtiaika 
oikein on. Se on rauhoittumista ja valmistautumista jou-
lun suureen sanomaan, Vapahtajan tulemiseen. Jeesus tu-
lee varmasti meille jokaiselle.  

Irja Askolan sanoin:

Yhä on tuolla tiellä tilaa,
eturivissä paikkoja tarjolla,
mutta syrjästäkin saa seurata
kenenkään hätistelemättä 
totutella siihen,
että on hyväksytty ja
siunauksen arvoinen.
Joukkoon mahtuvat 
kaikki Jumalan luomat:
ne joiden hoosianna
kajahtaa kirkkaasti
mutta myös ne,
joiden innon pettymys sammutti
ja ne, jotka hapuilevat oikeaa säveltä
arasti armon aavistaen.
HOOSIANNA! Leena Loukko

Jorma Hynninen ja Jouni Somero.

Päiväkoti seurakunnan vuokratontille
Pudasjärven kirkkoneuvos-
ton asialistalla oli maanan-
taina 28.11. mm. Seurakunta 
2020-strategia sekä talousar-
vioon liittyviä asioita.

Seurakunnassa tarvitaan 
toiminta- ja taloussuunnitel-
maa, sekä pidemmän aikavä-
lin strategista suunnittelua, 
missä pohditaan esimerkiksi 
5-20 vuoden perspektiivillä 
toiminnan visiota, painopis-
tealueita ja seurakunnan ke-
hittämistä. 

Strategisen suunnittelun 
tavoitteena on uudistaa, jä-
sentää ja ylläpitää toimintaa. 
Kuluvana vuonna hallinnon 
tavoitteeksi oli asetettu seu-
rakunnan strategian laadin-
ta. Kirkkoneuvosto hyväksyi 

Seurakunta 2020-strategian 
kirkkovaltuuston käsiteltä-
väksi.

Vuosien 2012 - 2014 in-
vestoinneiksi kirkkoneuvos-
to ehdottaa hyväksyttäväksi 
Riekinkankaan hautaus-
maan ja kirkon ympäristön 
valaistuksen, kirkon ja hau-
tausmaan paikoitusalueet 
sekä kirkon sisäpuoleen 
kohdistuvat korjaustyöt ja 
mahdollisesti kirkon lämmi-
tysjärjestelmän muutoksen/
uusimisen.

Pudasjärven kaupun-
gin tekninen lautakunta on 
lähettänyt seurakunnalle 
9.5.2011 päivätyn kirjeen:

”Pudasjärven kaupunki 
suunnittelee uuden päiväko-

din rakentamista.
Yhtenä varteenotettava-

na sijoitusvaihtoehtona päi-
väkodille pidämme seura-
kunnan maalla, Puistotien 
varressa, sijaitsevaa raken-
tamatonta tonttia korttelis-
sa 58 ympäristöineen. Ton-
tin tekee houkuttelevaksi 
sen keskeinen sijainti las-
ten kuljetusmatkoja ajatellen 
sekä viereinen Paavalinpuis-
to, joka tarjoaa hyvän ulkoi-
luympäristön.”

Aikaisemmin kirkkoneu-
vostossa käsiteltyä tontin 
vuokrausasiaa ei hyväksyt-
ty, mutta 6.6. kaupungin ta-
lolla pidetyssä tilaisuudes-
sa kaupungin luottamus- ja 
virkamiehistö yhdessä Ou-

lun yliopiston arkkitehtuu-
riosaston professorin Jou-
ni Koiso-Kanttilan kanssa 
kertoivat tarkemmin päivä-
kotiin liittyvistä suunnitel-
mista. Käydyn keskustelun 
jälkeen seurakunnan edusta-
jat lupasivat viedä asian uu-
delleen kirkkoneuvoston kä-
siteltäväksi.

Heinäkuussa tehtiinkin 
päätös myydä maa-alue päi-
väkodin rakentamista var-
ten. Eri asiantuntijatahojen 
kanssa käytyjen keskustelu-
jen ja tarkempien laskelmi-
en perusteella on osoittau-
tumassa, että seurakunnan 
edun mukaista on vuokrata 
maa-alue Pudasjärven kau-
pungille eikä myydä niin 

kuin heinäkuisessa kirkko-
valtuustossa päätettiin.

Kirkkoneuvosto marras-
kuun kokouksessaan päätti 
ehdottaa kirkkovaltuustolle, 
että seurakunta vuokraa Pu-
dasjärven kaupungille vuok-
rasopimuksessa tarkemmin 
määritellyin ehdoin Lie-
vet 10:81 tilasta pinta-alal-
taan noin 4000 neliömetrin 
suuruisen määräalan päivä-
kodin rakentamista varten. 
Vuokrauspäätös vaatii myös 
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulin vahvistuksen.

Jenny Kärki



3nro 49 PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PAINO ALAS PYSYVÄSTI!

www.cambridgeohjelma.fi

Leila laihtui 40 kg 
valmennuksessani

Otan vastaan uusia 
asiakkaita tiistaina

Soita Kaisulle ja varaa aika 
puh. 040 5780 859

Pudasjärven Fysikaalisessa 
hoitolaitoksessa Jukolantie 20

-40 kg

13.12.2011

Jouluksi  Puhdasta. . .
Taivalkosken 

Pesulapalvelu Oy
Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788

Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauppatie 3:sta

Karhupajan Puomihanke on 
järjestänyt tapa- ja etiketti-
koulutusta, johon kuuluva-
na teemapäiväkoulutukse-
na järjestettiin keskiviikkona 
23.11 ruoanlaittokurssi ui-
mahalli Puikkarin ruokasa-
lissa ja keittiössä. Kurssiin 
kuului myös juhlaruokailu 
tarjoiluineen.

Kokkailua etiketin mukaan
Kurssille osallistui kok-

kikouluttajan lisäksi 14 hen-
kilöä Karhupajalta. Koulu-
tusta suoritettiin pienissä 
tiimeissä. Jokaisella tiimillä 
oli omat tehtävänsä. Tavoit-
teena kurssilla oli edistää 
elämässä tarvittavia taitoja.

Kurssilaiset kokkasivat 
hienon menyyn, itsenäisyys-

päiväjuhlallisuuksien mu-
kaan. Alkuruoaksi tehtiin 
parsakaali-maa-artisokka-
keittoa. Maistuvaksi pääruu-
aksi tehtiin poronpaistia ála 
Merja sekä uunissa kypsy-
tettyjä kasviksia sekä paisto-
lientä. Juhlavan kokonaisuu-
den kruunasi jälkiruoaksi 
tehty suklaa-vanilja mousse.

Kouluttajana kurssilla oli 
keittiömestari Leo Mankki-
nen Kuusamon aikuiskou-

Jälkiruokaa jakamassa kokkeina toimineet Tommi Poh-
janvesi, Ville Manninen ja Matti Orreveteläinen. 

Ruokakurssi teemapäivän kouluttajana oli yli 35 vuoden 
kokemuksella keittiömestari Lea Mankkinen. Vasemmal-
la illan isäntä Ville Klemetti ja emäntä Iida Granlund. 

lutuskeskuksesta. Viime ke-
väänä hän oli Karhupajalla 
vetämässä myös nuotio-
ruokakurssia. Tällä kertaa 
Mankkisella oli järjestely-
tehtävissä apunaan työval-
mentaja Merja Taivaloja ja 
projektipäällikkö Jaana Tas-
kila. Isäntänä oli kurssilaisis-
ta Ville Klemetti ja emäntänä 
Iida Granlund.

Heimo Turunen

Valtakunnallisesta juniori-
toiminnasta vastaa Suomen 
Kennelliitto.  Alueellisesti 
Suomi on jaettu 19 kennel-
piiriin , joista jokaisella on 
oma nuorisojaosto sekä nuo-
risovastaava. He järjestävät 
erilaisia koiraharrastukseen 
liittyviä tapahtumia alueen-
sa alle 18-vuotiaille nuorille.

Pohjois-Pohjanmaan ken-
nelpiirin nuorisojaostoon 
kuuluu tällä hetkellä  Anna 
Kaikkonen, Saana Pirinen, 
Terhi Reinikka sekä Jutta 
Jakkila. Nuorisovastaavana 
toimii Jaana Oinas. 

Alueemme nuorisoja-
oston kotisivut löytyävät 
osoitteesta http://www.
freewebs.com/ppnuorisoja-
osto/ ja heidät löytää myös 
Facebookista nimellä Poh-
jois-Pohjanmaan kennelpii-
rin nuorisojaosto. Näistä pa-
koista löytää helposti tietoa 
alueellista nuorisotoimin-

nasta ja ajankohtaisista ta-
pahtumia.

Kesän ajan nuorisojaosto 
on pitänyt joka toinen viik-
ko Junior handler-harjoituk-
sia ja joka toinen viikko on 
tottisteltu Toppilassa. Talvi-
kautena toiminta hiipuu si-
sätilojen puutteen vuoksi 
mutta toivotaan, että tähän 
saisimme jossain vaiheessa 
parannusta ja saisimme esi-
merkiksi paikallisilta koira-
harrastusseuroilta lämmintä 
harrastustilaa silloin tällöin 
koko alueemme nuorten 
käyttöön. Ideoita ja toiveita 
tapahtumista otetaan mielel-
lään vastaan, innokkaita te-
kijöitä unohtamatta. Pienellä 
porukalla isojen juttujen jär-
jestäminen on aina raskasta 
puuhaa.

Kennelliitto järjestää vuo-
sittain useita nuorille suun-
nattuja kilpailuita ja pääla-
jeissa kilpaillaan nuorten 

suomenmestaruuksista. 
Tänä vuonna Oulussa järjes-
tettiin SM kilpailut elokuun 
alussa Oulun Koirakerhon 
toimesta agilityssä ja tokos-
sa. Heinäkuun KV näyttelyn 
yhteydessä oli Junor Hand-
ler-kilpailun SM osakilpailu 
sekä piirimestaruuskilpailu. 
Kaikkiin näihin tapahtumiin 
nuori voi osallistua oman tai 
lainakoiran kanssa.

Sekä Junior handler-kil-
pailussa, tokossa kuin agili-
tyssäkin on kussakin kaksi 
sarjaa: 10-13- ja 14-17-vuoti-
aat. Junior handler kilpailui-
ta järjestetään lähes kaikis-
sa Suomen koiranäyttelyissä 
joita on noin 300. Lajissa on 
myös 20 SM-osakilpailua, 
joiden voittajat kutsutaan 
finaaliin joulukuiseen Suo-
men Kennelliiton Voittaja-
näyttelyyn. Suomenmestari 
lähtee edustamaan maatam-
me ulkomaiseen arvokilpai-

Koiramaista junioritoimintaa
luun. 

Kennelliitto ja kennelpii-
rit järjestävät kesäisin eri-
puolilla Suomea nuorille 
suunnattuja kesäleirejä. Lei-
reillä on tarjolla monipuolis-
ta koiraohjelmaa ja koulutus-
ta. Nuorille koiraharrastajille 
järjestetään myös valmen-
nusviikonloppuja pääla-
jeissa: agility, toko ja Junior 
handler. Valmennusviikon-
loppu järjestetään kussakin 
lajissa kerran vuodessa ja 
sinne kutsutaan huippuasi-
antuntijoita kouluttamaan 
nuoria ja pitämään syventä-
viä luentoja. Lisätietoja lei-
reistä ja valmennusviikon-
lopuista löytyy Kennelliiton 
nuoriso sivustolta netis-
tä sekä Koiramme-lehdestä 
nuorisopalstalta.

Koiramme-lehden nuori-
sopalstalla julkaistaan myös 
nuorten omia juttuja omas-
ta koirasta sekä harrastami-

sesta sen lisäksi että sieltä 
löytyy tietoa nuorisotoimin-
nasta ja harrastumahdolli-
suuksista.

Nuorisovastaavaan voi 
ottaa yhteyttä kaikissa miel-
tä askarruttavissa kysymyk-

sissä ja vielä on hyvää aikaa 
treenailla ulkosalla, joten 
seurailkaa tapahtumia netis-
tä ja Facebookista.

Koiraterkuin Jaana Oinas
Kuvat Sarianna Sarmastola
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Adventtiaika on alkanut ja havahduimme siihen, että 
ensimmäinen vuotemme Morogorossa on ohi. Tänään 
kävimme uusimassa vuokrasopimuksemme. Kaupun-
ki ja ihmiset ovat jo tulleet jonkun verran tutuiksi.

Tämä vuosi on ollut paljon parempi säältään. Sadet-
ta on täällä tullut ja juuri nyt näyttää lyhyt sadekau-
si olevan aluillaan. Myös maasaille tämä on ollut hyvä 
vuosi kun karjalle on riittänyt ruokaa. Hyvä vuosi nä-
kyy myös pihallamme. Viime vuonna oli pelkkää pö-
lyä, nyt on ruohoa ja kukkia.

Adventtiaika alkoi meille ja koko Morogoron hiip-
pakunnalle surun ja järkytyksen merkeissä. Työtove-
rimme, maasaiden parissa työskennellyt saksalainen 
pastori joutui auto-onnettomuuteen matkallaan Dar es 
Salaamista Morogoroon. Hän itse menehtyi ja hänen 
lapsensa loukkaantuivat, toinen lapsista on yhä teho-
hoidossa.

Iloinen asia työyhteisössämme on kieliopettajamme 
ja työtoverimme Jakobon avioliitto sekä molempien 
puolisoiden valmistuminen yliopistosta. He ovat hyvin 
kannustava esimerkki maasaiyhteisölle ja meille muil-
lekin. He ovat ahkeria ja omaa kulttuuriaan arvostavia 
maasaita, joille tulevaisuus toivottavasti tuo mahdol-
lisuuksia työskennellä aktiivisesti oman kansan par-
haaksi. Huomenna juhlimme Morogoron yliopistolla.

Palasimme noin viikko sitten Kambodzhan matkal-
tamme. Osallistuimme Phnom Penhissä kansainväli-
seen kaksikielisen opetuksen seminaariin. Oli uusi ja 
hieno tilanne saada olla samaa työtä tekevien kanssa 
saamassa uutta tietoa ja kuulemassa kokemuksia. Me-
kin tätä työtä on kuitenkin tehty vuodesta 1977 läh-
tien eri vaiheissa! Kambodzhassa ollaan jo paljon pi-
temmällä. Lähetysseurankin tukema RIDE-projekti on 
siellä tehnyt hyvää työtä. Sen sanoi opetusministerikin 
puheessaan.

Oli myös mukava olla Emman vieraana ja tutustua 
hänen työhönsä.

Juuri nyt hiippakunnan toiminta on pysähtynyt su-
run ja järkytyksen vuoksi. Pyrimme kuitenkin tekemään 
joulukuulle suunnittelemamme matkat ja kyäkokouk-
set. Näissä kokouksissa suunnitellaan opettajankoulu-
tusta ja uusien koulujen aloittamista. Noiden kokous-
ten yhteydessä Oskari tapaa pappeja ja evankelistoja, 
sekä sopii yhteisistä kokoontumisista ja aloitettavasta 
koulutuksesta.

Anna on jo matkustanut Suomeen synnytystä var-
ten. Hän viestittelee sieltä, että liikkuminen alkaa jo 
käydä raskaaksi. Harold matkustaa joulukuun puoli-
välissä, jolloin vauvan tulo on jo lähellä.

Me odotamme Emmaa tänne Morogoroon viettä-
mään joulua. Kotoa tuotujen kynttelikköjen ja advent-
titähden myötä mekin päästiin adventin tunnelmaan.

Toivottavasti saatte koko Suomessa valkoisen jou-
lun.

Toivotamme teille oikein hyvää ja siunattua adven-
tin aikaa ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa, sekä alka-
vaa vuotta 2012.

Joulutervehdys 2011

Tervehdys Morogorosta
Anna-Riitta ja Oskari Holmström

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys juhli 40-vuotis-
ta taivaltaan tiistaina 29.11. 
Pudasjärven Seurakuntakes-
kuksessa. Tapahtuma veti 
seurakuntasalin lähes täy-
teen Eläkeliiton paikallisyh-
distyksen jäseniä, sekä arvo-
valtaisia vieraita.

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen historian tapah-
tumista sekä alkuvuosista 
kootun historiikin luki Olavi 
Paloniemi. Juhlapuheen piti 
maaherra Eino Siuruainen, 
joka korosti ikääntyneiden 
elämänkokemuksen tärkeyt-
tä myös nykyajan haasteista 

Eläkeliiton 40-vuotisjuhla
arvokkaissa tunnelmissa

Juhlayleisöä oli seurakuntasali lähes täynnä. Juhlapuhuja Eino Siuruainen etupenkissä kolmas oikealta.

selviämisen kanssa.
- Pudasjärven eläkeläi-

sillä on takanaan elämänta-
rina maamme suurimman 
muutoksen ja huikean ke-
hityksen vuosisadasta. Kes-
kuudessamme on vielä Ve-
näjän tsaarinvallan aikana 
syntyneitä ja maan itsenäis-
tymisen sekä kansalaissodan 
kokeneita. Jokaisella ikäluo-
kalla, jokaisella sukupolvella 
ovat olleet erilaiset haasteet 
ja mahdollisuudet, puhui 
Siuruainen tilaisuudessa. 

