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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

PUKINKONTTIIN!PUKINKONTTIIN!
Samsung 
Kamera ST30
- 10,1 megapikseliä
- 3 x optinen zoom

Nikon 
Coolpix L810
- 16,1 megapikseliä
- 26 x zoom
- 3” LCD näyttö

MadBoy 
MFP-1000 
Multiformaattisoitin

- 5.1 kanavainen surround
- Säädettävä digitaalinen kaiku
- Muistikortille / Muistitikulle paikka
- 2 langallista mikrofonia

3 kpl karaokelevyjä 

kaupan päälle!

MADBOY U-TUBE 20 
Langattomat 
mikrofonit

Joulun aukioloajat:
La 22.12. 9-13

Su 23.12. 12-16
Ma 24.12. 9-12

25.-26.12 
Liike suljettu

69,-69,- 199,-199,-

169,-169,-

169,-169,-
Koillis-Tele toivottaa

Rauhallista 
Joulua ja Onnea 
Vuodelle 2013!

Koillis-Tele toivottaa
Rauhallista 

Joulua ja Onnea 
Vuodelle 2013!

Olemme Joululomalla Olemme Joululomalla 
22.12.2012-1.1.2013 välisen ajan

http://www.pullapirtti.fi/index.php?p=Tuotetiedot&groupid=29&id=537
KEVYT SNACK NAKKI 

280g MENTOS JA MELLER PATUKAT WC-KUKKA PUH-
DISTUSAINE

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

PALVELEMME JOULUNA:

JOULUKSI: UUDEKSI VUODEKSI: tarjoukset alkaen to 27.12.

SU 23.12. 11.00-18.00
MA 24.12. 8.00-12.00

TI 25.12. suljettu 

KE 26.12. 11.00-18.00
MA 31.12. 9.00-18.00

Ti 1.1. 11.00-18.00
MUULLOIN NORMAALIT AUKIOLOT

PIKKUKINKKU 1 kg

SAARIOINEN MAKSA-
LAATIKKO 400 g, rusinaton ja lakt.

SAARIOINEN LUUMU- 
VANILJAKIISSELI 200 g

FORSSAN 
PORKKANA- ja LANTTU-

LAATIKKO 600 g

5,99
kpl

1,99
ltk

1,29
ras

8,95
kg

1,49
pss

1,59
ras

3,29
ltk

JOULULIMPPU 500 g

SAARIOINEN
RIISIPUURO 300 g

SUOMALAINEN
NAKKI 700 g

LIHAPYÖRYKÄT 360 g

FORSSAN PERUNA-
SALAATTI 800 g

FIRST PRICE RANSKAN-
PERUNAT 1 kg

PERUNARIESKA 2 kpl/350 g
JA OHRARIESKA 3 kpl/450 g

0,99
pkt

1,49
pss

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2013!

2,69
ras

1,59
pss

3,29
pkt

MEILTÄ 
RAKETTITUKUN 

RAKETIT 
UUDEKSI VUODEKSI!

MYYNTI ALKAA TO 27.12.

Tarjous alkaen 
to 20.12.

Tarjous alkaen 
to 20.12.

LAPIN LIHAN
PIKKUKINKKU

kypsä

6,95
kg

JUHLAKINKKU
kypsä

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4, 
Pudasjärvi
Toimisto 

040 176 7640

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta  
toivotamme 
Rauhallista 
Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2013!

Tarjoamme joulukahvit 
pe 21.12. klo 12-14.

Tervetuloa! 

SALOTTAREN 
JOULUTARJOUKSET! 

Tervetuloa!
Kauppatie 4, p. (08) 821 595

LAHJAKORTTITARJOUKSET:

PALJON MUKAVIA 
LAHJAIDEOITA!

Koru-uutuuksia
Kosmetiikkaa
Tuotepaketteja

TÄYDELLINEN HEMMOTTELUPAKETTI 
155€ (norm. 185€)

Sisältää hemmottelevan kasvohoidon, ripsien 
ja kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun tai 

kosteuttavan huulien hoidon, hiusten leikkauksen ja 
värjäyksen tai kiharakäsittelyn.

HEMMOTTELEVA KASVOHOITO 
69€  (norm. 97€)

Sisältää hemmottelevan kasvohoidon lisäksi ripsien 
ja kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun tai 

kosteuttavan huulien hoidon

HEMMOTTELEVA IHONPUHDISTUS 
39€  (norm. 67€)

Sisältää hemmottelevan ihonpuhdistuksen lisäksi 
ripsien ja kulmien värjäyksen ja kulmien muotoilun 

tai kosteuttavan huulien hoidon

21-vuotis kuvataulu-
arvonnan voitti 

Teuvo Riekki. Voit-
totaulu on taulu nro.9 
Laskevan kuun silta ja 

revontulet. Joulun aukioloaikamme: 
La 22.12. 10-17, 

su 23.12 ja 
ma 24.12. suljettu Hyvää joulua!

Lehti ei ilmesty joulun ja uu-
den vuoden välillä. seuraava 
lehti ilmestyy ke 2.1.2013 ja 
siitä eteenpäin normaalisti 
joka keskiviikko.
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
aineisto@vkkmedia.fi

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 €/pmm. 
Takasivu  1,40 €/pmm. 
Sisäsivut  1,30 €/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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 
toivotaan olevan toimi-
tuksessa 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 ra-
joittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 49,05 €

Hinta sisältää alv 9%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimittaja
Erkki Riihiaho
0400 206 783
erkki.riihiaho@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 328 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vaikka edellisenä sunnun-
taina ulkona lauloivatkin 
lumi ja tuuli, ei se estänyt 
Kuren kyläläisiä ja vähän 
kauempaakin kotoisin olevia 
saapumasta Kuren kylätalol-
le laulamaan sunnuntaina 
16.12. Kauneimpia Joululau-
luja. Vajaat kolmekymmen-
tä eri-ikäistä miestä, naista ja 
lasta sai muistella vanhojen 
tuttujen joululaulujen laula-
misen myötä menneitä jou-
lutunnelmiaan ja virittäytyä 
tulevaan uuteen ja silti aina 
tutun lämpimään joulumie-
lialaan.

Pienimmät laulajat olivat 
kiinnostuneita sävelten li-
säksi Kauneimmat Joululau-
luvihkosen liitelevän enkelin 
kuvasta samoin kuin muis-
takin lauluvihkosen joului-
sista kuvista. Pienelle ihmi-
selle kauniit kuvat, suloiset 
sävelet korvissa ja mukava 

Vanhojen ja tuttujen joululaulujen laulaminen toi mieleen paljon vanhoja hyviä jou-
lumuistoja.

yhdessäolon lämpöinen tun-
nelma yhdessä jäävät var-
masti mieleen tulevia joulu-
laulutilaisuuksia ajatellen. 
Kanttori Keijo Piirainen 
opetti lauluintoisille ”kiina-
laisen” Hoosiannan laulami-
sen ja muutaman muunkin 
oudomman ja uudemman 
laulun sävelet. Laulamisen 
välissä nautittiin Kuren te-
honaisten keittämästä kah-
vista torttuineen ja muine li-
sukkeineen.  

Kauneimmat Joululau-
lut-hetken tunnelmaa Ku-
ressa voinee kuvata seuraa-
villa laulamamme laulun 
sanoilla: ”Pieni liekki tänään 
syttyy talven synkkään pi-
meyteen. Pieni liekki valon 
antaa, toivon tuikkeen sydä-
meen. 

Sointu Veivo

Yhdessä laulaen heitettiin arkihuolet mielistä Kuressa

Joulun tunnelmia
Täytyy tunnustaa, olen jouluihminen. Tosin kun katson 
ympärilleni, en liene ainoa, joka on hurahtanut jou-
luun. Moni laittaa joulukuusen koreaksi jo itsenäisyys-
päivän tienoilla, toinen vaihtaa verhot punaisimpiin 
jo marraskuun puolella. Kaikki tämä on ihanaa jou-
lun odotusta. Mieliä oikein kutkuttaa tuleva joulunai-
ka ja kaikki mitä siihen liittyy: joulukirkko, ruoka, lahjat, 
yhdessäolo, joulumusiikki, kynttilöiden luoma tunnel-
ma kotipirtissä. Lasten silmät säihkyvät yhdessä kynt-
tilöiden kanssa. Joulujuhlaa toki saa viettää vasta kun 
sen aika on, mutta pieniä maistiaisia lienee olla luval-
lista antaa itselle.

Minulla on vain hyviä muistoja joulusta. On myös 
toisenlaisia jouluja: juhlia, jossa päähenkilönä on ku-
ningas alkoholi; juhlia, joita juhlitaan väkivallan varjos-

sa tai suuren surun keskellä. Tiedän, että sellaisia jou-
luja vietetään aivan liian monessa kodissa. On suuri 
harmi, että suuri ilon ja valon juhla tummuu ennen ai-
kojaan, eikä lasten silmissä säihky kynttilöiden loimu 
vaan kyyneleet. Yhdessäolon riemu vaihtuu repivään 
riitaan. Joulu todella tuo esiin ihmissydämen niin hy-
vässä kuin pahassa.

Kaikesta huolimatta joulu kuuluu jokaiselle. Sen 
sanoma koskettaa jokaista. Jeesus-lapsi syntyi pelas-
tamaan maailman sen omalta pahuudelta. Ei Jeesuksen 
elämä aina ollut helppoa, hän koki vainoa ja väkival-
lan uhkaa jatkuvasti. Lopulta ihmisen pahuus ristiin-
naulitsi hänet. Jeesus tietää elämämme vaiheet, hän 
on kokenut samat ilot ja surut. Siksi hänelle on hyvä 
purkaa sydäntä – tuoda hänen eteensä rukouksessa 
mielen päällä olevat kiitokset ja pyynnöt. Toivon ja ru-
koilen, että mahdollisimman monessa perheessä joulu 
on sellainen juhla, joka tuo lämpöä ja valoa talven kyl-

myyteen ja pimeyteen. Joulu on suuri rakkauden juhla, 
joka ennen kaikkea kertoo Jumalan rakkaudesta lapsi-
aan kohtaan. Niinpä joulu ilman rakkautta ei ole jou-
lu ensinkään. 

Herramme Jeesus Kristus, kiitos, että tahdot tul-
la kaikkiin koteihin. Kiitos, että tahdot auttaa ja hoitaa 
meitä. Tuo sydämiimme oikea joulu. Tule itse luoksem-
me. Kiitos, että kuulet meitä.

Toivotan Pudasjärven seurakunnan puolesta kai-
kille Pudasjärvi-lehden lukijoille armorikasta Vapahta-
jamme syntymäjuhlaa ja siunattua uutta vuotta.

Kimmo Helomaa
vs. kirkkoherra

Messu seurakuntakodissa 
su 23.12. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Jaakko Sääskilah-
ti,  Keijo Piirainen.
Aattohartaus  ma 24.12.  

kirkossa klo 13 ja 15, Juha 
Kukkurainen ja Sarakylän 
kappelissa klo 13, Jaakko 
Sääskilahti.
Jouluyön messu kirkossa 
24.12. klo 23, Juha Kukku-
rainen, Keijo Piirainen.
Joulukirkko kirkossa 
25.12. klo 8.00, Jaakko Sääs-
kilahti, Keijo Piirainen.
Joulukirkko Sarakylän 
kappelissa 25.12. klo 8.00, 
Juha Kukkurainen, Anna-
Elina Jaakkola ja Syötekes-
kuksessa 25.12. klo 10.
Messu seurakuntakodissa 

Tapaninpäivänä 26.12. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Kei-
jo Piirainen.
Messu seurakuntakodissa 
su 30.12. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Jukka Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus seu-
rakuntakodissa 1.1.2013, 
klo 12, Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola.
Valo johtaa lapsen luo -  
Vox Margaritan joulukon-
sertti kirkossa pe 21.12. klo 
19.
Vox Margarita-kuoron 
joululevyä ”Jouluenkelin 

tänne toivoisin” myytävä-
nä 
kirkkoherranvirastossa ja 
Pudasjärven kirjakaupassa, 
hinta 12 €.
Kuorot: Vox Margarita ke 
19.12. klo 18.
Kirpputori  keskiviikkona 
19.12. (Pappilantie 7 ) klo 
10-13. 
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat Kurenalan ry:llä ke 
26.12. klo 17 (Arvo Nis-
kasaari, Jaakko Sääskilah-
ti) ja su 30.12. klo 17 (Timo 
Luokkanen, Mikko Tuohi-

maa). Uudenvuodenseu-
rat Hirvaskosken ry:llä ti 
1.1.2013 klo 17 (Eero Illikai-
nen, Arvo Niskasaari). 
Avioliittoon vihitty: Jan-
ne Juhani Järvenpää ja San-
na Maria Illikainen, Tommi 
Valtteri Alakärppä ja Anna 
Kaarina Juntunen, Janne-
Pekka Sääskilahti ja Eeva-
leena Pesälä.
Haudattu: Maria Margare-
ta Järvenpää 91 v, Erkki Ka-
levi Juurikka 72 v, Leo Ni-
kolai Virkkunen 53 v.

Pudasjärven seurakun-
nan Vox Margarita –kuo-
ro pitää perinteisen joulu-
konserttinsa tänä vuonna 
Tuomaan päivän iltana 
perjantaina 21.12. Vuoden 
pimeimmän päivän ilta-
na on mahdollista kuul-
la kuoron valoisaa laulua. 
Ohjelmassa on tänä vuon-
na paljon uusia sovituksia 

”Valo johtaa lapsen luo”
 –joulukonsertti kirkossa perjantaina

perinteisiä kuoron esittämiä 
klassikoita unohtamatta. 
Konsertin ohjelmassa ovat 
mm Felix Mendelssohnin 
Enkellaulu kaikuu nyt, Jus-
si Chydeniuksen säveltämä 
Joululaulu, Kassu Halosen 
Sydämeeni joulun teen ja 
konsertin perinteisesti päät-
tävä Sleesialainen sävelmä 
Maa on niin kaunis.   Jou-

luyönä taivaallinen valo sai 
paimenet lähtemään liik-
keelle Jeesus-lapsen luo. Sa-
moin myös itämaan tietäjät 
seurasivat valoa, taivaal-
la loistavaa tähteä. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, ko-
lehti kootaan tänä vuonna 
Tansaniassa tehtävän Maa-
saityön tukemiseen.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

HOITAVAT JA HEMMOTTELEVAT
JOULULAHJAT

Lahjakorttitarjouksia ja tuotepaketteja!

Myynti auki Joulukuussa lauantaisin klo 10-13
sekä pe 21.12 klo 10-17,

muulloin sopimuksen mukaan.

TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE!

Jukolantie 4 puh. 044 700 2577
auki ma-la sop. mukaan, myös kotikäynnit

SUKLAAKASVO-
HOITO

SUKLAA-
HEMMOTTELUHOITO

HOT STONE-
JALKAHOITO

INTIALAINEN
PÄÄNHIERONTA 3xsarja

50€

50€

65€

90€

kosmetologi senja
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Neljänä viime vuotena to-
teutettua Joulupuu-keräys-
perinnettä jatkettiin myös 
tänä vuonna Pudasjärvellä. 
LähiTapiolan toimisto toi-
mi lahjojen keräyspisteenä 
yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa.

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

-Saimme kerättyä noin 
120 pakettia jaettavak-
si apua tarvitsevien per-
heiden lapsille, kertoi asia-
kasneuvoja Sari Pähtilä 
LähiTapiolasta. Muun mu-
assa Pudasjärven kaupun-
ki lahjoitti joulutervehdys-
varat tähän tarkoitukseen. 
Lahjat ottivat vastaan Man-
nerheimin lastensuojelulii-
ton edustajat 13.12., jonka 
jälkeen he ovat toimittaneet 
paketit yhdessä paikallisten 
perhetyöntekijöiden kanssa 
yli 50 eri perheeseen ennen 
joulua.

-Kiitämme MTK Pudas-
järveä, Lions Hilimoja, Pu-
dasjärven kaupunkia sekä 
muitakin järjestöjä, eri yri-
tyksiä sekä yksityisiä henki-
löitä keräykseen osallistumi-
sesta. Joulupuu- keräyksessä 
on ollut mahdollisuus pai-
kallisilla ihmisillä ojentaa 
auttava kätensä oman paik-
kakuntansa apua tarvitsevi-
en lapsiperheiden puoleen, 
sanoi MLL:n puheenjohtaja 
Hely Forsberg-Moilanen. 

Samalla paikalla olleet 
hallituksen jäsenet lupasi-
vat, että Joulupuu-keräys on 
tarkoitus toteuttaa myös ensi 
vuonna. (ht)

Joulupuukeräyksellä apua lapsiperheille

Joulupuukeräyksen lahjapaketteja oli tänä vuonna enemmän, mitä aiempina vuosi-
na toteavat MLL:n Pudasjärven yhdistyksestä edessä Sari Pähtilä ja Hely Forsberg-
Moilanen sekä takana seisovat Jonna Puhakka ja Maria Perander. 

 

Pudasjärven lukion teatte-
ritaiteen kurssilaiset ovat 
jälleen harjoitelleet ja val-
mistautuneet tulevan las-
tennäytelmän esittämiseen. 
Tänä vuonna näytelmä on 
nimeltään Aarresaari, perus-

Perinteinen lastennäytelmä 
esitetään jälleen

Näyttelijöitä maanantain 
17.12. harjoituksissa ja la-
vastusporukkaa työn tou-
hussa.

tuen Robert Louis Steven-
sonin kyseiseen romaaniin. 
Tarinan päähenkilö nuori 
Jim-poika saa vanhalta meri-
rosvolta kartan, ja lähtee ret-
kikunnan kanssa etsimään 
aarretta.

Näytelmän ohjaajana on 
toiminut lukion äidinkielen 
opettaja Elisa Ranua. Näytte-
lijät koostuvat lukion ensim-
mäisen ja kolmannen vuosi-
kurssin oppilaista. Lavasteet 
on tehnyt Mika Sälevä lavas-

tusryhmänsä kanssa.
Edessä ovat vielä muu-

tamat ankarat harjoitukset 
ennen perjantaista esitys-
tä yläkoululaisille ja luki-
on joulujuhlassa esitettävää 
hupiversiota.  Kurenalan ja 
Lakarin koulun oppilaille 
on omat esitykset ensi vuo-
den puolella. Yleisöesitys 
on loppiaisena sunnuntaina 
6.1.2013 kello 18.00 Rimmin-
kankaan koululla, jonne toi-
votamme kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi.

Eveliina Pigg ja  
Tuuli-Maaria Pesonen

Kiitokset kuluneesta vuodesta
toivotamme asiakkaillemme

Hyvää Joulua sekä 

Menestyksekästä 

Uutta Vuotta! 

Jouluajan 
aukiolo

24-26.12 suljettu
27.12  8-17
28.12  8-17
31.12  8-12 

Lämmin- ja 
kylmäsavuporoa

MYYDÄÄN POROA
·  koko ruho

·  ½ ruho
·  ruhon osia.

Säilykkeiden valmistusta

Taipaleenharju
0400 515 737, 0400 120 891

PUDASJÄRVEN 
SAPARO

Kellot • Korut
Kihlat
Kellojen ja korujen
korjaukset

Jukolantie 2
Pudasjärvi
p.(08) 822 084

Joululahjat pukinkonttiin Naamangalta !

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

 

 

www.AarreKauppa.netMuista Myös Nettikauppa!

Nettikaupassamme nyt
JOULUKAMPANJA

Osta Nyt, Maksa Vasta
HELMIKUUSSA

Yleisöesitys on loppiaise-
na sunnuntaina 6.1.2013 kel-

lo 18.00 Rimminkankaan kou-
lulla, jonne toivotamme kaikki 

lämpimästi tervetulleiksi.
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Senja Liekolan runsaan kol-
mentuhannen enkelin koko-
elmaksi kasvanut harrastus 
sai alkunsa -28 vuotta sitten 
kun tytär toi ensimmäisen 
enkelin lahjaksi. Enkelit ovat 
olleet Liekolan mukana kai-
ken aikaa, ja Liekola uskoo 
että ne ovat auttaneet häntä 
monessakin asiassa oikeaan 
suuntaan. Eläviä enkeleitä 
ovat Senjalle hänen kaksi ty-
tärtään; 35-vuotias Haapa-
järvellä asuva Anu ja hänen 
kolme lastaan sekä Tampe-
reella asuva 28-vuotias Hei-
di, hänen kaski lastaan sekä 
sekä mahdollisesti jo jouluk-
si syntyvä Heidin kolmas 
lapsi. 

Siuruanjokivarresta ko-
toisin oleva Liekola muutti 
aikoinaan elämäänsä raken-
tamaan Etelä-Suomeen Ren-
gon lähelle, ja toimi silloi-
sen Tavast-Timberin sahalla 
puutavaran laaduttajana, 
josta hän palasi Pudasjär-
velle isänsä omaishoitajak-
si vuonna -96. Isän kuoltua 
vuonna 2000 Liekola teki 
muutaman vuoden erilaisia 
pätkätöitä ennen kuin hyvän 
tuurin, ja osittain sattuman 
kauttakin pääsi Nevakivelle 

vakituiseen työhön edellisen 
siivoojan jäätyä eläkkeelle.

– Pätkätöissä ollessani 
kuljin myös Nevakiven hal-
lilla töissä. Kerran Pekka ky-
syi, että haluaisinko jatkaa 
vakituisena siivoojana enti-
sen jäädessä eläkkeelle. Kun 
kerran mahdollisuus annet-
tiin, niin totta kai halusin. 
Siivosin, ja työantajan keho-
tuksesta hakeuduin Ouluun 
linja-auton kuljettajan kurs-
sille, josta valmistuin vuon-
na 2005. Siitä lähtien olen sii-
vonnut ja ajanut linja-autoja. 
Tämä tilaisuushan oli minul-
le kuin lottopotti, täällä on 
mukavat työkaverit ja hyvä 
työnantaja. Olen aina ollut 
sitä mieltä, että jos työnsä te-
kee aina kunnolla, oli se mitä 
oli, niin se huomataan ja 
työpaikkakin järjestyy ajan 
myötä, Liekola toteaa.

Koti säilyy  
siipirikollekin 
Liekolan enkelikokoelma on 
seurannut hänen mukanaan 
kaikissa elämän mutkissa ja 
muutoissa kohta kolmekym-
mentä vuotta. Runsaassa ko-
koelmassa on kaikenlaisia 

enkeliaiheisia esineitä. Osa 
enkeleistä on käyttöesineissä 
kuten lautasissa, lusikoissa 
ja veitsissä. Osa on tauluina 
ja osa lamppuina. Suurin en-
keli on noin kuusikymmen-
tä senttiä korkea, ja pienin 
kaksi senttiä korkea veistos. 
Osaa on maailma murjonut 
siipirikoksi tai osa muuten 
vaan nuhraantunut. 

- Kaikille niille on koti 
minun luonani, olkoon sit-
ten siipirikko tai muuten 
reissussa rähjääntynyt. Su-
kulaiset, ystävät ja tuttavat 
tuovat tuliaisiksi enkeleitä 
reissuiltaan ja itse ostan kun 
näen sellaisen, jota minul-
la ei ennestään ole. Kirppu-
torit ovat hyviä paikkoja os-
toksille. Nykyisin alkaa tulla 
jo samanlaisiakin, mutta so-
pii minun hyllyyn muuta-
ma samanlainenkin enkeli, 
en niitä vaihda pois. Kaikis-
ta vanhin enkeli taitaa olla 
kirpputorilta löydetty en-
keliaiheinen lamppu. Tosin 
en sen ikää tiedä, mutta hy-
vin vanha se on.  Olen muut-
tanut enkeleitteni kanssa 
muutaman kerran ja siinä on 
aika iso työ. Uskon kuiten-

kin, että tämä oli viimeinen 
muutto ja olemme nykyises-
sä Uimahalli Puikkarin luo-
na olevassa asunnossa lop-
puun saakka, Liekola kertoo.

Keittiön maustehyllykin on valjastettu enkeleille.

Ensimmäinen enkeli, josta kaikki 
alkoi 28 vuotta sitten. Enkelin toi 
Senjan vanhin tytär Anu, joka oli 
ostanut sen Oulusta vähillä rahoil-
laan kuusi –vuotiaana.

Enkelit ovat olleet        mukanani kaiken aikaa

Tyttären tytär Miia oli ollut 
varma, että mummi halu-
aa tämän enkeli ja toi sen 
tuliaisiksi 7 vuotta sitten. 

Toinen toistaan kauniimpia enkeleitä patsaina, kuvina ja tauluina löytyy joka huoneessa.

Eteisessä lipaston päällä 
on työnantajan Pekka Ne-
vakiven matkoiltaan tuo-
ma ”lamppu” enkeli.  Siinä 
on punainen valo sisällä. 
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Senja Liekolan kotona löytyy enkeleitä joka lähtöön kädessään enkeli, jonka sai lah-
jaksi 50-vuotispäivänään. 