Lisäksi ikääntyvien ase-
ma nyt ja lähitulevaisuudes-
sa puhutti sekä Siuruaista, 

että kaupungin tervehdyk-
sen tuomaan tullutta kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittilaa.

Siuruainen oli myös pan-
nut merkille, että Eläkeliiton 
toiminnassa pyritään kehit-
tämään positiivista asennet-
ta. Avauspuheenvuorossaan 
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen puheenjohta-
ja Heikki Heikkiläkin tart-
tui asiaan, ja kertoi kuinka 
eläkeliiton kokoontumisissa 
näitä tavoitteita edistetään 
mukavalla porinalla sekä 
laulun voimalla. Myös juhla-
tilaisuudessa luotettiin lau-

lun voimaan ja komeasti ka-
jahtivat sekä Synnyinmaan 
laulu että Kymmenen vir-
ran maa. Musiikkia kuultiin 
myös mm. Kansalaisopiston 
mieskuorolta.

Seurakunnan tervehdyk-
sen toi kappalainen Juha 
Kukkurainen ja eläkeliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
tervehdyksen toi puheenjoh-
taja Lauri Knuutila. Tapah-
tumassa kuultiin myös Pirk-
ko Polven runonlausuntaa, 
Aira Siuruainen-Kalliolan 
yksinlaulua sekä Keijo Pii-
raisen urkumusiikkia.

Ansiomerkkejä ja kunnia-
mainintoja jaettiin suurel-
le porukalle. Kalle Liikanen 
sai upean ja erityisesti häntä 
varten säilytetyn rottinkiko-
risteisen kävelykepin, vaik-
ka tarvetta sille ei vielä näyt-
tänyt olevan, mutta onpahan 
komea katsella.

Myös kultaisen ansiomer-
kin saanut Liisa Putula sai 
myös vapaaehtoistoiminnan 
ansiomerkin, hänen aktiivi-
sen yhdistystyönsä ja omis-
tautuneisuutensa ansios-
ta. Putula sai myös kunnian 
lausua tilaisuuden päätössa-
nat, jonka jälkeen vielä juo-
tiin kakkukahvit seurakun-
takeskuksen ruokalassa.

Jenny Kärki

Kuvassa kulta- ja hopea-ansiomerkkien, liiton viirien sekä kunniajäsenen arvonimen saaneet. Takarivi vasemmalta: 
Kalle Liikanen, Olavi Paloniemi, Teuvo Törmänen, Jorma Alatalo, Väinö Lybeck, Heikki Heikkilä, Hannu Luukaslam-
mi ja Risto Hiltula. Eturivi vasemmalta: Liisa Putula, Terttu Haapakoski, Sirkka Åkerlund, Tyyne Lybeck, Terttu Laak-
konen ja Yrjö Niskala.

Eläkeliiton kokoontumisissa tavoitellaan positiivista asennetta, niin myös 40-vuotis-
juhlassa.
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Lukijan kynästä

Sammelvuo jatkaa urheiluseuran puheenjohtajana
Pudasjärven Urheilijat piti-
vät perjantaina 2.12. liikun-
tahallilla sääntömääräisen 
syyskokouksen, jossa pal-
kittiin ansioituneita seuran 
urheilijoita ja muita jäse-
niä. Puheenjohtajana jatkaa 
Seppo Sammelvuo. Johto-
kunnan kaudelle 2012-2013 
tulivat valituiksi Antti Här-
könen (Tarja Tolonen), Paa-
vo Ervasti (Vesa Pesälä), Eila 
Puurunen (Mirja Keskiaho). 
Eila oli ennen varajäsen, Mir-
ja uutena varajäseneksi. Jä-
seninä jatkavat Heino Ruus-
kanen (Arto Kuurola, uusi), 
Kirsi Kipinä (Jaana Valkola) 
ja Aini Seppänen (Jouni Piri). 
Toiminnantarkastajina jatka-
vat Antti Lehto ja Aimo Pie-
tilä, varalla Juhani Rajavaara 
ja Arto Ylilehto. 

- Nyt on päättymässä seu-
ran historian 66. toiminta-
vuosi. Summauksena edel-
liseltä kaudelta voi to-deta, 
että sato on ollut varsin hyvä 
ja runsas, onnistumisia on 
tullut monelta sektorilta. 
Monien seu-ran tapahtumi-
en, kuten Kesäpilikin ja Poh-
jantähtigamesin järjestelyistä 
on saatu kiitosta. Myös Jyrk-
käkosken ehostaminen on 
onnistunut hyvin ja seuran 
talous on kehittynyt myön-
teisesti, totesi puheenjoh-
tajana jatkava Seppo Sam-
melvuo. Hänen mukaansa 
tärkeänä tekijänä on myös 
seurahen-gen kohentumi-
nen.

-Vuonna 2012 ohjelmassa 
on Jyrkkäkoskihanke, jolle 
on haettu rahoitusta, ja jos se 
saadaan niin Jyrkkäkosken 
taso ottaa taas ison loikan 
ylöspäin ja lisää talkootyö-
tä on luvassa, Sammelvuo 

lupaa. Liikuntatyöryhmään 
toivottiin lisää sykettä ja pa-
nostusta valmentajien sekä 
ohjaajien koulutukseen. 
Myös tiedottamisesta pyri-
tään pitämään enemmän jat-
kossa huolta.

Lisäksi puheenjohtajaa ja 
koko seuraa puhuttaa ensi 
vuonna järjestettävät SM-
tason maastojuoksu-kilpai-
lut, joita juostaan myös Jyrk-
käkoskella. Tapahtuma saa 
suurta huomiota kansallises-
ti, ja siitä lähetetään suora te-
levisiolähetys, joten urheilu-
seuralle riittää haastetta sekä 
jännittäviä hetkiä.

Kisojen järjestämistä var-
ten tapahtumalle kasataan 
järjestelytoimikunta, jo-
hon valitaan edustajat ki-
san jokaiselta toimialueel-
ta. Tapahtumalla edistetään 
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntamatkailua ja samalla 
paikkakunnan yrityksillä on 
mahdollisuus valtakunnal-
liseen markkinointiin. Myös 
Jyrkkä-kosken alueen ul-
koilualueet kokevat samalla 
suuren luokan kehitystä.

Tapahtumassa jaettuja 
kunniamainintoja oli mm. 
vuoden nuori ohjaaja Paula 
Häyrynen, vuoden valmen-
taja Arto Kuurola, vuoden 
huoltaja Kauko Tervonen, 
vuoden sidosryhmä Turve-
ruukki / Aulis Martinmäki, 
esimerkillinen urheilija San-
na Kokko, taistelijan malja 
Santeri Hyvärinen, vuoden 
talkoomies Raimo Sutinen, 
vuoden talkoonainen Ritva 
Kujansuu ja vuoden maala-
ri Olavi Leinonen.

Jenny Kärki, 
kuvat Piia Korvala

PuU:n vuoden urheilijapal-
kinnot: Tero Koivula hiihto, 
Olavi Leinonen mäkihyppy, 
Aleksi Härkönen suunnis-
tus, Inka Kipinä voimistelu, 
Heikki Kuurola yleisurheilu, 
Ella-Mari Liukko uinti, Arto 
Kuurola valmentaja. Ku-
vasta puuttui vuoden len-
topalloilija Mikko Sammel-
vuo.

Valmennusapurahan saaneet urheilijat: Timo Kokko, Arto Kuurola, Taneli Härkönen, Janne Moilanen, Heikki Kuurola, 
Heidi Ylilehto, Santeri Hyvärinen, Lasse Moilanen ja Aleksi Härkönen. Mikko Sammelvuo puuttui kuvasta.

Vuoden urheilutekopalkinnon voittivat ensimmäistä kertaa joukossa olleet Jukolan viestin nuorten viestijoukkue sekä 
Heikki Kuurola keihään SM-hopean ansiosta. Lisäksi tilaisuudessa palkittiin vuoden jaosto, jonka palkintoa oli vas-
taan ottamassa Antti Härkönen.

Kunnan vakauttamisohjelman loppunäytös näyteltiin 
29.11.2011 Syötteellä, jossa kunnanhallitus käsitteli tekni-
sen toimen organisaatiouudistusta ja siihen liittyviä järjes-
telyjä. Nyt näyttää siltä, että kunnanhallituksen jäseniltä 
on unohtunut se, millainen sopeuttamisohjelma on hyväk-
sytty yksimielisesti ja nimikirjoituksilla vahvistettu ja val-
tuusto on sen hyväksynyt yksimielisesti 14.4.2009. Lyhy-
esti sanottuna sen ohjelman viesti kuuluu ”kunnan talous 
on saatava tällä vaalikaudella kuntoon ja kaikki kunnan 
hallintokuntien organisaatiot on valmisteltava sellaisik-
si, että ne vastaavat tulevaa tarvetta palveluiden ja hen-
kilöstön suhteen.”  Kunnanhallitus toimii ohjausryhmänä. 
Kunnanjohtajalla ja johtavavilla viranhaltijoilla on vastuu 
valmisteluista, jota he ovat ansiokkaasti tehneet hallituk-
sen ohjeistusten mukaisesti.

Ikäviä päätöksiä on jouduttu tekemään esim. sivistys-
toimen virkajärjestelyt sekä matkailuasiamiehen irtisano-
minen. Teknisen organisaation käsittely on viivästynyt 
alueurakan uudelleen kilpailuttamisen vuoksi. Kuiten-
kin on yli neljäkymmentä työntekijää siirretty kunnan 
palkkalistoilta pois. Tällä hetkellä teknisen puolen joh-
tamisjärjestelmää ollaan uusimassa teknisen johtajan ja 
kunnanjohtajan esitysten mukaisesti. Nyt kuuluu väite 
kunnanhallituksen jäseniltä, että kunnanhallituksessa pää-
tettävänä oleva asia ei olisi ollut vakauttamisohjelman mu-
kainen. Suora lainaus vakauttamisohjelmasta, joka koskee 
teknistä osastoa: ”Kaupunginjohtajan johdolla valmistel-

Talouden vakauttamissopimuksessa vielä töitä
laan ja toteutetaan teknisen toimen kaupungintalolla ole-
va organisaatio niin, että organisaatio vastaa tulevaa tar-
vetta. Vähennystarve kohdistuu kolmeen suunnittelijaan/
esimiestason ylempään toimihenkilöön ja toimistotyönte-
kijään (-4 htv)”. Tämän ohjelman mukaisesti viranhaltijat 
ovat esityksensä tehneet ja valmistelleet myös organisaa-
tion sen mukaisesti.

Teknisen puolen työntekijät on siirretty yksityiselle sek-
torille, mutta kunnanhallituksen päätöksellä johtajuus säi-
lyy. Voidaan kysyä, onko hallintokuntien henkilöstöjärjes-
telyt tämän päätöksen jälkeen viety tasapuolisesti. Tämän 
vuoden talousnäkymät ovat sikäli hyvät, että 11 vuoden 
jälkeen kunnan tilinpäätös voisi olla plusmerkkinen. Mie-
lestäni meillä ei ole edelleenkään varaa siihen, että teetä-
tetään sellaisia töitä, jotka eivät kuulu kunnan tehtäviin. 
Meillä on sosiaalipuoli, johon tarvitaan tekeviä käsiä. Käy-
kää hyvät ystävät katsomassa terveyskeskuksen vuode-
osastolla, vanhushuollon yksiköissä ja haastatelkaa koti-
palvelujen henkilökuntaa. Siellä tarvitaan tekeviä käsiä 
välittömästi, kun talous antaa vähänkään myöten. Sinne 
on lisättävä henkilökuntaa. 

Tämän alueen kunnossapitämiseksi olen ollut mukana 
tekemässä vakauttamisohjelmaa. Meillä on edelleenkin ta-
loudellinen tilanne sen verran vakava, että Vihannin koh-
talo on yllättävän lähellä. 

Paavo Tihinen

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

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

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

Hyvien kuvien takana

FOTO-LAATUKUVAN 
JOULUKUUN TARJOUKSET

www.pudasjarvi-lehti.fi
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JÄÄLYHDYT

KESKIVIIKON
EXTRA:

 
OLLI PAISTINPANNU 
LASIKANNELLA

26 cm

13,90

AURINGONKUKAN-
SIEMEN

10,-
HEHKULAMPUT

AUTON
LUMIHARJA+RAPA

1,-

BISTONHEAD III OLUT 
10X0,33l 4,6%

KUITULIINA TINTTI
TALIPALLOT

alk.

HOX!

LUMILINGOT AGGREGAATIT

HATTARA- 
SANKOT

COFFEE KAHVI
500g

10,-

TORSTAIN
EXTRA:

PERJANTAIN
EXTRA:

säkki

10 kg

LAUANTAIN
EKSTRA:

40 ja 60 w 10 kpl
3 pkt

SUNNUNTAIN
EXTRA:

9,95 ltk 1,99 pkt

6 kpl

6,-

19,50

ELECTRO GEAR
Pakkasvahti 400w

24,90
6 rullaa

1,- pkt

6 kpl
HIIREN JA ROTAN
MYRKYT MEILTÄ

HOX!
LVI -TARVIKKEET MEILTÄ

HOX!
LAAJA SÄHKÖTARVIKEVALIKOIMA

alk.

995,-

10,-

2470,-

4 kpl

 kpl
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Pudasjärven Yrittäjät ry

Hyvin toimiva aktiivinen 
paikallisyhdistys on koko 
edunvalvontajärjestömme 
tärkein lenkki. Olemme ai-
noa elinkeinoelämän järjestö, 
jolla on edunvalvontaorga-
nisaatio jokaisessa kunnassa, 
ja paikallisyhdistyksen ak-
tiivinen toiminta tuottaa tu-
loksia. 

Paikallisyhdistykset ovat 
helposti lähestyttäviä ja yrit-
täjän tukena arjessa omalla 
paikkakunnallaan.Ne tarjo-
avat hyvän sosiaalisen ver-
koston toisiin alueen yrit-
täjiin tapahtumillaan ja 
koulutuksillaan, mutta niis-
sä tehdään myös tärkeää 
edunvalvonta työtä. Paikal-
lisyhdistyksen tärkein edun-
valvonnan kohde on oma 
kunta.  Se, miten kunta hoi-
taa omaa elinkeinopolitiik-
kaansa vaikuttaa suoraan 
kunnan yrittäjien arkeen. 
Hoituuko kaava- ja lupa-asi-
at joustavasti ja yrittäjyyt-
tä ymmärtäen?  Ovatko alu-
een koulutusasiat kunnossa 
ja yhteistyöstä huolehdit-
tu elinkeinoelämän kans-
sa?  Otetaanko pk-yrittäjät 
huomioon kunnan tarjous-
kilpailuissa?  Kuinka yritys-
lähtöistä on yleensä kunnan 
päätöksenteko?  Tässä esi-
merkkejä asioista, jossa pai-
kallisyhdistykset ovat oman 
paikkakunnan yrittäjien tu-
kena osaltaan tuomassa nä-
kemystä päättäjille.

Paikallisyhdistysten nä-
kökulmaa kaivataan ja tar-
vitaan ja onneksi sitä myös 
pyydetään. Kannattaa muis-
taa, että se on myös aina aito 
yrittäjänäkökulma, yhdis-
tysten toiminta on nimittäin 
pääsääntöisesti yrittäjien har-

PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen esittämässä 
aluejärjestön ensi vuoden toimintasuunnitelmaa marras-
kuussa vuosikokouksessa Syötteellä Pudasjärvellä.

Paikallisyhdistykset ovat 
yrittäjäjärjestön sydän

Pudasjärvi YRITTÄÄ
PUDASJÄRVEN YRITTÄJÄT RY:N LIITE JOULUKUU 2011 49/2011PUDASJÄRVI-LEHDEN ERIKOISNUMERO

teilla.  Vapaaehtoisten yrittä-
jien, jotka näkevät yrittäji-
en edunvalvonnan ja oman 
kunnan yritysten toiminta-
edellytysten parantamisen 
tärkeäksi.  Yrittäjän arki on 
kiireistä ja siksipä itse kunni-
oitankin suuresti tätä vapaa-
ehtoisvoimavaraa joka meil-
lä paikallisyhdistyksissä on. 

Kiimingin Yrittäjät täyt-
tivät juuri 30 vuotta. Onnea 
yhdistykselle! Toivotan yh-
distykselle myös jatkossa 
tekemisen riemua ja onnis-
tumisia. Yhdistyshän ei mi-
hinkään lakkaa vaikka Kii-
mingin kunta lakkaakin 
olemasta ja syntyy 5 kunnan 
uusi Oulu. Suomen Yrittäjien 
ja aluejärjestön kanta kunta-
liitoksissa on vahvistaa edel-
leen paikallisuutta ja tukea 
kuntaliitoskuntien paikallis-

yhdistyksiä säilyttämän toi-
mintansa. Uudella Oululla 
on suuret haasteet edessään. 
Kuinka uusien kaupungin-
osien eri yrittäjyyttä tuetaan 
ja edistetään tasapuolises-
ti, on iso kysymys. Paikallis-
yhdistykset ja niiden toimin-
ta on tällaisessa tilanteessa 
entistä tärkeämmässä ase-
massa ja edunvalvontaa tar-
vitaan yhä laajemmassa mit-
takaavassa.

Yrittäjäverkosto on avoin 
kaikille yrittäjäjäsenille. Tule 
mukaan aktiivisesti toimin-
taan ja anna siten oma pa-
noksesi alueesi yrittäjyyden 
kehittämiselle.

Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjät

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

Suksipaketit
sis. sukset, siteet, 

monot
alk.

99,-

Edellisen
kauden

luistelusuksia

-50%
ovh.

Bauer

49,50
Jääkiekko-

luistin

(59,90)

Talvi-
liikuntaan

Plussaa ostoksistasi

PU-käsiteltyä nailonia ja näin 
täysin vedenpitävä, mutta 

silti hengittävä.

149,50
(299,00)

Abu Garcia
talvikalastusasu

Loput
kellunta-asut

-50%

Salomon Equipe 8X,
Vitane 8X microgrip

199,-
(249,-)

 Peltonen Nanogrip Astra
199,-

(259,-)

Voiteluvapaat sukset 
koko perheelle

Oulunkaaren kuntayhtymä 
aloittaa uuden Yrityskaa-
ri -hankkeen, jos Euroopan 
sosiaalirahasto myöntää sil-
le rahoituksen. Tavoitteena 
on tukea lähes kahtasataa 
Iin, Pudasjärven, Utajärven 
ja Vaalan yritystä. 

Oulunkaaren alueella pe-
rustetaan vireästi uusia yri-
tyksiä. Jotta uudet yritykset 
pääsevät kasvuun, ne tarvit-
sevat sekä yhteisiä että yri-
tyskohtaisesti räätälöityjä 
asiantuntijapalveluita. Han-
ke antaa tukea ja valmen-
nusta muun muassa mark-
kinointiin, tietotekniikan 
hyödyntämiseen sekä talou-
den suunnitteluun. Hanke 
tukee myös pitempään toi-

Oulunkaarella 
Yrityskaari 
-hanke

Halu lisätä paikallista 
ja uusiutuvaa ener-
giaa
Ympäristökysymykset kiin-
nostavat yrityksiä yhä enem-
män, joten hanke ohjaa kes-
tävään liiketoimintaan ja 
paikallisenergian hyödyntä-
miseen.

- Uusiutuva energia on 
seudun uusi kasvava toimi-
ala, jolla voisi olla merkit-
tävä työllistävä vaikutus, 
suunnitelmassa todetaan. 

Tarkoitus on tehdä tiivis-
tä yhteistyötä muun muassa 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Bioenergiapörssi-hankkeen 
kanssa. Hankkeessa lisätään 
paikallisen rangan ja hak-
keen käyttöä muun muassa 
internettiin luodun huuto-
kauppasivuston avulla.

Yrityskaari-hanke kestää 
vuoden 2013 loppuun. Sen 
kokonaiskustannukset ovat 
reilut 660.000 euroa, josta 
Oulunkaaren ja jäsenkuntien 
osuus on yhteensä 98.000.

Oulunkaari tiedotus

Ilkka Pirttikoski 
puhumassa Pu-
dasjärvellä Yrit-
täjäillassa reilu 
vuosi sitten. 

mineita yrityksiä tarjoamal-
la asiantuntija-apua esi-
merkiksi innovaatioiden 
tuotteistamiseen, tuotannon 
kehittämiseen, henkilöstön 
osaamiseen ja kansainvälis-
tymiseen. 

- Yritysten menestyminen 
on tärkeimpiä asioita myös 
Oulunkaaren menestymi-
selle. Yrityskaari-hankkeella 
autetaan yrityksiä menestyk-
sen tiellä – näin Oulunkaa-
ri auttaa itseään, toteaa seu-
dullinen yritysasiamies Ilkka 
Pirttikoski. 

Hankkeella tavoitellaan 
monipuolisempaa elinkeino-
rakennetta, 20 uutta yritystä 
ja 80 uutta työpaikkaa. Lisäk-
si hankkeen avulla yritykset 
voivat verkottua helpommin 
ja oppivat hyödyntämään 
julkishallinnon tarjoamia 
palveluita. Myös yrityskum-
meja hyödynnetään. 

- Yrityskaari-hankkeen 
tarjonta on niin laaja, että 
tuskin on mitään toimialaa, 
jonka yrityksille hankkeel-
la ei olisi tarjottavaa asian-
tuntijakonsulttiensa kautta, 
Pirttikoski toteaa. 
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Pudasjärven Yrittäjiin on 
liittynyt viime kesästä läh-
tien kymmenen uutta jäsen-
tä. Kaikkiaan jäseniä on täl-
lä hetkellä 135. Toivotamme 
uudet jäsenet tervetulleeksi 
mukaan Pudasjärven Yrittä-
jien toimintaan!

Annin Patinapuoti & Om-
pelimo yrittäjänään Anna-
mari Kouva tekee sekä om-
pelimo- että suutarointitöitä 
sekä valmistaa ja myy uusio- 
ja kierrätystuotteita sekä pi-
tää monipuolista kirpputo-
ria.

Biopojat Oy:n Marko Vä-
häkuopus on erikoistunut 
bioenergian tuotantoon.

Hautaus- ja Kukkapalve-
lu Räisänen Ay yrittäjänään 
Matti Räisänen pitää hauta-
us- ja kukkapalveluliikettä 
Kurenalla.

Jomison Oy on Sanna 
Kimpimäen rinneravintola- 
ja caravan-alueen pyörittä-
miseen omistautunut yritys.

Kokkopeat Oy:n Risto 
Kokko tekee Kokkokylältä 
käsin koneurakointipalve-
luita.

Koulutettu hieroja Jen-
ni Uusi-Illikainen toimii Pu-
dasjärvellä hierontapalvelui-
den parissa.

Pölkky-Pojat Oy, jon-
ka nuorena yrittäjänä toimii 

Uusia jäseniä
Tuomo Hanhisuanto, toimi-
alanaan bioenergian korjuu 
ja lähikuljetus.

Särkelä & Mattila Oy:n 
Valto Särkelän toimenkuva-
na on raivaus, purku ja poh-
jarakentaminen.

Tmi Leena Kokko yrittä-
jänään Marja Kokko toimii 
kahvilayrittäjänä tapahtu-
missa ja toreilla sekä myy il-
mapalloja toritapahtumissa.

Tmi Pentti Puhakka on 
yhdessä vaimonsa Laura Pu-

hakan kanssa KoillisParkki 
huoltamo, kahvio, autojen- 
ja koneiden tarvikemyymä-
lä yrittäjänä. 

Virven Kotitoimisto 
Tmi:n Virve Kaarre tekee il-
moitusmarkkinointia lehtiin 
sekä hakemistoihin ja lisäksi 
myy magneettikoruja, kos-
metiikkaa sekä hyvinvointi-
tuotteita.

Jenny Kärki
Kuva Heimo Turunen

Virve Kaarre oli esittelemässä ja myymässä viime kesä-
nä magneettikoruja. Kuva otettu Kiiminkipäiviltä elokuun 
alussa.

Kaijala Ky Pudasjärven 
Vuoden Yrittäjä

Pekka ja Teemu Kaijala.

- Joulukauppa on lähtenyt 
jo ihan mukavasti käyntiin. 
Pikkujoulu- ja joululahjoja 
on paketoitu, M-Tavarata-
lo Pudasjärven yrittäjistä iäl-
tään keskimmäinen eli Jari 
Ranua kommentoi joulun-
alustunnelmia. Jouluun on 
sen verran vielä aikaa, että 
lahjavalikoimat ovat juuri 
nyt parhaimmillaan.

 – Kun hyvissä ajoin liik-
keellä lahja-asioissa, niin 
todennäköisimmin onnis-
tuu saamaan juuri sen ha-
luamansa lahjan. Eikä ole 
pakko tehdä ostopäätöksiä 
viime hetken kiireessä, Jari 
vielä jatkaa. 

M-Tavaratalon valikoi-
missa on ainakin valinnan-
varaa, sillä saman katon alta 
löytyvät elintarvikkeiden ja 
taloustavaroiden lisäksi rau-
takauppatavarat, -tarvik-
keet ja työkalut, tekstiilit ja 
jalkineet, lelut ja kemikalio-
tuotteet, ja hännänhuippuna 
toimistotarvikkeet ja vapaa-

Lahjakortti helpottaa joululahjan valintaa
ajantuotteet.

Ja jos valinnanvaikeus is-
kee ja päättäminen menee 
vaikeaksi, niin lahjakort-
ti pelastaa tilanteen. Se on-
kin viimeaikoina ollut pal-
jon käytetty lahja. Ostajalle 
se on helppo ja turvallinen. 
Hukkaostoksen vaaraa ei 
ole, kun lahjan saaja saa itse 
valita itselleen parhaiten so-
pivan tuotteen.

M-Tavaratalossa asiak-
kaalla on hyvä mahdollisuus 
löytää oikeaa lähiruokaa. 

– Kyllähän siinä perää on. 
Ketjuhan on, niin kuin ni-
mikin sanoo, M Itsenäiset 
Kauppiaat Oy, elikkä me ol-
laan itsenäisiä ja itse me pys-
tytään tosiaan vaikuttamaan 
tasan tarkkaan mitä valikoi-
missa pidetään.

Varmimmin lähiruokaa 
löytyy leipä- ja kalavalikoi-
mista.

M-Tavaratalon yrittäjä-
veljekset ottivat kaupan hoi-
taakseen sukupolvenvaih-

doksen jälkeen reilut neljä 
vuotta sitten. Tosin kaikki 
he olivat kasvaneet pikku-
pojista lähtien kauppiaiksi 
oman perheen perheyrityk-
sessä. Vaikka jokainen te-
kee kaupassa kaikkea, mitä 
tarvitaan, niin jonkinlaisia 
osaamisen painoalueita itse 
kullakin on. Nuorin eli Tapa-
ni Ranua on elintarvikepuo-
len hommissa, Jyrki Ranua 
hoitaa vahvimmin rauta-
kauppa- ja työkalutarjonnan, 
veljeksistä keskimmäinen eli 
Jari hoitaa etupäässä kaupan 
taloutta ja hallintoa. 

Veri veti miehet kaupan 
alalle ja yrittäjiksi niin suo-
raan, että he eivät vieraan 
palveluksessa ehtineet olla 
laisinkaan. 

– Kaupallisen puolen 
koulut käytiin ja sitten siitä 
on tultu ja alettu töihin, Jari 
summaa. Eipä siihen tur-
hia mutkamatkoja ole väliin 
mahtunut.

Esko Leipälä

Pudasjärven Vuoden yrittä-
jäksi Pudasjärvellä on tänä 
vuonna valittu Varastotiel-
lä toimiva Konepaja Kaija-
la Ky. Yritys on perheyritys, 
jonka omistajia ovat isä ja 
poika, Pekka Kaijala ja Tee-
mu Kaijala, molemmat syn-
tyjään pudasjärveläisiä. 

Kuljetus Kaijala Ky sai en-
sin alkunsa kesällä -98. Yri-
tys. jossa olin palkollisena, 
tarjosi mahdollisuutta ostaa 
kalustoa töineen, sillä he su-
pistivat omaa toimintaansa, 
kertoo poika Teemu Kaijala. 
Kuljetusliikkeen rinnalle he 
perustivat Pudis Metal Ay:n 
syksyllä 2003 tarjoamaan ko-
nepajapalveluita muillekin 
kuljetusalan yrittäjille. Vuon-
na 2004 nämä kaksi yritystä, 
Kuljetus Kaijala Ky ja Pudis 
Metal Ay, yhdistettiin yti-
mekkäästi Kaijala Ky:ksi. 

Kaijala Ky on perheyritys, 
joka työllistää omistajiensa 
lisäksi 8-9 työntekijää. Työn-

tekijöihin kuuluvat myös Pe-
kan nuorempi poika Heikki, 
sekä Teemun vaimo Minna. 

Yrityksen toimialana on 
konepaja ja kuljetustoimin-
ta. Teemu Kaijala kertoo ve-
tävänsä projekteja konepa-
jan puolella, muun muassa 
hake- ja turvekonttien teon 
parissa. Nämä hommat hän 
sanoo oppineensa käytän-
nön kautta. Korjaamotoimin-
taan kuuluvat huolto, korja-
us, varaosat ja öljynvaihdot. 
Kuljetuspuolella kuljetetaan 
pääosin sahateollisuuden 
tuotteita, sekä kaikenlaista 
rahtia ympäri Suomen, pää-
sääntöisesti kuitenkin 400 
kilometrin säteellä Pudasjär-
veltä. 

-Isäukolla on ainakin vie-
lä toimitusjohtajan nimike, 
naureskelee Teemu työnja-
osta kysyttäessä. Yhteinen 
yritys työllistää molemmat 
vähintäänkin kokopäiväi-
sesti. 

-Nykyään tuntuu, että jat-
kuvasti on sesonkeja ja vii-
konloppujakin tulee oltua 
töissä, sanoo Pekka. 

Kaijala Ky:n toiminta on 
ehtinyt levittäytyä jo yhden 
teollisuushallin parren alu-
eelta koko hallin laajuiseksi, 
mutta aina on mielessä pien-
tä lisälaajennusta Kaijalan 
miehet kertovat. 

-Varastotilaa tarvitaan 
tällä hetkellä lisää eli on 
suunnitteilla laajennus ja 
lämmitysjärjestelmän muut-
taminen hakkeelle, sanoo 
Teemu. 

Pekka Kaijala kertoo eh-
tineensä tehdä monenlais-
ta ennen oman yrityksen 
perustamista. Hän on työs-
kennellyt metsurina, raken-
nuksilla, konepajahommis-
sa, hitsausalalla ja autoalalla, 
joka on aina ollut lähimpä-
nä sydäntä. Veri on myös 
vetänyt Pudasjärven Yrittä-
jät ry:n hallitukseen, jossa 
hän istuu kolmatta kauttaan, 
Pudasjärven kuorma-autoi-
lijoiden hallitukseen, sekä 
Oulun Läänin kuorma-auto-
liiton hallitukseen. Vuoden 
yrittäjä palkinnon Pekka sa-
noo olevan hyvä kannuste 
ja huomionosoitus, jolle hän 
antaa suuren arvon. Teemu-
kin sanoo huomionosoituk-
sen tuntuvan mukavalta.

Itsenäisyyspäivän tienool-
la julkistettiin Pekka Kaija-
lalle myös tasavallan presi-
dentin myöntämä Suomen 
valkoisen ruusun 1. luokan 
mitali kultaristein.

Henna Hay 
Kuvat Heimo Turunen

Pekka ja Sirkka-Liisa Kaijala ottivat vastaan Pudasjärven Vuoden Yrittäjän palkinnon 
Pudasjärven Yrittäjiltä ja Pudasjärven kaupungilta. Kaijala Ky:n toisella osakkaalla Tee-
mu Kaijalalla ei ollut mahdollisuutta osallistua palkitsemistilaisuuteen koska hän oli sa-
manaikaisesti vaimonsa Minnan kanssa yhteistyökumppanin pikkujouluissa Kuusa-
mossa. 

8

Yrittäjäveljekset ovat hoitaneet M-Tavarataloa reilut neljä vuotta. Vasemmalta Tapani, 
Jyrki ja Jari Ranua.
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Heikki Parkkila jatkaa Yrittäjien puheenjohtajana

Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Heik-
ki Parkkila. Hän on hoita-
nut tehtävää kesästä 2010 
lähtien. Valinnan teki yk-
simielisesti lauantaina 3.12 
kokoontunut yhdistyksen 
syyskokous.  Hallituksen lu-
kumäärää lisättiin seitsemäs-
tä yhdeksään. 