Enkelit ovat olleet        mukanani kaiken aikaa
Kolme suosikkia
Suosikkienkeleitä Liekolal-
la on kolme, joista ensimmäi-
seksi nousee se kaikista en-
simmäisin enkeli minkä hän 
sai. Toisena Liekola mainit-
see silloin 10 vuotiaan tyttä-
ren tytön Miian kuiskanneen  
kaupassa äidilleen, että minä 
haluan, että mummu halu-
aa tuon enkelin. Kolmannek-
si nousee sisaren tytön Tiinan 
silloin 10 v, löytämä enkeli, 
ja hän kuiskasi äidilleen kau-
passa, että tuo enkeli kuiska-
si minulle ja sanoi että minä 
haluan Senja-tädin luo asu-

maan. 
Vaikka enkeleitä on pal-

jon muistaa Liekola jokaisen 
paikan ja huomaa, jos joku on 
siirtynyt paikaltaan.

– Vaikka talossa käy vie-
raisilla pieniäkin lapsia, niin 
he eivät koske enkeleihin, 
vaikka katselevatkin niitä hy-
vin läheltä. Joskus voi joku 
siirtyä paikaltaan vahingos-
sa, mutta sen kyllä huomaan 
heti tai viimeistään seuraava-
na päivänä kun pyyhin niistä 
pölyjä ja siirrän takaisin. 

-Muistan jokaisen enkeli-
ni enkä joudu ostamaan sa-

manlaista. Sitä en ole kos-
kaan tullut ajatelleeksi, että 
kuinka monissa maissa ko-
koelmani enkeleitä on teh-
ty.  Niiden arvostakaan en 
osaa sanoa muuta kuin, että 
minulle ne ovat hyvin ar-
vokkaita ja korvaamattomia, 
Liekola toteaa.

Rooma enkelien  
kaupunki
Viime kesänä työporukka 
teki matkan Roomaan. Van-
hakaupunki osoittautui en-
kelten kaupungiksi ja Lieko-
lan aika kuluikin katsellessa, 
ja ihastellessa enkeleitä kau-
pungissa muiden nähtä-
vyyksien ohella.

– Rakastuin heti siihen 
kaupunkiin. Siellä on paljon 
katseltavaa ja sitten ne en-
kelit. Niitä on kirkoissa, ta-
lojen seinillä, siltojen koris-
teina ja vaikka missä. Se oli 
minun ensimmäinen ulko-
maan matkani ja sinne aion 
mennä vielä uudestaan, Lie-
kola muistelee kaiholla Roo-
man matkaansa.

Liekolan joululahjatoivet-
ta ei tuttavien tarvitse miet-
tiä eikä Liekolan isommin 
tarvitse arvailla mitä pake-
teissa tulee. Tervetulleita en-
keleitä tulee taas lisää.

– Olen etsinyt kauan en-
keliaiheisia mattoja ja gobe-
liinia, mutta en ole missään 
sattunut sellaisiin mattoihin. 
Sellaisen kun saisi vielä os-
tettua jostain, niin sitten oli-
sivat enkelit lakanoissa, pei-
toissa, tyynyissä, verhoissa 
pyyhkeissä ja vielä matois-
sakin, Liekola toivoo.

Erkki Riihiaho 
Kuvat Heimo Turunen

Senjan sisaren Satun 8-vuotias tytär Tiina oli kuullut M-kaupassa keskellä olevan 
enkelin kuiskaavan hänen korvaansa, että minä haluan Senjan luo asumaan ja en-
kelin tahto toteutui. 

Suurin enkelipatsas on maapalloa suojelemassa oleva 
enkeli, jolla on korkeutta 60 cm. 

Toivottaa Teijo ja Aija

P. 0400 158 258

Rauhallista 
Joulua ja

Turvallista
Uutta Vuotta!

ISO-SYÖTTEEN 
TAKSIMATKAT OY

Jalkojenhoitaja 
Sirina

Sirkka Määttä

Rauhaisaa 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta!

Sotainvalidien veljesliiton Pudasjärven osasto r.y. ja naisjaosto

Kiitämme kuluneen vuoden aikana saamastamme 
tuesta ja lahjoituksista ja toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua 
sekä toimintarikasta 
Uutta Vuotta 2013.

Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulua

ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2013

MH Peltoniemi Oy

Joululomalla 
24.12.2012–7.1.2013.

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Toivottaa 
TAITOKESKUKSESTA Pirjo.

Kiitämme asiakkaita 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme Lämmintä Joulua!

T. Sami Konttila ja Sirpa Konttila

Toivotamme hyvää joulua
kaikille yhteistyökumppaneille 
ja menestystä sekä yhteistyötä 

vuodelle 2013!

Johtokunta
Jaostot

Jyrkkäkoski

Tuuritupa
Pilikkiviikko

Umpihankihiihto

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT RY

Toivotamme 
Hyvää Joulu ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2013! 

Olemme Joululomalla 

Toivotamme 
Hyvää Joulua ja Onnellista 

Uutta Vuotta 2013! 

Olemme Joululomalla 
22.12.2012-1.1.2013 välisen ajan
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Joulumyyjäisissä

Rimminkankaan koulul-
la oli lauantaina 15.12. pe-
rinteiset Pudasjärven Ur-
heilijoiden ja kaupungin 
yhteisesti järjestämät Jou-
lumyyjäiset, jotka on järjes-
tetty jo 29 vuotena peräk-
käin. Paikalle oli saapunut 
laaja kirjo paikallisia yri-
tyksiä, käden taitajia ja 
yhdistyksiä. Myynnissä 
oli kädentaitajien tuottei-
ta, jouluruokia ja –leivon-
naisia, joulukoristeita sekä 
pehmeitä paketteja pukin-
konttiin.

Myyjiä oli reilut 70, mo-
net myös Pudasjärven ul-
kopuolelta mm.  Kem-

terveelliset ja hyvin toimi-
vat oppimis- ja työskente-
lyolosuhteet. 

-Myyjäiset ovat saaneet 
väen liikkeelle ja on joulun 
alla yksi merkittävä pudas-
järveläinen joululahjojen 
ostamispaikka. 

Lasten ja lastenmielisten 
iloksi joulupukki vierai-
li myös paikalla. Pudasjär-
ven lukion Comenius-ryh-
mä järjesti Lapsiparkin, 
joka sisälsi toimintapisteitä 
eri luokissa. 

Myyjäisistä vastaava 
työntekijä Marko Koivu-
la halusi antaa erityiskii-
tokset talkoolaisille muun 

muassa pöytien kuljettami-
sesta Kurenalan koululta, 
Fortumilta, Suojalinnalta 
sekä Jyrkkäkoskelta ja ripe-
ästä toiminnasta myyjäis-
ten jälkeen, sillä kello 16 oli 
myyjäispaikat tyhjinä pöy-
distä ja paikat siivottuna. 

Järjestäjän pöydässä ol-
leen arvonnan päävoiton 
S-marketin lahjoittaman 
joulukassin voitti Susanna 
Salmela. Monilla muillakin 
pöydillä oli arvontaa ja pal-
jon onnellisia voittajia. 

Heimo Turunen

Urheiluseuran puolesta Marko Koivula keräämässä 
pöytämaksua Kiimingin Kontiosta saapuneelta Maus-
tekaaren Auli Ylipahkala. 

Pudasjärven Urheilijoiden Yleisurheilujaostolla oli au-
lassa onnenpyörä, jota hoitamassa olivat menestyneet 
urheilijat Heikki Kuurola ja Heidi Ylilehto. 

Aki Poijula ostamassa matorasiaa, joita valmistaa kä-
sityönä Eero Raiskio. Hänen apunaan myyntipöy-
dän takana Eila Juntunen ja tonttulakki päässä Noo-
ra Nuoristo. Pöydällä oli taitavasti tehtyjä palokärki 
ovenkolkuttimia sekä Eeron veljen Sulo Raiskion kir-
jaa ”Osaran aukeat”. 

Satu Piri-Tihisellä viime 
vuonna aloitettu yksilöllis-
ten korttien tekeminen on 
laajentunut ja ihmiset ovat 
tilanneet kortteja mitä eri-
laisimpiin tilanteisiin. 

Pudasjärven lukion Comenius-ryhmällä oli lapsiparkin lisäksi myös myyntipöy-
tä, jossa oli runsaasti leivonnaisia sekä arpajaiset. Pöydän takana myyntivuoros-
sa Henna Ollila, Milla Parviainen ja Mervi Juurikka sekä vasemmalla opettaja Stiina 
Luhtaniemi. 

peleestä, Kiimingistä ja 
Puolangalta saakka. 

Kaupungin tervehdyk-
sen esitti kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki, joka kehui Pudas-
järven urheilijoita suuri-
en tapahtumien järjestä-
misestä; nämä myyjäiset 
ovat yksi esimerkki suu-
rista tapahtumista. Riekki 
muistutti, että muutamaa 
päivää aikaisemmin myy-
jäisten kanssa samassa sa-
lissa kaupunginvaltuusto 
päätti yksimielisesti raken-
taa uuden koulurakennuk-
sen ja siten taata oppilaille 
ja koulun henkilökunnalle 

Rimmin koulun  juhlasali, taustalla näkyvä ruokala ja kuvassa vasemmalla oleva aula olivat kaikki täynnä mitä 
erilaisimpia tuotteita sisältäviä myyntipöytiä. Myyjäisissä arvioitiin käyneen yli tuhat asiakasta. 

runsaasti myyjiä ja ostajia
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Vielä virtaa vuoden viimei-
seen tapahtumaan maanan-
taina 17.12. Sarakylässä oli 
saapunut vieraita Metsälän 
palvelukodista ja Pudasjär-
veltä, joten väkeä oli läsnä 
likimain 50 henkilöä. Tilai-
suuteen oli järjestetty ruo-
kailu- ja kahvitarjoilun li-
säksi monenlaista ohjelmaa 
ja ajanvietettä tiernapoikien 
esiintymisestä lähtien. 

– Tässä on porukalla haet-
tu virtaa eläkeläisistä esille. 
Ajatus Vielä virtaa -tapah-
tumasta alkoi Sarakylän elä-
keläisten keskuudesta. Ky-
läyhdistys lähti mukaan ja 
on mukana toiminnassa ja 
Oulunkaari tukee kyydityk-
sissä. Kokoonnumme ker-
ran kuukaudessa jutuste-
lemaan maailman asioista 
ja muistelemaan menneitä, 
katselemme vanhoja valoku-
via ja laulamme. Kesällä to-
sin pidimme reilun kolmen 
kuukauden kesäloman, ker-
toi Iivari Jurmu Vielä virtaa 

Vielä virtaa –toiminta 
vakiinnuttanut paikkansa 
Sarakylässä

-toiminnasta.
Sarakylän Vielä virtaa 

tapahtumassa on vierail-
lut henkilöitä kaupungilta 
ja seurakunnasta kertomas-
sa kuulumisia, ja esittele-
mässä erilaisia tukitoimia tai 
muuten vaan tervehtimäs-
sä ihmisiä. Tapahtuma ke-
rää kerran kuussa Saraky-
lästä, Rytingistä, Tuhansuon 
sekä Kouvan perukoilta po-
rukkaa 20-30 henkeä. Koska 
matkat ovat pitkiä, Oulun-
kaari tukee toimintaa siten, 
että taksit kuljettavat poru-
kan paikalle. Jokaisen mak-
settavaksi jää linja-auton 
mukainen kyytitaksa. Ta-
pahtumissa on myös mah-
dollisuus omakustanteiseen 
ruokailuun ja kahvitteluun.

– Ruuan valmistukseen 
on saatu kylältä kokit. Hin-
naksi on määritelty seitse-
män euroa ja siihen sisältyy 
myös kahvit. Koko toimin-
nan ajan väkimäärä on py-
synyt samana tai paremmin-

kin se on hieman kasvanut. 
Vaikka muutamia henkilöi-
tä on muuttanut Kurenalle 
asumaan, niin heidän tilal-
leen on tullut paluumuutta-
jia. Jokaisessa tapahtumassa 
järjestämme arvontaa sekä 
erilaisia jumppatunteja ja 
muuta aktivoivaa toimintaa, 
kertoi Jurmu.

Sarakylässä on vireää toi-
mintaa ja aktiivisia kyläläisiä 
osallistumaan toimintaan.

– Monenlaisia uusia vi-
sioita on esillä. Laajakaista 
-hanke on tulossa. Arjentur-
vaa -hanke on hyvässä myö-
tätuulessa ja sen toivom-
me työllistävän täältäkin 
muutaman henkilön. Kau-
ko ja Kerttu -hanke työllis-
ti samoin muutaman henki-
lön puoleksi vuodeksi ja nyt 
olisi tarkoitus saada jatkoa 
työllistymisille, Jurmu ker-
too.

Erkki Riihiaho

Iivari Jurmu toivotti vie-
raat ja kyläläiset terve-
tulleiksi paikalle ja kertoi 
päivän ohjelmasta.

Juhani Hyttinen kipaisi 
omasta ja vieraiden puo-
lesta toivottamassa hy-
vää Joulua kaikille.

Tilaisuuteen osallistuneita henkilöitä ohjaajineen.

Vielä virtaa vuoden viimeiseen tapahtumaan maanantaina 17.12. Sarakylässä oli saapunut vieraita Metsälän pal-
velukodista ja Pudasjärveltä, joten väkeä oli läsnä likimain 50 henkilöä. Tilaisuuteen osallistuneita henkilöitä oh-
jaajineen.

Rauhaisaa Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 

naapureille, sukulaisille, ystäville 
ja työtovereille toivottaa

Hipsuttelee pikkutonttu,
joulumieltä kuljettaa,
sytyttelee kynttilöitä,

tuoksuttelee pipareita,
piiloon pistää salaisuuden,

joulutähden ripustaa.

Terttu Salmi ja Jaakko Sahuri

p. (08) 821 337, 0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

Kuumaa glögiä ja tuoreita torttuja 
TORSTAINA 20.12.

   Ja tietysti ERIKOISIA tarjouksia ja 
    Perinteiset POISTOtarjoukset!

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Pysähdy hetkeksi, 
hengitä syvään, 

kuule kun 
taivaan kansi laulaa. 

Tähtien valossa 
pienet enkelit 

toivottaa sinulle Joulurauhaa.
Hyvää joulua kaikille! 

Tv.  Kaarina ja 
Jouko Nevanperä

Lumiset oksat vihreän puun
kimmeltää valossa jouluisen kuun.
Katsoen tähtien hopeista nauhaa,
toivon jouluusi lämpöä, rauhaa.

Rauhallista 
Joulua ja Onnelista 

Uutta Vuotta!

Sirkka-Liisa Tuomaala

SaraSaraKangas ja Ompelimo

Pudasjärvi, Kauppatie 1 L 3 
Puh. 040 960 5392

Palvelemme
la 22.12 klo 10-13,

jouluaattona 
24.12. suljettu

Hyvää Joulua ja
Onnellista 

Uutta Vuotta!

Ma-pe 10-17

RAUHALLISTA 
JOULUA JA 

ONNELLISTA 
UUTTA VUOTTA.
Olemme suljettuna 

24.-26.12. ja
31.12.-1.1.

Aukioloajat 
MA-TO 8-20,

PE 8-18,LA 10-15.
Tervetuloa !
Puistotie 2, 

93100 Pudasjärvi
044-2944 345 
www.kuntoneva.fi
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Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
vuoden viimeiseen koko-
ukseen maanantaina 10.12.  
Valtuusto käsitteli seura-
kunnan toimintasuunnitel-
man ja talousarvion vuo-
delle 2013 sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuosille 
2014 - 2015. Alkuhartauden 
jälkeen seurakunta tarjosi 
jouluaterian ja riisipuuros-

Seurakunnalla monta suurta 
projektia tulevana vuonna

ta mantelin saajia oli perä-
ti neljä, jotka kaikki muistet-
tiin yllätyslahjalla. 

Kirkkoherra Kimmo He-
lomaan mukaan tuleva vuo-
si näyttää haastavalta ja 
mielenkiintoiselta suuri-
en projektien vuoksi. Kesäl-
lä ovat suviseurat ja siinä 
muun muassa ehtoollislei-
vän ja -viinin tarjoaa Pudas-
järven seurakunta ja saadaan 

kirjata seurakunnan ehtool-
lisella kävijöiden tilastoihin. 
Kirkkoa on remontoitu van-
haa perinnettä kunnioittaen. 
Ensi keväänä uusitaan kir-
konmäen ja Riekinkankaan 
sekä Sarakylän hautausmai-
den valaistus sekä raken-
netaan uusi pysäköintialue 
kirkon länsipuolelle. Ta-
lousarviovuoden 2013 inves-
tointiosaan on varattu 850 
000 euroa edellä mainittu-
jen hankkeiden toteuttami-
seen, sisältäen osittain myös 
kirkon lämmitysjärjestelmän 
uusimiseen liittyviä kustan-
nuksia.

Työntekijäpuolella ele-
tään vaihteeksi normalisoi-
tumisen vaihetta. Diako-
niapuolella on pitkästä aikaa 
täysi vahvuus, kun työtä 
on tekemässä kaksi koulu-
tuksellisesti pätevää työn-
tekijää. Lapsityön puolella 
vaihtuvuutta tapahtuu vuo-
rotteluvapaan vuoksi, mut-
ta tilanne palaa ennalleen 
ensi kesän kuluessa. Kirjan-
pitäjäksi on saatu vakitui-
nen viranhaltija. Uutena on 

osa-aikaisen lähetyssihteerin 
palkkaaminen. Uusi kirkko-
herra astuu virkaansa vaali-
tuloksen mukaisesti. 

Toimintapuolella satsa-
taan pääsiäiseen, kristikun-
nan suurimpaan ja tärkeim-
pään juhlaan. Tiedotusta 
lisätään, hiljaisen viikon ta-
pahtumia uudistetaan, pää-
siäispäivänä juhlitaan ylös-
nousemusta messun lisäksi 
juhla-aterialla. Jumalanpal-
veluselämää tullaan muu-
toinkin rikastuttamaan; 

kuorot ovat yhä enemmän 
messuissa mukana, avusta-
jakuntaa laajennetaan, vaih-
toehtoisia toteuttamistapoja 
tuodaan esiin. Kirkkokyy-
tien omavastuuosuus nou-
see. Syynä ovat rajusti kas-
vaneet kulut. Silti kyyti on 
käyttäjälle hyvin edullinen. 

Vuonna 2013 aloittaa uusi 
Koillismaan rovastikunta, 
johon kuuluu Pudasjärven 
lisäksi Taivalkoski ja Kuusa-
mo. Yhteistyökuvioihin kuu-
luu muun muassa Taival-

Jouluruokaa laittamassa ollut Anja Jussila jakoi yllä-
tyslahjat mantelien saajille, joiden piti kuitenkin ensin 
laulaa yhteislaulu. Yllätysohjelmaan pääsivät mukaan 
Maire Puhakka, Tauno Kujala, Elisa Ranua ja Katriina 
Pikkuaho. 

Alkuhartauden jälkeen kirkkovaltuutetut nauttivat yhteisen jouluaterian ja vasta sen 
jälkeen kokous jatkui. 

kosken seurakunnan kanssa 
elokuun lopussa pidettävä 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhla.  

Huolestuttavaa on seura-
kunnan jäsenmäärän jatkuva 
väheneminen. Tänä vuonna 
jo alittui 8000 jäsenen raja, 
jäseniä on tällä hetkellä 7927. 

Keskustelussa tuotiin 
esille muun muassa vapaa-
ehtoistyön tärkeys. 

Heimo Turunen

Rauhaisaa Joulua ja  
Leppoisaa Uutta Vuotta!

Kiitokset kyläläisille!
Haluan kiittää Eijaa, Paavoa, Pekkaa, Seppoa ja 

Aria hyvästä avusta hädän keskellä.  
Anna-Liisa

Rauhaisaa Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Toivoo: Asta Juutinen
              Jaana ja Esa Nathlin perh.

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta kaikille!

Martta Tuomivaara

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta kaikille!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

sukulaisille, ystäville ja naapureille.
Suoma ja Matti Pääaho

Annikki  ja Aarne Panuma

On valkea lumi peittänyt maan,
ja käymme joulua juhlimaan
Tunnelmallista Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2013
Jenni ja Hannu Peltoniemi perheineen

Korpisella vietettiin yhteis-
tä kuusijuhlaa sunnuntaina 
16.12. Kauneimpien joulu-
laulujen merkeissä kanttori 
Jukka Jaakkolan säestämänä. 
Kokkien loihtima maittava 
riisipuuro ja luumusoppa sai 
kiitosta tilaisuuteen osallistu-
neelta 35 hengen juhlaväeltä.  

Korpisen kylätalolla kauneimmat joululaulut tilaisuuteen osallitui 35 henkeä. Säestäjänä toimi kanttori Jukka 
Jaakkola. 

Korpisella kukitettiin 
kyläyhdistyksen sihteeri

Tapahtuman alussa ky-
läseura kukitti pitkäaikai-
sen sihteerinsä Rauni Räisä-
sen joka jää vuoden alussa 
pois tehtävästään. Uuden 
aktiivisen sihteerin löytämi-
nen seuralle on hyvin haas-
teellista. Nämä kylien luot-
tamustehtävät kun eivät ole 

niitä kaikkein halutuimpia 
toimia. Kyllikki Syrjäpalon 
lukeman jouluevankeliumin 
ja yhteisten laulujen jälkeen 
paikalle saapui joulupukki. 
Jokainen lahjan tuonut myös 
lahjan sai. Tilaisuus päät-
tyi torttukahveihin ja hy-
vän joulun toivotuksiin. Nyt 

on aika hiljentyä viettämään 
rauhallista joulua sekä vuo-
denvaihdetta akkuja latail-
len tulevan vuoden koitok-
sia varten.

Jani Lehtola
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Kantavatko meitä enää pe-
rinteetkään? Tähän suun-
taan avattiin pohdiskelua 
maamme valtalehden pää-
kirjoituksessa taakse jää-
neenä syksynä. Ongelman 
asettelu nousee epäilemättä 
epävarmuuden ajasta, johon 
olemme ajautuneet koko yh-
teiskunnassamme sekä myös 
kirkossa. Maailmaa syleile-
vät otsikot puhuvat voimat-
tomuudesta löytää kestäviä 
ratkaisuja kansakuntina ja 
yksityisinä ihmisinä kulkies-
samme kohti tulevaa. Paljon 
puhuva kuva Rion ympäris-
tökokouksesta summaa vai-
keutemme: nuori ihminen 
kyynelehtii päättäjien edes-
sä. Ongelmiin ei tartuta, val-
ta siirtyy kokouksen sumui-
seen taustaan. Kysymykset 
ja kyyneleet jäävät näkyviin. 

Sama sumuisuus hei-
jastuu maailmanlaajuiseen 
ja koko eurooppalaiseen 
sekä kotimaiseen kehityk-
seen. Emme saisi väsyä ky-
symyksiin siitä, mihin hal-
litsematon kehitys johtaa 
taloudellisesti ja kansalli-
sesti. Päinvastoin selviyty-
misen maastokarttoja tu-
lee laatia, vaikka ympäristö 
olisikin vaikeasti hahmotel-
tavissa. Keskustelua on käy-
tävä ja pyrittävä sumua sel-
ventävään ilmapiiriin, sillä 
kalvava epätietoisuus kehi-
tyksen suunnasta näkyy yhä 
selvemmin lapsiperheiden 
huolena ja turvattomuutena, 
nuorten juurettomuutena, 
työssäkäyvien ylikuormittu-
misena ja vanhusten lisään-
tyvänä yksinäistymisenä. 
Ongelma-alueet eivät suin-
kaan pääty tähän. Tiedäm-
me, miten velkaantuvien jo-
not pitenevät, irtisanomiset 
ja työttömyys kasvavat. Ylei-
nen arvotyhjiö lisääntyy. Tu-

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Majakan valot

kipilareita kaadetaan. Suun-
ta on sumuinen. 

Kantavatko meitä 
enää perinteetkään? 
Esitetyssä kysymyksessä on 
kaikuja mahdollisuudesta 
selviytyä henkisesti epävar-
muuden aallokossa. Näkyy-
kö sumun lävitse majakka-
valoja, jotka vilkuttaisivat 
tietä kohti turvallista suun-
taa ja satamaa? On surullis-
ta, että parhaillaan elettävä 
epävarmuuden aika ei sa-
malla tavalla nosta esiin nii-
tä arvoja, joiden varassa on 
selvitty tähän asti. Majakan 
valot voivat vilkkua, mut-
ta katsotaanko majakkaan 
päin? Onko omasta minä-
keskeisestä elämästä ja sen 
itseohjautuvuudesta tullut 
siinä määrin luovuttamaton-
ta, ettei huomata oman hen-
kisen hyvinvoinnin vaaran-
tumista? Se tapahtuu silloin, 
kun perinteet ja niiden suo-
jaava merkitys unohtuvat.