Uusina jäseninä hallituk-
seen valittiin Marko Rau-
tio Kaappi- ja Levypalvelu 
Rautio Oy, Aila Helve AH-
Telepiste ja Heimo Turu-
nen Pudasjärvi-lehti Oy sekä 
jatkamaan erovuorossa ol-
leet Aune Ekdahl Pudasjär-
ven Kirjakauppa ja Aki Nie-
mitalo A&A Niemitalo Oy. 
Muut hallituksen jäsenet 
ovat; Pekka Kaijala, Timo 
Vähäkuopus, Pirjo Haapa-
la ja Teija Sarajärvi. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi 
Teuvo Perätalo ja sihteerinä 

Pirjo Haapala. Kokoukseen 
osallistui kolmisenkymmen-
tä henkilöä noin 20. yrityk-
sestä. 

Kokouksen jälkeen oli Pu-
dasjärven yrittäjien ja Pudas-
järven Kuorma-autoilijoiden 
yhdessä järjestämä pikku-
joulu Hotelli-Ravintola Ku-
renkoskessa. 

Osallistujat lausuivat ter-
vetulleeksi juuri tehtävässä 
jatkamaan valittu yrittäjien 
puheenjohtaja Heikki Park-
kila ja Kuorma-autoilijoiden 
puheenjohtaja Tapio Poijula. 
Pikkujoulupuheen piti kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila johdattaen samalla oh-
jelman Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjän palkitsemiseen.  

-Kaupungin tehtävä-
nä on yleisten yrittäjyyden 
edellytysten luonti, neuvon-
ta, suunnittelu ja ideointi. 
Kaupunki voi ohjata yritys-

toimintaa kaavoituksella ja 
maankäytöllä, johon kuuluu 
myös kunnallistekniikka. 

Erityisesti Daavittila mai-
nitsi meneillään olevan joki-
varsien rantayleiskaava kaa-
voitushankkeen, jossa 400 
km matkalla etsitään hy-
viä rakennuspaikkoja, joka 
tuo uusia mahdollisuuksia 
maanomistajille sekä tonteil-
le rakentajille. Kaavoituk-
sessa ja maankäytön suun-
nittelussa painopisteenä on 
Kurenala, Syöte ja jokivar-
ret. 

Ohjelmaa esitti Pudas-
järven ammattikoulun mat-
kailulinjan oppilaat opettaja 
Ari-Pekka Niemisen joh-
dolla. Illan tansseissa esiin-
tyi tanssiorkesteri Nelituuli 
Kuusamon Käylästä. 

Heimo Turunen

Joulupukeilla on tässä hieman epäselvää, ovatko oikeita vai vääriä vai valepukkeja todistuksista huolimatta. Ammat-
tiopiston matkailulinjan oppilaat esiintymässä. 

Syyskokous kokosi reilut 30 osallistujaa. Kokouksen päätyttyä yhdessäoloa jatkettiin 
pikkujoulun merkeissä. 

Pudasjärven kuorma-autoilijat viettivät pikkujoulua yhdessä Pudasjärven Yrittäjien 
kanssa.

Tanssiorkesterina esiintyi Nelituuli Kuusamon Käylästä soit-
taen hyvää tanssimusiikkia. Esiintyjät vasemmalta: Juha 
Hämäläinen kitara ja laulu, Jouni Räisänen Basso, Marko 
Niemelä rummut  ja Taito Uutela harmonikka ja laulu.

Pudasjärven Vuoden Yrittäjä Kaijala Ky:n Pekka ja Sirkka-Liisa Kaijalan palkitsivat 
Heikki Parkkila, Pirjo Haapala ja Kaarina Daavittila. 

Meiltä maahantuojan 
valtuuttamat huollot:

Vaihtokelkat:
Lynx Ranger 550 F, 
vm. –07, 4350 km, 5500€

Lynx Rave SC 600 E-TEC, 
vm. –11, 4500 km, 8800 € 
(alv. väh.kelp.)

Polaris 600 Touring,
vm. –04, 8090 km, 4490 €

Ski-Doo Grand Touring 600, 
vm. –00, 9666 km, 3750 €

Ski-Doo Tundra LT 550F, 
vm. –10 501 km, 6900€ 

XPS Mineraaliöljy

XPS Semisynt. öljy 

Nyt kelkkailemaan!

Meiltä mieleiset 
lahjat kelkkaväelle!

18,90

28,90

myynti@pienkonehuolto.fi
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi            
Palvelemme arkisin 08.00 - 17.00

p. 08-822007

Joulu
on tarinan taikaa

Joulupostimerkkejä meiltä !

MAAILMAN ELÄIMET
ÄÄNESSÄ
Kirjassa äänilaite, jolla voi 
lukiessa kuunnella myös 
eläinten ääniä.

29,90

19,-

Avoinna
7.12-24.12
Ma-Pe 9-18
La 9-14
Su 12-16
Jouluaattona 
9-12

Kauppatie 3 • 93100 Pudasjärvi
Puh: 0440 821 040
pudasjarven.kirjakauppa@gmail.com

HIT THE HAT!
LAUTAPELI

MYYRÄN 
PUUTARHA-PELI

(22,90)

Runsaasti leluja, pelejä ja erilaisia lahjatavaroita

Enni Mustonen
JÄÄLEINIKKI

HYVÄÄ JOULUA! 
- Suosituimmat 
joululaulut

Martti Peltomaa
HELMIJÄNIKSET

25,90
(35,13)

22,90
(31,49)

19,90
(35,60)

Tervetuloa asioimaan !

Perheen pienimmille

Perjantaista sunnuntaihin tosi lahjahintaan :

21,90
(32,85)

Mauri Kunnas
KUMMALLI-
SUUKSIEN 
KÄSIKIRJA

19,90
(29,58)

TATUN JA 
PATUN
AVARUUS-
SEIKKAILU

(45,50)
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Pölkkypojat panostavat laatuun
Pölkkypojat Oy on helmi-
kuussa 2009 perustettu yri-
tys, joka alkujaan toimi Raa-
hessa. Vuotta myöhemmin 
Pudasjärven metsänhoitoyh-
distykseltä tuli pyyntö teh-
dä yksi Sarakylän leimikko 
ja heti perään tuli Biowa-
tilta toimeksianto. Nyt yri-
tyksellä on hieno, yhdek-
sän metriä korkea konehalli 
Kontiotuotteen takana en-
tisissä meijerin tiloissa. Sa-
massa rakennuksessa toimii 
myös Bioklapi yritys.

- Oli tosi hieno hom-
ma, että saatiin kaupungil-
ta vuokralle tällainen halli. 
Olen lähtöisin Pudasjärvel-
tä, mutta jos kunnon tiloja ei 
olisi löytynyt, olisimme yhtä 
hyvin voineet muuttaa Ra-

nuallekin. Luonnollista on 
myös ollut heti alusta al-
kaen liittyä Pudasjärven 
Yrittäjien jäseneksi, tote-
aa Pölkkypojat Oy:n toimi-
tusjohtaja Tuomo Hanhisu-
anto. 

-Kun työmaat näyttivät 
riittävän Pudasjärvellä, niin 
elokuun lopulla muutim-
me perheen kanssa Ruukis-
ta Pudasjärvelle. 

Samoissa hommissa 
nuori yrittäjä on tänäkin 
päivänä. Yritys työllistää 
itse toimitusjohtajan lisäk-
si seitsemän muuta miestä. 
27-vuotias Hanhisuanto on 
yrityksensä vanhin työnte-
kijä.

- Työntekijöille on suuri 
vaatimustaso. Vuoden ai-

kana on käynyt suuri määrä 
kuskeja näyttämässä taito-
jaan, mutta monien kohdal-
la kriteerit eivät ole riittäneet 
työn laatuun. Nyt on sellai-
nen porukka kasassa, jolla 
homma sujuu, Hanhisuanto 
kehuu.

- Viime heinäkuussa aloi-
tin itsekin energiapuun osta-
misen, kun Biowatin paikal-
linen ostomies siirtyi muihin 
tehtäviin. Nyt vastaan koko 
L&T Biowatin energiapuun 
ostamisesta Pudasjärven 
alueella ja lisäksi alueura-
koinnista. Hoidan oston ja 
hakkuiden suunnittelun ja 
lähikuljetuksen, Hanhisuan-
to kertoo.

Monen leimikon ostami-
nen on siitä kiinni, että avoi-

mesti kertoo, mitä ollaan te-
kemässä. Alusta saakka 
yrityksellä on ollut tavoittee-
na, että työnjälki pitää olla 
hyvää ja työn nopeus tulee 
siinä ohessa. Hanhisuanto 
vakuuttaa, että vaikka asia 
voikin vaikuttaa määrään, 
niin laadusta ei tingitä! Laa-
tua tarkkaillaan myös jatku-
van kontrollin avulla ja saa-
dun palautteen perusteella.

- Elinehto alalla on kun-
non kuljettajat. Myös Tai-
valkosken metsäkonekou-
lu on käynyt tutustumassa 
meidän työmme jälkeen, ja 
se on ilmeisesti ollut hyvää! 
Jokainen meistä on käynyt 
metsäkoneen kuljettajan am-
mattikoulutuksen ja lisäk-
si yksi meistä on jo koulu-
tusvaiheessa suuntautunut 
enemmän bioenergiapuolel-

Johndered 770 hakkuukone on tehokas kone metsässä, eikä jätä jälkiä. Pölkkypoikien 
kone oli esittämässä hakkuunäytöstä Kontiotuotteen metsässä äskettäin pidetyssä bio-
energiapäivässä. 

Pölkkypoikien nuori yrittäjä Tuomo Hanhisuanto toimii 
energiapuun ostomiehenä ja samalla hoitaa oman yrityk-
sensä kautta myös energiapuun hakkaamisen ja lähikul-
jetuksen. 

le. Enimmikseen pojat ovat 
oppineet käytännön kautta 
ja jatkuvastihan sitä opiskel-
laan, muuten ei pysytä mu-
kana, Hanhisuanto summaa.

Pölkkypoikien konekan-
ta on kaikin puolin raken-
nettu siten, että pystytään 
tekemään laadukasta työtä. 
Firmalta löytyy ensiharven-
nuskalustoa eli kaksi hak-
kuukonetta ja kuljetukseen 
yksi kuormatraktori, ja nämä 
ovat Pudasjärven pienim-
mät koneet. Toinen hakkuu-
koneista on monitoimikone, 
joka on varusteltu integroi-
tuun korjuuseen, eli siinä tu-
kit, pikkutukit, kuitupuu ja 
energiapuu voidaan erotella 
omiin kasoihin.

Heimo Turunen
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KYNTTILÄTALO
Pajamyymälä

Puistotie 2 (tori), Pudasjärvi
puh. 040-549 2063  www.kynttilatalo.fi
avoinna:  ma-pe  10 -18,  la 10-14

Tarjous ke-la
Anno Coloria 3-sarja

15 €
(norm.18,20 €)

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 / 15,7 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. 98,-

VAIN

540,-

lauantaina 10.12
- tuotelahja-
  pakkaukset                                           
Vain joulumyyjäisten ajan

LAHJAKORTTI
NYT(norm. 100 €) 85 €

PUKINKONTTIIN

Lahjakortit 
hemmotteluun

JOULUMYYJÄISISSÄ

- lahjakortit
- arvontaa

Luxus-jalkahoito &
intialainen päähieronta

65 €

45 €
Ripsipermanentti

sis.ripsien ja 
kulmien värjäyksen

Erikoiskasvohoito
&jalkahoito

100 €

Satu Hinkula, SKY -kosmetologi
Postimiehentie 7, p. 045 208 5655

Kahvio Huoltamo

KoillisParkki

-Pullakahvit 2,40

Calix sisätilanlämmitin

KoillisParkki
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi

Huolto ja Varaosat p. 040 930 9556
Kahvio p. 044 362 6340

Avoinna
Ma - Pe 6.30 - 21.00
La - Su 9.00 - 21.00

- Mp- ja kelkkakamppeita 
poistomyynnissä!

-Öljyt

66,-

Liity Pudasjärven Yrittäjiin
www.yrittajat.fi
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10 vuotta, 12.000 puukauppaa
yli 8 milj. m3 puuta

PEFC/02-32-30
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Vuoden 2001 joulukuussa Pölkky Oy:n Metsäosasto lakkautettiin ja 
puunhankintaan perustettiin oma erillinen yhtiö Pölkky Metsä Oy. 
Pölkky Oy:n tuotantojen kasvun myötä puunhankinta oli yli kaksin-
kertaistunut edellisten viiden vuoden aikana ja tuli välttämättömäksi  
eriyttää puunhankinta Pölkky Oy:n muusta toiminnasta. Muutok-
sella pyrittiin lähinnä kustannustehokkuuden parantamiseen ja 
raaka-aine varastojen tehokkaampaan seurantaan. Vuonna 2001 
Pölkky Oy:llä oli kaksi sahalaitosta, Pölkky Oy:n saha Kuusamos-
sa sekä Ulean saha Taivalkoskella. Sahojen yhteinen puunkäyttö oli 
n. 500 000 m3 sahapuuta. Pölkky Metsän kokonaishankintamää-
rä ensimmäisenä toimintavuonna oli n. 630 000 m3 kuitupuu mu-
kaan lukien. Perustamisen aikoihin Pölkky Metsän henkilökunnan 
vahvuus oli yhteensä 7 toimihenkilöä, kolme hankintaesimiestä, 
korjuunsuunnittelija, konttoristi, tuontipäällikkö ja toimitusjohtaja. 
Hankintatoimistoja oli kaksi; Kuusamossa ja Pudasjärvellä.

Tämän vuosituhannen alkuvuosina puuntuonti Venäjältä Suomeen 
oli huipussaan, lähes 20 % suomalaisen metsäteollisuuden puun-
käytöstä oli itärajan yli tuotua kuitupuuta ja tukkia. Myös Pölkky 
Metsä toi, huippuvuosina 2001 ja 2002, lähes viidesosan Pölkky 
Oy:n tuotantolaitosten käyttämästä sahapuusta rajan takaa. Huip-
puvuosien jälkeen etenkin tukin tuonti lähti voimakkaasti laskuun 
kunnes v. 2007 Venäjän vientitullien korotus tyrehdytti kaupan 
lähes kokonaan. Vajausta lähdettiin nopeasti korvaamaan kasvat-
tamalla kotimaan puunhankintaa. Perustettiin uusia hankintatoimis-
toja Sallaan, Rovaniemelle ja Suomussalmelle sekä vielä Kemijärvel-
le ja Kuivaniemelle. Hankintahenkilökuntaa lisättiin ja nyt Pölkky 
Metsän vahvuus on 11 toimihenkilöä joista hankintaesimiehiä on 
seitsemän ja lisäksi Suomussalmella Pölkky Metsän puunhankinnas-
ta vastaa sopimusyrittäjä Jari Juntunen.

Puuta ostetaan Belgian kokoiselta alueelta
Pölkky Metsän hankinta-alueella, joka käsittää yli 4 miljoonaa heh-
taaria Kainuun Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin metsäkeskusten alueilla, 
on sahapuuvarannoista erilaisten suojeluratkaisujen seurauksena 
talouskäytön ulkopuolella lähes kolmasosa. Puuta on hankittava 
entistä kauempaa ja se lisää kustannuksia kuljetusmatkojen piden-
tymisen kautta. Järeän sahapuun saatavuuden heikentyessä Pölkky 
Oy:n tuotantolaitokset ovat joutuneet sopeutumaan investoimalla 
lisääntyvissä määrin pienpuun sahaukseen, tällä hetkellä enää vain 
noin joka toinen sahapuukappale on perinteistä tukkia eli latvaläpi-
mitaltaan yli 15 cm.   

Tätä kirjoittaessa näyttää siltä, että maailma ja erityisesti Euromaat 
ovat ajautumassa jonkinasteiseen taantumaan. Luottamus talouden 
myönteiseen kehitykseen on heikentynyt ja ennusteet ensi vuodel-
le ovat synkät. Epävarmuus vaikuttaa erityisesti rakentamiseen ja 
sitä kautta myös puutuoteteollisuuden markkinoihin. Suomen saha- 
teollisuudelle päättyvä vuosi on ollut vaikea, nollatuloksenkin saa-
vuttaminen on tässä markkinatilanteessa haasteellinen tavoite. 

Pölkky Oy:n sahatavaraa tuotetaan kolmella sahalaitoksella. Pölkyn 
ja Ulean sahojen lisäksi vuodesta 2009 lähtien myös Kitkawoodil-
la. Yhtiössä taantumaan pyritään vastaamaan perinteisellä tyylillä; 
tuotannot pyritään pitämään käynnissä ja henkilöstö töissä. Tässä 
on taas haastetta puunhankinnalle ensi vuodelle. Puuta tarvitaan 
edelleenkin. Hyvälaatuiselle sahatavaralle on kysyntää myös lasku-
suhdanteessa, kysymys on siinä, että kuka ja missä se tuotetaan.