Elämän tarkoituksen säi-
lyttäminen muutosten vir-
rassa on mahdollista silloin, 
kun ihmisellä on suhde Luo-
jaansa ja lähimmäiseensä. 
Näistä molemmista avautu-
vassa vuorovaikutuksessa 
sykkii keskellämme elämä, 
joka rajallisena ja puutteelli-
senakin voi näyttäytyä kes-
kellämme. Joulun virressä 
vilkkuvat kuitenkin majak-
kavalot:

”Nyt ruusu kaunein loistaa, 
taivaasta tuoksun tuo.

Yön varjot päivä poistaa, 
kansoihin toivon tuo.

Jumala, ihminen!
Hän otti lapsen muodon, 

jäi luokse syntisten.”

Kolme sanaa erottuu ru-

nosta ikiaikaisen perinteen 
lävitse: Jumala – Ihminen 
– Lapsi. Sanoissa vilkkuvat 
taivaallisen kodin valot. Vai-
keuksien ja varjojen maail-
massa on olemassa edelleen 
Jumalan todellisuus. Se ym-
päröi keskellämme olevaa 
kaikkeutta. Salatulla tavalla 
Jumala on syli, jonka keskel-
lä vilu muuttuu lämmöksi, 
epätoivo toivoksi, itku ilok-
si ja tyhjyys elämän voimak-
si. Joulun sanoma kumpuaa 
tietoisuudesta, että tällainen 
Jumala tuli ihmiseksi. Hänen 
kirkkauttaan ja olemustaan 
on ollut ja on mahdollista 
katsoa ja elää todeksi. Hän 
tuli lapsen lailla luoksem-
me kertoakseen, että Hän 
haluaa kasvaa kanssamme 
ja kulkea epävarmojen ai-
kojen halki rinnallamme. 
Hän ojentaa joulun lapses-
sa pienet kätensä meitä koh-
ti: Ota syliin, kanna! Sille, 
joka tälle lapsen katseelle 

ja pyynnölle sanoo kyllä, 
avautuu sumuisten vilkku-
valojen takaa taivaan ruu-
sujen tuoksu. Sama joulu-
virsi kertaa perinteen yli 
aikakausien ulottuvaa voi-
maa:

”Herramme, Kristuksemme, 
oi poika Marian!

Sinua rukoilemme laaksoissa 
kuoleman. 

Suo, että taivaassa me kerran 
kumarramme Isäsi kasvoja.”

Kristus-lapsen siunaa-
maa joulujuhlaa toivotta-
en,

Ylläksellä adventin alla 
a.D. 2012

Samuel Salmi
Oulun 
hiippakunnan piispa 

Joulu on lahjojen aikaa. Itämään tietäjät toivat kalliit lahjansa 
vastasyntyneelle Jeesus-lapselle Betlehemin luolaan. Evan-
keliumi kertoo siitä näin: ”Silloin he maahan heittäytyen ku-
marsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita 
lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.” Matt. 2,11. Köyhiä aut-
tanut Myrran pyhä piispa Nikolaos, oman joulupukkimme 
varhainen esi-isä, toimi samoin tiennäyttäjänä joululahjojen 
tuojien joukossa. Meillä Suomessa joulun aattoilta merkitsee 
perheen pienimpien kohdalla suurta odotusta ja tihentynyt-
tä jännitystä. Lapset odottavat lahjoja ja niitä myös saavat. 
Vanhempi väki arvostaa lahjojen sijaan juhlapyhien rau-
haa, sopuisuutta ja kiireetöntä yhdessäoloa. Lahjojahan ne-
kin ovat.

Helposti ajattelemme, että kaikki tämä: lahjat ja ulkoinen 
hyvinvointi, kuuluu meille joulujuhlassa itsestäänselvyyte-
nä; olemme ikään kuin oikeutettuja niihin. Kristillisessä kat-
sannossa asia nähdään toisin. Kristus Vapahtaja on joulun 
todellinen lahja. Meidän tulisi tuntea pisto sydämessämme 
siitä, että joulun juhlassa niin helposti unohdamme Hänet, 
joka on meille kaiken hyvän lahjoittanut, Jeesuksen Kristuk-
sen.

Jouluna Kristus syntyi maailmaan. Hän oli ja on Jumalan 
lahja ihmiskunnalle, rakkain joululahja. Hän on lahja, josta 
käsin meidän tulisi elämäämme ja joulujamme arvioida.

Olemme saaneet Jumalalta lahjaksi emme vain joulua, 
vaan koko elämämme: nuoruuden ja vanhuuden, kodin, 
työn ja ystävät, elämän eri mahdollisuudet. Elämämme on 
suuri lahja ja myös ihme. ”Minä olen ihme, suuri ihme, ja 
kiitän sinua siitä”, huudahtaa psalmien kirjoittaja. Ps.139,14. 
Lahjan saadessamme, meidän todella kuuluu siitä kiittää. 

Miten minä voisin kiittää  
Joulun Herraa elämäni lahjasta?
Pyhä Ambrosius, neljännellä vuosisadalla elänyt Milanon 
piispa, opetti Kristuksen syntymäjuhlan hengellisestä mer-
kityksestä: ”Saavuttuamme meidän Herramme syntymän 
päiviin, puhdistakaamme veljet, itsemme kaikesta synnin 
saastasta ja siten täyttäkäämme Hänen aarrearkkunsa kai-
kenlaisilla lahjoilla, jotta tuona juhlapäivänä olisi millä loh-
duttaa kodittomia, keventää leskien surua ja vaatettaa köy-
hiä.”

Parhaan kiitoksen elämämme lahjasta tuomme Herral-
lemme muistamalla hänen evankeliumissa annetut käs-
kynsä ja yrittämällä noudattaa niitä. Pyhän Ambrosiuk-
sen saarnassaan mainitsemat: itkevät kodittomat, surevat 
lesket ja alastomat köyhät, löytyvät myös aikamme ympä-
ristöstä, nyt vain eri nimikkeillä. Voimme aloittaa omasta 
lähiympäristöstämme. Käytännön ohjeet Kristuksen aarre-
kammion täyttämiseen löytyvät Vapahtajan Vuorisaarnas-
ta. Siellä autuaiksi julistetaan vanhurskautta janoavat, toi-
sia armahtavat ja rauhan tekijät. 

Joulusta ja elämämme lahjasta kiittäen pyrkikäämme heidän jouk-
koonsa. 
Siunattua Joulun juhlaa ja Herran vuotta 2013!

Panteleimon
Oulun metropoliitta 

Rakkain joululahja



10 nro 51PUDASJÄRVI -lehti 19.12.2012

Joulukuun tumman sininen ilta yrittää pimentää loputkin 
hämärästä huoneesta, jossa vanha taiteilija odottaa inspiraa-
tiota kynttilän heittäessä pienen tähden poskelta tipahtavaan 
kyyneleeseen. Kovin kummoista ei taiteessakaan ole aikoi-
hin kuultu, eikä nähty. 

On Lumiaa, 4 geetä, angry birdiä, I padia, läppäreitä ja 
muita innovaatioita. Ihmiset ovat kiukkuisia, kaipaavat van-
haa, jotain, joka muistuttaa mummojen ja vaarien kaipauk-
sesta, sylissä istumisesta, rakkaudesta. Tähänkö on elämä 
käytetty, miettii taiteilija ja katsoo nurkassa pölyttyviä tau-
lujaan. 

Pieni tyttö, pari-vuotias, sanoi kerran taiteilijalle kirk-
kain silmin: ”Piirrä minulle elefantti”. Mies vastasi pyyn-
töön ja piirsi elefantin. Pikku tyttö puhkesi itkuun ja sopersi 
kyynelissään:”Ei tuo ole elefantti, se on norsu”. Vanha tai-
teilija oli nujerrettu, sanaton ja hämillään. Se oli aidointa kri-
tiikkiä, mitä hän oli aikoihin saanut, se oli innostavaa arvos-
telua. Pieni tyttö tiesi, miltä elefantin pitää näyttää, vaikka 
kaikki kirjat olivat kuvia elefantteja pullollaan. Lapsen kuva 
elefantista oli omansa näköinen, pienen lapsen mielikuvituk-
sessa. Vanha taiteilija oivalsi olevansa samalla viivalla pie-
nen tytön kanssa, he molemmat luovat omaa käsitystään täs-
tä maailmasta, he hahmottavat yhdessä sitä maailmankuvaa, 
missä meidän pitää elää.                                                        Kuka 
huomaakaan lapsen ilon, hänen löytäessään uuden värin, 
uuden muodon, asian, josta hän on onnellinen. 

Vanha taiteilija tipauttaa pöydälle toisen kyyneleen, on-
nellisen kyyneleen. Tähdet alkavat syttyä. Tulee joulu. 
Miehellä on vielä muutama euro rahaa ja hän menee kir-
jakauppaan, ostaa väriliituja ja antaa ne ensimmäiselle vas-
taantulevalle pikkulapselle toivottaen ystävällisesti hyvää 
joulua. Lasta taluttava kiireinen äiti ottaa lahjan vastaan ja 
kiinnittää lapsen vauhdilla turvaistuimeen ja niin he katoa-
vat jouluruuhkaan. Vanha taiteilija palaa lumituiskussa ko-
tiinsa ja huomaa hangessa väriliitupaketin…

Hyvää Joulua 
toivottaa Tykkyläinen

Tykkyläisen joulupakina:

VÄRILIITUPAKETTI

Autot hurahtivat käyntiin 
keskiviikkona 12.12. Oulun 
konservatorion pihalla, kun 
kirkkomusiikin opiskelijat 
lähtivät kohti Pudasjärveä. 
Pidimme Pudasjärven seu-
rakuntakeskuksessa Seimen 

Oulun konservatorion opiskelijat seimen äärellä

Seimen äärellä joulukonsertin esiintyjät käsissään kanttori Jukka Jaakkolan jakamat seurakun-
nan joululehdet.

äärellä -joulukonsertin, joka 
sisälsi urku- ja laulumusii-
kin lisäksi myös huilu- sekä 
sellotrion. Saimme kuulla 
myös Pudasjärven oman po-
jan, Jouni Kärjen, improvi-
soidun tulkinnan virrestä 24. 

Mukava oli saada tilaisuu-
den vastuuhenkilön Jukka 
Jaakkolan ojentamat muista-
miset ja kuulla nuorille osoi-
tetut lämpimät kiitoksen ja 
rohkaisun sanat. 

Oulun konservatoriolla 

on ollut kirkkomusiikin kou-
lutusta jo vuodesta 1984. Se 
on ammatillinen oppilaitos, 
jossa on mahdollista opis-
kella kirkkomusiikin lisäk-
si klassista sekä pop- ja jazz-
musiikkia. Konservatoriolta 

valmistuvat kirkkomuusikot 
saavat hyvät valmiudet jat-
ko-opintoihin Sibelius-aka-
temiassa tai ammattikorkea-
koulussa sekä esimerkiksi 
kanttorin viransijaisuuksiin. 
Opintoihin kuuluu soiton ja 
laulun lisäksi muun muassa 
musiikin teoriaa sekä avoi-
men ammattikorkeakoulun 
opintoja. Parhaillaan kirkko-
musiikin osastolla on kym-
menen opiskelijaa, joista yh-
deksän esiintyi konsertissa 
linjajohtajansa Essi Takkisen 
kanssa.

Koska koulutusohjel-
mamme on niin pieni, tun-
nemme kaikki toisemme ja 
tuemme sekä rohkaisemme 
toisiamme opiskelussa ja va-
paa-ajalla. Vietämme paljon 
aikaa yhdessä ja suunnitte-
lemme erilaisia tempauksia. 
Ryhmähenkemme on erin-
omainen, vaikka ikäjakauma 
on melko suuri: on suoraan 
peruskoulusta tulleita sekä 

heitä, joilla on jo muuta-
ma aikaisempi koulutus ta-
kana. Yksi meistä suorittaa 
jopa kolmoistutkintoa eli ai-
koo käydä näiden kolmen 
vuoden aikana myös luki-
on! Opiskelijat ovat myös 
kaikki eri puolilta Suomea. 
Päästäkseen opiskelemaan 
ei tarvitse kuin osata soittaa 
jonkin verran pianoa tai ur-
kuja sekä laulaa. Tänä vuon-
na uusia opiskelijoita aloit-
ti seitsemän – ole sinä yksi 
ensi vuoden uusista opis-
kelijoista! Yhteishaku alkaa 
25.2.2013.

Ystävällisin ja jouluisin 
terveisin

Konsan kirkkarit  Marja 
Ihme, Milja Inkeroinen, 
Jouni Kärki, Tommi Lan-
kanen, Valtteri Leppänen, 
Joona Parkkila, Sanna 
Pitkänen, Joni Vikki, Eve-
liina Ylikoski ja Tarleena 
”Rästö” Ylönen.

Paukkerinharjun kylätalol-
la Kauneimmat joululaulut 
tilaisuudessa maanantaina 
17.12. oli mukana parikym-
mentä henkilöä. Laulujen 
säestäjänä ja laulattajana toi-
mi kanttori Keijo Piirainen. 

Kuva ja teksti:
Ella Viljamaa

Paukkerinharjulla 
Kauneimmat 
joululaulut
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Niehka 
kertoo 

kuulumisia

”Minulla on nyt kotona ihan oma poikakaveri, komea ja 
tosi mukava colliepoika Zorro.

 Zorron oma ihminen lähti syksyllä tähtien taa...   ... 
Zorro jäi sitten minun luokseni asumaan, kun olemme 
niin hyvät kaverukset.”
 
”Se, mitä meillä oli, on edelleen.
Yhteinen menneisyys, lähtemättömästi läsnä.
Kun siis kuljet metsässä, jossa kuljimme yhdessä
ja etsit aurinkoiselta pientareelta varjoani,
kun pysähdyt kukkulalle katselemaan kaukaisuuteen
ja kädelläsi etsit minua,
etkä enää löydä ja tunnet surun hiipivät sydämeesi,
ole aivan hiljaa.
Sulje silmäsi.
Kuuntele askelteni ääntä sydämessäsi.
En ole poissa, kuljen aina mukanasi,
aina muistoissa sinussa.”
          (Runoilija tuntematon)
 
”Minulla ja Zorrolla ei tule ikinä riitaa mistään, vaikka te-
kisimme mitä. Tässä muutamia kuvia siitä mitä me olem-
me talvella yhdessä touhunneet.”

Haluamme jakaa Pudasjärvi lehden lukijoitten kanssa ot-
teita Maaria Leinosen joulurunosta:

Oli se pimeää
ensimmäisenä joulunakin,
kerrotaan.
Niin pimeää että tähdet valaisivat.
Tähti.
 
Pitää olla pimeää
että näkee tähdet.
Suurkaupungin mainosvaloissa
etsit turhaan tähtiä
taivaaltasi.
Tämän maailman mainosvaloissa
etist
eksyt
vaikka on valoisaa
niin kirkasta että häikäisee.
 
Pimeyden on oltava
muutoin kynttilänliekki
ei valaise.
valo on valoa
vain pimeyttä vasten.
Pimeys ja valo
tarvitsevat toisiaan
niinkuin ihminen ihmistä tarvitsee.
 

Hyvää joulua kaikille.
Hyvää joulua Sinulle
jolta ei puutu mitään,
joka olet onnellinen
niin onnellinen
että et edes uskalla olla
pelkäät että onnesi särkyy
otetaan pois.

Onni on harvinainen lintu
lähes sukupuuttoon kuolemassa
paikoin lainsuojaton
eikä mikään maailman 
luonnonsäätiö
voi sitä suojella
pelastaa
pystyttää pesäpuuta.

Siksi ole onnellinen
ilman syyllisyyttä
ilman pelkoa
ilman häpeää
niin kauan kuin voit.

T. Niehka ja Zorro
+ Lahja Nurmela2013!

Joulua vietettiin ennen so-
tia, ja pitkään sotien jäl-
keenkin maaseudulla vaa-
timattomasti, mutta sitäkin 
suuremmalla hartaudella. 
Kaikkinainen puute leimasi 
joulunviettoa, ja etelän rin-
tamaiden yltäkylläisyydes-
tä ei ollut tietoakaan. 

Sodan aikana ja sen jäl-
keenkin kansanhuollon 
miehet kollasivat talouk-
sista kaikki liikenevät, ja 
joskus tarpeellisetkin ”yli-
määräiset” lihat, voi- ja jau-
hovarastot, ja veivät, jos 
löysivät. Ihmiset yrittivät 
kätkeä osan ylimääräisis-
tä aineksista rintuuksiin tai 
aittoihinsa. Kansanhuollon 
miehet tiesivät piilopaikat 
ja pistelivät pitkillä kepeil-
lään heinärintuukset, kai-
velivat jyvälaarit ja joskus 
tunkiotkin, kätköjen löytä-
miseksi.  

Miehet olivat talvisavo-
toilla joskus hyvinkin kau-
kana, josta tulivat jouluk-
si kotiin. Savotan kämpille 
jäi kuitenkin kulkumiehiä 
ja reissujätkiä, jotka vietti-
vät siellä joulunsa kuka mi-
tenkin.

Joulunlaitto jäi yksin-
omaan naisväen hommiksi.  
Poikaset, jotka olivat vielä 
kotona tai koulussa, tai vie-
lä pahimmoilleen iällä ettei-
vät päässeet savotoille mu-
kaan, touhusivat kotona 
miesten töitä ja kävivät ha-
kemassa myös joulukuusen 
metsästä. Eikä aina sekään 
niin ongelmatonta touhua 
ollut.

– Hiihtää vähkyröitiin 
velipojan kanssa lehtoon 
joulukuusta hakemaan. Ei 
ollut epäilystäkään etteikö 
sen ikäiset pojat silloin saa-
neet kuusta nurin pokasa-
halla tai kirveellä. Minä olin 
kahdeksan ja velipoika va-
jaat kymmenen. Katseltiin 
isoja kuusia, joissa oli ko-
meat latvat, ja alettiin kaa-
taa huiskautelemaan niitä 
nurin, yksi toisensa perään 
nurin. Kaikista kuusista 
meni jäiset latvat kaataes-
sa rikki. Lopulta oli pakko 
ottaa pienempi kuusi työn 
alle, että saatiin se ehyenä 
pirttiin asti. Isä palasi jou-
luksi savotalta ja hiihteli 
katselemaan meidän hak-
kuutyömaatamme ja totesi 

poikien tehneen kuusenha-
kureissullaan luokoa ihan 
näkymään asti.

Naisväki yritti haalia jou-
luksi pikkusen parempia 
ruokia pöytiin. Useinkaan 
ne eivät eronneet arkisis-
ta ruuista juuri mitenkään. 
Suurimpana haaveena oli 
saada pöytään pullanpala-
nen, ja paistettua lihaa no-
kare. Jos ei vehnäjauhoja 
kauppaan tullut, jäi pullat 
leipomatta. Sikoja alettiin 
kasvattamaan sotien jälkeen 
kotona, ja sianlihaa yleensä 
paistettiinkin pikku palanen 
joulupöytään. 

– Ei puhettakaan että 
kokonainen kinkku, mut-
ta edes vähäsen. Sitä sitten 
koverreltiin jouluherkkuna. 
Kenellä ei ollut sikaa, se yrit-
ti hyyrtää lammasta tai mul-
linlihaa paistettavaksi.  

Riisiä jonotettiin
Riisiä ei ennen sotia eikä heti 
sen jälkeenkään syrjäkylillä 
näkynyt, rusinoista ja ome-
noista puhumattakaan. Mut-
ta sitten kun riisiä alettiin 
saamaan, ja tiedettiin että 
nyt sitä on kuormassa tul-
lut, oli kaupan ovella pit-
kät jonot riisiä jonottamassa. 
Kauppiaat kun tunsi väken-
sä ja puntaroivat säkistä rii-
siä sitä myöten, että kaikki 
kyläntaloudet saivat riisian-
noksena ja joulupuuronsa. 
Riisipuuro onkin ollut siitä 
lähtien ehdoton jouluruoka 
joulupöydässä. 

Omenoiden ja muiden 
hedelmien suhteen syrjä-
kylillä eleltiin herran rau-
hassa, kaikissa talouksissa 
ei tiedetty edes niiden ole-
massaolosta eikä niitä osat-
tu kaivatakaan. Suurin syy 
siihen, ettei niitä ollut tarjol-
la oli varmasti se, ettei nii-
tä tuotu maahan, ja ne mit-
kä vähäiset sadot Suomessa 
kasvoi, kerittiin syödä jo pai-
kanpäällä. Toinen vielä suu-
rempi syy oli, ettei niitä olisi 
millään saatu talvisydännä 
sulina kauppoihin. Silloin-
han ei aukaistu muita kuin 
valtaväylät autolla ajetta-
vaan kuntoon ja sekään ei 
tapahtunut aina niin viikon 
päälle.  Syrjäkylille kuormat 
siirrettiin hevosrahtina pää-
tienvarsilta.

Joulupukin naamari 
Amerikan paketista
Kuusi kuitenkin haalattiin 
pirttiin, ja jos sattui hyväl-
lä tuurilla muutaman kynt-
tilän siihen saamaan, niin 
hyvä oli. Aina ei ollut edes 
sitä yhtä kynttilää saatu os-
tetuksi, kun niitä ei kauppoi-
hin saatu. Naisväki koriste-
li kuusen kreppipaperista 
kyhäämillään koristeilla, ja 
joka taloudessa oli sellainen 
suomenlippunauha, jota 
kierreltiin kuusen oksille. 
Latvatähteä ei ollut kuusta 
koristamassa. Lahjasäkkiin 
naisväki oli ostanut kaupas-
ta, jos oli saatavilla, kampo-
ja, lyijykyniä, peilejä ja muu-
taman rusinan ja kotona 
leivotun pullapalasen, jotka 
sitten jaettiin lahjojen muo-
dossa lapsille. Joskus oli on-
nistuttu saamaan uusia vaat-
teita lahjoiksi. Se olikin sitten 
jo juhlan paikka saajalleen.

– Kylälle oli tullut Ame-
rikan paketti, jossa oli ollut 
pahvista tehty joulupukin-
naamari. Velipoika haki sen 
lainaan ja hiihtää naarmasi 
lähinaapureissakin pukkina. 
Naamari kiersi kylän talouk-
sissa useamman vuoden, en-
nen kuin kauppaan tuli naa-
mareita. Toiseen taloon oli 
tullut myös Amerikan pa-
ketti, jossa oli ollut rusinoita.  
Isäntä keitteli niistä sopan ja 
antoi kaikille taloon tulleil-
le nokottajille, niin aikuisille 
kuin lapsille, suoraan katti-
lasta lusikan kärjellä maisti-
aiset. Ja osasihan se olla hy-
vää.

– Koululla oli aina oike-
at kynttilät joulukuusessa. 
Sinnehän tulikin koko ky-
länväki katsomaan ja kuun-
telemaan ohjelmaa.  Heti 
koulun joulujuhlien jälkeen, 
joskus jo viimeisen laulun 
aikana alkoi hillitön ryntä-
ys joulukuusen kimppuun. 
Isommat pojat raastoivat 
kuusesta kynttilän jämät tas-
kuihinsa. Eikä siinä opetta-
jan kiellot paljon painanut. 
Niitä sulattelivat sitten tuli-
tikkurasioihinsa ja antoivat 
hilikulla sutaista muutaman 
vedon puusuksien pohjaan 
voiteeksi.

Sodan jälkeen alkoi nou-
sukausi, joka helpotti kaik-
kinaista puutetta pikku-

hiljaa. Veteraanijärjestöt ja 
punainen risti avustivat jou-
lupaketeillaan sotaleskien 
perheitä ja muuten heikom-
piosaisia.

Ihmisillä olisi ollut rahaa-
kin millä ostaa, vaan ei ollut 
mitä ostaa. Tavaraa alkoi tu-
lemaan kauppoihin ja -60 lu-
vun alkupuolella Anttilan 
tavaratalon postimyynti ka-
talogi nousi Suomen lue-
tuimmaksi lehdeksi. Ihmiset 
alkoivat tilamaan sieltä tava-
roita, mitä ei ollut kaupoissa 
myytävänä. Ja herkästi nii-
tä sieltä löytyikin. Postiau-
tot kuskasivat paketteja ih-
misille. Hedelmiäkin alkoi 
olla kapoissa, jos ei tuorei-
na niin kuivattuina ainakin. 
Kulkukauppiaat kiersivät 
maakuntia pitkin kauppaa-
massa tavaroitaan ja joku oli 
perehtynyt pelkästään ome-
nakauppaan ja kuskasi ome-
noita pitkin Pohjois-Suomea 
paketti autoillaan. 