Hannu Virranniemi, metsäpäällikkö

METSÄOSASTOSTA (1968-2001)

PÖLKKY METSÄ OY (2001-)
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Pölkky Metsä Oy 
10 vuoden aikana yli 12.000 

puukauppaa.

1,2 milj. m3 puuta vuodessa,
josta sahapuuta 950.000 m3 

90 tukkikuormaa päivässä Pölkky Oy:n 
kolmelle tuotantolaitokselle.

23 hakkuuketjua tekee töitä Pölkky Metsä Oy:lle 
viitenä päivänä viikossa kahdessa vuorossa.

Henkilökuntaa 12.

Liikevaihto (2010) yli 60 milj. euroa, josta 
tuloutetaan lähes 98% alueen metsänomistajille 

sekä korjuu- ja kuljetusyrityksille.

Hyvä tukkisaanto 
lihottaa myyjän 
tilipussia
Tarkasta sahapuun talteenotosta on kehittynyt omi-
naisuus josta Pölkky Oy:n Metsäosasto oli, ja nykyisin 
Pölkky Metsä Oy on laajalti tunnettu. Kalliin sahapuun 
tarkka talteenotto ja halvemman kuitupuun määrän mini-
moiminen näkyy metsänmyyjän puutilissä. Pölkky Oy:n 
kasvua kuvastaa hyvin se, että kuluneen kymmenen vuo-
den aikana Pölkky Metsä on ostanut jo enemmän puuta 
kuin sen edeltäjä Pölkky Oy:n Metsäosasto aikaisempien  
30 vuoden aikana. Puukauppa yksityisen metsänomista-
jan ja puunostajan välillä perustuu luottamukseen. Luot-
tamukseen siitä, että ostaja huolehtii velvoitteistaan 
niin korjuun laadun kuin puumaksujenkin osalta. Pölk-
ky Metsä on kuluneen vuosikymmenen aikana tehnyt 
lähes 12.000 erillistä pysty- ja hankintakauppaa alueensa 
metsänomistajien kanssa. Vaikeinakin vuosina sahojen 
raaka-ainehuollossa on onnistuttu eikä tuotantoja ole 
tarvinnut puupulassa pysäyttää. Kiitos tästä kuuluu ensin-
näkin metsänomistajille ja muille puuntoimittajille, mutta 
myös Pölkky Metsän ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle 
henkilöstölle.
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Kuivaniemi

Metsänomistaja, 
ota yhteyttä
JA TEE HYVÄ 
PUUKAUPPA!

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

Markus Viitala
p. 020 764 0264
Savukoski,  
Pelkosenniemi, Salla

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263
Kemijärvi ja Posio

Jouko Niskala
p. 020 764 0254
Kuusamo, Taivalkoski

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232
Pudasjärvi

Seppo Miettunen 
p. 020 764 0261
Kuivaniemi, Oulu, Kiiminki,
Ii, Yli-Ii

Jari Juntunen
p. 040 515 9779
Suomussalmi, 
Puolanka

Petri Tolonen
p. 020 764 0262
Kittilä, Sodankylä ja 
Rovaniemi pohjoinen

Jussi Timonen-
Nissi
p. 020 764 0257
Ranua, Rovaniemi 
eteläinen

Hannu Virranniemi, 
metsäpäällikkö

Jani Jaakkola
korjuuesimies

Pekka Virranniemi
tuontipäällikkö

Jouko Peltoniemi
metsäosaston 
konttoristi
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Syötteen alueen yrittäjät ja 
Pudasjärven kaupunki jär-
jestivät Syöte tutuksi -päi-
vän lauantaina 3.12. Päivän 
tarkoituksena oli tarjota pu-
dasjärveläisille sekä kaikil-
le muillekin alueella oleville 
mahdollisuus tutustua Syöt-
teen alueen palvelutarjon-
taan ja tulevaisuuden suun-
nitelmiin. Illan huipennusta, 
ilotulitusta oli katsomassa 
satoja ihmisiä ja järjestetyt 
kiertoajelutkin keräsivät mu-
kavasti porukkaa. Ilotulitus 
avasi samalla hiihtokauden!

- Aloite tapahtuman jär-
jestämiseen tuli Kurenalan 
ihmisiltä, jotka eivät olleet 
käyneet vuosiin Syötteel-
lä. Joillakin saattoi olla jopa 
harhakäsityksiä paikan toi-
minnasta, joten halusimme 
järjestää tämän mahdolli-
suuden kaikille, kertoo ta-
pahtuman puuhamies Pekka 
Kimpimäki.

Syöte on viime vuodet ol-
lut voimakkaan kehityksen 
kohteena. Alueelle on kaa-
voitettu uusia rakennuspaik-
koja, uusia loma-asuntoja on 
rakennettu kymmeniä joka 
vuosi, alueen molemmat 
hiihtokeskukset ovat kehittä-
neet toimintojaan. Syötteellä 
on nyt tekemisen meininkiä. 

Syöte tutuksi -päivä
houkutteli 
mukavasti ihmisiä

Tälle talvelle on tulossa suu-
ria ryhmiä ympäri Euroop-
paa ja tietysti paljon asiak-
kaita kotimaasta. 

- Tuleva kausi on erittäin 
merkittävä, koska Iso-Syöt-
teen miljoonainvestointien 
ansiosta alue on astumas-
sa taas askeleen lähemmäksi 
suuria ja suosittuja talviur-
heilualueita. Lasketteluun 
liittyvät palvelut ovat kehit-
tyneet niin paljon, että nyt 
on mukava esitellä aluetta 
vieraille, kertoo Kimpimäki.

Pudasjärven kaupunki 
tarjosi maksuttoman kulje-
tuksen Kurenalan linja-au-
toasemalta Syötteelle ja ta-
kaisin. Syötteellä puolestaan 
toinen auto kierrätti ihmi-
siä tutustuttaen alueeseen ja 
kyydissä oli sekä Kurenalta 
tulleita, paikalle sattuneita 
matkailijoita sekä myöskin 
omasta kotiseudustaan kiin-
nostuneita paikallisia.

- Ajoimme kolme kierto-
ajelua ja ensimmäiseksi va-
rattu pikkubussi kävi pie-
neksi, joten piti hankkia 
suurempi kuljettamaan alu-
eesta kiinnostuneita ihmisiä. 
Tämä vähän sotki aikatau-
luja, mutta siitäkin selvittiin 
ja saimme hyvää palautetta, 
kertoo Kimpimäki.

Paikalliset yritykset tarjo-
sivat lisäohjelmana erilaisia 
tarjouksia ja useissa liikkeis-
sä oli myös arvontoja. Illalla 
meno jatkui vielä karaoken 
sekä muiden after ski-aktivi-
teettien merkeissä Syötteen 
ravitsemusliikkeissä.

- Menestyvän matkailu-
markkinoinnin ydin on toi-
minta ja ihmisten aktiivi-
suus. Näitä tapoja etsitään 
tässä ja saimme Syöte tutuk-
si –tapahtumasta paljon hy-
vää ja rakentavaa palautetta, 
kuinka tätä tapahtumaa voi-
si kehittää jatkossa, Kimpi-
mäki kertoo.

Jenny Kärki, 
kuvat Heidi Terentjeff

Uuden laskettelukes-
kuksen lipunmyyntipis-
teen luukulla on jo käyt-
töä.

Syöte tutuksi –päivänä paikalle saapui 
myös mukava määrä laskettelijoita.

Jokaisella Syötteen yrittäjällä 
tuntuu olevan sama ajatus: 
tulisipa jo se valkea talvi! 
Hakamajojen Ensio Särkelän 
mukaan ihannetilanne olisi 
jos täällä olisi lunta maassa 
ja Kokkolasta alaspäin Suo-
mi olisi mustana. Silloin täl-
lä seudulla piisaisi hiihtä-
jiä ja muita talviurheilijoita. 
He ovatkin Syötteen alueel-
la toivottuja vieraita.

Lumettomuus hidas-
taa myös Aten Mökit Oy:n 
sesongin käynnistymistä, 
mutta odotukset tulevalle 
kaudelle ovat silti kovat. Yri-
tyksestä kerrotaankin, että 
myös suoria yhteydenotto-
ja Euroopasta on saatu, jo-
ten ulkomailtakin on odotet-
tavissa mukavasti porukkaa 
vuodenvaihteen jälkeen. 

Teija Sarajärvikin allevii-
vaa, että tällä hetkellä eletään 
hyvin odottelevaa aikaa. Iso-
Syötteen Matkailu Oy, eli 
majoitusta ja talvisia ohjel-
mapalveluita tarjoava yri-
tys menestyy myös luonnon 
voimien ehdoilla. Tarjonnas-
sa heillä on myös Hertzin 
autovuokrausta, joka toimii 
ympäri vuoden, mutta lumi-
en tullen sekin saa lisää tuul-
ta siipien alle.

Asiakastyytyväisyys 
pidettävä kunnossa
Sarajärvi korostaa, että naa-
purimaasta Venäjältä tulee 
suurin turistijoukko, joka on 
myös kasvava asiakasryh-
mä. Tämän vuoksi Iso-syöt-
teen Matkailu Oy:ssä onkin 
panostettu tulevan kauden 
venäjänkieliseen asiakaspal-
veluun. 

Syötteen yrittäjät 
odottelevat lumia

Piian särvin Oy:stä Piia-
Maarit Valkama on myös pa-
nostanut idän naapureiden 
asiakaspalveluun, ja kertoo 
että ravintoloihin on tulossa 
myös venäjänkieliset ruoka-
listat sekä pari kielen taita-
vaa henkilökuntaan.

- On tärkeää, että asiakas 
tuntee olonsa tervetulleek-
si oli se kansalaisuus mikä 
hyvänsä ja venäläiset ovat 
meille suuri asiakasryhmä, 
jota halutaan palvella hyvin. 
Lisäksi tärkeä kohderyhmä 
meille on lapsiperheet, joten 
täytyy pitää huolta, että ruo-
kalistoilta löytyy valikoimaa 
lapsen ja aikuisen maun mu-
kaan, kertoo Valkama.

Kolme kuukautta sitten 
yrityksen perustaneella Val-
kamalla on nyt kaksi ravin-
tolaa, toinen Safaritalossa ja 
toinen luontokeskuksessa. 
Luontokeskuksen ravintola 
on toiminut nyt viisi vuotta, 
ja kokemuksesta viisastunee-
na Valkama kertoo, että asia-
kastyytyväisyyttä on hyvä 
pitää yllä myös asiakaskyse-
lyillä. Vastaavaa käytäntöä 
hän suosittelee myös muihin 
matkailusta eläviin Syötteen 
yrityksiin. Luontokeskus on 
saanut hyvää palautetta ylei-
sökommenttien perusteella 
tehdyistä parannuksista, ku-
ten selkeämmistä opasteista.

Yrittäjien yhteistyö 
pelaa Syötteellä
Valkama alleviivaa myös 
menestyksen tekijänä yrittä-
jien välistä yhteistyötä, joka 
on myös Teija Sarajärvenkin 
mukaan ylittänyt menestyk-
sekkäästi kuntarajat. Enää ei 

ole niin väliä tuleeko palvelu 
Syötteeltä vai Taivalkoskel-
ta, kunhan asiakas saadaan 
sujuvasti halutun palvelun 
äärelle.

Lauantaina 3.12. pidet-
ty Syöte tutuksi päivä on 
myös hyvä esimerkki alueen 
yritysten yhteistyöstä. Syö-
te Shopin Helena Huhtamä-
ki tarjosi liikkeessään glögiä 
ja piparia kaikille vierailijoil-
le. Hän myös korostaa myös 
muuta avoimuutta, joka yri-
tysten välillä nykyään vallit-
see:

- Yritysten välinen yhteis-
työ on kehittynyt erinomai-
seen suuntaan ja nyt ollaan 
enemmän yhtä kuin aiem-
min. Vapaantuneemman il-
mapiirin ansiosta saatamme 

soitella toisillemme ja vaih-
taa kuulumisia, vaikka ei oli-
si asiaakaan, kertoo Huhta-
mäki.

Myös Kelosyöte Pasin ja 
Sarin mökit Oy:stä Pasi Sär-
kelä hehkuttaa kohonnutta 
yhteishenkeä ja informaatio-
ta, joka liikkuu vaivattomam-
min yrittäjien välillä. Enää ei 
jää yhteiset asiat epäselviksi, 
kun tiedottaminen halutaan 
tehdä hyvin ja tehokkaasti.

Jenny Kärki

Lumen tuloa toivottiin keskustelussa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien Maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa pari viikkoa sit-
ten Hotelli Iso-Syötteellä. Iso-Syötteen Matkailu Oy:n yrittäjät Teija Sarajärvi ja Reijo Väisänen etualalla. Vieressä ra-
kennusalan ja jätehuollon yrittäjä Esa Särkelä puolisoineen ja Taivalkosken Yrittäjien puheenjohtaja Pekka Vääränie-
mi puolisoineen. 

Hakamajojen Ensio Särkelän mukaan ihannetilanne olisi 
jos täällä olisi lunta maassa ja Kokkolasta alaspäin Suo-
mi olisi mustana.
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Puh. 040 561 9695
www.sarajarvi.kotisivukone.com

•Myynnissä Energetix Welness 
 magneettikorut. Myös lahjakortteina!

Muista lahjakortit Jouluksi!

•Nyt hoitoja myös Syötteellä 
 Safaritalolla Romekievarintie 1, Syöte  

Uutta!
•Lahjapakkauksia 
 luonnonkosmetiikasta
•Hoitolahjakortit, 
 kysy tarjouksia!

Toritie 1, 2 kerros

Kosmetologi  Sirpa Sarajärvi

Ennen Joulua olen hoitolassa tuotemyyntiä varten perjantaisin klo 14-17

Kellot • Korut
Kihlat
Kellojen ja korujen
korjaukset

Jukolantie 2
Pudasjärvi
p.(08) 822 084

Joululahjat pukinkonttiin Naamangalta !

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

30 -vuoden kokemuksella, 
KLT -ammattitaidolla

- uusien yritysten 
 perustamiset
- yritysmuotojen 
 muutokset

- kirjanpidot
- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-822330 / 040-7301513

•	 Aikuisneurolologinen	
	 fysioterapia
•	 Veteraaniavo-
	 kuntoutus
•	 Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	 Lähetehoidot

Fysioterapiapalvelu	Riitta	Tiainen
Jukolantie	6,	puh.	040	867	8858

Sunrise	Catering	
palvelee	Pudasjärvellä

Lounaskahvila Sun Cafe 
Jukolantie 4, Pudasjärvi 

Sun Cafe sijaitsee apteekin takana

TERVETULOA

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

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

JUHLAPALVELUA KAIKKIIN PITOIHIN
www.suncate.fi

JÄRKILAHJAT PUKINKONTTIIN
PAINOPALVELUSTA:
* pyyhkeet, laukut, reput 
   ja laudeliinat nimikoituina 
* essut, patalaput, tyynyliinat
   ja t-paidat yksilöllisillä painatuksilla

Tervetuloa uuteen osoitteeseen JUKOLANTIELLE
Avoinna joulun alla ma-pe 10 - 16 

p.0400-514692
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LATUKAHVILA AVATAAN
 HELMIKUUSSA

Avoinna 18.2.-8.4.2012

Hyvää Joulua

Lahja Simonen 
044 363 3939

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien syyskokoustapahtuma 
järjestettiin Hotelli Iso-Syöt-
teellä lauantaina 19.11. Pu-
heenjohtaja Jorma Kortesoja 
Oulaisista lausui ilonsa siitä, 
että jäsenmäärän kasvu Poh-
jois-Pohjanmaalla on tällä 
hetkellä voimakkainta koko 
Suomessa!

-Jäseniä on tällä hetkel-
lä lähes 4400. Koko Suomes-
sa jäsenmäärä ylitti äskettäin 
90 000 yrittäjän rajan, joten 
Suomen Yrittäjät on ylivoi-
maisesti suurin elinkeinoelä-
män järjestö Suomessa. 

Hänen mukaansa järjes-

Yhdessä ote on vahvin

Pohjois-Pohjanmaan	yrittäjien	
vuosikokous	Iso-Syötteellä:

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 

puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

Hierontatarjous 3 x PH (45min) 90€,
osta itselle tai lahjaksi !

Kahvakuula tekniikkakurssi alkaa
ma 10.1.2011 klo 16.15-17.00 ja 17.15-18.00

kesto 6 vkoa, hinta 45 €. Ilmoittaudu mukaan !