Yltäkylläisyyden  
joulut alkoivat 
– Ennen ei ollut lahjapussissa 
juuri mitään. Mutta jouluun 
valmistauduttiin huolella. 
Naisväki paistoi ja leipoi ne 
vähäiset paistoksensa mitä 
pystyivät tekemään.  Oli juh-
lan aiheita paljonkin. Miehet 
tulivat savotasta, toisinaan 
kuukausienkin reissuilta, ja 
aina niillä oli jotain tuomisia 
kotiväelle. Kuusi oli tuotu 
pirttiin. Lämmitettiin savu-
sauna ja kylvettiin ja valmis-
tauduttiin jouluun. Ilmassa 
oli suuren juhlan harras tun-
tu. Lahjat saatiin aikanaan. 
Silloin oltiin tyytyväisiä, että 
oma nytterö löytyi lahjoista. 
Toisinaan se oli sanomaleh-
teen kääritty, toisinaan pal-
jaaltaan, mutta lahja kuiten-
kin olipa se sitten kynä tai 
kampa tai joku muu. Pöy-
dässä oli paistettua lihaa nö-
käre ja jotain parempaakin 
ruuan tapaista, jos oli onnis-
tuttu saamaan. Sokeritopista 
oli lohkottu useampikin mu-
runen kahvin kanssa imes-
keltävksi. Vaikka oli puute 
kaikesta ja väliin suoranais-
ta kurjuuttakin niin, se oli oi-
kea joulu mitä silloin vietet-
tiin.

Erkki Riihiaho

Vaatimattomia jouluja ennen  
sotia ja sotien jälkeenkin 

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013

Metsäpalvelu Kerälä Oy
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Naapurintytöt

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

kaikille!
Toivoo:

Hannun taksimatkat
toivottaa Hyvää Joulua ja 
onnellista Uutta Vuotta

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kurssi alkaa ma 7.1.2013 klo 17
Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää uutta Vuotta 2013

Hyvää 
Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta!

Korpisen 
kyläseura ry 
toivottaa kaikille:

Hyvää Joulua 
ja Onnea 

Vuodelle 2013.

Taksipalvelut Poijula
p. 0400 387 230

Rauhallista Joulua 
Turvallista Uutta Vuotta!

Fysioterapiapalvelu
Riitta Tiainen

Jukolantie 6
93100 Pudasjärvi

Pudas-Raksa

Toivotamme 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhaisaa Joulua ja 

Hyvää Uutta Vuotta 2013!

0400 908 458

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Ypykkäjärvellä, Harjun pir-
tissä vietettiin tiistaina 11.12. 
Aittojärven kyläyhdistyksen 
yhteistä joululaulu- ja jou-
lupuuro iltaa. Alkajaisiksi 
kuusikymmenpäinen vieras-
joukko nautti kyläyhdistyk-
sen sihteerin, Kalervo Har-
jun keittämästä riisipuurosta 
sekahedelmäsopan ja itse te-
kemänsä rieskan saattelema-
na. Puurossa oli myös pe-
rinteeseen kuuluen manteli, 
jonka sai uusimpiin kyläläi-
siin kuuluva Jaakko Sahuri 
Kynkäältä.

Täydellä vatsalla olikin 
sitten mukava aloittaa joulu-
laulelot. Säestäjänä toimi ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja

Ulla Hirvasniemi. Aitto-
järven koulun oppilaista ja 
kylien pienimmistä muo-
dostunut kuoro esitti omaa 
ohjelmaa, Kynkään teno-

Joululaulu- ja puurojuhla Ypykällä

ri Raimo Hirvasniemi lauloi 
soolona ja Anna Hirvasnie-
mi esitti huilunsoittoa.

Laulujen jälkeen juotiin 
torttukahvit tarinoinnin ja 
mukavan yhdessäolon mer-
keissä. Joillakin oli myös ar-

Kalervon rakentama joulumaa oman pirtin uunin päälle.

paonnea ja mukaan lähti niin 
Kalervon tekemää leipäjuus-
toa kuin Eijan kutomia töp-
pösiäkin ja kaikkea mahdol-
lista siltä väliltä.

Harjun pirtissä oli kotoi-
nen, vanhan ajan tunnelma, 

jota muistellaan lämmöllä 
vielä pitkään.

Lapsikuoro lauloi lopuksi 
yhden laulun ja kaikki lähti-
vät iloisin mielin koteihinsa. 

Terttu Salmi

Lapsikuoro omassa ohjelmanumerossaan, säestäjänä Ulla Hirvasniemi.

Kalervo Harju tarjosi en-
tisille ja nykyisille kylä-
läisille sekä mökkiläisil-
le mukavan yhteisen illan 
kotonaan Ypykkäharjulla. 

Harjun pirtin lämminhenkistä joulutunnelmaa.

Pudasjärven keskustan asukkaiden yö-
rauhaa häiritään tarpeettomalla kaahailul-
la. Viimeisin esimerkkitapaus sattui 16.12. 
klo 2.45 alkaen ja metakkaa kesti aamu-
yöhön saakka. Henkilöauto herätti kes-
kustan asukkaita kaasuttelemalla ja me-
luamalla Kauppatie-Varsitie-Jukolantie 
–alueella, kiertämällä ”rallia” useita kerto-
ja. Poliisikin kävi paikalla, ilmeisesti jutut-
tamassa kaahailijaa. Muutaman minuutin 
kuluttua poliisin lähdöstä kaahailija pala-

Lukijan kynästä

Tarpeeton kaahailu valvottaa
si kiertämään vielä puolenkymmentä ralli-
kierrosta. 

Normaali autoilu ei häiritse, mutta tar-
peeton meluaminen valvottaa alueen asuk-
kaita. Yöautoilijoidenkin tulisi ottaa huo-
mioon ympäristön asukkaat ja lopettaa 
turha meluaminen. 

Nimim. Paras joululahja = Yörauha 
keskustaan!

Mari ja Marko Kälkäjä 
perheineen

Toivotamme 
rauhaisaa joulua 

ja hyvää uutta 
vuotta 2013
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K-supermarketit palvelevat 
sunnuntaina 23.12. klo 21 asti ja 

jouluaattona ma 24.12. klo 12 asti.
Joulupäivänä 25.12. ja 
tapaninpäivänä 26.12. 

olemme kiinni.
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Hinnat voimassa to-su  20.-23.12., ellei toisin mainita.

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5%

Presidentti

KAHVI
500 g (7,78 kg) ei Gold Label
rajoitus 2 pkt/talous

389
pkt

Ilman korttia 4,49 pkt (8,98 kg)

-13 %

Kalavalmis 
LÄMMIN- ja KYLMÄ-
SAVUKIRJOLOHIFILEET
n. 800 g-1 kg 

1395
kg

Saarioinen
LAATIKOT  
maksa, peruna, lanttu ja porkkana
700 g (3,99 kg)

279
rs

Ilman korttia 3,25 rs (4,64 kg)

-14 %

Saarioinen
ROSOLLI
700 g (5,70 kg)

399
rs

Ilman korttia 4,50 rs (6,43 kg)

-11 %

PERUNAT
2 kg (0,50 kg), Suomi

099
ps

Atria takuumurea

NAUDAN SISÄ- 
ja PAAHTOPAISTI
Suomi

1190kg

Tuore ruodoton

LOHIFILEE
vacum, Norja
rajoitus 2 pkt/talous

799
kg

Ilman korttia 11,95 kg

-33 %

Ilman korttia 17,95 kg

-22 %

ERÄ

RUODOTON

KLEMENTIINIT
1,5 kg (1,26 kg), Espanja

189ps

Ilman korttia 2,65 ps (1,77 kg)

-28 %

Karhu 
III-OLUT
18 x 0,33 l (2,91 l) 
sis. pantit 2,70

1998
Ilman korttia 22,86 18-pack (3,39 l) sis. pantit 2,70

-14 %1918
 PACK

Fazer Present 
SUKLAARASIAT
3 x 300 g (10,55 kg)

950
Ilman korttia 11,85 3-pack (13,17 kg) 

-19 %

3
PACK

Voimassa 
alkaen 

7.6.2012

51LV Alue8 5x325.indd   1 13.12.2012   15.19

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi  P. 0207 890 450 

Palvelemme 
Arkisin 8-21, 
la 8-18, su 12-21

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-SU 20.-23.12.2012

KIITÄMME ASIAKKAITAMME 
KULUNEESTA VUODESTA!

PERJANTAINA 21.12.
JOULUPUKKI 
VIERAILEE 

klo 10-12 ja 15-17
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Kiittäen kuluneesta vuodesta 
toivotamme Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto

29,-
LAHJAKSI!

Magneettinen pro+ silmämaski
- Tehokas apu päänsärkyyn ja 
migreeniin, poistaa turvotusta, 
helpotusta uniongelmiin.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013

Paljon jouluisia lahjapakkauksia ja lahjaideoita. 
Uusin luontaistuntija lehti veloituksetta!

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2, pudasjärvi

Av: ma-pe 9-17 la 10-14
su 23.12. klo: 12-16!  

24-26.12.suljettu

Kaupunginvaltuusto ko-
koontui 4-vuotiskautensa vii-
meiseen kokoukseen tors-
taina 13.12 Rimminkankaan 
koulun juhlasaliin. Kokous 
alkoi klo 16 ja päättyi 21.40, 
jonka jälkeen oli vielä yhtei-
nen jouluruokailu. Näin ko-
kous oli pituudeltaan var-
sinainen maraton kokous. 
Mukaan oli kutsuttu myös 
uudet valtuutetut, joista 14 
oli noudattanut kutsua (kaik-
kiaan 16 uutta valtuutettua). 
Uudet valtuutetut saivat 
käyttää puheenvuoroja koko-
uksen kahdessa seminaario-
siossa; alussa ja käsiteltäes-
sä tulevan koulun paikkaa ja 
toisen kerran valtuuston va-
liokuntamallia käsiteltäessä. 

Koulun paikaksi päätet-
tiin yksimielisesti Poropu-
taan alue. Kokoukseen oli 
tuotu 246 nimeä sisältävä ad-
ressi, jossa koulun paikaksi 

Kaupunginvaltuustolla lähes kuuden tunnin kokous

Uusia valtuutettuja oli mukana 14. Heille oli varattu istumapaikat takariviin. 

esitettiin Kurenalan koulun 
paikkaa. Se osoitettiin asian-
tuntijalausunnoilla kuitenkin 
liian ahtaaksi ja sopimatto-
maksi tulevalle koululle. 

Kaupunginvaltuuston 
työskentely tulee uudistu-
maan ensi vuoden alusta 
uuden hallintosäännön hy-
väksymisen jälkeen. Valtuu-
tetuista ja varavaltuutetuis-
ta muodostetaan kolme eri 
valiokuntaa; Alueyhteistyö- 
ja elinvoimavaliokunta, Hy-
vinvointivaliokunta ja Elin-
ympäristövaliokunta. Lisäksi 
valitaan kolme lautakuntaa: 
Tarkastuslautakunta, Kes-
kusvaalilautakunta ja Viran-
omaislautakunta. 

Luottamushenkilöiden ko- 
kouspalkkioita nostetaan en-
tisestä 60 eurosta 70 euroon. 

Talousarvio vuodelle 2013 
hyväksyttiin yksimielises-
ti sekä tälle vuodelle noin 

kahden miljoonan euron li-
sämääräraha. Teknisen lau-
takunnan lisämääräraha oli 
reilut miljoona euroa, sivis-
tyslautakunnalla 850 000 eu-
roa ja Oulunkaaren ympäris-
tölautakunta tarvitsi 44 000 
euron lisämäärärahan. 

Oulunkaaren järjestämis-
sopimus hyväksyttiin muil-
ta osin yksimielisesti, paitsi 
Yläkartanoon Tuula Kuukas-
järvi esitti hoitajia enemmän, 
mitä järjestämissopimukses-
sa oli mainittu. Äänestykses-
sä hänen esitystään kannatti 
useista eri valtuustoryhmistä 
15 valtuutettua ja 19 valtuu-
tettua kannatti hallituksen 
esitystä, joka tuli päätökseksi. 

Valtuuston kokouksen 
puheenvuoroihin ja asioihin 
palataan vielä seuraavassa 
Pudasjärvi-lehdessä 2.1.

Heimo Turunen

Romeo Alimuhamed ava-
si Kebab Pizzeria Veroni-
kan Pudasjärvellä marras-
kuun ensimmäisenä päivänä 
entisessä Kelloseppä Kemp-
paisen talossa, edellisen piz-
zayrittäjän lopetettua toimin-
tansa. Romeo Alimuhamed 
oli Oulussa kiinteistöpalvelu-
hommissa, kun kuuli pizzeri-
an olevan myynnissä ja kävi 
useampaankin kertaan kat-
somassa ja neuvottelemassa, 
ennen kuin kauppa lopulta 
syntyi. 

- Kun lähdin matkalle ko-
toani, en tiennyt mitä alkaisin 
tekemään enkä vielä pitkään 
aikaa Suomessa oltuanikaan. 
Noin vuosi sitten aloin ajat-
telemaan oman yrityksen pe-
rustamista. Sattumoisin kuu-
lin tämän olevan myynnissä 
ja ajattelin että tässä on tilai-
suuteni. Hieman alussa jän-
nitti miten liike alkaa menes-
tymään ja miten siinä pärjää, 
mutta nyt kun alkuun on 
päästy, niin uskon, että kyllä 
tässä tullaan pärjäämään, Ro-
meo Alimuhamed tuumaili.

Romeo Alimuhamed on 
kotoisin Irakin Kurdialueella 
olevasta Kerkukista. Levot-
tomat olot ja monipoliittiset 
ongelmat alueella saivat Ro-
meon harkitsemaan maasta 
lähtöä. Isän kuoltua jäi hänen 
omistamansa taksi perheelle. 
Taksin myynnistä ja suvul-
ta lainaamilla rahoilla Romeo 
lähti matkalle, joka vei hänet 
ensin Kreikkaan ja sieltä Ita-
lian kautta Suomeen. Matkal-
la monenlaista hengenvaa-
rallistakin vaikeutta kokenut 
Romeo pääsi lopulta Helsin-
kiin 4,5 vuotta sitten.

- Suomesta en ollut kuul-
lutkaan ennen matkalle läh-
töäni. Ajattelin meneväni 
Kreikkaan asumaan, mut-
ta paikan päällä totesin, ettei 
siellä ole elämisen mahdolli-
suutta. Sieltä matkustin Ita-
liaan ja sieltä Suomeen. Haa-

Kiinteistöhuollosta pizzan valmistajaksi
veenani oli päästä sellaiseen 
maahan, jossa on paljon lun-
ta. Matkan aikana kuulin pu-
huttavan Suomesta ja siitä 
kuinka turvallinen ja rauhal-
linen maa Suomi on. Kuul-
tuani, että Suomessa on lun-
takin, päätin tulla tänne. 
Samana yönä kun tulin Suo-
meen, oli Helsingissä sata-
nut 20 senttiä lunta. Siitä tie-
sin, että tänne minä haluan 
jäädä, Romeo kertoi matkas-
taan ja ensikokemuksestaan 
Suomessa.

 Helsingistä Romeo siirret-
tiin Pudasjärven pakolaiskes-
kukseen, jossa Romeo opet-
teli aktiivisesti suomenkieltä 
reilun puolitoista vuotta odo-
tellessaan maahanmuuttolu-
paa. Pudasjärvellä ollessaan 
Romeo oli työharjoittelus-
sa silloisen pizzerian omis-
tamassa liikkeessä ja oppi 
silloin pizzan teon. Pudas-
järven pakolaiskeskuksesta 
miehen tie vei Ouluun, siel-
tä Kokkolaan ja sieltä Pun-
kaharjun kansalaisopistoon 
opiskelemaan rakennusalaa. 
Koulutus ja koulun ohessa 
tentitty työturvallisuuskortti 
mahdollisti sittemmin työn-
saannin kiinteistöpalvelun 
hommissa Oulussa, jossa Ro-
meo ehti olla reilun puolitois-
ta vuotta ennen muuttoaan 

takaisin Pudasjärvelle ja yrit-
täjäksi ryhtymistään.

- Kotona opiskelin englan-
tia ja se oli aika helppo oppia, 
mutta kun aloitin suomen-
kielen opiskelun, niin se oli 
vaikea opeteltava. Ajattelin, 

että kun aikomukseni on jää-
dä Suomeen asumaan ja työs-
kentelemään, niin kieli on 
osattava ja opettelin sinnik-
käästi ja oleskeluluvan saa-
tuani osasin suomea jo koh-
talaisesti, Romeo kertoi.

Pudasjärvelle muutto oli 
Romeolle aika helppo. Paik-
kakunnalla oli ennestään tut-
tuja ihmisiä ja paikkakunta-
kin osittain tuttu.

- Minut on otettu täällä 
hyvin vastaan ja ihmiset on 
olleet ystävällisiä. Alkuun 
tietenkin jännitti monin ta-
voin, mutta kaikki on lähte-
nyt hyvin liikkeelle. Toivon 
että tulen menestymään tääl-
lä ja että voin asua ja työsken-
nellä Pudasjärvellä, Romeo 
mietiskelee.

Erkki RiihiahoHerkullinen Quatro-pizza, jonka toimittaja sai maistiai-
siksi. 

Pizzojen valmistuksen Romeo oppi harjoitteluaika-
naan pizzeriassa.

Pudasjärven Sotaveteraanit Ry
sekä naisjaosto

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta kaikille
jäsenillemme ja
yhteistyö-
kumppaneillemme
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Suomi-Venäjä Seuran Pu-
dasjärven osasto järjesti 
maanantaina 10.12. venä-
läisen illan Nokipannussa. 
Matkaa tehtiin kohtalaisen 
talvisessa lumituiskussa 
kimppakyydein Ervastiin. 
Osasto kustansi matkat, 
mutta tarjoilusta jokainen 
maksoi pienen korvauk-
sen. Illan ohjelmaan kuului 
aluksi ruokailu, joka oli tie-
tenkin venäläistä borssikeit-

Venäläinen ilta Nokipannussa
toa, erilaisia salaatteja, silliä 
ja paljon muuta. Kokkeina 
olivat hääränneet venäläis-
syntyiset naiset, jotka ovat 
avioliiton kautta pudasjär-
veläistyneet. Ruuan jälkeen 
Diana Krotenko esitti lau-
luja venäjäksi. Ohjelmassa 
oli ruokailun lisäksi laulu- 
ja videoesityksiä, arvontaa 
ja muuten mukavaa yhdes-
säoloa.

Suomi-Venäjä –seuran 

Nokipannussa kuunneltiin hartaana Dianan raikasta lauluesitystä.

Tatiana ja Heikki Lapinlampi sekä Diana Krotenko esittivät suomalaista musiikkia 
venäläisin sanoin. Heikki säesti myös yhteislaulua.

Pudasjärven osasto on pe-
rustettu 1957, mutta osas-
ton toiminta oli 2000-luvun 
alkupuolen jäissä. Toiminta 
aloitettiin uudestaan noin 
2,5 vuotta sitten ja tällä het-
kellä osastolla on 34 hen-
kilöjäsentä. Nokipannussa 
vietetty Pudasjärven osas-
ton yhteinen ilta oli lajis-
saan toinen. Väkeä oli huo-
nosta kelistä huolimatta 
hyvin liikkeellä, sillä illan 
vierasmäärä oli 24 Venäjän 
ystävää.

Suomi-Venäjä –seuran 
Pudasjärven osaston hal-
litukseen kuuluu puheen-
johtaja Marja-Leena Törrö, 
sihteeri Keijo Piirainen, ra-
hastonhoitaja Leena Ran-
tala ja jäsenet Aila Helve, 
Anna Kuosmanen, Mariia 
Kyngäs sekä Marja-Leena 
Tykkyläinen.

- Meillä täällä Pudasjär-
vellä on paljon Venäjältä 
muuttaneita ja meissä pu-
dasjärveläisissä on paljon 
Venäjän ystäviä. Kulttuu-
rierot ovat rikkaus ja tällai-
sella yhteisellä toiminnalla 

haluamme oppia toisiltam-
me uusia asioita sekä kieltä 
ja näin pyrimme ratkomaan 
myös ongelmatilanteita, 
puhui osaston sihteeri Kei-
jo Piirainen.

Keskustelua käytiin 
myös siitä, että yleisesti ot-
taen puolisoista nainen on 
venäläissyntyinen ja niinpä 
suomalaiset miehet kaipai-
sivatkin vertaistukikeskus-
teluja ”ukkojen” kesken, 
jolloin kokemuksia vaihdel-
len moni solmu voisi aueta 

ihan eri tavalla.
Nokipannu on erikoistu-

nut venäläisturistien B&B 
majoittamiseen, joita onkin 
jo yöpynyt parisensataa. 
Yritys tekee ensimmäisen 
markkinointimatkan Venä-
jälle tulevan vuoden tam-
mi-helmikuussa. Talossa 
on tällä hetkellä neljän ma-
joitushuoneen lisäksi 50-70 
-paikkaiset kokoustilat. Uu-
sia, ajanmukaisia majoitus-
tiloja aiotaan rakentaa toi-
set neljä huonetta. Myös 

vaunuparkki aamiaisella 
on valmiina ottamaan jou-
luvieraita vastaan.  Talon 
isäntä, ”nokipannumies” 
Veikko Hyttinen ja emän-
tä Marina Vasileva toivot-
tavat vieraat tervetulleiksi 
suomalais-venäläiseen ma-
joitukseen Ervastin Noki-
pannuun.

Terttu Salmi

Talon isäntäpari Veikko Hyttinen ja Marina Vasileva.

Pudasjärvi-lehden ja Minnan 
Body Sportin Painonhallin-
ta- ja kunnonkohottamisryh-
mä on kokoontunut syksyn 
aikana 15 kertaa. Toimin-
ta aloitettiin elokuun lopulla 
ja piiriin ilmoittautui reilus-
ti yli 30 innokasta kuntoili-
jaa. Kokoontumisissa oli al-

Painoa alas – kuntoa ylös

kusyksystä lähes 30 henkeä 
ja alimmillaankin vähintään 
20 henkeä. Painoa on par-
haimmillaan pudonnut yli 10 
kg, yleisin määrä on 5-10 kg. 
Näin laskien ylimääräisiä ki-
loja on ryhmäläisten toimes-
ta hävinnyt yli 200 kg. 

Alkusyksystä kuntoiltiin 

Jyrkkäkosken maastossa. En-
sin oli ryhmän vetäjän Minna 
Anttilan toimesta punnitus ja 
keskustelutuokio, jonka jäl-
keen lähdettiin kirmailemaan 
Jyrkkäkosken maaston lenk-
kipoluille. Minnan innosta-
mana otettiin välillä kaik-
ki irti itsestä ja hiki virtasi. 

Myöhemmällä syksyllä on 
kokoonnuttu kuntoilemaan 
uimahallilla ja sen alaker-
rassa spinning pyörillä. Vii-
meinen kokoontumiskerta 
oli keskiviikkona 12.12, jol-
loin ryhmäläiset haikein mie-
lin muistivat innostavaa ja 
asiaan paneutunutta vetäjää 
Minnaa. Hänen uusien elä-
mänkuvioidensa vuoksi piiri 
ei jatku ensi vuonna Minnan 
vetämänä, mutta jatkuu kan-
salaisopiston painonhallinta- 
ja kunnonkohottamispiirinä. 

-Olemme saaneet ohjausta 
kuntoiluun ja painonhallin-
taan apua. Vaikka tämä ryh-
mä loppui, jatkamme samaa 
rataa, ovat ryhmäläiset in-
nostaneet toinen toisiaan niin 
kokoontumissa kuin sähkö-
postiviestein. 

Minna Anttila toivoi sydä-
mestään, että ryhmän jäsenet 
jatkaisivat liikunnan parissa.

-Annatte kipinän syttyä 
liekkiin, sillä se on tie omaan 
hyvinvointiin ja jaksami-
seen yhdessä levon ja oikean 
ruokailun kanssa. Kun itse 
voi hyvin, ympärillä olevat-
kin voivat hyvin, sillä se voi-
maannuttava energia ei voi 
olla tarttumatta toisiin. Te 
olette nyt jokainen erittäin 

hyvä esimerkki siitä, viekää 
liikunnan iloa ja riemua ja 
sen tuomaa hyvää oloa omal-
ta osaltanne ja oman esimerk-
kinne avulla eteenpäin. Riit-
tää kun saat sen yhdenkään 
mukaasi, näin olet tehnyt 
omalta osaltasi terveyden-
huoltoa  ”keventävän” teon. 