NHS-erityisryhmä
alkamassa viikolla 2
Hinta 8 €/kerta tai 90 €/kurssi,
kesto 15 viikkoa.

Saimme lisääsuosittujaHula-vanteita29,90 € !

SyöteCaravan p. 0400 499215
PärjänKievari p. 0400 499216

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

Pärjänkievari avoinna:
pe 9.12.

16-02 (keittiö 16-22) 
-Karaokeilta Legendassa

la 10.12. 
11-02 (keittiö 11-22) 

-KarkkiBingo klo 18 alkaen
-

su 11.12. 
11 -16 (keittiö 11-16)

Pärjänjoentie 626, 93280 Syöte, 0400	499216

Romekievarintie1, 93280 Syöte

HUOM!!! 
Romekievari avoinna rinteiden 

aukioloaikojen mukaan!
Rompan SaunaBaari auki  joka pe ja la klo 20 alkaen!!!

Mukana tietenkin sauna-juomat ja URHO-TV! 
Tervetuloa löylyihin!

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jorma Kor-
tesoja ja toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen luovuttamas-
sa pudasjärviselle Aune Ekdahlille Suomen Yrittäjien ho-
peista ansiomerkkiä. 

tön kannalta kulunut vuo-
si oli haasteellinen, mutta 
myös äärimmäisen palkitse-
va.

- Suuren haasteen antoi 
eduskuntavaalit ja niiden 
jälkeen hallitusohjelmaneu-
vottelut, joissa pystyimme 
vaikuttamaan Suomen Yrit-
täjien kautta myös omil-
la lausunnoillamme tämän 
maakunnan puolesta. Lop-
putulos yrittäjien kannalta 
oli tosin laiha ja siitä varmas-
ti joutuu maksumieheksi tu-
levien vuosien aikana koko 
väestö, Kortesoja kertoo.

Kuitenkin Kortesoja ker-

too, että suurin palkinto 
ponnistuksista oli Fennovoi-
man päätös Pyhäjoesta. Siinä 
PPY:n rooli oli varsin merkit-
tävä. On tärkeää että raken-
tamisessa alueella toimiva 
elinkeinotoiminta on yhteis-
työkykyistä, mistä yrittäjät 
ovatkin saaneet kiitosta.

Ensi vuoden rutistus lop-
puu Valtakunnallisiin yrittä-
jäpäiviin Oulussa. Kortesoja 
haastoi kaikki paikallisyhdis-
tykset jo nyt markkinoimaan 
omille jäsenilleen mahdolli-
suutta osallistua ja verkos-
toitua omilla yrittäjäpäivillä, 
jossa teemana on ”Yhdessä 

ote on vahvin”. Se valittiin 
myös koko ensi vuoden toi-
minnan teemaksi.

Vuosikokouksen aluksi 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Te-
rentjeff esitteli yrityksen toi-
mintaa ja viimeaikaisia in-
vestointeja. 

Elisan aluemyyntipääl-
likkö Juho Kärkkäinen ker-
toi uusimmista tekniikan 
ihmeistä, joita myös puhe-
limien kehittymisen myötä 
voidaan käyttää hyödyksi. 

Vuosikokouksen puheen-
johtajana toimi Heikki Park-
kila Pudasjärveltä. 

Illan tarjoilusta vastasi Erä-Pekka Pekka Taivalkoski, joka 
nostelee kauhalla alkuruokana ollutta herkullista metsä-
sienikeittoa. 
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Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyö-
kumppaneitamme  kuluneesta vuodesta 

ja toivotamme Hyvää Joulua

kukinvälitämme
Meiltä kukat

kaikkialle
maailmaan!

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO
ja KUKKA KY, PIHLAJA

puh.	08-821	122

Muista Joulun kukkatilaukset ajoissa!

Varastotie 5 Pudasjärvi

Kiitän asiakkaitani kuluneesta vuodesta 
ja toivotan Hyvää Joulua

Ajanvaraus 040 187 1760
Jalkahoitaja Pirjo Leino

Jalkojenhoito 
C. Ersdal vyöhyketerapia

Kuumakivihieronta
Lahjakortit

Tarvittaessa kotikäynnit
Detox - kehonpuhdistus

Tervetuloa asioimaan!

Pudasjärven Yrittäjät ry

Metsäpalvelu Kerälä Oy
myy joulukuusia la 10.12.

Pudasjärven torilla klo 10-14

Tervetuloa keskustelemaan 
myös metsäasioissa!

Timo Kerälä 
0400 285 409             

Tiedustelut  p. 
Tomi  Illikainen 
040 517 9839

Pudasjärven AarreArkkuun

Tervetuloa Jouluostoksille
AarreKauppaan

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

Avoinna: 24 h

www.aarrekauppa.net
...ja myymäläämme
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Iltajuhlassa kaupungin-
johtaja Kaarina Daavitti-
la kertoi Pudasjärven kau-
pungin kuulumiset ja kehui 
Syötteen yrittäjien yhteen 
hiileen puhaltamista.

Lausuntaa esitti lehtori 
Pirkko Polvela ja apteekkari 
Terttu Puurunen lauloi Elina 
Jylhänlehdon säestyksellä.

Perjantai-iltana Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien väki 
ympäri maakuntaa oli Pu-
dasjärven Yrittäjien vieraana 
Hankilammen erämaaleirin 
kodalla, jossa Pudasjärven 
Osuuspankin toimitusjohta-
ja Teuvo Perätalo piti asian-
tuntijapuheen yrittäjien ta-
loushallinnasta sekä esitteli 
Pudasjärven Osuuspankin 
toimintaa. Lisäksi oli savu-
saunomista, Heikki Park-
kilan ja Pirjo Haapalan joh-
tamaa karaokea, Timo 
Vähäkuopuksen Syötteen 
esittelypuheenvuoro sekä 
muuta vapaamuotoista oh-
jelmaa sekä hyvää ruokaa ja 
juomaa. 

Aune Ekdahlille  
ansiomerkki
Vuoden 2011 Maakunnalli-
nen Yrittäjäpalkinto tuli tänä 
vuonna Oulaisiin OK-Gra-
niitti Oy:lle pitkästä ja mer-
kittävästä työstä kotimaassa 
ja kansainvälisillä markki-
noilla. 

Vuoden 2011 puheenjoh-
tajaksi valittiin Tiina Kemp-
pinen Haapavedeltä. Vuo-
den puheenjohtajaksi valittu 
henkilö on kehittänyt ja vie-
nyt eteenpäin oman paikal-
lisyhdistyksen toimintaa 
mm. parantanut paikallis-
ta edunvalvontaa, toiminut 

aktiivisesti yrittäjille tär-
keiden sidostahojen kans-
sa yhteistyössä ja pystynyt 
vaikuttamaan yhdistyksen 
jäsenmäärän kehittymiseen 
positiivisesti.

Tilaisuudessa jaettiin 
myös Suomen Yrittäjien ho-
peiset ansiomerkit ansioi-
tuneesta järjestötoiminnas-
ta: Aune Ekdahl Pudasjärvi, 
Ari Kaakkuriniemi Kuiva-
niemi, Hannu Kivelä Taival-
koski, Ilkka Koski Oulainen 
ja Anna Turtinen Ii.

Hallitukseen valittiin ero-
vuoroisista jäsenistä muun 
muassa Lauri Mikkonen Kii-
minki, varalla Mari Halkola 
ja Hannu Kivelä Taivalkoski, 
varalla Jarmo Tyni. 

Hallituksessa jatkavat 
muun muassa: Pudasjärvel-
tä Heimo Turunen, varajä-
sen Aune Ekdahl, Kuusa-
mosta Hannu Virranniemi, 

su Merilä. 

Heimo Turunen

• ABC-Restaurantista
  herkulliset A´la Carte
  -annokset ja pizzat

• Noutopöydästä maittavaa
  lounasta arkisin 11-16 ja
  viikonloppuisin 11-18

 
• Burgerit mukaan tai
  paikan päällä syötäväksi
• Tuoretta kahvia, 
  maistuvia kahvileipiä
• ABC-Marketista elin-
  tarvikkeeet ja autotar-
  vikkeet kaupan hinnoin
 

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!
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Koillisportti
Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

Oppisopimuksella
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yrityksen tarvitsemaan ammattiin. Ammatillisen 
perustutkinnon suorittaa henkilö, jolla ei ole 
kyseisen alan koulutusta tai vain lyhyt alan työ-
kokemus.  Ammattitutkinnon voi suorittaa henki-
lö, jolla on jo alan perustutkinto tai usean vuoden 
käytännön työkokemus ammattialalta.

Kysy lisää oppisopimuksesta koulutus-
suunnittelijalta p. 010 27 21086. 
Lisätietoa myös: www.osao.fi/oppisopimus

Työn yhteydessä ja pääasiassa 
työssäoppien voi yritys kouluttaa 
uuden henkilön tai jo työ-
suhteessa olevan

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksessa oli lähes 100 osallistujaa ympäri 
maakuntaa. 

Kaikenlaiset paino-
palvelut kauttamme

Esitteet
Kirjepaperit- ja kuoret
Käyntikortit
Tabloid -lehdet
Valokuvauspalvelut

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti Oy

varalla Kirsti Ketola sekä 
Kaisa Valkama, varalla Saku 
Haataja ja Utajärveltä Gun-
nar Göransson, varalla Kai-

Hotelliyrittä-
jä Juha Kuu-
kasjärvi esit-
telemässä 
illan ruoka-
listaa sekä 
kertoi Hotelli 
Iso-Syötteen 
kuulumisia.
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Muuttoapua 
edullisesti
Pyydä tarjous!
Puh. 040 756 4523

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Kaijala Ky
Raskaan kaluston päälirakenteet
Jarrujen B-lupa
KESLA Foresteri, LOGLIFT ja
JONSERED huolto ja varaosat
PARKER hydrauliletkut
raskaan kaluston varaosat
Pyöräkonetyöt

Pekka 0400 268 765, Teemu 0400 699 843
Varastotie 5, 93100 PUDASJÄRVI

www.kaijala.fi

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)
  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Taksi
Poijula 

1+8

0400 387 230

Piipposen Pirtti

PIIPPOSEN TAKSIT OY
ja

Arto 0400 244 195
Esko 0400 388 231

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Toivotamme Hyvää Joulua 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme!

Kaupunginhallitus 
kokoontui Iso-Syötteellä
Pudasjärven kaupungin hal-
lituksen kokous järjestettiin 
29.11. tunturihotelli Iso-Syöt-
teellä. Matkalla vierailtiin 
ja tutustuttiin Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen toimintaan, jota 
esitteli toimitusjohtaja Jorma 
Terentjeff.

-Hiihtokeskus Iso-Syö-
te on suomalaista huippua, 
kestää jopa kansain välisen 
vertailun palvelujen ja rintei-
den osalta. Monissa asioissa 
hyödynnetään nykyään uut-
ta teknologiaa, ja Iso-Syöt-
teellä ollaankin ensimmäi-
siä, jotka ottavat käyttöön 
nopeat ja varmatoimiset his-
siportit.

-Uusi juuri käyttöön otettu 
vuokraamorakennus on ta-
vattoman tärkeä, tilava uusi 
vuokraamo, uusittu myös 
kokonaan kalusteet. Asiak-
kaiden kannalta tärkeä, että 
alueella on 15 tv monitoria; 
Niistä näkyy hinnastot, ta-
pahtumat, lautaparkissa alu-
eella tapahtumat jne Vastaa-
via palveluja ulotetaan myös 
yhteistyökumppaneille, jois-
sa asioidessaan matkailija 
näkee kaiken oleellisen Iso-
Syötteeltä, suunnitteli Te-
rentjeff. 

-Tärkeää on se, että kun 
asiakas tulee vuokraamoon, 
saa kaiken tiedon monito-
reista ja myös henkilökun-
nalta.

Kaupungin hallituksen 
jäsenet esittivät Terenjeffin 
mukaan rakentavia ja asi-
allisia kysymyksiä, yrittä-
jästä tuntui mukavalta, että 
he antoivat palautetta. Kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Vesa Riekin mukaan 

vuokraamorakennuksen ra-
kentaminen on ollut tämän 
kesän suurin yksittäisen yri-
tyksen investointi Pudasjär-
vellä. 

Vielä Terentjeff kertoi, 
että Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä on meneillään paljon 
kehityshankkeita, joista uusi 
vuokraamorakennus on vain 
yksi. Koko Iso-syöte on uu-
sittu toiminnallisesti ja ilme-
kin on saanut uutta viilausta. 
Lähes kaikki rakennukset on 
käyty läpi ja niihin on inves-
toitu noin miljoona euroa. 

Teknisellä puolella 
organisaation uudis-
tuminen
Päätettiin uudistaa teknisen 
toimen tulosyksikkö jako si-
ten, että päävastuualueella 
on seudullisten ympäristö-
palveluiden lisäksi viisi tu-
los yksikköä: tilapalvelut, 
ruokapalvelut, maankäyttö- 
ja kaavoituspalvelut, kun-
tatekniikan palvelut ja ra-
kennusvalvonnan lupa- ja 
valvontapalvelut, joiden joh-
dossa on tekninen johtaja;

Päätettiin lakkauttaa ta-
loudellisista ja tuotannolli-
sista syistä talonrakennus-
mestarin toimi ja yhdistää 
tehtävät kiinteistöpäällikön 
(Kari Rissanen) virkaan kuu-
luviksi 1.1.2012 alkaen. Teh-
täväjärjestelyillä ei ole hen-
kilöstövaikutuksia;

Päätettiin Eija Ikosen te-
kemän ehdotuksen mukai-
sesti, että työtehtävät ja toi-
menkuvat tarkastellaan 
uudelleen eikä yhdyskunta-
tekniikan päällikön virkaa 

(virassa Kauko Seppänen) ja 
liikuntapaikkamestarin toin-
ta (toimessa Heino Ruuska-
nen) lakkauteta.

Päätettiin osa-aikaistaa 
siirtokuormausaseman työn-
tekijän Jorma Leinosen työ-
suhde 1.1.2012 alkaen sekä 
päätettiin äänestyksen tulok-
sena, äänin 9-1, ettei tilapal-
veluiden kunnossapitotöi-
tä ja mittaustoimen tehtäviä 
kilpailuteta. 

Päätettiin esittää kartan-
piirtäjä Asta Pesiön nimik-
keen muuttamista tekni-
sen avustajan nimikkeeksi 
ja esittää Pesiölle jatko- / 
täydennyskoulutusta. Teh-
täväkuva tarkistetaan vas-
taamaan teknisen avustajan 
tehtäviä 1.1.2012 alkaen;

Päätettiin käynnistää tek-
nisen toimen hallinto- ja tu-
kipalveluiden teh¬tävien 
selvitystyö yhdessä keskus-
hallinnon ja asiakaspalvelun 
kanssa;

Päätettiin puheenjohtaja 
Vesa Riekin tekemän ehdo-
tuksen mukaan, että organi-
saatiouudistukseen liittyvät 
henkilöstötarkastelut yh-
dyskuntatatekniikan päälli-
kön, liikuntapaikkamestarin 
toimen sekä tilapalveluiden 
kunnossapitotöiden ja mitta-
ustoimen tehtävien osalta to-
teutetaan vuonna 2014. Vuo-
sina 2012 - 2014 toimitaan 
siirtymäajan organisaatiolla. 

Päätettiin esittää valtuus-
tolle, että teknisen toimen 
päävastuualueen talousarvi-
on vuoden 2012 raamia ko-
rotetaan 150 000 eurolla.

Taajama-alueelle 
palveluliikenne
Asemakaavamuutosesitys 
Iso-Syötteen laskettelukes-
kuksessa hyväksyttiin. Muu-
tos koskee Iso-Syötteen ase-
makaavan korttelia 55 sekä 
siihen liittyviä ulkoilu- ja 
retkeilyaluetta sekä katu-
aluetta. Alueelle muodostuu 
luonnoksen mukaan kaksi 
matkailua palvelevaa kortte-
lialuetta sekä lisää pysäköin-
tialuetta.

Yhtenä kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttävistä esi-
tyksistä oli suunnitelma 
palveluliikenteen järjestämi-
sestä taajama-alueella. Hal-
litus hyväksyi esityksen ja 
velvoittaa aloittamaan asi-
aan liittyvän valmistelun 
sekä hakee palveluliikenteel-
le valtionapua.

Kaupunki ostaa tällä het-
kellä palveluliikennettä kah-
della ajettavalla reitillä, jotka 
palvelevat sivukylien väes-
tön asiointia keskustaaja-
maan. Ikärakenteen muutos 
on tuonut tarpeen järjestää 
palveluliikennettä myös kes-
kustaajaman alueella, jossa 
asuu noin 900 yli 70-vuotias-
ta ihmistä.