-Teidän kanssanne on ol-
lut todella iloa ja onni tehdä 
töitä. Teiltä saama palaute 
omasta onnistumisestanne ja 
saavutuksistanne ovat olleet 
asioita, jotka kätken syväl-
le sopukoihin tuomaan voi-
maa ja hyvää mieltä jatkos-
sakin. Suurin asia, mitä olen 
teidän myötänne ymmärtä-

nyt, on ryhmän vaikutus ta-
voiteltaviin asioihin. On hel-
pompaa puurtaa ja pakertaa 
kun tietää, että en ole tämän 
asian kanssa yksin vaan mei-
tä on monta muuta samas-
sa veneessä. Kylmiä väreitä 
ovat tuoneet myös ne hetket, 
jolloin olette ravanneet Jyr-
kän mäkiä, polkeneet pyö-
rää vimmalla ja pumpanneet 
teholla ja ylittäneet näin it-
senne. Se viimeinen ”vartti”, 
olkoon se sekunteja tai mi-
nuutteja, ovat tuoneet sen vii-
meisen hyvänolon tunteen. Ja 
sillä on menty pitkälle. 

Heimo Turunen

Viimeisellä kokoontumiskerralla, hikisen spinning jum-
pan ja punnituksen jälkeen, Virpi Iinatti ja Senja Pihla-
ja ojensivat ryhmäläisten muistamiset pidetylle vetäjäl-
le Minnalle. 

Musiikin vauhdittamana Spinning pyörillä toteutettu tunnin kuntoilutuokio sai hiet 
irtoamaan. Eräs ryhmäläinen totesi, että painoa oli lähtenyt hikenä tunnissa 400 g. 
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p. 0400-384 118
(08) 821 337

www.anonase.com

HYVÄÄ  UUTTA 
VUOTTA  2013!

KingKong

Pattery 
Pack

Palmupata

Liekin-
heitin

Vaakuna

Power
Thunder 
King

99,-

Lähtö-
laskenta

9,-

1,50/pkt

10,-

19,-

1,50

29,-

Viikinki 
special

39,-

30,-
Superpata

MUISTA 
ILOTULITTEET 
MEILTÄ 27.12. 

ALKAEN
Yrityskaari-hanke järjesti 29.11. Pohjantäh-
dessä Info - ja keskustelutilaisuuden palve-
luseteliyrittäjyydestä. Vastaavat tilaisuudet 
oli pidetty myös Utajärvellä ja Iissä. 

Oulunkaaren kuntayhtymän edustajana 
Marja Lahdenperä kertoi palvelusetelin käy-
töstä nykytilanteessa ja sen käytön lisäämi-
sen mahdollisuuksista. Tällä hetkellä palve-
luseteli on käytössä Pudasjärvellä ja Iissä. 
Seteli on käytössä tuki-, vanhus- ja perhepal-
veluissa, Pudasjärvellä lisäksi myös asumis-
palveluissa. Asiakkaita on ollut noin 100 ja 
käytettävissä oleva määräraha vuonna 2012 
on ollut 80 000 euroa. Utajärvellä palveluse-
telin käyttöönottoa ollaan suunnittelemassa. 
Vaalassa seteli ei ole vielä käytössä. Päivä-
hoidossa palveluseteli ei ole käytössä vie-
lä missään kuntayhtymän alueen kunnista. 
Lahdenperä pitivät palvelusetelimallia hy-
vänä jo toteutetuissa palveluissa.

Palvelusetelin käyttöä ohjaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelilaki. Lain 
mukaisesti seteliä voidaan käyttää vain kun-
nan lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluiden järjestämiseksi. Palvelusete-
li on siten vaihtoehto palvelulle, jonka kunta 
on velvollinen järjestämään myös muutoin. 

Palvelusetelin käyttö aloitettu 
– käytön lisäämiseen mahdollisuuksia

Pudasjärvellä pidetyssä tilaisuudessa Ari Peltoja ja Maria Vääräniemi olivat kiin-
nostuneita kuulemaan lisää palveluseteliyrittäjyydestä, josta heille kertomassa Heli 
Peltola Kehitysyhtiö Posintrasta ja Arja Packalén Yrityskaari –hankkeesta.
Setelin käyttöönotosta päättää kukin kun-
ta itsenäisesti. Palveluntuottajaksi hyväksy-
tään hakemuksesta sosiaali- ja terveyspalve-
luita tarjoava yritys tai rekisteröity yhdistys 
silloin kun se täyttää asetetut kriteerit. 

Palveluseteliasiantuntija Heli Peltola Ke-
hitysyhtiö Posintrasta kertoi käytännön ko-

kemuksista seudullisesta palvelusetelimal-
lista, joka on käytössä itäisellä Uudenmaalla 
Porvoossa, Loviisassa, Askolassa ja Lapin-
järvellä. Asiantuntija Olli-Matti Karesvuo 
ELY-keskuksen yrityspalveluista kertoi 
ELY-keskuksen tarjoamista palveluista hy-
vinvointialan yrittäjälle  (ht)

Konttilan erän Hirvipeijaisia vietettiin sunnun-
taina 2.12. ja paikalle saapui noin 55-henki-
nen joukko, joka koostui hirviporukan jäsenis-
tä perheineen sekä maanomistajista. Konttilan 
erällä oli lupa metsästää kaksi vasaa ja yksi ai-
kuinen hirvi, mutta metsästys päätettiin lopet-
taa kun yksi täysikasvuinen ja yksi vasa peijai-
sia varten saatiin kaadettua.

- Jätimme yhden vasan juoksemaan ja kas-
vamaan metsään, kun tällä alueella on niin vä-
hän hirviä enää nykyään. Kymmenisen vuot-
ta sitten seura sai aina noin 12 kaatolupaa ja 
kaikki saatiin kaadettua. Nyt on ollut kolmisen 
vuotta heikko jakso, eikä hirviä enää juurikaan 
näy, kertoo Raili Juttula.

Konttilan erän metsästysporukka koostuu 
Raili Juttulan lisäksi kahdestatoista miehestä. 
Suunnilleen viimeisen 25 vuoden ajan Juttu-
la on vastannut Hirvipeijaisten ruuanlaitosta ja 
tälläkin kertaa hän loihti perinteeksi muodostu-
neen hirvikäristyksen. Peijaisia varten kaadettu 
vasa oli hyväkuntoinen ja siitä riitti mainiosti li-
haa. Käristykseen meni noin 20 kiloa lihaa ja 30 
kiloa huutokaupattiin omalle porukalle.

Metsästysseuralla on oma itse rakennettu 
metsästystupa, jonka yhteydestä löytyy teuras-
tamo ja grillikatos. Tupaa vuokrataan kesäaika-
na muuhunkin käyttöön, mutta talviasumiseen 
sitä ei ole suunniteltu. (jk), kuvat Sirkka-Liisa 
Tuomaala

Raili Juttula on toiminut emäntänä hirvipeijaisissa viimeiset 25 vuotta. Apunaan hä-
nellä oli tällä kerralla Sirpa Konttila.

Peijaiset Konttilan erällä
Hirven vasan lihasta tehty hirvikäristys maistui Konttilan Erän reilulle 50 peijaisvieraalle.
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MTK Pudasjärvi 
kiittää jäseniä ja  

yhteistyökumppaneita kuluneesta 
vuodesta!

Toivotamme kaikille  
Rauhallista Joulua ja  

Onnellista Vuotta 2013.
Mari Kälkäjä puheenjohtaja  
sekä koko hallituksen väki 

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

TERVETULOA!

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

Puh.  020 752 8260

Pudasjärven Yrittäjät ry

Toivotamme hyvää joulua 
ja menestystä vuodelle 2013.

Heikki Parkkila puheenjohtaja
hallituksen jäsenet

kiittää yhteistyökumppaneita ja 
kaikkia pudasjärveläisiä 

menneen vuoden hyvästä yhteistyöstä

Pudasjärven Yrittäjät ry

Loput jouluvalot 
Roihuteline

TYÖHÖN  JA 
VAPAA-AIKAAN! 

KYSY VAMAN PERÄ-
LEVYISTÄ TARJOUSTA!

VAIHTOKELKKOJA

 Toivotamme hyvää joulua! 
Rautia K-Maatalouden väki

9,90 /kpl -15%
34,90 /kpl

Tarjoamme joulukahvit torttujen 
kera perjantaina 21.12.2012

K-Plussakortilla
JOULUSYPRESSI

3,90 /kpl

LYHTY FINNMARI 
lahjapakkaus

9,90 /kpl

CELLO 
saunatyyny +laudeliina

24,90

TALVIKÄSINE TEgERA
vettähylkivä, 
vuorellinen 
talvikäsine 
talven töihin

16,90 /pr

TALVIHAALARI 
PE/OxFORD

36,90

K-plussakortilla 
rattikelkka 
ExCELLENT SPORT

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

Pudasjärven syöpäkerho
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2013

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

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja 
toivotamme kaikille 
rauhallista joulua!
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LEAF
BUDAPEST

KONVEHTI 300 g
ROLLO

TOFFEE 250 g

LEAF
TÄYTELAKU

250 g

SNICKERS
300 g

RIISISUKLAA 300 g
SUKLAAKIMARA

300 g

MONSTER
MIX
1 kg

KAISA
KALAVATI

30 cm

LEAF
TALVIKONVEHTI

360 g

VESI-
KARAHVI

JÄLKI-
RUOKAMALJAT

JOULU-
KUUSENJALAT

4 ERILAISTA

-30%

 10,-
3 RASIAA

1,-
pss

2,99
pss

3,99
ras4,50

7,90

9,90

5,-
3 PUSSIA

PALVELEMME JOULUNA:
SU 23.12. 11.00-18.00
MA 24.12. 8.00-12.00

TI 25.12. suljettu 
KE 26.12. 11.00-18.00
MA 31.12. 9.00-18.00

Ti 1.1. 11.00-18.00
MUULLOIN 

NORMAALIT AUKIOLOT

4,99
pss

JOULU-
KORISTEET

ALKAEN

10,-
3 KPL

3,95
KPL
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Ihmisen selkäranka koostuu 32:sta nikamasta, joista 
seitsemän on kaulanikamaa, 12 rintanikamaa, viisi 
lannenikamaa ja viisi ristinikamaa, jotka ovat kas-
vaneet kiinni toisiinsa ristiluuksi. Lisäksi selkäran-
gan alapäässä on muutamia yhteen kasvaneita ni-
kamia, jotka muodostavat häntäluun.

Useimmiten selkävaivat johtuvat heikoista selkä- 
ja vatsalihaksista. Tästä johtuen lantion astekulma 
on väärässä asennossa, minkä vuoksi yleensä toi-
nen jalka on pidempi. Näin ei kuitenkaan ole aina, 
johtuen siitä miten suoliluut ovat luisuneet väärään 
asentoon.

Tällaiset vaivat voidaan hoitaa kuntoon korjaa-
malla lantion virheasento nikamien käsittelyllä, 
hermopinteiden avaamisilla ja lihaskireyden hoi-
tamisella. Hoitamatta jättämättä nämä aiheuttavat 
muun muassa selkä-, lonkka- ja polvikipuja.

Nykyvuosina ihmi-
sillä on lisääntyneet sel-
laiset vaivat kuin kan-
taluun kääntyminen 
virheasentoon sekä luupii-
kit kantapäissä. Nämä vai-
vat voidaan lähes aina hoi-
taa kuntoon oikeanlaisella 
käsittelyllä. Useimmissa 
tapauksissa lantion virhe-
asennon ja kantaluun kä-
sittelyllä saadaan jalat yhtä 
pitkiksi ja voidaan kengän 
pohjallinen jättää pois.

Kauko Yliportimo 
laillistettu hieroja

Heikot lihakset usein 
selkävaivojen syynä

Laillistettu hieroja Kauko 
Yliportimolla on hieronta-
piste Juhontie 1:ssä  Ku-
renalla. 

Puikkarin henkilökunta
toivottaa rauhallista Joulua

ja Hyvää Uutta Vuotta!

Pudasjärven Sotaveteraani-
en ja Naisjaoston sekä Pu-
dasjärven Sotainvalidien ja 
Naisjaoston yhteinen jou-
lujuhla pidettiin perjantai-
na 14.12 seurakuntakeskuk-
sessa. Mukana oli vajaat 100 
henkeä. Tervetulotoivotuk-
sen esitti Antti Pesälä, jou-
luevankeliumin luki Teuvo 
Törmänen ja yhteislaulu-
ja laulettiin kanttori Jukka 
Jaakkolan johdolla. Joulu-
hartauden piti kappalainen 
Juha Kukkurainen.

Joulupuheessaan Paavo 
Pikkuaho muistutti joulun 
tuovan mieleen valoa, jot-
ka käytännössäkin lois-tavat 
ympärillämme monin eri ta-
voin. Pikkuaho muisteli en-
tisaikojen jouluja. Joulukuu-
setkin ilmestyivät koteihin 
vasta sotien jälkeen. Kuu-
si tuotiin tupaan jouluaatto-
na. Kuusen koristelu oli vaa-
timatonta. Lippunauha oli 
yksi yleisin koriste. Kyntti-

Joulu tuo valoa pimeyden keskelle

Veteraanien joulujuhlaan osallistui noin 100 henkeä. Joulupuheen pitänyt Paavo Pikkuaho toisessa rivissä va-
semmalla.

lät ja tähti olivat valmistettu 
kotona. Kynttilöitä poltettiin 
sitten hyvin säästeliäästi aat-
tona ja jouluaamuna. 

Lahjat olivat myös val-
mistettu itse. Ne olivat vaa-
timattomia, mutta tärkei-
tä. Niistä ehkä iloittiin jopa 
enemmän, kuin nykyisis-
tä kalliista lahjoista. Joulu-
ruokiakin valmistettiin niis-
tä ruoka-aineista, joita oli 
saatavana. Sian lihapalaa oli 
ehkä tarjolla, kuitenkaan ei 
yleensä kinkkua. Live kala 
oli yllättävän hyvää. Joulu-
torttuja tulivat pöytiin sil-
loin, kun rusinoita alettiin 
saada, samoihin aikoihin tu-
livat myös jouluomenat uu-
sina tuotteina. Rusinamös-
söä valmistettaessa teki 
mieli nuolla sormia.

Oma lukunsa oli joulut 
sota-aikana. Voi vain kuvi-
tella, miltä tuntui, kun lä-
heiset olivat rintamalla jat-
kuvassa vaarassa. Isänmaata 

puolustettiin siis myös jou-
luna. 

Pikkuaho kantoi myös 
huolta veteraaniperinteen 
siirtämisestä nuorille. Pu-
heensa Pikkuaho päätti Yrjö 
Jylhän joulurunoon ”Pyhä 
yö”, joka kertoi Jooseppi Kir-

vesmiehestä. 
Juhlan välillä oli ruokai-

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

Heimo Turunen

Paavo Kurttilalle (keskellä) on tullut tavaksi, että hän 
matkustaa Oulusta Veteraanien joulujuhlaan tapaa-
maan tuttuja. Mielenkiintoista oli vaihtaa kuulumisia 
Samuel Kauppilan ja Yrjö Kaarteen kanssa, jotka oli-
vat -90 luvun lopulla Kurttilan johtamassa Pudasjär-
ven Sotaveteraanien hallituksessa. 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Eero Kaikkonen 
sorkanhoitaja

Heinisuontie 176, Ranua
puh. 040 591 2196

Lahja Simonen 044 363 3939

”Se on 
hartijoista 

kiinni jos suksi 
ei luista”

Kiitokset kuluneesta 
vuodesta kaikille  

ystäville, asiakkaille ja 
yhteistyökummppaneille

Leppoisaa Joulunaikaa ja
Onnea Vuodelle 2013.

Kiitokset kuluneesta 
vuodesta kaikille  

ystäville, asiakkaille ja 
yhteistyökummppaneille

Leppoisaa Joulunaikaa ja
Onnea Vuodelle 2013.

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

Välipäivinä pidämme vapaata ja 
toimisto on suljettu!

Yhteystietomme löydät osoitteesta 
www.mhy.fi/pudasjarvi 

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

MHY PUDASJÄRVEN VÄKI

Tulevan vuoden aloitamme siirtymällä 
METSÄNOMISTAJAT-brändiin.

Jatkossa tunnistat meidät alla olevasta logosta!
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* Jouluaattona 24.12. 
klo 9.00-12.00

* Joulupäivänä suljettu
* Tapaninpäivänä suljettu

* Uudenvuodenaattona 
ma 31.12. palvelemme 

klo 9.00-16.00
* Uudenvuodenpäivänä 

suljettu
Pudasjärven apteekki

Avoinna Ma-pe 9-18 La 9-14, Kauppatie 1, puh. 08 821 185
www.pudasjarvenapteekki.fi

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Palvelemme Joulunaikaan:

Metsä Group toivottaa 
asiakkailleen ja 

yhteistyökumppaneilleen

Rauhallista joulua ja 
menestystä alkavalle 

vuodelle 2013.
Veli Nikula    Samuli Leppänen 

Nuohooja
Jussi Korhonen
P. 0400 727 531

Toivotan kaikille
Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Syötteen kyläyhdistyksen 
perinteinen, kaikille ilmai-
nen puurojuhla, jota vie-
tettiin sunnuntaina 16.12. 
keräsi paikalla kahdeksi-
senkymmentä vierasta yh-
teiselle ruokahetkelle ja 
viettämään yhteistä aikaa. 
Kyläseuran naiset olivat 
syrjäyttäneet miehet keitti-
östä, ja päättäneet keitellä 
omin nokkinensa perintei-
sen sekahedelmäsopan sekä 
paistaneet tortut sekä lei-
vonnaiset heti aamusella ja 
riisipuuro valmistui sitten 
sopivasti juuri ennen juhlan 
alkua. Syötteen koulun oppi-
laiden tonttuleikki sekä Jou-
lupukin vierailu kuului päi-
vän ohjelmistoon samoin 
kuin arpajaiset tapahtuman 
päätteeksi.

– Tämä oli nyt yhdestoista 
kyläyhdistyksen järjestämä 
puurojuhla. Ensimmäisel-
lä kerralla tapahtuma keräsi 
runsaimman osallistujamää-
rän. Sittemmin osallistujia 
on ollut tasaiseen tahtiin ja 
nyt oli taas ihan mukavasti 
porukkaa saapunut paikalle, 

Kylän yhteinen puurojuhla Syötteellä

kertoi Maire Schroderus.
Puheenjohtaja Jari Särke-

lä laskeskeli, että kyläyhdis-
tys on tämän vuoden aikana 
osallistunut hyvän matkaa 
toistakymmeneen eri tapah-
tumaan vuoden aikana.

– Tämä oli nyt viimeinen 
tapahtuma minkä kyläyh-
distys järjestää tänä vuonna 
tai missä olemme mukana. 
Puurojuhla on kyläyhdis-
tyksen oma tapahtuma, jos-

sa tarjoamme joulupuuron 
ja joulukahvit kyläläisille 
ja vieraille. Olemme olleet 
markkinoilla useampaan-
kin otteeseen, pilkkikilpai-
luissa ja erilaisissa pyöräily- 
ja suunnistustapahtumissa 
Syötteellä. Kyläyhdistyk-
sen toiminnassakin näkyy 
lisääntyneet tapahtumat 
Syötteen alueella.  Syötteen 
kyläyhdistys kiittää kaik-
kia Pudasjärven, Taivalkos-

Arpajaisissa Arttu Rantamaula kavereineen nosti arvat, Mirjami Särkelä luki ja Mai-
ja-Liisa Sotkasiira esitteli, ja jakoi voitot.

ken ja Syötteen yrittäjiä, jot-
ka ovat lahjoittaneet meille 
tuotteitaan arpajaisiin, sekä 
yhteistyökumppaneitaan. Ja 
kaikkia niitä tahoja joiden 
kanssa olemme saaneet teh-
dä töitä yhdessä, sekä kaik-
kia niitä ihmisiä jotka ovat 
vierailleet teltallamme ja 
osallistuneet tapahtumiim-
me ja toivottaa kaikille hy-
vää joulua sekä onnekasta 
uutta vuotta. ER

Syötteen koulun oppilaat esittivät tonttuleikin.

Keittiössä kuvanottohetkellä  häärineet  Anna-Maija 
Särkelä, Marja-Leena Ronkainen ja Seija Ojalehto las-
keskelivat että riisipuuroa meni nelisenkymmentä lit-
raa ja soppaa kymmenen litraa.

Suomen Lähetysseuran Kau-
neimmat joululaulut laulet-
tiin tänä vuonna 40. kerran. 
Pudasjärvellä on hieman ly-
hyempi historia. Tänä vuon-
na Kauneimmissa Joululau-
luissa on ensimäistä kertaa 
eriytetty lapsille oma Las-
ten kauneimmat Joululaulut 
osio. Lauluvihkoseen sisäl-

Kauneimmat joululaulut Syötteen Luontokeskuksella
lytetään aina muutamia uu-
dempikin joululaulu opetel-
tavaksi. 

Kauneimmat Joululau-
lut -tapahtumalle myönnet-
tiin syyskuussa 2012 kirkon 
kulttuuripalkinto, jonka pe-
rusteluina oli pitkäjänteinen 
kristillisen jouluperinteen 
siirtäminen sukupolvelta 

Kanttori Keijo Piirainen johdatteli joululauluja Syötteen luontokeskuksella.

toisella sekä yhteislaulun ja 
suomalaisen kulttuurin tu-
keminen.

Syötteellä Kauneimmat 
Joululaulut -tapahtuma jär-
jestettiin tänä vuonna lau-
antaina 15.12. Syötteen 
Luontokeskuksen salissa, 
yhteistyössä Pudasjärven 
seurakunnan ja Luontokes-

kuksen kanssa. Tilaisuuden 
alussa Sarakylän tierna-
poikatytöt esitti oman oh-
jelmanumeronsa. Paikalle 
oli saapunut viitisenkym-
mentä henkilöä laulamaan 
kanttori Keijo Piiraisen joh-
dolla. ER

Toivotamme Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2013!

Kiitämme 
yhteistyökumppaneitamme ja 

asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta!

Hommat Puikkarissa hanke/
Toiminnan kehittäminen hanke

Ps. Asukastupa Suojalinnalla suljettu viikolla 52
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Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, 
Pudasjärven Validia –palvelut 

kiittää yhteistyötahoja menneistä vuosista, 
sekä toivottaa 

Hyvää Joulua ja 
Onnea vuodelle 2013.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta!
Kiitos kuluneesta 

vuodesta.

Tarja PeePronails

P. 040 487 5479, 
Parkkilantie 276, 

Pudasjärvi

Kiitän asiakkaitani 
kuluneesta vuodesta.

Toivotan 
Hyvää Joulua 

ja Onnellista 
UuttaVuotta!
Pitopalvelu 

Anjuska

Pudasjärven 
Turvapalvelu Ky

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

Pudasjärven
Turvapalvelu Ky

Varastotie 5, Pudasjärvi
puh. 020 8346 310

turvapalvelu@netti.fi

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta! 

•	Hieronnat
•	Nikamakäsittelyt
•	 Käsi-,	selkä-,	niska-,	
	 hartiaseudun-	sekä
	 iskiasvaivat

•	Hermopinteiden	avaus
•	 Jäsenkorjaukset	
•	 Ym.

HIEROJA KAUKO YLIPORTIMO
Juhontie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 501 6189
www.hierojayliportimo.com

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Pikkujoulu juhla pidettiin 
koko kylän väelle Siurual-
la sunnuntaina 1.12.Juhlaa 
aloitettiin suunnitella joo-
ga-naisten toimesta jo syk-
syllä.  Kokoonnuttiin muu-
taman kerran joogan jälkeen 
talolla ja yhden kerran myös 
meillä Tihisillä. Ajatuksena 
oli tehdä pikkujouluun kaik-
ki talkoilla ja niinhän kaikki 
tapahtuikin. Leivottiin tort-
tuja, pipareita ja monenlaisia 
kakkuja. Saatiin myös lah-
joituksia Sokokselta, Perhe-
marketilta ja K-kaupalta. 

Sopivasti saatiin lun-
ta, nurkassa paukkui pak-
kanen kuten aina joulun ai-
kaan. Perjantai-iltana käytiin 
laittamassa pöydät ja tuo-
lit paikoilleen. Paavo oli ha-
kenut kuusen, joka koris-
teltiin näyttäväksi. Naiset 

Pikkujoulu koko kylälle talkootyöllä

johon ripusteltiin led-valo-
ja ja koristeita. Näin saatiin 
sali näyttämään tosi hienol-
ta. Lauantaina oltiin hyvissä 
ajoin paikalla ja viimeistel-
tiin tarjottavat ja muutkin il-
taan liittyvät viimeiset asiat.

Tuli nuoruus mieleen, 
kun ajatteli sen aikaisia jou-
lujuhlia Siurualla. Tuohon 
aikaan ei olisi uskonut, että 
nyt isompana järjestetään 
itse näitä juhlia. Näin aika 
kuluu ja muuttuu.

Miehet Reino, Marko ja 
Kalevi olivat aktiivisia ja 
kättelivät kaikki kyläläiset 
ja esiintyjät. Sen jälkeen juo-
tiin kahvit, ja nautittiin pöy-
dän antimista. Kaikkea oli 
riittävästi vaikka tehtiin-
kin talkoilla koko homma. 
Miehet olivat laittaneet ulos 
myös roihuja. Pimeän aika-
na ja varsinkin näin jouluna 
valot toivat hyvin oman tun-
nelmansa. 

Tervetulotoivotuksen jäl-
keen kierrettiin salia pöytien 
ympärillä ja leikittiin yhdes-
sä tonttuleikki. Tällä luotiin 
joulun tuntua ja yhteenkuu-
luvaisuutta. Laulettiin yh-
teislauluja, Eläkeläiset esit-
tivät oman tonttuleikin ja 
lauluja, Pekka ja Kalevi esit-
tivät sketsin, Anelma lau-
loi ”Sydämeeni joulun teen” 
Kalevin säestyksellä. Vii-
meistään tämän laulun myö-
tä jokainen saavutti rauhal-

lisen ja iloisen joulumielen. 
Maria lauloi myös yksin Ka-
levin säestyksellä. Orvokki 
kertoi ”Mistä housut” näy-
telmän omin sanoin. Kale-
villa oli myös omia sketsejä. 
Ilahduttavaa oli miesten esi-
tys ”Vanhoja poikia viiksek-
käitä”. Saimme suurella ilol-
la seurata heidän esitystään. 
Näin miehetkin kantoivat 
kortensa kekoon.

Sitten tietenkin illan ko-
hokohta, JOULUPUKKI saa-
pui korvatunturilta lahja-
säkkien kera. Lunta oli sen 
verran, että pukki tuli po-
rolla. Pienemmät arastelivat 
pukkia, mutta hän oli todella 
mainio, ei varmaankaan vie-
lä ollut ressaantunut kovin 
joulukiireistä. Pienet tontut 
jakoivat ohjelman esittäjille 
pienet lahjat muistoksi Siu-
rualla käynnistä.

Kiitos kuuluu paikalli-
sille jooga-naisille, miehil-
le, kaikille järjestäjille, oh-
jelman esittäjille ja etenkin 
kyläläisille. Näin ilta vieräh-
ti mukavissa merkeissä. Ensi 
vuonna paikalliset esittävät 
omia ohjelmia lasten ja elä-
keläisten lisäksi. Tällä taval-
la saatiin kyläläiset puhalta-
maan yhteen hiileen. Ennen 
kotiin lähtöä juotiin vielä 
torttukahvit.

Ensi vuonna tavataan.

Hilkka Tihinen

Maarit Tapojärvi ja Sanna Kehusmaa ottavat vastaan 
joulupukin lahjoja, nimet listaan. ”Ken lahjan tuo hän 
lahjan saa.”

Koko kylän pikkujoulujuhla pidettiin Siurualla joulukuun alussa.

Kalevi Ikonen ja Reijo Taivaloja tervehtivät kyläläiset 
ja esiintyjät.

”Villiä melskettä, helinää 
helskettä…” Sitähän se 
näin joulun alla on! Mu-
kavaa touhua ja huisket-
ta, tontun jälkiä ja salais-
ta kuisketta. Melkoista 
huisketta on kyllä kulu-
nut vuosi ollut kokonai-
suudessaan. Paljon on 
kertynyt elämänkokemus-
ta takinliepeeseen mat-
kan varrelta. Monet iha-
nat asiat ja ihmiset ovat 
kuuluneet päivittäiseen 
elämään. Haasteitakin on 
vastaan tullut, ilman nii-
tä polku olisi liian tasavaa 
taivaltaa. Välillä on ollut 

Jouluterveiset Korentojärven rannalta
rohkeus koetuksella valin-
toja tehdessä, mutta elämä 
on kantanut hyvällä tavalla, 
parhaaksi katsomallaan. 

Syksyn vaalirupeama oli 
aikamoinen voimainkoe-
tus. Mielenkiintoinen kaik-
kinensa, vaikka monenlai-
sessa myllytyksessä sai olla 
mukana. Nyt, kun suunta 
on selvillä, odotan innolla 
uusia tuulia valtuustotyös-
kentelyssä. Toivonkin, että 
kuntalaiset ottaisivat aktii-
visen roolin ja osallistuisi-
vat entistä enemmän yhteis-
ten asioiden hoitamiseen. 
Kylätoiminta ja kyläneu-

vosto ovat oivallisia keinoja 
olla vaikuttamassa kotikun-
tamme asioihin. Uskon, että 
aktiivisuus palkitaan ja yh-
teinen ponnistus tuottaa tu-
losta. Itsestään mikään asia 
ei valmiiksi tule, mutta yh-
teistyössä on voimaa! Pu-
dasjärveläiset ovat uutteraa 
ja sinnikästä väkeä, meillä 
on totuttu pärjäämään ja te-
kemään lujasti töitä. 

Nyt on kuitenkin rauhoit-
tumisen aika, rauhoittumi-
sen ja rakkauden. Huokais-
taan hetki läheisten seurassa 
ja ladataan akut tuleviin koi-
toksiin. Nautitaan hyvästä 

ruoasta ja istahdetaan kir-
konpenkille kiireettömästi 
kuuntelemaan joulun ilo-
sanomaa. Annetaan jou-
lulaulujen kajahtaa kirk-
kaana halki avaruuden ja 
liitytään enkelikuoroon. 

Toivotan kaikille 
pudasjärveläisille 
oikein  lämmintä ja 
siunattua joulua! 

Paula 
Ylitalo 

toivat omia koristeita ja jou-
luvaloja. Laitettiin sisälle ta-
lon takaseinälle kalaverkko, 

Taksi Markku ja Sinikka Naamanka
puh.  0400 282 130

Toivotamme asiakkaillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
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Verkossa pitää osata olla 
viisaasti – nuoret pohtimassa
netin monimutkaista maailmaa
Nuorten tieto-, neuvonta- ja 
palvelupisteessä kirjastota-
lon Suomi-kodilla vietettiin 
pikkujouluja to 13.12. jou-
luisissa tunnelmissa.  Nuo-
ret pohtivat suolaisen ilta-
palan vauhdittama erilaisia 
nettissä käyttäytymiseen 
liittyviä asioita.  Keskuste-
lun aiheena oli tietoturva, 

erilaisen materiaalin julkai-
seminen, nettituttavat sekä 
netti- ja peliriippuvuus.

”Netissä pitää olla vii-
saasti, ettei tule nettipoliisi 
juttuja omalle kohalle.  Net-
ti on hyvä juttu, koska voi 
pelata pelejä, voi jutella ka-
vereille ja kattoa videoi-
ta juutubesta.  Netti on sii-

tä huono, kun tulee välillä 
joku viirus koneeseen.  Ja 
sitte pitää yrittää pitää koh-
tuus sen käytössä, kun kak-
si tuntia päivässä pitäisi 
riittää.”   
   
Eemeli ja Eeli

Nuoret pohtivat suolaisen iltapalan vauhdittama erilaisia nettissä käyttäytymiseen 
liittyviä asioita.

Märkä ja sateinen syksy kyl-
lästi maan läpimäräksi, jon-
ka alkutalven kovat pakka-
set jäädyttivät. Routaisen 
maan päälle satanut ohut 
lumipeite suli marraskuun 
puolenvälin tietämille sat-
tuneen leudon jakson aika-
na vesisateen kanssa pois ja 
samalla lisäsi maaperässä ja 
maanpinnalla virtaavaa ve-
den määrää.  Leudon kau-
den jälkeen alkanut lumeton 
pakkaskausi jäädytti maape-
rän ja valumisvedet alkoi-
vat muodostaa paannejäätä. 
Pahimpia jään muodostajia 
ovat lähdeperäiset rinteet ja 
rinnesuot, joista tulee jatku-
vasti uutta vettä jo jäätyneen 
paanteen pinnalle. 

Jonkinlaista helpotusta ti-
lanteeseen toisi kerralla sa-
tava runsas lumipeite, jon-
ka alla vesi pysyisi sulana ja 
virtaisi putken tavoin. Ohut 
lumikerros kostuu läpimä-
räksi ja vahvistaa entisestään 
paannejään vahvuutta.

Tulevasta talvesta näyt-
täisi muodostuvan paanne-
jäiden osalta hankala ja su-
lattajia paljon työllistävä 
talvi.

 – Joulukuun alkupuo-
lella jouduttiin käyttämään 
sulatuskalustoa ja kaivin-
konettakin Syötteen alueel-

la.  Syötteen alue on pahin 
heti alkutalvesta paannejäi-
den osalta, samoin Haisu-
vaarassa Risulantie, jossa on 
jouduttu tekemään pahimpi-
na kausina jäätietäkin, että 
on saatu liikenne sujumaan, 
kertoo yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Kauko Seppänen.

 Syötteen alueella on kuu-
dessa rummussa sähkö-
vastukset, jotka on nyt jou-
duttu kytkemään päälle ja 
Seppänen epäilee, että on-
gelmallisia rumpuja ilmaan-
tuu talven mittaan lisää. Ri-
sulantiellä on takavuosina 
paanneongelmien ehkäise-
miseksi tehty sivuojia tunne-
limaisiksi, jotta vesi virtaisi 
putkissa jäätymättä, ja siel-
lä tilanne ainakin toistaisek-
si on hallinnassa.  Korpisen 

seudulla paannejääongel-
mat tulee vasta kevättalvel-
la eteen.

– Kipinän kalastuskes-
kuksen seutuvilla on sup-
po- ja hyydepatojen muo-
dostumia, vedenpinta on 
korkealla ja virtaamat ovat 
kanavassa kovia. Siellä on 
tehty aiemmin lisäputkituk-
sia ja ainakin tällä hetkellä 
näyttäisi tilanne olevan hal-
linnassa, Seppänen kertoo.

Vaikka tämä talvi näyt-
tääkin aika pahalta niin ei tä-
män talvinen tilanne ole en-
nen kokematon. Seppäsen 
muistissa on vuodet -85, -86 
ja -87 jolloin sattui kolme pe-
rättäistä vaikeaa paannetal-
vea peräkkäin.

Erkki Riihiaho

Talvesta muodostumassa 
paannejäiden osalta kohtalaisen vaikea
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Aika rientää, suorastaan lentää eteenpäin. Siitähän on vain yksi 
pieni hetki, kun kirjoitin teille ensimmäisen tarinan: Minä olen 
Toffee ja korvanumeroni on 123. Niin se tarina alkoi, ja sen jäl-
keen on tullut kerrottua monen monta tarinaa. 

Olen kertonut kuinka meidän jokaisen tarina alkaa eli ja-
lostuksesta. Suunnitellaan yhdessä asiantuntijan kanssa kuin-
ka emän parhaat puolet saadaan hyödynnettyä yhdessä sonnin 
kanssa. Siitä, kuinka tarvitaan toimiva kiimakierto, jotta lehmää 
päästään siementämään. Ja siitä, kuinka tasapainoinen ja oikea 
oppinen ruokinta vaikuttaa lehmän terveyteen ja hyvinvointiin 
ja sitä kautta taas pitkään ja hyvään elämään. On käyty läpi leh-
män vuotta, alkaen siitä siemennyksestä ja toivottavasti tiiney-
destä. Kuinka lehmä lypsää noin vuoden ajan ja viettää pari kuu-
kautta lomaa ennen poikimista. Ja sen vuoden aikana tehdään 
mittalypsyjä, tutkitaan soluja ja maidon ureapitoisuuksia. Kesäl-
lä ulkoillaan reilun kolmen kuukauden ajan ja nautitaan olosta 
pitkän talven ja navetassa oleskelun sijaan. Olen käsitellyt leh-
män terveyttä ja hyvinvointia ja moninaisia töitä, mitä Isäntä-
väki tekee, jotta me viihtyisimme ja meillä olisi mahdollisim-
man hyvä olla.

Nyt Emäntä on laittanut meillekin Joulua. Ei se joka vuosi 
tällä tavalla innostu, mutta nyt on ollut tohinaa. Aluksi se harja-
si meidät kaikki ja sitten pesi ikkunat. Ajattelin jo, että tässäpä 
oli meidän jouluvalmistelut, mutta erehdyin. Sitten tapahtui jo-
tain yllättävää: Emäntä tuli navettaan posket punaisena ja tuok-
suen raikkaalta ulkoilmalta sylissään iso läjä katajan oksia, mitä 
ihmettä nyt tapahtuu? Emäntä kertoi meille, että aikoo tehdä 
ison luudan oksista ja puhdistaa sillä sitten pölyt sekä raikastaa 
samalla koko navettailman. 

Ei se Emäntä ihan varma ollut millainen se luudan pitäisi olla, 
mutta ihan selvä luuta siitä tuli ja sillä se alkoi luutia maitoputkia, 
kannatinputkia, kaikkia parsilaitteita. Siinä kun sitä touhua ihme-
teltiin, luutipa Emäntä samalla muutaman turvan ja selän. Sillä 
tuntui tosissaan oleva vauhti päällä. Ja koko ajan se lauloi joulu-
lauluja. Olen tainnut muutamaankin otteeseen mainita ettei se 
mikään tähti ole sillä saralla, mutta mukavahan se oli kuitenkin 
kuunnella Emännän iloa ja seurata sen touhuamista.

Navettaan tuli mukava havuntuoksu sen siivoamisen myö-
tä, Emäntä suunnitteli hakevansa lähempänä Joulua iso sylillisen 
tuoreita havuja levittämään tuoksuja ympäri navettaan. Mukava-
han se on, tulee aivan kesä mieleen. Sellainen kesäaamu, kun on 
ollut pitkä hellejakso ja yöllä sataa vettä. Aamu valkenee raik-
kaana ja nouseva aurinko lämmittää metsän ja puut ja kaikki 
tuoksut ovat suorastaan taivaallisia.

Ja mitäpä olisi Joulu ilman valoja ja kynttilöitä? Ei se suinkaan 
tänne navettaan niitä ole laittanut, mutta jos oikein niskaani ve-
nytän, saatan nähdä, että koko pihapiiri on koristeltu valoin, nii-
tä on puissa, pensaissa ja ikkunoissa. Maitohuoneen ikkunalla on 
havukoriste ja sieltä seasta pilkottaa kauniit valot, joten meille-
kin ne tuovat tunnelmaa. Jäälyhtyjä on tehty niin paljon, että na-
vettapolun varteen saadaan aikaiseksi kynttiläkuja, kunhan jou-
luaatto koettaa.

Joulu on kuitenkin kaikesta juhlasta huolimatta samanlainen 
työpäivä kuin kaikki muutkin päivät. Me tarvitsemme ruokaa, 
huolenpitoa ja lypsyä joka ikinen päivä ja niinpä Isäntäväki kii-
rehtää kesken kinkunpaiston lypsylle niin kuin joka päivä. Yh-
dessä asiassa Joulu kuitenkin poikkeaa aivan tavallisesta päivästä. 
Aattoiltana, juuri kun kaikki työt navetalla on saatu tehtyä niin 
lypsyt, ruokinnat kuin siivoukset, Isännällä on lahja meille kaikil-
le: ihanaa, kesälle tuoksuvaa ja seipäällä kuivattua heinää.

Normaalisti syömme esikuivattua säilörehua joka päivä, 
mutta jo kesällä Isäntäväki ajattelee meidän Joulua ja kiitokse-
na aherruksesta saamme oman lahjamme. Ja mikä olisikaan pa-
rempaa kuin herkku, jota harvoin saa, vähän niin kuin Isännän 
kinkku.

Haluan toivottaa itseni, työkavereiden ja Isäntäväen puoles-
ta kaikille rentouttavaa ja rauhallista Joulua. Pitäkää itsestänne 
ja läheisistänne hyvää huolta.

Hyvää Joulua, Toffee 123

Arki jäädä hetkeksi saa, kun käymme juhlaan jaloon.
Saanemme näin toivottaa, hyvää joulua joka taloon.

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

Lehmän joulu

Pakkasilta lauhtui kertahei-
tolla kun joukkueemme saa-
pui Livon kylätalolle viime 
torstaina 13.12. Vastaanotto 
oli niin lämmin ja sydämelli-
nen, että vilu unohtui saman 
tien sisään astuessamme. 
Autommekin sai lämmitellä 
tyytyväisenä roikan nokas-
sa tilaisuuden ajan. Kyseessä 
oli Laajakaistailta ja ennen 
kaikkea mitä palveluita laa-
jakaista mahdollistaa ja tuo 
tullessaan. Joukkueemme 
koostui kahdesta alan ras-
kaansarjan ammattilaisesta, 
nimittäin illan puhujiksi oli 
kutsuttu maaseutuviraston 
ylitarkastaja Tuija Riuku-
lehto ja Oulunkaaren tieto-
hallintopäällikkö Matti Ma-
tero. Projektikoordinaattori 
Timo Hänninen Pohjoispoh-
janmaan liitosta ja allekirjoit-
tanut olivat mukana ”vakio-
kävijöinä” 

Tuijalla on parin vuosi-
kymmenen kokemus aluever-
koista, niiden toteuttamisesta, 
rakentamisesta, johtamisesta, 
rahoituksesta, taloudesta jne. 
Hän on myös ollut suunnit-
telemassa nykyistä Laajakais-
ta Kaikille 2012 –hanketta, jota 
meilläkin ollaan toteuttamas-
sa valtion tuella. Tuija on var-
sinainen ”Grand Lady” näissä 
tietoverkko- ja laajakaista-asi-
oissa.

Sähköisiä palveluita esiteltiin Livolla
Matti Matero on meil-

le tuttu Pohjantähtitaustai-
nen IT-alan ammattilainen ja 
hän tuntee sähköisen palve-
lukentän läpikotaisin.

Tiesittekö muuten, että 
jos ikäihminen voi asua ko-
tona sopivasti avustettuna 
kotipalvelun ja tietoteknii-
kan keinoin, niin kaiken in-
himillisyyden ja elämänlaa-
dun lisäksi myös rahalliset 
säästöt yhteiskunnalle ovat 
noin 30 000 euron luokkaa 
vuodessa. Verkkojen ja tek-
niikan tuomat kustannukset 
ovat vain murto-osa tuosta 
summasta eli tämän palve-
lun kehittäminen ja käyttö ei 
ole rahakysymys. Meillä on 
jo tarvittavat rahat käytössä. 
Tuija kertoili myös monista 
muista positiivisista vaiku-
tuksista mitä hyvät tietolii-
kenneyhteydet tuovat tulles-
saan. Asuminen, eläminen, 
palveluiden käyttö, alueel-
le muuttajat, työn tekeminen 
paikasta riippumatta tuovat 
paljon kaivattua elinvoimaa 
ja viihtyisyyttä kylille. Ei 
kaikkien tarvitse asua ruuh-
kaisessa kaupungissa.

Matilla oli kuumaa ja 
ajankohtaista kerrotta-
vaa: Vaalassa ja Utajärvel-
lä on menossa palvelu, jossa 
ikäihmiselle tuodaan kotiin 
kosketusnäyttöinen video-

yhteys. Yhteyden avulla hoi-
detaan asioita, kysäistään 
kotikäynnin lisäksi vointia, 
jumpataan, pidetään yhteyt-
tä lapsiin ja tuttuihin jne. Se 
on helppo ja käyttökelpoi-
nen yhteydenpitovälinen – 
paljon parempi kuin puhe-
lin. Tällä palvelulla on yksi 
vaatimus: Tietoliikenneyh-
teydet on oltava nopeita ja 
varmatoimisia. Tätä varten 
meillä ollaan tekemässä laa-
jakaistayhteyksiä kaikille 
kylille ja kaikkiin talouksiin.

Laajakaistayhteyksien 
käytännön toteutusta esit-
teli Jari Jussila yksinkertai-
sella teemalla: 100 eurolla 
mukaan ja 50 euroa kuukau-
dessa kun yhteys on raken-
nettu. Sadalla eurolla liit-
tymä rakennetaan kotiin 
saakka toimintakuntoon 
asennettuna. Jos joku ei heti 
halua liittyä palveluun mut-
ta varautuu siihen raken-
nuttamalla kuitenkin kaape-
lin seinän viereen saakka se 
maksaa 224 euroa. Kun halu-
aa myöhemmin liittyä palve-
luun, niin se hoituu helpos-
ti, koska kaivuhommat on 
jo tehty. Verkonrakennus-
hankkeen jälkeen liityttäessä 
liittymismaksu on 592 euroa. 
Kannattaa siis liittyä heti 
omaan osuuskuntaamme.

Esitysten jälkeen ja osin 

niiden aikanakin keskustel-
tiin vilkkaasti palveluista, 
mahdollisuuksista ja verk-
koon liittyvistä yksityiskoh-
dista. ”Jaa, että pirttiin asti 
satasella? Saako meille kun 
emme asu ihan tien laidas-
sa? Entä kun me asumme 
tuolla joen takana? Televi-
siokin näkyy verkon kautta 
– no jo on!”

Illan juonsi Timo Hän-
ninen Pohjois-Pohjanmaan 
liitosta. Timo on sosiaali-
sena miehenä tottunut pu-
humaan ja kertomaan asioi-
ta ihmisille ja nyt hän joutui 
olemaan huomattavan osan 
ajasta vaiti. Hän puristikin 
pitkin iltaa penkin laitaa ja 
suu kävi mutta ääntä ei kuu-
lunut ;-).  

 Jari Jussila

Ikäihmisten palve-
luista tietotekniikal-
la avustettuna kertoi 
Matti Matero 

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013

Tilitoimisto 
Aila 

Repola
Kurentie 2, Pudasjärvi

puh. (08) 822 555,
040 574 5405

Varastotie	5	Pudasjärvi

Jalkahoitaja	Pirjo	Leino
Puh.	040	187	1760

Tuija Riukulehto esitelmöi 
laajakaistapalveluista ja 
niiden mukanaan tuomis-
ta positiivisista vaikutuk-
sista alueelle.

Aittojärven kyläseura kiittää kyläläisiä sekä 
mökkiläisiä  kuluneesta vuodesta ja toivottaa  
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Vain kuusi tupaan tuodaan ja hyvä mieli luodaan,
ei muuta jouluun kaipaa kuin lämpöä ja aikaa.

www.apetit.fi 

Kiittäen kuluneesta vuodesta! 

Toivotamme hyvää Joulua ja 
menestystä Uudelle vuodelle!

Toivotamme oikein  hyvää joulua ja rauhal-
lista uutta vuotta 2013 kaikille tutuillemme, 
ystävillemme ja sukulaisille sekä yhteistyö-

kumppaneillemme.
Heimo Turunen ja Eila Lahtinen
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

040 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

0400

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme 
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013

info@koilliskivi.fi  
www.koilliskivi.fi

Teollisuustie 8, Pudasjärvi 
puh. 0400 891 974

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

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Matti p. 040 960 3058

Suomen 
mittaus- ja 
asennus KyErvastintie 44

93270 Sotkajärvi
p. 0500 923 203

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

p. 040 049 1712 
arcticrock.net

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

Hyvää Joulua!

VÄRIKESKUS
Tenho Ylilehto • Kauppatie 5 • 93100 Pudasjärvi

Hotelli-
ravintola

KurenKosKi
Kauppatie 7, Pudasjärvi

puh. 010 666 8420

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

Paulin Mökit AUTOSÄHKÖKORJAAMO
Unto Siira

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

Kuljetus E ja 
P Ikonen Oy
Huhtatie 12, Pudasjärvi 

puh. Pertti 0400 189 264 
Erkki 0400 926 175

Kuljetus E & P
Ikonen Oy

MAKEN RAKENNUS
JA HUOLTOPALVELUT
Marko Koivukangas
Puolangantie 2431, Jaurakkajärvi

www.kaijala.fi
Kaijala Ky

Taksi 
Hannu Aarni

Taksi 
Pentti Aarni

Tuomo Määttä 0400 658 877   www.rakennuspiste.com

METSÄPESÄLÄ

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

Jukolantie 35, Pudasjärvi
Puh. (08) 821 653 • 0400 251 671

Autokorjaamo 
Pasi Kummala 

Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi

P. 040 703 6852

Puh. 0400 266 939,
Ruuhensuontie 1220, 

Sarajärvi

Taksi 
Hannu Klemetti
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Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distyksen vuoden 2012 vii-
meistä kerhopäivää vietet-
tiin puurojuhlan merkeissä 
sunnuntaina 11.12. Palvelu-
keskuksessa. Jäseniä oli pai-
kalla runsaat sata henkilöä, 
joten ruokasalissa oli todel-
la täyttä.  Kaikki liikenevät 
pöydät ja tuolit saatiin lai-
nattua talon muista tiloista.  
Puurojuhla tarvinnee jatkos-
sa suuremmat tilat.  

Puheenjohtaja Heikki 
Heikkilä toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi tyytyväisenä 
siitä, että lähes kolmannes 
jäsenistä oli paikalla. Niska-
lan Yrjön hauskan puuropu-
heen jälkeen päästiinkin itse 
asiaan, riisipuuron ja sopan 
nauttimiseen.