Alustavia palveluliiken-
teen reittisuunnitelmia on 
tehty ja reitit kattaisivat Ii-
joen molemminpuoliset alu-
eet. Reittejä ajettaisiin kolme 
kertaa viikossa ja edestakai-
sia matkoja olisi päivää koh-
den kaksi. Ajoihin tarvitta-
van auton tulisi olla esteetön 
matalalattia-mallinen auto. 
Arvioidut kustannukset 
vuodessa olisi reilu 11 000 
euroa. (ht)

Kaupunginhallituksen jäsenet kuuntelemassa toimitusjohtaja Jorma Terentjeffin Hiihtokeskus Iso-Syötteen esittelyä.
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Verkkokauppa avattu!  www.vekenkaluste.fi 24h!

Kuljetukset ympäri Suomen joustavasti!
Joustavat maksuehdot.

Maksa joustavasti!
Osta
 

nyt, saat
 

6
 

– 30
 

kk
 

korotonta
 

maksuaikaa
. 

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

Veke Pudasjärvellä: 
Varsitie 6, 93100 Pudasjärvi

Avoinna: ma–pe 10–17, la 10–14

Veken Kaluste avattu nyt Pudasjärvelle,  

 
 

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

johon olemme koonneet parhaat 
sisustusherkkumme sekä tarjoustuotteita 
suoraan varastosta. Tule avajaisiin, ehdit 
hyvin uudistaa kotisi jouluksi juhlakuntoon! 

n

    

  

• Milano kankaalla
• Siro kokoinen ja laadukas kalusto

AMALIA sohvakalusto 3+1+1

ovh.2017,-

1590

RIINAmoduulisohva
Todella monipuolinen, räätälöitävä sohva
13 eri käsinojavaihtoehtoa

•
•

3 eri istuintyynyvaihtoehtoa•
3 eri selkätyynyvaihtoehtoa•

nahkakalustoCLAUDIA
• Musta ja ruskea, saatavana myös

muita värejä.

ADE tv-taso

•
•

Heti varastosta
Valkoinen puukuvio

•

39
29

160*200*4 cm

75*190*8 cm

KOTIMAINEN
petauspatja

RAJOITETTU ERÄ!

KOTIMAINEN
NOVA vaahtomuovipatja

SEVERI
sohvakalusto 3+2

Mustalla kankaalla•

599

KIVALO koivuinen pirttikalusto
Koivua
Värit: pähkinä, pyökki ja kuultovalkoinen

• •

•

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

Heti varastosta•

1190
ovh.1750,-

Ilman pakettia
SUOLAKIVI valaisin

puh. 0447318767

Tiheä pussijousitus
sis. paksun petarin

ovh.795,-
499
160*200 cm

•
•

395
120*200 cm

ovh.695,-

LUMI jenkkisänky

,-

,-

€/kpl

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

valaisin

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

•
•

LIISA pieni kerrossänky

259
ovh.378,-

-

1190
Koivua
Värit: pähkinä, pyökki ja kuultovalkoinen

•
•

Muut koot ja hinnat:         
Kansi: 25 mm 32 mm 599

ovh.750,-

90*180 cm 25 mm kannella

•

29

LASTEN keinutuoli
Värit: Valkoinen, pinkki ja 
sininen

Veken Kaluste nyt myös Pudasjärvellä!

Tutustu koko 
valikoimaamme 

verkko-
kaupassamme!

Paljon jouluisia 
ja muita pienia 

sisustustuotteita!
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Perjantaina 2.12. Pudasjär-
ven kirjastossa vieraili kult-
tuurin monitoimimies Kau-
ko Röyhkä, joka kertoi 
käynnillään omasta kirjaili-
jan ja muusikon urastaan, ja 
millä tavalla ne ovat vuosien 
varrella kietoutuneet yhteen. 
Lisäksi hän esitti muutamia 
kappaleitaan.

- Jonkun verran oli väkeä, 
ei paljon, mutta hyvän kes-
kustelun saimme aikaisek-
si. Kolmen päivän kiertue 
on nyt tällä alueella, ja sit-
ten mennään takaisin kotiin, 
kertoo Röyhkä.

Kauko Röyhkän, eli oike-
alta nimeltään Jukka-Pekka 
Välimaan kiertue käsitti täl-
lä kertaa Rukan, Kuusamon 
ja Pudasjärven sekä lauan-
taina vielä keikat Posiolla ja 
Ranualla.

Aivan kommelluksitta ar-
tisti ei Pudasjärven vierailus-
taan selvinnyt, sillä matkalla 
Rukalta Kurenalle seurueen 
toinen auto joutui poroko-
lariin. Henkilövahingoilta 
vältyttiin, mutta auton jääh-
dytin kärsi pahasti ja kak-
si poroakin menehtyi rytä-
kässä.

Edellisen kerran Röyhkä 
vieraili Pudasjärvellä vuon-
na 1981 ja tuolloin hän esiin-
tyi Jyrkkäkoskella tanssila-
vayleisölle. 

- Silloin suurin osa maa-

Kauko Röyhkä 
vieraili kirjastolla

kuntakeikoista vedettiin 
tanssilavoilla. Kaupungeis-
sa oli toki jo joitakin rokki-
klubeja, mutta suomirock 
oli vielä hyvin pienissä ken-
gissä. Muistan Pudasjärven 
keikan ja kyllä se porukka 
kuunteli siinä niin, muiste-
lee Röyhkä.

Oulussa nuoruutensa 
viettänyt mies on opiskel-
lut Tampereen yliopistossa 
kirjallisuutta, josta piti tul-
la hänen leipälajinsa, mut-
ta suurimman elämäntyönsä 
Röyhkä on tehnyt musiikin 
ja suomirokin parissa.

Artistilla on tällä hetkel-
lä monta rautaa tulessa, sillä 
hän on koostamassa kuuden 
cd-levyn kokoelmaa koko 
31-vuotisen muusikonuran-
sa varrelta. Kokoelmaan et-
sitään parhaillaan harvinai-
sia livetaltiointeja ja muuta 
arkistomateriaalia, joka ei 
ole päässyt vielä suuren ylei-
sön kuunteluetäisyydelle.

Myös kirjailijana Röyh-
källe on luvassa lisää nä-
kyvyyttä, sillä ensi vuoden 
elokuussa saa ensi-iltansa 
Röyhkän kirjaan Miss Fark-
kusuomi perustuva saman-
niminen elokuva. Elokuvas-
sa kuullaan myös miehen 
musiikkia. 

Jenny Kärki
kuva Piia Korvala

Pudasjärven kirjastossa vieraili kulttuurin monitoimimies 
Kauko Röyhkä.

LUKUVINKKI LAPSILLE
Butler, M. Christina: 
Siilin lahjapulma (2011)

Joulu lähestyy, mutta siilin 
juhlavalmistelut ovat vielä 
ihan kesken: koti on koris-
telematta ja lahjatkin hank-
kimatta. Miten ihmeessä 
siili ehtisi saada kaiken val-
miiksi ajoissa...? 

LUKUVINKKI NUORILLE
Jalo, Merja: 
Jesse joulukoira (2010)

Jouluun on enää muutama 
päivä aikaa, mutta kovan 
rahapulan vuoksi Jenna 
ja Hannele eivät ole vielä 
saaneet kaikkia lahjoja os-
tetuksi. Mistä ihmeestä he 
voisivat ansaita muutaman 
kympin?

Apuun porhaltaa tyttö-
jen hyvä ystävä Eetu Ran-
tanen, joka aikoo tiena-
ta aattoiltana suuret rahat 
toimimalla joulupukkina. 
Tytöthän voisivat ryhtyä 
hänen avukseen jouluton-
tuiksi. Tytöt innostuvat Ee-
tun suunnitelmasta.

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Savikko, Sari: 
Joulukirja (2010)

Joulukirjan nostalgiset ku-
vat, tarinat, runot ja laulut 
kutsuvat tunnelmalliseen 
joulumaahan. Tämä kirja on 
oikea joulutiedon aarreark-
ku! 

Uppoudu tarinoihin van-
han ajan joulunvietosta tai 
innoitu tekemään omin kä-
sin perinteisiä tunnelman-
luojia - marsipaaniporsaista 
joulukyyhkyyn. Teoksessa 
on yli sata reseptiä, ohjetta, 
laulua, runoa, jotka löytyvät 
helposti hakemiston avulla.

Kirjan runsaat 300 kuvaa 

LUKUVINKKI NUORILLE 
AIKUISILLE
Marttinen, Tittamari: 
Tuulensuoja (2008)

Tuulensuoja kertoo Tes-
sasta, joka täyttää viisitois-
ta ja haluaa pitää kavereil-
leen pikkujoulut. Kaverit 
ovat tytölle kaikki kaikessa, 
sillä hänen molemmat bio-
logiset vanhempansa ovat 

kuolleet. 
Tessa asuu lastenkodissa 

ja oikeastaan vihaa joulua. 
Silloin useimmat kavereista 
menevät kotehinsa tai suku-
laisiin, mutta Tessa ei. Häntä 
ei kutsuta minnekään, vaik-
ka hänellä onkin toisaalla 
asuvia sisarpuolia. Kaupun-
gilla harhaillessaan Tessa 
törmää Lindaan, jonka epä-
sovinnainen perhe on ympä-
ristön silmätikkuna. Lindas-
ta Tessa saa uuden läheisen 
ystävän. Lindan kannusta-
mana Tessa ottaa yhteyttä 
biologiseen siskoonsa, vaik-
ka tämä ei aluksi olekaan 
halukas tapaamaan häntä. 
Lastenkodissa asuu myös 
Kasimir, joka aikoo mennä 
jouluksi äitinsä siskon luo. 
Kassun täti on tangokunin-
gatar, joka tekee keikkoja 
viikonloppuisin ja juhlapy-

hinäkin. Kassun paras ystä-
vä Antti on Tessan mielestä 
hurjan ihana. Tessa, Linda, 
Kassu ja Antti viettävät neli-
sin paljon aikaa kaupungilla. 
Kavereiden seurassa Tessa 
oppii vähitellen nauramaan 
- jopa itselleen. Joulun ys-
tävykset viettävät kukin ta-
hollaan, mutta hiihtoloman 
koittaessa kaveriporukka 
päättää lähteä yhdessä Kit-
tilään, missä Kassun tädil-
lä on keikka. Reissu auttaa 
myös Tessaa selvittämään 
suhdettaan menneisyyteen, 
sillä hänen äitinsä on aikoi-
naan kuollut Lapissa. Ystä-
vien piirissä Tessa huomaa 
niin ystävyyden, rakkauden 
kuin sisaruudenkin merki-
tyksen. Matkan jälkeen elä-
mä asettuu arkisiin, mutta 
hivenen turvallisempiin ja 
onnellisempiin uomiinsa.

Mukaan aattoillan jän-
nittäviin käänteisiin otetaan 
tietysti myös laulavat joulu-
koirat Jesse, Cici ja Water-
loo. Luvassa on kaikkien ai-
kojen rahasampo! Tytöt ovat 
jo varmoja upporikastumi-
sestaan, mutta miten mah-
taakaan käydä, kun heidät 
tilataan sukujouluun yllättä-
välle taholle?  

tulvivat joulun taikaa. Ru-
dolf Koivun, Martta Wen-
delinin ja muiden taitavi-
en kuvittajien piirroksissa 
hanki hohtaa, havu tuok-
suu ja aisakello helkkää.

Joulukuun lukuvinkitJoulukuun lukuvinkki-kirjat 
löytyvät Pudasjärven 
kaupunginkirjastosta.

Tänä vuonna Finlandia-
palkinnon saa Rosa Likso-
min Hytti nro 6, joka on ää-
rettömän tiivis, runollinen 
ja monikerroksinen kuva-
us junamatkasta läpi Venä-
jän. Päähenkilö, tyttö, lähtee 
Moskovasta kohti Siperiaa 
hyttitoverinaan votkaa kit-
taava murhamies, joka iskee 
hurjaa tarinaa niin omas-
ta elämästään kuin maan ta-
voistakin. 

Junamatka on ajattomuu-
den ja toimettomuuden het-
ki. Tytön sisäinen kaaos 
rinnastuu hajoavaan maise-
maan, hajoavaan kulttuu-
riin, hajoavaan Neuvostoliit-
toon. 

Rosa Liksomilla on ai-
nutlaatuinen taito kehitel-
lä eläimellisistä järkäleistä 
ja muusta vinksahtaneesta 
väestä täysin tunnistettavia 
ja rakastettavia ihmisiä. Sa-

Finlandia-palkinto hallitun 
liioittelun mestarille

tunnaisilta vaikuttavien im-
pressioiden kautta hän osuu 
aina millintarkasti ytimeen. 
Ei minkäänlaisia arvottavia 
luonnehdintoja, ei tulkinto-
ja, ei kannanottoja, vain sy-
västi oivaltavaa dokumen-
tointia. Havaintoja.

Liksom on hallitun liioit-
telun mestari. Kärjistyksistä 
ja nopeista käänteistä synty-
vä huumori on armotonta ja 
absurdia. Hän piirtää paril-
la tarkkaan valitulla vedolla, 
minitarinalla, kokonaisen ih-
miskohtalon.

Se, että Rosa Liksom on 
myös kuvataitelija, näkyy 
Hytti nro 6:ssa muutenkin, 
taitavina kompositioina, mit-
takaavan leikkauksina, heh-
kuna ja väreinä. Luonnon-
kuvauksissa teksti tiivistyy 
korvia hiveleväksi proosa-
runoksi. Kaupungeista ja ra-
kennuksista, ruosteine ja los-

kineen, autoista ja eläimistä, 
romusta jonka määrä on lo-
puton,  niistä Liksom kertoo 
niin aistivoimaisesti, että ku-
vat hajuineen ja makuineen 

syöpyvät suoraan alitajun-
taan. Jättävät pysyvän jäljen. 

Aune Ekdahl

Rosa Liksom hallitun 
liioittelun mestari.
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MYYDÄÄN

PUDASTORI 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 sel-
keästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 15 € 
(sis. alv:n). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 15€ (sis. alv).  Muistathan ilmoittaa myös ni-
mesi toimitukselle (ei julkaista). 

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

Meiltä mm. pätkäpeltit, sadevesikourut, 
kattoturvatuotteet suoraan varastosta. 

Myös asennettuna.

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

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

P E L T I N E L I Ö 
RAKENNUSPELTITYÖT

Urakkatie 17 Ranua
Puh. 0400 448 905

peltinelio@gmail.com peltityo-ranua.fi

Ota yhteys 040 1951 732

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

Itäsiperianlaikan  pentuja, luo-
vutus jouluviikosta alkaen. Tie-
dustelut puh. 0400 185 892/
Raimo Pokka.

Honda Civic vm. 96 2R. Kansi-
remontti tehty.  Uudempi malli.
Hyvä kuntoinen  Hp. 780€. Puh. 
044-914 8508. 

Perjantaina 18.11. kokoon-
tui kahdeksan innokasta ke-
liaatikkoa illanviettoon Seija 
Mäntykentän kotiin Kure-
nalla. Illan emäntä toivotti 
kaikki lämpimästi tervetul-
leeksi toivoen, että kokoon-

Kelikiaväen nyyttikestit

Kelikiaväkeä kokoontunee-
na Seija Mäntykentän ko-
tona. Tarkoitus on jatkaa 
kokoontumisia ruoanlaiton, 
ajatusten vaihtamisen ja 
nyyttikestien merkeissä.

tumiset jatkuisivat aina sil-
loin tällöin.

Ensimmäinen kokoontu-
minen toteutui nyyttikestien 
merkeissä. Tarjolla oli jou-
luinen riisipuuro sekahedel-
mäsopan kera. Lisäksi tar-

jottiin itse leivottua rieskaa 
lisukkeineen.

Puuron jälkeen ohjelmas-
sa oli leikkimielistä kisailua, 
jonka jälkeen arvottiin kaik-
kien paikalla olijoiden kes-
ken eri yritysten, yhteisöjen 

Nissanin talvirenkaat jako 
4x100 Hp. 75€. 0440-923 946

Stihl moottorisaha pieni malli 
Hp. 55€. 0440-923 946

ja yksityisten lahjoittamia ta-
varapalkintoja. Ilta päätet-
tiin kahvikupposen merkeis-
sä! Kiitokset osallistuneille ja 
lahjoittajille!

Seija Mäntykenttä
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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
su 11.12.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 € sotaveteraanit ja sotainvalidit
naisjaostoineen

Ke 16.12.2011 klo 11.00
seurakuntakodissa

Toivotamme jäsenistömme, myös 
kannattajajäsenet, tervetulleeksi juhlaamme.