Ruokailun jälkeen yleisön 
yllätti muotinäytös, jossa 
esiintyi oman yhdistyksem-
me naisjäseniä vahvistettu-
na Lions Hilimoilla. Har-
voin on nähty näin hauskaa 
muotinäytöstä, jossa man-
nekiinit olivat kansainväli-

Tilat kävivät ahtaiksi Eläkeliiton puurojuhlassa
siä diivoja ja esiteltävät asut 
muotimerkkejä suoraan Pa-
riisista. Näytöksen juonsi 
muotimaailman tyyliin asi-
aankuuluvalla taiteilijani-
mellä Lions Hilimojen Pirk-
ko Polvi. 

Joulujuhlan juontajana 
toimi Alatalon Jorma.  Jou-
lulaulut yhdessä laulettuina 
johdattelivat osallistujat jou-
lun tunnelmaan. Mäntyken-
tän Eeva esitti puhuttelevan 
runon laulujen välissä. Hal-
lituksen miesjäsenet Heikki, 
Lauri ja Yrjö vahvistettuna 
Alatalon Jormalla olivat har-
joitelleet Tiernapoika -esi-
tyksen. Esitys onnistui niin 
hyvin, että se avannee po-
rukalle uuden uran esiinty-
vinä taiteilijoina. Tiernapoi-
kien asut valmisti Niskalan 
Tyyne, joten rekvisiitta on 
jo valmiina uusia esiintymi-
siä varten.  Joulupukilla oli 
mukanaan useita säkkejä 
täynnä lahjoja. Tontuilla riit-
ti vilskettä, koska löytyi niin 
paljon kilttejä jäseniä. Jou-

lupukin poistuttua, kaikilla 
taisi jo kolottaa kahviham-
masta, joten nautimme tort-
tu- ja piparikahvit. 

Joulujuhla päätti yhdis-
tyksen vilkkaan toiminta-
vuoden, johon on sisältynyt 
säännöllisenä toimintana 
kerhopäivät ja vesiliikunta 
vuorotellen joka toinen tiis-
tai.  Kerhopäivät ovat olleet 
asiapitoisia, jolloin eri alojen 
asiantuntijat ovat kertoneet 
jäsenistön toivomista asiois-
ta. Kaksi teatterimatkaa on 
tehty Eläkeliiton Oulun pii-
rin markkinoimiin esityk-
siin. Koska puheenjohtajam-
me on Eläkeliiton valtuuston 
jäsen, on ns. virallisilla edus-
tajilla ollut useita tehtäviä. 
Mm. aluekokoukset on jär-
jestetty Pudasjärvellä. Pii-
rin järjestämiin kokouksiin 
ja muihin tilaisuuksiin on 
osallistuttu.  Eläkeliiton liit-
tokokoukseen Rovaniemelle 
osallistui yleisen kokouksen 
erikseen valitsemat jäsenet.

Joka kesäinen uurastus 

hallituksella on Joululehden 
aineiston hankkiminen. Leh-
teen on kerätty paikallisilta 
yrittäjiltä ilmoituksia, joilla 
rahoitetaan sekä piirin- että 

Mannekiinit Eija Pihlaja, Terttu Haapakoski, Laina Orreveteläinen, Fanni Pätsi, Rau-
ni Määttä ja Anja Jussila.

Puurojuhlaan oli saapunut yli 100 henkeä. Tiernaukot esiintymässä taustalla.

Tiernaukot Lauri, Yrjö, Heikki ja Jorma.
yhdistyksen toimintaa. Kii-
tos kaikille yrityksille, jotka 
ovat tukeneet yhdistyksen 
toimintaa tällä tavoin. Joulu-
lehteä saa myös ostaa 7 eu-
ron hintaan.

Kuten mikä tahansa ti-
laisuus vaatii omilta jäse-
niltämme muutakin kuin 
osallistumisen. Olemme 
pyrkineet hoitamaan järjes-

telyt omin voimin, jotta va-
roja olisi käytettävissä varsi-
naiseen toimintaan.  Vuoden 
2012 tilaston mukaan eri ti-
laisuuksiin on osallistunut 
yhteensä 1226 henkilöä. Yh-
distyksessä on 360 jäsentä. 

Terttu Jurvansuu, 
sihteeri 

Toissa vuonna aloitettua 
MTK:n koko perheen puu-
rojuhlaperinnettä jatkettiin 
myös tänä vuonna. Hiltu-
rannan leirikeskukseen ko-

MTK puurojuhla noussut perinteeksi
koontui noin 70 henkeä lau-
antaina 15.12. Perinteinen 
monipuolinen jouluruoka oli 
tehty talkoilla, samoin moni-
puolinen ohjelma-anti löytyi 

Tiernapojat esityksessä lauloivat Vilja-Elina Törmänen, Ossi Puhakka, Olli Törmä-
nen ja Lotta Törmänen. 

omasta takaa jäsenperheiden 
esittämänä. 

Tilaisuuden juonsi halli-
tuksen jäsen Sirkka Pankin-
aho.  Puheenjohtaja Mari 

Kälkäjä esitti katsauksen 
menneen vuoden toimin-
taan. Ulla-Maija ja Raimo 
Hirvasniemen perhe esit-
tivät jouluevankeliumin ja 

monipuolista musiikkiohjel-
maa. Pekka ja Soile Törmä-
sen lapset Vilja-Elina, Olli ja 
Lotta Ossi Puhakan vahvis-
tamana esittivät Tiernapo-

jat. Joulupukin ympärillä oli 
kymmenittäin lapsia, joille 
kaikille oli pukilla jaettavana 
joululahja. HT

Joulupukin luona riitti lapsilla asiaa.
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Syöpäkerhon pikkujou-
lu vietettiin 9.12. Palvelu-
keskuksessa. Alkuun joim-
me jouluglögit, jonka jälkeen 
Liisa piti joulutervehdyksen. 
Samalla muistimme Kinnu-
lan Ritvaa saamansa Suo-
men Leijonan ansioristin 
johdosta. Ritvalle annettiin 
Kristiina Salmen syöpäker-
holle lahjoittama taulu. Jou-
luvirren jälkeen kuulimme 
jouluevankeliumin Seppo 
Parkkilan lukemana. Juhlaa 

Joululeikkejä ja musiikkia 
Syöpäkerhon pikkujoulussa

jatkettiin jouluruokailulla. 
Lauloimme joululauluja Rit-
van ja poikien säestämänä, 
Aimon ja Riston toimies-
sa esilaulajina. Maria ja Sil-
ja Vasara esiintyivät soitta-
malla haitaria. Muistelimme 
nuoruutta ja leikimme soih-
dut sammuu -laulun tah-
dissa. Välissä innostuim-
me pyörimään piiriä pienen 
kilpailun merkeissä. Myös 
joulupukki muisti meitä ja 
kaikki olivat olleet kilttei-

Jouluruokapöydän antimet oli valmistanut Marjatta Ekholm.

Iloista tanssia tip tap -laulun tahdissa.

nä pukin tuomista lahjoista 
päätellen. Lopuksi joimme 
torttukahvit. 

Pudasjärven Syöpäker-
ho kiittää kaikkia lahjoitta-
jia, toimintaa tukeneita ja 
toiminnassa mukana olleita 
kuluneesta vuodesta. Toivo-
tamme Hyvää Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta 2013!

Kirjoitti Maarit, 
Aino ja Liisa

Pudasjärven Kuuloyh-
distys ry vietti joulujuh-
laansa keskiviikkona 5.12. 
seurakuntatalolla ja osal-
listujia oli reilut kaksi-
kymmentä. Diakonia-
työntekijät Leena Loukko 
ja Helena Koivukangas 
pitivät tilaisuudessa seu-
rakunnan puolesta har-
tauden ja laulattivat kau-
neimpia joululauluja. 
Lisäksi ohjelmassa oli ru-
nonlausuntaa sekä pe-
rinteinen jouluruokai-
lu. Pikkujouluhenkeäkin 
heräteltiin joululahjoil-

Kuuloyhdistyksen 
joulujuhlassa oli tunnelmaa

Kuuloyhdistyksen joulujuhlaa vietettiin itsenäisyyspäivän aattona.

la: jokainen pienen lahjan 
tuonut sai myös pienen 
lahjan itselleen.

Pudasjärven Kuuloyh-
distys ry kuuluu Kuulo-
liittoon, yhdessä 87 muun 
paikallisen kuuloyhdis-
tyksen kanssa. Lisäksi 
liittoon kuluu kaksi val-
takunnallista toimialayh-
distystä Suomen Tinni-
tusyhdistys ja Suomen 
Akustikusneurinoomayh-
distys. Jäseniä yhdistyk-
sissä on runsaat 16 000.

Aktiivinen järjestötoi-
minta on kansalaistoimin-

taa, jolla kuulovammaiset 
voivat vaikuttaa suoraan 
elämänsä laatuun. Paikal-
lisyhdistykset jakavat lä-
hiympäristölle, päättäjille 
ja jäsenilleen tietoa kuu-
lovammaisuudesta. Pu-
dasjärven yhdistys ko-
koontuu kuukausittain 
seurakuntatalolla ja jär-
jestää jäsenilleen aktivi-
teetteja. Toisinaan käy-
dään myös pidemmillä 
reissuilla, ja seuraava 
matka onkin suunnitteil-
la jo ensi vuoden puolel-
le. (jk)

Kuuloyhdistyksen joulujuhlaa vietettiin itsenäisyyspäivän aattona.

Jukka Vähkyrä

Kauneimmat joululaulut Kipinässä

Kauneimpia joululauluja laulettiin maanantaina 17.12. Kipinän koululla kanttori Juk-
ka Jaakkolan säestyksellä. Illan päätteeksi Kipinän kyläseura tarjosi torttu- ja juus-
tokahvit.

Puhoksen Möykkälässä tans-
sittaa joulupäivänä 25.12. 
Rainer Bollström ja Graniitti.

Bollström on viettänyt jo 
20-vuotis taiteilijajuhlaa, sil-
lä viihdetaiteilijan ura alkoi 
vähän onnen kantamoisena 
jo vuonna -91 kun Raikku oli 
asiakkaana Mäntymotellis-
sa. Esiintymässä olleen or-
kesterin kapellimestari meni 
kyselemään tauolla Raineril-
ta, että voisiko hän tuurata 
heidän solistiaan. Tästä alkoi 
viisivuotinen yhteistyö Löy-
töpojat –orkesterin kanssa. 

Myöhemmin Rainer Boll-
ström on esiintynyt myös 
Avalon ja Nelinpeli –or-
kestereitten kanssa, joitten 
muusikoitten mukana am-

Kinkunsulatustanssit Möykkälässä
mattitaito karttui ja keikka-
paikat suurenivat.

Rainer Bollström on 
keikkaillut myös Kanarial-
la, josta löytyi lämpöä niin 
ulko- kuin sisäpuolellekin ja 
musiikkityyli sai uutta sisäl-
töä sekä ammattimaisuutta.

Graniitti –orkesterissa 
soittavat koskettimia Harri 
Varis, rumpuja Markus Jääs-
keläinen, bassoa Antti Heik-
kilä ja haitaria Timo Hacklin. 
Suuremmassa kokoonpa-
nossa ovat mukana myös 
Mikko Oso fonistina ja Ma-
rek Urantowka puhaltimilla 
sekä pianolla.

Jälleen on käsillä vuoden 
pimein aika. Tällä hetkellä 
Rainer Bollström harjoittelee 

kappaleita uutta pitkäsoittoa 
varten sekä keikkailee aktii-
visesti.

Terttu Salmi
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RINNETAPAHTUMAT ISO-SYÖTTEELLÄ
* 27.12. 19-21 BNGR! Iltasessarit
* 27.12.  21  Rompassa Discojatkot
* 28.12. 12-15 AudiRinnerieha
* 29.12. 12.00 Haglöfs SuomiSlalom
* 31.12. 23.55 Soihtulasku
* 31.12.  00.00 Ilotulitus
* 31.12. 17-20  ParkkiCup-avajaiset
* 3.1.2013 19-21  SLAMMER Iltasessarit
* 4.1. 14.00 Mustin ja Lystin  Loppiaisseikkailu
* 5.1. 14.00 Leijonakisat

Rinteet ovat auki 24.12. klo 10-15, 25.12. klo 12-19, 
26.12.-5.1. klo 10-19 sekä lisäksi 31.12. klo 10-24, 
aina perjantaisin klo 10-21!

Pudasjärvellä otetaan eRe-
septi käyttöön helmikuussa 
kun Simon terveysasemal-
la kesäkuusta 2011 käytös-
sä ollut palvelu laajenee hel-
mikuussa porrastetusti Iin, 
Utajärven, Vaalan ja Pudas-
järven terveysasemille.

eResepti on lääkemäärä-
ys, jonka lääkäri laatii ja al-
lekirjoittaa sähköisesti. eRe-
septin tiedot tallennetaan 
valtakunnalliseen tietokan-
taan, Reseptikeskukseen. 
Reseptikeskus sisältää kaik-
ki sähköiset reseptit ja ap-
teekkien niihin tekemät toi-
mitusmerkinnät.

eReseptit käyttöön helmikuussa
eReseptin käyttö ei vaa-

di asiakkaalta tietokoneen 
käyttöä eikä nettiyhteyt-
tä. Vastaanotolla potilas saa 
lääkäriltä paperisen potilas-
ohjeen, johon on kirjattu hä-
nelle määrätyt lääkkeet. 

Lääkkeet saa hakea mis-
tä tahansa Suomen apteekis-
ta Kelakorttia tai potilasoh-
jetta näyttämällä. Lääkkeen 
voi tarvittaessa hakea joku 
toinenkin henkilö potilaan 
puolesta. Toisen puolesta 
asioivalla on oltava joko asi-
akkaan potilasohje tai po-
tilaan Kelakortti, jolla hän 
osoittaa oikeutensa lääkkeen 

hankkimiseksi.
eReseptin uusimista voi 

pyytää apteekista tai siitä 
terveydenhuollon toimipis-
teestä, jossa tavallisesti asioi. 
Uusiminen tapahtuu 8 vuo-
rokauden sisällä ja uusimi-
sesta saa halutessaan teksti-
viestin puhelimeensa.

Kaikki 18 vuotta täyt-
täneet voi tarkastella omia 
lääkemääräyksiään Omien 
tietojen katselu-verkkopal-
velussa kirjautumalla palve-
luun omilla pankkitunnuk-
sillaan.

Pudasjärvellä ja koko Suomessa käydään vil-
kasta keskustelua koulujen, päiväkotien ja 
muiden julkisten rakennusten sisäilman puut-
teista. Puhutaanpas suorastaan päivittäistä 
työskentelyä haittaavista ongelmistakin.  

Asioiden ratkominen, varsinkin, kun ky-
seessä on iso rakennushanke, vaatii aikaa, pe-
rusteellista suunnittelua ja tutkimista. Suo-
messa on rakennustekniikassa ajauduttu 
tilanteeseen, jossa koulujen, kunnantalojen ja 
muidenkin tilojen käytettävyysaika on lyhyt 
ja remontit aina vain kallistuvat. Käytetyt ra-
kennustekniset ratkaisut pohdituttavat. Aina 
edes peruskorjauksilla ei voida rakennustyön 
puutteita korjata. Siksi on tärkeää keskustel-
la ja tutkia entistä terveellisempien ja tietoises-
ti turvallisten rakennusmateriaalien käyttöä ja 
merkitystä, kun tavoitellaan terveellistä ja hy-
vää sisäilmaa sekä viihtyisiä toimitiloja. Myös 
eri asiantuntijat ovat arvioineet sitä, olisiko 
Suomessa aihetta arvioida uudelleen vuosi-
kymmeniä oikeina pidettyjä rakentamistapoja.

Pudasjärven hirsirakentamisen tutkimus-
hanke on lisännyt tutkittua tietoa hirsiraken-
teen erinomaisuudesta rakennusmateriaali-
na. Siinä korostuvat terveellisyys, turvallisuus, 
hengittävyys, lämpöä ja kosteutta tasaa-
vat ominaisuudet. Hirsikorttelihanke on saa-
nut suuren huomion kotimaan lisäksi laajasti 
myös ulkomailla. Tutkimustulosten rohkaise-
mana Pudasjärvellä päätettiin selvittää hirsira-
kenteen soveltuvuus toimisto- ja asumiskäy-
tön lisäksi myös päiväkodin ja nyt viimeksi 
koulukeskuksen rakentamiseen. Nyt vihdoin-
kin halutaan tarjota parasta mahdollista Pu-
dasjärven lapsille, nuorille ja aikuisille, koulu-
laisille, opiskelijoille ja harrastajille. 

Päiväkodin suunnittelu ja vaihtoehtojen 
tutkiminen ennen rakennustyön käynnisty-
mistä kesti yli kaksi vuotta. Ja ensi syksynä 
päiväkotihoitoa tarvitsevat pienokaisemme 
pääsevät neljästä jokseenkin huonokuntoises-
ta päiväkotipaikasta yhteen moderniin ja tur-
valliseen hirsipäiväkotiin.

Hirsinen koulukeskus
Nyt sitten on käynnistymässä konkreettinen 
suunnittelutyö hirsisen koulukampuksen osal-
ta: ainakin alakoulu, yläkoulu, lukio ja kansa-
laisopisto sijoittuvat samaan kokonaisuuteen. 
Se saattaa olla useita rakennuksia käsittävä 
tai yksi muuntuva kokonaisuus. Aika näyttää, 
kun arkkitehdit pääsevät asialle ja rakennus-
liikkeet pääsevät kunnolla kilpailemaan hank-
keen toteutuksesta. Joka tapauksessa merkit-
tävä hanke on kyseessä, tarkastellaanpa sitä 
millä mittarilla tahansa. 

Koulupaikan tutkiminen on ollut perus-
teellista. Kyseessä on poikkeuksellinen han-
ke Pudasjärven mittakaavassa, suuruudeltaan. 

Hirsikampukselle hahmotellaan 
paikkaa ja toteutusta 
– kiinnostusta piisaa 
Pudasjärvellä ja muuallakin

Hirsirakenne taas tekee toteutuksesta ainut-
laatuisen Suomessa.  Kahdeksasta eri sijoitus-
vaihtoehdosta on jäljellejääneet rakennuspai-
kat karsittu asiantuntijavoimin, selvitys on 
ollut perusteellinen, ote on ollut tutkimukselli-
nen. Loppusuoralla olevista paikoista tehdään 
vielä tarkat tutkimukset maankäytön ja liiken-
nesuunnittelun näkökulmasta. Vaihtoehtoisi-
na sijoituspaikkoina tutkitaan rinnakkain Po-
roputaan aluetta ja uimahallin pohjoispuolista 
Jussinahoa. 

Käynnistyvään kaavoituksen luonnosvai-
heeseen kuuluu oleellisena osana hankkeen 
vaikutusten selvittäminen. Sijoituspaikkaa va-
littaessa merkittäviä selvitettäviä vaikutuksia 
ovat vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympä-
ristöön, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yh-
dyskunta- ja energiatalouteen, liikenteeseen, 
kaupunkikuvaan, maisemaan sekä rakennet-
tuun ympäristöön. Maaperätutkimukset käyn-
nistettiin marras-joulukuun vaihteessa, liiken-
nesuunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä 
ELY-keskuksen kanssa ja kaavoitustyö käyn-
nistyy varsinaisesti tammikuussa, perusselvi-
tyksillä. 

Kilpailu rakentajasta  
suunnitteluineen
Kaupunginhallitus valitsee Tekesin rahoitus-
tuella hankittavan asiantuntijaryhmän kil-
pailuttamaan kouluhankekokonaisuuden 
toteuttajat, hirsikampuksen suunnittelun ja ra-
kentamisen asiantuntijat ja rakentajat. Samal-
la realisoituu se, millaisin ehdoin rahoitusta 
Pudasjärvelle voidaan saada näin mittavaan 
hankkeeseen. Onneksi hirsirakentaminen 
näyttää todella kiinnostavan sekä rakennus-
liikkeitä, että rahoittajia. 

Pudasjärvellä on päiväkodin ja toimistoti-
lojen rakentamisessa myös todettu, että suuri 
hirsirakennus on hinnaltaan ja toteutukseltaan 
todellakin kilpailukykyinen vaihtoehto, myös 
euron toimiessa konsulttina! Uusi asia herättää 
aina arvailuja ja monenlaista porinaa. On tär-
keää, että mahdollisimman laajasti asiasta kes-
kustellaan ja tehdään tiettäväksi hankkeen eri 
toteutusvaihtoehtojen perusteita. Mikäli kou-
lukeskuksen rakentamista edeltävät toimenpi-
teet kaavakäsittelyineen saadaan Pudasjärven 
valtuuston päätettäviksi ensi vuoden elokuun 
loppuun mennessä, on mahdollista päästä ra-
kennustöihin vuoden kuluttua. Tämä on no-
pein mahdollinen aikataulu. 

Tärkeää on, että asiakokonaisuutta käsitel-
lään laajasti ja perusteellisesti. Kiireellä ei tätä-
kään hommaa kannata pilata!

Kaarina Daavittila, 
kaupunginjohtaja

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

Mökki ja huonevaraukset numerosta 0201 476 400
online-varaukset www.hotelli-isosyote.fi

25.-31.12  
KARAOKE SNAPSIBAARISSA
31.12. 
BILEBÄNDI GRINGO
6.-7.1.2013 
KARAOKE SNAPSIBAARISSA 

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

Toivotamme vilkasta joulua ja menevää uutta vuotta 2013
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Viime lauantai-iltana 15.12. 
kutsuivat Hetepirtin pikku-
joulutansseihin jo tien var-
ressa loistaneet ja pirtille 
opastaneet ulkotulet. Samaa 
lämmintä, rentoa ja joulun-
makuista tunnelmaa lisä-

Tulien loistetta Hetepirtillä

Tanssiyleisöä perinteisissä pikkujoulutansseissa.

sivät sisällä joulukuusen ja 
muiden jouluvalojen kimal-
lus. Perinteisten pikkujou-
lutanssien konkaritoimitsijat 
Kalevi Turves, Urpo Puola-
kanaho, Tuula Haverinen ja 
Annikki Paavola komppa-

nioineen saivat tanssivierai-
den tunnelman ja mielialan 
nousemaan hilpeään tanssi-
vireeseen raikkaalla ja iloi-
sella vastaanotollaan. Jär-
jestäjät totesivat kuitenkin, 
että vajaan sadan pikkujou-

lutanssijan joukkoon oli-
si mahtunut vielä toinenkin 
mokoma vieraita.

Hetekylän pikkujoulu-
tanssiperinteeseen on kuulu-
nut joulupukin vierailu tans-
simisen tauolla, mutta tällä 
kertaa pukki oli ollut sen ver-
ran kiireinen, että vierai-
lu siirtyi tuleviin joulurien-
toihin. Perinnettä kuitenkin 
oli mukana kinkku- ja mui-
den tavaroiden arvonnan 
muodossa sekä pääsylipun 
hintaan sisältyneenä torttu-
kahveina. Monipuolisen ja 
nautittavan tanssimusiikin 
takasi mainio Yöduuri-duo. 
Hetepirtin pikkujoulutanssit 
olivat taas hyvänmielen tuo-
jana erinomainen osoitus ky-
läläisten yhteistyöstä toisten 
ilon tuottamisessa.

Sointu Veivo, 
kuvat Jenni Naumanen

Yöduuri tahditti pikkujoulutansseja Hetepirtillä.

Pudasjärveläisen Harri Hil-
tulan omistama jämtlannin-
pystykorvauros Onnivaa-
ran Kapu sijoittui hienosti 
kolmanneksi Suomen Har-
maahirvikoirajärjestön Hir-
vimestaruusottelussa. Ottelu 

Onnivaaran Kapulle SM pronssia hirvimestaruusottelussa
on tarkoitettu urospuolisil-
le Shhj:n alaisille roduille ja 
käytiin tänä vuonna lauantai-
na 24.11. Juupajoella Pohjois-
Hämeessä. Ottelussa järjes-
täjinä toimivat Shhj:n lisäksi 
Mäntän Seudun Koirakerho 

ja Hämeen Pystykorvakerho. 
Lähdimme Harrin kanssa 

Pudasjärveltä liikkeelle ajois-
sa perjantaiaamuna, Ehdim-
me hyvissä ajoin vastaanot-
toon ja perjantai-illan muihin 
tapahtumiin. Iltaan sisältyi 
mm. koirien kuvaamiset ja 
tunnistamiset, tuomareiden 
arvosteluoikeuksien tarkas-
tus, ottelun avaus, ylituoma-
ripuhuttelu, maastojen ar-
vonta ja illan kohokohtana 
juhlaillallinen.

Lauantaiaamuna oli sade 
lakannut ja Kapulle ja Harril-
le oli arvonnassa osunut Mu-
role-niminen maasto Ruove-
den kunnan puolelta. Hyvä 
niin koska pohjoisen suun-
nalla oli ollut havaintoja su-
sista viime päivien aikoi-
na. Koekoira, jonka mukana 
itse olin arvostelemassa, sat-
tui juuri pohjoisen suunnalle 
maastoarvonnassa. 

Onnivaaran Kapun työs-
kentely koepäivänä sujui 

isäntänsä Harrin ohjaukses-
sa erittäin hyvin. Koira ha-
kemaan, löytö ensimmäiseltä 
hakulenkiltä ja hirvi oli löytö-
haukussa 98 minuuttia, jossa 
vaiheessa tuli ensimmäinen 
ampumatilaisuus ja karkko. 
Näin koe eteni aivan oppi-
kirjan mukaan, neljä ampu-
matilaisuutta, 4 karkkoa ja 4 
uusintahaukkua joista 3 kpl 
olivat yli 30 min. Yhteensä 
haukkuaikaa 253 minuuttia. 
Kolmas koe muuten peräk-
käin, missä Kapulla oli juu-
ri sama haukkuaika. Kapun 
työskentelyhän tapahtui yh-
dellä löydöllä kahdella ai-
kuisella hirvellä, jotka olivat 
koko koe-erän ajan yhdes-
sä, mutta kuitenkin hieman 
erillään. Joten, kun koiraa 
kiinnosti molemmat hirvet, 
siitä seurasi hieman katko-
naista haukkua koko päivän 
ajan. Kuitenkin tuomariryh-
män saadessa 4 ampumati-
laisuutta koe-erän aikana ei Perjantain esittelyssä Harri Hiltula ja Onnivaaran Kapu

voitane puhua huonosti peit-
tävästä haukusta. Kapu näyt-
ti myös uimamaisterin pape-
ritkin etelän miehille uimalla 
erän aikana hirvien perässä 
järven yli. Ja 59 min. erän jäl-
keen huutokarkkojen ja pit-
kän seuraamisen jälkeen koi-
ra otettiin kiinni ja autoon 
lepäämään. 

Metsäpäivän jälkeen 
maistui hyvä keittoruoka ja 
muut lisukkeet. Susista ei ol-
lut onneksi minkäänlaista 
haittaa tai havaintoa koepäi-
vän aikana.

Ylituomarin ja muun jär-
jestäjäväen saapuessa tulos-
luetteloineen palkintopöy-
tien ääreen alkoi jännittävät 
hetket. Kokeen ylituomari 
Atso Tähtinen alkoi tulosten 
luettelemisen, kolmastois-
ta, kahdestoista jne.. kolmas, 
Onnivaaran Kapu, pisteet 88. 
voittajaan eroa vain 2,5 pis-
tettä. ”Ei hullummin”, ajatte-
lin, ja taisinpa sanoa ääneen-

kin. Kärkikolmikko palkittiin 
suorituksistaan arvokkailla 
tavarapalkinnoilla ja tietysti 
pokaaleilla ja kunniakirjoilla 
kuten kaikki otteluun osallis-
tuneet koirat.

Paluumatkalla kävimme 
koetapahtumia lävitse, ku-
ten on aina tapana. Parem-
minkin olisi voinut mennä, 
totesimme, mutta tulimme 
siihen johtopäätelmään, että 
kolmaskin sija, täydellä 300 
minuutin työskentelyllä, oli 
hyvä saavutus. Matkanteko 
pitkän hereillä olon jälkeen ei 
ollut aivan helpoin laji. Muu-
taman piristävän välitorkun 
voimalla päästiin Pudasjär-
velle sunnuntaiaamuna ja 
niinpä Hirvimestaruusottelu 
2012 oli historiaa. 

Mielenkiintoista koeta-
pahtumaa muistellen  

Teijo Kettunen 

Joululaulut kajahtivat kau-
neimmissa joululauluissa 
Sarakylän kappelilla viime 

Joululaulut kaikuivat 
Sarakylän kappelissa

sunnuntaina 16.12. Paikal-
le oli saapunut väkeä lähes 
100 hengen verran. Kappelil-

la laulettiin niitä vanhoja tut-
tuja joululauluja sekä opetel-
tiin uudempia kanttori Keijo 
Piiraisen johdolla. Tilaisuu-
den väliajalla Sarakylän maa 
– ja kotitalousnaiset tarjoili-
vat torttukahvit.  Myös Sara-
kylän kappelikuoro ilahdutti 
kauniilla laulullaan. Ilta pää-
tettiin hyvissä tunnelmissa ja 
vs. kirkkoherra Kimmo He-
lomaa piti hartaushetken, ja 
toivotti kaikille meille oikein 
hyvää joulua. 

Reeta Jylhänlehto 
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN

Metsäpalvelu Kerälä Oy
Toteutamme ammattitaidolla

Metsäsuunnittelut, Puunkorjuun suunnittelut ja 
toteutukset, maan muokkaukset ja 

taimien istutukset, kunnostusojitukset, 
nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt.
Timo Kerälä puh. 0400 285 409

info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

Palveluhakemisto
    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien putsaukset ja 

ilmastoinnin säädöt.
 Ilmalämpöpumput asennettuna.

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

www.väylänhelmi.fi

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

LUMITYÖT
Soita ja 

kysy lisää!

Matti 
040 9603058

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

Korkealaatuiset kauneudenhoitopalvelut
kosmetologi, kestopigmentoija, kynsiteknikko

Kati Niemelä
Puh. 040-7266 266

Kauppatie 1, (Parturi-Kampaamo Saletti)

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

Puistotie 2 as 8 (Iijokiseudun talo 2. krs)

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

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

KYNTTILÄTALO
PAJA JA MYYMÄLÄ

Kuusamontie 2046, 93270 Sotkajärvi
Pudasjärvellä, Valtatie 20 varressa

Oulusta 108 km, Kuusamosta 109 km
www.kynttilatalo.fi  040 549 2063

Käsityönä   Kynttilöitä

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 251671
pohjanrahti@pohjanrahti.com • www.pohjanrahti.com

Henkilöauto Kia ceed 1.6 CRDI 
EX SPORT farm. vm. -08. Oi-
kein siisti ja hyvin pidetty, täyd. 
huoltok. Kaik. var. Hp. 12 500€. 
P. 040 518 2584.

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata kaksio kes-
kustasta. Yhteydenotot p. 040 
820 7598.

Tammi-helmikuussa poikiva AY 
tai FR hieho. Mielellään Pu-
dasjärven alueelta. P. 040 585 
1169.

Rakennusliiton Pudasjär-
ven osasto 425 ja Pudas-
järven JHL ry. viettivät pe-
rinteeksi tullutta, yhteistä 
pikkujoulua lauantaina 8.12. 
Ravintola Kurenkoskes-
sa. Ammattiosastoilla ei ol-
lut varsinaista omaa ohjel-
maa esitettävänä muutamaa 
puhetta lukuun ottamatta. Il-
lan ohjelmasta vastasi tanssit-
tavaa musiikkia soittava Dry 
Capri –kvartetti hyvän ruuan 
ja iloisen seurustelun lisäksi.

Rakennusliiton osasto 
425:n puheenjohtajana pari 
vuotta toiminut Taisto Puu-

Rakennusliitolla ja JHL:llä 
yhteinen pikkujoulu

runen kertoi heidän osastos-
saan olevan jäseniä noin 130 
ja siitä määrästä 26 osallistui 
pikkujouluihin.

- Osastomme tavoitteena 
on olla jäsenillemme linkki-
nä Rakennusliiton suuntaan. 
Osasto pitää sääntömääräiset 
syys- ja kevätkokoukset koko 
jäsenistölle ja hallitus järjes-
tää omia kokoontumisiaan 
3-6 kertaa vuodessa. Pyrimme 
myös järjestämään jäsenillem-
me koulutusmahdollisuuksia 
ja virkistäytymistapahtumia, 
johon pikkujoulutkin kuulu-
vat, kertoi puheenjohtaja Tais-

to Puurunen.
Pudasjärven JHL ry:n 

toimialueena on Pudasjär-
ven kaupunki ja sen tar-
koituksena on koota liiton 
piiriin jäsenet, jotka työsken-
televät julkisilla, yksityisil-
lä ja hyvinvointialoilla, jois-
sa JHL:lla on sopimusoikeus.

Pudasjärven osasto 330 on 
perustettu vuonna 1963 ja jä-
seniä siinä on noin 400, joista 
nelisenkymmentä osallistui 
lauantai-illan pikkujoulujuh-
laan.

Terttu Salmi

Ota yhteys 040 1951 732
Palveluhakemisto on edullista ilmoitustilaa!

KIITOS LUKIJOILLE, ILMOITTAJILLE SEKÄ 
YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME JA AVUSTAJILLE .
TOIVOTAMME KAIKILLE  RAUHALLISTA JOULUA JA  

MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2013
Sirkka-Liisa, Katariina, Jenny, Terttu, Erkki, Heimo ja Eila Pudasjärvilehdestä

Valmistuneita
Pudasjärveläislähtöinen Hei- 
di Korteslahti on valmistu-
nut 18.12.2012 bioanalyyti-
koksi (AMK) Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta. K

iitos!

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana yksiö/ makuu-
alkovi + oh +k + sauna. Pär-
jänsuon entisellä kyläkoululla. 
Vapautuu 1.1.2013 p. 0400 
924 367.

Vuokrattavana Korentojärvel-
lä 3h+k+yhteissauna 73m2. 
2h+k+yhteissauna 42 m2. Pieni 
yksiö. Vapautuvat tammikuun 
alussa. Tiedustelut p. 0400 512 
997
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7  Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tilauksesta

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Perjantaina 21.12.

Wintti: SULJETTU

Lauantaina 22.12.
Pubissa :Karaoke

Lippu 2€

Tervetuloa perustamaan 
MÖKKILÄISYHDISTYSTÄ 

SYÖTTEELLE 
loppiaisviikonvaihteessa 

la 5.1. 2013 klo 15.00 
Safaritalolle Piian Särpimen tiloihin.

Katri Virtanen
kokoonkutsuja

katri.virtanen@virpiniemi.fi

Pe 21.12. klo 15-02 (keittiö 15-22)
 - Karaokeilta alkaen klo 21 
La 22.12. klo 10-02 (keittiö 11-22)
 - Perinteinen Fazer-karkkibingo klo 18
 - Karaokeilta alkaen klo 21
Su 23.12. klo 10-17 (keittiö 11-17)
Ma 24.12. Pärjänkievari suljettu - Romekievari avoinna
Ti 25.12. klo 15-20 (keittiö 15-20)
Ke 26.12. klo 10-24 (keittiö 11-22)
 - Tapanin Rekiajelu & Makkaranpaisto Pärjänkievarin  
  kodalla klo 18 alk.
  (Rekiajelu 1€, makkara 1€, voi tuoda myös omat   
  makkarat mukana)
 - Karaokeilta alkaen klo 21 
To 27.12. klo 10-20 (keittiö 11-20)
Pe 28.12. klo 10-02 (keittiö 11-22)
 - Karaokeilta alkaen klo 21
La 29.12. klo 10-02 (keittiö 11-22)
 - Perinteinen Fazer-karkkibingo klo 18
 - Karaokeilta alkaen klo 21 
Su 30.12. klo 10-24 (keittiö 11-22)
Ma 31.12. klo 10-02 (keittiö 11-22)
 - Nostalginen Levytanssi-ilta Karpalossa klo 21
Ti-to 1.-3.1. klo 10-20 (keittiö 11-20)

Pärjänkievari 0400 499216
Romekievari 040 1371600

Puhelin 0400 499 215 • caravan@syoteresort.fi • www.syoteresort.fi

Pärjänkievari 

Palvelee joulun ja uuden 

vuoden aikaan seuraavasti!

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

Pärjänkievari, Romekievari ja Caravan alue 
toivottavat kaikille oikein 

riemullista ja rauhallista joulua!

Möykkälässä

RAINER 
BOLLSTRÖM 
ja gRANIITTI

Lippu 13€
Puhoskylän Kyläseura ry JR2

Huom! Maksut 
vain käteisellä!

Esiintyy

TERVETULOA

Ti 25.12.2012 klo 20.30-01.00
Näljängäntie 1391

Lippu 10€
Tervetuloa!

Tanssit 
Siuruan Työväentalolla
Joulupäivänä 25.12. klo 21-01.

Esiintyy NASEVA

Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540 • info@street4.fi

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30-14.00

YÖKERHO
pe & la 24 - 04, liput 4,- sis. ep

TERVETULOA!

Ma  suljettu
Ti  14-21
Ke  klo 14-24 karaoke
To  klo 14-21 
Pe  klo 14-04, karaoke (20-04)
 vapaa sisäänpääsy ennen klo 22

La  klo 14-04, karaoke (20-04)
 vapaa sisäänpääsy ennen klo 22
Su klo 12-18

VIIKKO 51 17.12.-23.12.

KEITTiÖMME ON KIINNI 
vk 52 24.12.2012-1.1.2013

VIIKKO 52 2412.-31.12.

24.12.  Ravintolamme on kiinni.
 Toivotamme kaikille asiakkaillemme  
 oikein rauhallista joulua!

25.12. Joulupäivänä THE Bileet Street4:ssa  
 PUB aukeaa klo 20.00 jossa karaoke  
 raikaa, yökerhomme aukeaa jo 22.00,
 vapaa sisäänpääsy ennen klo 22.
 Tulethan ajoissa paikalle niin et jää  
 mistään paitsi. Juhlat jatkuvat 
 aamu 04:ään. Liput 4,- sis. ep

26.12.  PUB klo 20-04 (02) karaoke
27.12.  Suljettu
28.-29.12. PUB klo 17-14. Yökerhomme 
      aukeaa 24-04, liput 4,- sis. ep

30.-31.12. Olemme kiinni ja toivotamme kaikille  
     oikein mukavaa uutta vuotta 2013!

JOULULOUNAS SUUREN 
KYSYNNÄN VUOKSI 

to-pe 20.-21.12.  klo 10.30-14.00

Psyykkisen sairauden kanssa ei tarvitse olla yksin. 
Osviitassa kokoontuu kerran kuukaudessa, 

maanantaisin omaisryhmä, jonka vetäjinä ovat: 
- Jaakko Tuovila puh. 0440 923 946
- Kari Juntunen puh. 040 513 7809.

Pudasjärven Kajastus Ry:n kotisivuilta 
http://sites.google.com/site/kajastusry

saat lisätietoa toiminnastamme.

Hyvän mielen talon omaistyöntekijä 
Sanna Hyry on aloittanut keskustelupalstan 

http://www.hyvanmielentalo.fi/apua/keskustelupalsta.html
Sannan kautta saat tietoa hyvänmielen talon 

toiminnasta. Puh. 041 540 2354.

Ryhmässä voit löytää uusia näkökulmia 
askarruttaviin asioihin. Kaikkia ryhmäläisiä koskee 
vaitiolovelvollisuus eikä osallistuminen maksa eikä 

velvoita mihinkään. 

Tervetuloa!

Omaistoimintaa 
Pudasjärvellä

Kotimainen katsastusasema Kiimingissä

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. 08 220 062 
www.laatukatsastus.fi

TÄLLÄ KUPONGILLA

Avoinna 
ma-pe 9-17

10 €
alennusHA/PA määräaikais-

katsastuksesta

Yksi tarjous/katsastus

Osallistu joulukinkun arvontaan:

Arvonta suoritetaan 20.12.2012

Nimi:

Puh.

Sunnuntain ja maanantain olemme joululomalla.

Lippu 2€
Pubissa : Karaoke

25.12 Palvelemme klo 19-04 

Toivotamme 
Rauhallista Joulua!

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

Pudasjärven Al-anon ryhmä kokoontuu 2.12.2012 alkaen joka 
kuukauden 1. sunnuntai klo 19 Liepeen pappilan väentuvassa.
Puuhakerho 6-9 v. torstaisin klo 17-18.30 seurakuntatalolla Rönössä.
Puuhakerho 6-12v. tiistaisin klo 17-18.30 Livon koululla.
Kirpputori keskiviikkoisin (Pappilantie 7 A) klo 10-13.
Puuhakerho 6-12v. torstaisin klo 18-19.30 Kipinän koululla.
Yleinen joulujuhla to 20.12. klo 16 Suojalinnalla. Järj. Työpetari ry/ 
Kasseli ry.
DJ & karaoke illat 25.12.-31.12. Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.
SnowParkin iltasessarit to 27.12. Iso-Syöteellä. 
Karaoke-ilta pe 28.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
Audi RinneRieha pe 28.12. Iso-Syötteellä. 
Tanssit la 29.12. tanssiorkesteri Pohjantähti Hotelli Iso-Syötteellä. 
Perinteinen Fazer-karkkibingo la 29.12. Pärjänkievarilla klo 18.00. 
Karaoke-ilta la 29.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen. 
Haglöfs SuomiSlalom 29.12. Iso-Syötteellä. 
Tanssit ti 31.12. Bilebändi Gringo Hotelli Iso-Syötteellä. 
Tanssit ti 31.12. Tommy Huovinen & Paholaiset Hotelli Pikku-Syöt-
teellä 
Uuden Vuoden Soihtulasku ti 31.12. Iso-Syötteellä. 
ParkkiJamit ti 31.12. Iso-Syötteellä.

Tapaninpäivänä klo 12-18

Pubissa Karaoke
Wintissä  Dj, 
ravintolasalissa 
Karaoke-emäntä Mimmu

Joulupöytä-
kattauskilpailu

Julkaisemme tammi-
kuussa lukijoiden ottamia 

kuvia joulupöytä-
kattauksesta. 

Paras pöytäkattaus 
palkitaan. 

Kuvat voi lähettää nimi ja 
puhelinnumerotietoineen 

osoitteeseen: 
vkkmedia@vkkmedia.fi 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Siunattua Joulua ja 
Uutta Vuotta!

Su 23.12. klo 11.
ti 25.12. klo 11 Tuula Suomi ja 
   Jouni Vikström.
1.1.2013 klo 11 Tuula S ja Jouni V.

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Oulu

Rovaniemi Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

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

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Hankintatoimisto

Saha

Petri Tolonen
020 764 0262

Jussi Timonen-Nissi
020 764 0257

Vilho Koivisto
020 764 0232

Seppo Miettunen
020 764 0261

Jukka Heikkinen
020 764 0249

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 6709 003

Aki Huttu
020 764 0254

Teemu Pohjola
020 764 0263

Markus Viitala
020 764 0264

Kaupungintalon käyttöönotto
Asiakaspalvelupiste ja virallinen ilmoitustaulu sijaitsevat kau-
pungintalolla ma 17.12.2012 alkaen.  
Asiakaspalvelupiste on avoinna ma-pe klo 8-16.

Poikkeusaukioloajat
- 24.–28.12.2012 suljettu 
- uudenvuoden aattona 31.12.2012 klo 8-15
Yksiköt siirtyvät kaupungintalolle seuraavasti:
Viikko 51: asiakaspalvelupiste, tekninen toimi, edunvalvonta ja   
velkaneuvoja
Viikko 1:  keskustoimisto ja kehittämis- ja elinkeinopalvelut 
Viikko 2:  Oulunkaaren kuntayhtymä / sosiaalipalvelut
Viikko 3:  veteraaniasiamies ja lomatoimisto
Viikko 4:  asuntotoimisto

Mikäli aiot asioida muuttoviikoilla kyseisissä yksiköissä, niin soita 
etukäteen: Pudasjärven kaupungin vaihde 08 5875 5300, Oulunkaa-
ren kuntayhtymän puhelinvaihde 08 5875 6100. 
Lisätietoja asiakaspalvelupisteestä, p. 040 826 6417

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

NETTI MARKKINOINNIN APUNA 
- KUINKA SAAT YRITYKSELLESI 

NÄKYVYYTTÄ NETISSÄ!
Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin 
hyödyntää internetiä yrityksen markkinoinnissa. Kotisi-
vut, Facebook, Google+, Twitter, Blogit, Youtube ym!

Aika ja paikka: Hotelli Iso-Syöte tiistaisin 15.1.-5.2.2013 
klo 15.00-19.00.
Hinta: 50 €/ henkilö sis. alv ja kahvitarjoilut
Ryhmän enimmäiskoko 10 henkilöä. Ilmoittaudu vii-
meistään 7.1.2013.

OPI HINNOITTELEMAAN 
TUOTTEESI, TARJOUKSEN 

KUSTANNUS- JA KATELASKENTA 
Aika ja paikka: Pohjantähti, tiistai 21.1. ja torstai 24.1. 
klo 17.30-20.30.
Hinta: 90 €/henkilö sis. alv ja kahvitarjoilut 
Ilmoittaudu viimeistään 15.1.2013.

Tulossa: Hallinto, Käytännön sopimusoikeutta yrittäjille, 
Rahoitus ja kassan hallinta.
Katso koulutusten tarkempi sisältö ja 
ilmoittaudu osoitteessa www.yrityskaari.com tai 
soita Marja-Liisa Junes 08 5875 6121.

Ota yhteyttä pekka.vanhala@oulunkaari.com, 
08 5875 6492 tai projektipäällikkö 
arja.packalen@oulunkaari.com, 08 5875 6911.

Osallistumisesta 
Joulupuu-keräykseen

Pudasjärven yhdistys

Kiitos! 

Kahvinkeitin Tolkkinen 
Mika, Joulukoriste Timonen 
Maritta, Kirja Timonen Ma-
ritta, Kauneudenhoitotuo-
te Lybeck Tyyne, Karkkira-
sia Lehtola Elsa, Tuikkulyhty 
Lehtola Elsa, Säilykkeitä Mo-
sorin Jaana, Säilykkeitä Er-
vasti Markus, Pipo + uistin 
Kokko Leena, Kynttilänjalka 
Seppänen Seija, Lippis + paita 
Turves Teuvo, Inkivääri-lini-
mentti Kouva Tuula, Sateen-
varjo Ojala Helena, Maljakko 
+ teline Ylitalo Terttu, Retki-
kannu Ovaska Esko, Silmäla-
sinhoito Rantala Hilja, Kon-
vehtirasia Takkinen Sanna, 
Teepannu Huuhtanen Kirsi

Palkinnnot voi noutaa osoit-
testa: Pappilantie 9, Pudasjär-
vi. Puh. 0400-243218 Väisänen

Pudasjärven 
Sydän-

yhdistyksen
Joulumyyjäis-

arpajaisissa 
onnetar suosi 

seuraavia:

TO-PE 27.-28.12.2012 klo 12-17
LA 29.12.2012 klo 15-20

KE 2.1.2013 klo 12-17
TO 3.1.2013 klo 12-17

Toiminnasta ja meiningistä vastaavat Jenni ja Kati.
Lisätietoja Tarja Väisänen 040 5262 765

Pudasjärven kaupunki ja ELY-keskus

 www.pudasjarvi.fi 

Lasten ja nuorten avointa, 
ohjattua ja maksutonta
PÄIVÄLEIRITOIMINTA

NUORISOTILOISSA

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Rauhallista Joulua 
Onnellista Uutta Vuotta!

Toivottaa Nuorisopalvelut
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Tarjoamme torttukahvit 
uuden toimiston kunniaksi 
20.12.2012 klo 9.00-16.30. 
 
LähiTapiola Pohjoinen yhdistää Pudasjärvellä Lähivakuutuksen ja Tapiolan hyvät ominaisuudet saman katon alle. 
 
Me LähiTapiolassa palvelemme nimemme mukaisesti lähellä sinua. Tervetuloa käymään ja kertomaan, kuinka voimme 
palvella sinua! 

 
Toritie 1, Pudasjärvi 
p. 010 19 2632 

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: Keskinäiset vakuutusyhtiöt Tapiola ja Lähivakuutus, lähivakuutusyhdistykset, Tapiola Pankki Oy, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola 
Varainhoito Oy 
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Aloitamme ALEn to 20.12.

Oikopolku, Pudasjärvi (Pizzeria Veronikan vieressä)

Palvelemme teitä 29.12. saakka.
Avoinna ti-pe klo 10-18. 

Välipäivinä 27.-29.12. to-pe klo 10-18 ja la klo 10-14.
Hyvää Joulua ja 

Onnea Uudelle Vuodelle 2013!

3

08 821 444

SMA KY AUTOKORJAAMO
Teollisuustie 2, (vastapäätä Pohjantähteä) Pudasjärvi

* Perinteinen autokorjaamo toiminta
myös ruostekorjaukset

* Pakkasnesteiden tarkistukset
* Alustojen pesut

* Fiksaukset ym. ym.
* Varaosatoimitukset

Tiedustelut ja ajanvaraukset 0400 563 935

Mauri Loukusa            
Tuomas Loukusa

 Sairaankuljetustoimintamme 
päättyy 31.12.2012.

Kiitämme asiakkaitamme sekä 
yhteistyötahojamme 42 vuotta kestäneestä 

luottamuksesta sekä yhteistyöstä ja 
toivotamme 

Hyvää Uutta Vuotta 2013.

Sairaankuljetus Loukusa Oy

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:

www.pudasjarvi-lehti.fi