Vietämme jälleen yhteistä

JOULUJUhLaa

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Zumba® Kurenalan koululla sunnuntaisin 19-20. Näemme jälleen 
11.12.
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.
Iso-Syöte hotellilla tanssit: 9-10.12. Naseva
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 koululla bingo 11.12. klo 12, Tapaninpäivän 
bingo 26.12. klo 12
Kirkkokonsertti Vesa-Matti Loiri Pudasjärven kirkossa 8.12. klo 19. 
Ohjelma 25 € ennakkoon kirkkoherranvirastosta tai kirjakaupasta.
Joulumyyjäiset la 10.12. klo 9-14 Liikuntahallilla. Järj. Pudasjärven Urhei-
lijat ja kaupunki.
Koirasuunnistustapahtuma su 11.12. klo 10-14 Pudasjärvellä taaja-
malueella (Kurenalla). Ilmoittautumiset ennakkoon p. 040 767 8355.
Keliakiaakikkojen yhteinen tapaaminen 17.1.2012 Tarja Tomperin 
luona p. 045 630 6731.

Lahjoituksia otetaan vastaan Nuorisotiloilla/Pikkunuokkarilla 
osoitteessa: Tuulimyllyntie 4.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

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

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

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

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400

9.-10.12. 
Naseva

VARAA PIKKUJOULUT

Snapsibaarissa karaoke ja disco

Pikkujoulutansseissa soittaa

Kaikki Pudasjärven yhdistykset ja kyläläiset ovat tervetulleita te-
kemään www-sivuja LAUANTAINA 10.12.2011 klo: 10.00-15.00 
Livon koululle (Kirsiojantie 31, 93220 Livo). 

Päivän vetäjänä toimii Vesa-Pekka Pasanen, PSK-Aikuisopisto.
Osallistumismaksu 5€/ hlö, sisältää kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset 8.12. (huom.!) mennessä: 
Miia Latvala (PSK-Aikuisopisto, Kipinää kylille –hanke)
puh. 044-3120 568. TERVETULOA!

WWW-PäIVä PUDasJärVeN KyLILLe!

maaseuturahasto

Joulunäytelmä. Ruokailu. 
Joulupukki vierailee.

Kauneimmat joululaulut ja joulujuhla 
Korpisen kylätalolla

su 11.12. alkaen klo 13

Järj. Korpisen kyläseura ry
http://www.korpinen.org

Korpisen kyläseura toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja onnea vuodelle 2012

Ken lahjan tuo hän lahjan saa. Tervetuloa!

Helppoa ja mukavaa 
askartelua!

ASKARTELUNURKKA

LEIKKAA TALTEEN

PAPERITÄHTI

Upea paperitähti on helppo ja kiva 
tehdä, se onnistuu niin aikuisilta kuin 
lapsiltakin.

(Kuva1) Tähden tekoon tarvitset: 
-6 neliön muotoista paperiarkkia, si-
vun pituus esim.15cm, valmis tähti on 
silloin halkaisijaltaan n.37cm. Paperik-
si käy vaikka piirustuspaperi, väriä ja 
persoonallisuutta saa kuviopapereilla.
-sakset
-liimaa tai kaksipuoleista teippiä

(kuva2) Taita ja leikkaa arkit mallin 
mukaisesti. Muista jättää ylhäältä n. 
puolisenttiä leikkaamatta. Avaa tai-
tokset.

(kuva3 ja 4) Liimaa keskimmäisten 
suikaleiden kulmat yhteen. Käännä 
työ ja liimaa seuraavat suikaleet toi-
siinsa. Käännä ja liimaa, kunnes kaikki 
suikaleet on liimattu.

(kuva5) Valmis sakara päältä katsottu-
na, tee kuusi sakaraa.

(kuva6) Yhdistä sakarat toisiinsa kes-
kikohdista ja toisesta kulmasta. Jat-
ka kunnes kaikki 6 sakaraa on yhdis-
tetty.

(kuva7) Nyt paperitähti on ripus-
tusnarua vaille valmis.

(kuva8) Arkin kokoa ja väriä vaihta-
malla saat erikokoisia/näköisiä tähtiä.

Paperin sävyjä muuttamalla vuoden-
aikoihin/sisustukseen sopivaksi täh-
teä voi käyttää koristeena ympäri 
vuoden!

Vinkin antoi: Reija, Irma ja Heli

(Kuva1)

(Kuva 2)

(Kuva 3) (Kuva 4)

(Kuva 5)

(Kuva 6)

(Kuva 7 ja 8)

Myynnissä esim.
*käsitöitä *joulukoristeita 

*gluteenittomia leivonnaisia *laatikoita
*perinteistä kalakukkoa *luomutuotteita 
*pehmeitä paketteja pukinkonttiin jne.

Pöytäpaikkavaraukset 9.12.2011 mennessä 
numeroihin 0400 346 097, 0400 771 118.

Valittu pöytäpaikka 26e, arvottu pöytäpaikka 17e,
Ulkopaikka 20e (4 x 4 m)

Pudasjärven kaupunki · Pudasjärven Urheilijat

Seurakuntatalolla on luvassa jouluviikon tiistai-iltana hy-
väntuulinen koko perheen joulukonsertti, kun esiintymään 
saapuvat Pekka Laukkarinen ja Matti Laitinen. Duo oli vie-
railulla Pudasjärvellä maaliskuussa 2010, jolloin he kiersi-
vät kaikki koulut ja pitivät myös avoimen iltakonsertin seu-
rakuntatalolla. Duo esittää joulukonsertissa lauluja viime 
vuonna ilmestyneeltä Lempparilevy-albumilta sekä hengel-
lisiä lasten joululauluja.  

Pekka Laukkarinen tekee aktiivisen keikkailun ohella tv-
työtä MTV3 Juniorilla. Matti Laitinen on valmistunut Sibe-
lius Akatemian kansanmusiikin osastolta vuonna 2000. Hän 
on soittanut monissa kokoonpanoissa mm. Värttinässä, Frei-
jassa ja Satu Sopanen & Tuttiorkesterissa. Matti juontaa Yle 
Radio 1:llä lasten radio-ohjelmaa Pikku Ykköstä.

Tiina Inkeroinen

KOKO PerheeN 
LEMPPARIJOULU-KONSERTTI

Pekka Laukkarinen ja Matti Laitinen 
konsertoivat seurakuntatalolla
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ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 
11.-17.1.2012 sekä mahdollisessa toisessa vaalissa 25.-31.1.2012.

Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 6.9.2011 § 270 
perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi
11.01.2012 - 13.01.2012 klo 10:00 - 18:00
14.01.2012 - 15.01.2012 klo 10:00 - 14:00
16.01.2012 - 17.01.2012 klo 10:00 - 19:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
25.01.2012 - 27.01.2012 klo 10:00 - 18:00
28.01.2012 - 29.01.2012 klo 10:00 - 14:00
30.01.2012 - 31.01.2012 klo 10:00 - 19:00

Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä
11.01.2012 - 11.01.2012 klo 10:00 - 14:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
25.01.2012 - 25.01.2012 klo 10:00 - 14:00

Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941, Siurua
12.01.2012 - 12.01.2012  klo 09.30 - 12:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
26.01.2012 - 26.01.2012 klo 09:30 - 12:00

Livon entinen koulu, Kirsiojantie 31, Livo
12.01.2012 - 12.01.2012 klo 13:30 - 16:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
26.01.2012 - 26.01.2012 klo 13:30 - 16:00

Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
13.01.2012 - 13.01.2012 klo 10:00 - 12:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
27.01.2012 - 27.01.2012 klo 10:00 - 12:00

Syötekeskus Oy Kurssikeskus Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, Syöte
13.01.2012 - 13.01.2012 klo 13:30 - 16:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
27.01.2012 - 27.01.2012    klo 13:30 - 16:00

Puhoskylän  kyläseuran talo (Möykkälä), 
Näljängäntie 1391, Puhos
16.01.2012 - 16.01.2012 klo 10:00 - 12:30

KUULUTUS PRESIDENTINVAALIT	2012

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan mää-
rääminä aikoina ennakkoäänestysaikana. Laitoksissa (terveys-
keskuksen vuodeosasto, Kurenkartano, Kielokoti, Koi-
vukoti, Rimmin palvelukoti, Tuohikoti, Lakkari, Metsälän 
palvelukoti, yläkartano, Valokki) toimeenpantavista vaalitoi-
mituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantaval-
la kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitok-
sissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin 
otetut henkilöt.

   Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioike-
usrekisteriin hänen kotikunnakseen. 

   Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän 
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta anne-
tussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan 
äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnal-
le samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjak-
soon 11.1.-17.1.2012 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 25.1-
31.1.2012 sattuvana päivänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta il-
moitetaan äänestäjälle.

   Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. 
keskusvaalilautakunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse 
(puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään 
 -ensimmäisessä vaalissa tiistaina 10.1.2012 ennen klo 16 ja 
 -toisessa vaalissa tiistaina 24.1.2012 ennen klo 16.

   Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen 
vaalin kotiäänestykseen, hänen ei enää tarvitse erikseen ilmoit-
tautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänes-
tykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen. 

   Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän va-
litsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaa-
muotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan 
mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kau-
punginvirastosta, jossa ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-545 5831 
tai osastosihteeri Maija Moilanen, puh. 040-740 2550.

   Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjes-
tetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydes-
tään henkilökohtaisesti ennakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle 
tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei 
saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mi-
käli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa 
maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen 
ennakkoäänestyksen alkua eli 4.1.2012.

Pudasjärvi	30.11.2011

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 
22.1.2012 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 5.2.2012.

   Vuoden 2012 presidentinvaalissa äänioikeutettu on asuinpaik-
kaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeis-
tään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 22.1.2012 täyttää 18 
vuotta. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekiste-
riin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 
torstaina 29.12.2011 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tie-
dossa. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään il-
moituskorttiin liitetään luettelo hänen oman vaalipiirinsä alueella 
olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteis-
ta ja aukioloajoista.  

   Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa ylei-
sessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, 
mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspai-
kassa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 22.1.2012 klo 
9.00 – 20.00 ja mahdollisen toisen vaalipäivän äänestys toimite-
taan sunnuntaina 5.2.2012 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako 
ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos
 Paukkerinharjun 
 entinen koulu Niskalantie 9,  
2. hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola  Hetekyläntie 8
3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7
4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426
5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941
6. syöte-Iinattijärvi-hirvaskoski
 Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
30.01.2012 - 30.01.2012    klo 10:00 - 12:30

Korpisen kylätalo, Turpeisenvaarantie 1150, Jaurakkajärvi
16.01.2012 - 16.01.2012 klo 14:00 - 16:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
30.01.2012 - 30.01.2012    klo 14:00 - 16:00

Iinattijärven entinen koulu, 
Iinattijärven pohjoispuolentie 237, Iinattijärvi 
17.01.2012 - 17.01.2012 klo 10:00 - 12:00
 
Mahdollisen toisen vaalin aikana:
31.01.2012 - 31.01.2012    klo 10:00 - 12:00

hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a, Sotkajärvi
17.01.2012 - 17.01.2012 klo 13:00 - 15:00

Mahdollisen toisen vaalin aikana:
31.01.2012 - 31.01.2012    klo 13:00 - 15:00

Pudasjärvelle Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudas-
järvellä hanke on järjestänyt koulutuksia yhteisyöverkos-
tolle syksyn 2011 aikana. 

Traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen koulutus 
järjestettiin lokakuun lopulla. Traumapsykoterapeutti 
(VET) ja Oulun Traumaterapiakeskuksen vastaava työn-
tekijä Jarno Katajisto koulutti Pudasjärvellä Pohjantäh-
den auditoriossa. Koulutus oli hyvin käytännönläheinen 
ja selkeä. Koulutuksessa käytiin läpi psyykkistä traumati-
soitumista ja sen vaikutusta mielen ja kehon toimintoihin. 
Lisäksi kävimme läpi kompleksista ja vakavaa traumati-
soitumista. Lopuksi vielä saimme käytännön ohjeita trau-
matisoituneen asiakkaan ulkoisen käytöksen ja mielensi-
säisen maailman vakauttamiseen. Luentojen, käytännön 
esimerkkien ja harjoitteiden kautta pyrittiin lisäämään 
osallistujien mahdollisuuksia ymmärtää ja auttaa psyyk-
kisesti traumatisoituneita asiakkaitaan.

Lisäksi syksyn aikana on ollut koulutusta voimaan-
nuttavasta ohjauksesta ja ratkaisukeskeisestä työottees-
ta. Koulutuksessa kävimme läpi ohjauksen aloituksen ja 
tavoitteen merkitystä ohjaustilanteessa. Lisäksi nuoren 
tukemiseen ohjaustilanteessa saimme välineitä. Väliteh-
tävänä koulutuksessa oli ratkaisukeskeinen ohjauksen 
harjoitus oman asiakkaan kanssa. Toisena koulutuspäi-
vänä opimme reteaming menetelmän käyttöä käytännön 
esimerkkien avulla.. Osallistujat kehuivat koulutuksen 
käytännön läheisyyttä ja hyödyllisyyttä. Kouluttaja Marjo 
Savukoskella oli positiivinen kontakti osallistujiin ja tun-
nelma koulutuksessa oli mukana. 

Viimeisin koulutus oli Miten toimia tulkin kanssa, joka 
pidettiin Pudasjärven terveysaseman koulutustilassa. 
Koulutuksessa oli 21 osallistujaa, joista suurin osa oli ter-
veysaseman henkilökuntaa. Koulutuksessa perehdyttiin 
tulkin tilaukseen ja miten tulkin kanssa työskennellään. 
Kouluttajana toimi Elina Heiniemi tulkki/kouluttaja Poh-
jois-Suomen tulkkipalveluista.

Koulutukseen osallistuneet kommentoivat, että lisäar-
vona niissä ovat verkostoitumismahdollisuudet aidossa 
vuorovaikutuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Koulutukset ovat mahdollistuneet hankkeen kautta 
Euroopan pakolaisrahaston, Oulun Seudun Setlementin 
ja Pudasjärven kaupungin rahoituksella.

Jaana Valkola
projektipäällikkö

kouluttanut 
monipuolisesti

Nuoren turvapaikanhakijan polku

Tervetuloa kokoukseen!

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Kokouksessa mukana Ulla-Maija Paukkeri Kerttu ja 

Kauko -hankkeesta. hän kertoo miten kehitämme yh-
dessä järjestöjen välistä toimintaa Pudasjärvellä.

hallitus

Pudasjärven Diabetesyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pidetään

Puikkarissa maanantaina 
12.12.2011 klo 18.

Tarjolla riisipuuroa sekametelisopal-
la, kinkkua salaatteineen. Jälkiruoaksi 
torttukahvit. Ohjelmassa jouluevanke-
liumi sekä lauluesityksiä ja yhteislaulua. 
Joulupukki tuo lapsille pikku lahjan.

Tervetuloa mukaan koko perheellä!

MTK Pudasjärven
lämminhenkinen puurojuhla la 17.12 
klo 12.00 Hilturannan leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset ke 14.12 mennessä 
Timo Vähäkuopus 
timo.vahakuopus@luukku.com 
puh 0400 184 541
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TERVETULOA!

OMPELU- JA 
SAUMAUS-
KONEIDEN

myynti- ja huoltopäivälle
Kangas ja Ompelimo

SARA

to	8.12.	klo	10-17

UUDET 
KONEET
alk.125€

VANHAT VAIHDOSSA!
Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone
Hallituskatu 35, Postiaukio

puh. esittelypaikalle 
040 544 1009

TARJOUS!
Pikahuolto 25€

Toritie 2 Pudasjärvi

Golfkurssit simulaattorissa 27-30.12.2011 
neljän henkilön ryhmissä.

Ilmoittautumiset : Mauri Kavalus (p.040-8092120) 21.12 mennessä.

Kurssin kesto 2x3h,sis. ohjaus, välineet ja 
peliharj. Hinta 50 € sis alv.

Ohjaus P. Kinnunen 0400-381548

Simulaattoriaikoja voi varata 
myös itsenäiseen harjoitteluun. 
Opastus tarvittaessa paikan 
päältä. (1-4 hlön tilavuokra
yhteensä 30€/tunti, seuraavat 
tunnit 20€.
Isommat ryhmät erikseen.
Myöhemmin lisää virallisia 
pelikursseja !

Tervetuloa uuden lajin pariin !

Iso-Syötteen 
matkailu

• Hertz-auton-
vuokrauspiste

puh. 040 777 1800, 040 708 6704
info@isosyotteenmatkailu.fi
Romekievarintie 4, Safaritalo

• majoitusvälitys
• moottorikelkkavuokraus

• ohjelmapalvelut

Iso-Syötteen 
matkailu

• moottoriurheilukeskus


