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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kellokankaan 
alikulkukäytävä 

vihittiin käyttöön s.15

Timo Vähäkuopus 
Vuoden yrittäjä s. 16

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

Vuoden viimeinen vastaanottoaika 
to 13.12. Pudasjärven Specsaversilla!

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

040 821 1819

Varaa aika silmälääkärille!

APTEEKKISI  SUOSITTELEE
 Tarjoukset voimassa 31.12.2012 asti.

Biophilus Strong       
20 kaps
Vahva maitohappobakteeri
vatsan hyvinvointiin ja yleisen
vastustuskyvyn tukemiseen.

19,80€ (norm. 22,05€)

Posivil Zink 20 pss
Kuumajuomajauhe sisältää
runsaasti sinkkiä, C-vitamiinia ja
hunajaa. Flunssan lääkehoidon
tueksi.

8,80€ (norm. 10,10€)

Aqualan L 200 g
Tehokkaasti kosteuttava
monikäyttöinen perusvoide koko
perheelle.

9,80€ (49,00 €/kg)
(norm. 11,35€)

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

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

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

BRAVUURI JAUHELIHA-
MUKERE 700 g

LAPIN LIHA
II-LAADUN MEETWURSTI 
SIIVU

MALACO KARKKI 
BOXIT 700-1000 g

LIHATUKKURIN
SIPULITEE MAKKARATANKO 

750 g

RIISIPIIRAKKA 
6 kpl/390 g

3,99
kg

6,30
kpl

1,99
kpl

MIESTEN 
JOUSTO FARKUT

musta

-20%

VAIN 
LAUANTAINA

TOPPAPUVUT

14,50

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

NOVITA 
MIESTEN 

KERRASTO
100% puuvillaa

17,90

LASTEN 
SUKKAHOUSUT
92-98, 104-110 cm

VILLAHOUSUT

29,50
23,90

36,90

6,80
VAIN 

SUNNUNTAINA
VAUVAN-

VAATTEET

-20%24,50

KOULUNÄKKI
4x1,6 kg

1,00
pkt

4,25
pkt

PALVELEMME ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12. klo 11-18

NOVITA NAISTEN
 THERMO KERRASTO

LAAMAPAITA

Kun haluat jotain aitoa, käsintehtyä
Tuu värjäämään itse!

TONTUN- 
TEKOPÄIVÄT 

pe 7.12. klo 10-18 ja
la 8.12. klo 10-15

Anno Coloria 
tarjous pe ja la 

3 kynttilää (S,M,L) 
yht. 15€  norm. 18,20

Aurora 4 kpl 50€ 
joulukuun loppuun

KYNTTILÄTALO paja ja myymälä 
Kuusamontie 2046, 93270 Sotkajärvi 
puh. 040 549 2063 www.kynttilatalo.fi

3€/kpl

Ilahduta ystäväviäsi, sukulaisiasi, 
yhteistyökumppaneitasi 

joulutervehdyksellä 
Pudasjärvi-lehdessä
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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

LAPSEN KANSSA JOULUUN
”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.
Nyt syttyy toinen kynttilä ja valo laajenee.
Suo Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee.
Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas, kutsuva.
Oi, kohta meille kuningas jo syntyy tallissa.
Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa.” (Virsi 13)

Lapsen kanssa joulun odotus on täynnä jännitystä ja taikaa! Joulun odotukseen liit-
tyvä innostus ja kiihkeys tarttuvat monesti myös aikuiseen, ainakin minuun. Lapsi 
elää ja kokee joulun tulon kokonaisvaltaisesti kaikilla aisteillaan: maistelee piparei-
ta ja joulusuklaata, kuuntelee ja laulaa joululauluja, haistaa kynttilän savun ja valmis-
taa jouluaskarteluja ja leivonnaisia. Lapsi eläytyy joulusatujen maailmaan avoimes-
ti ja ennakkoluulottomasti. Kurkkivat tontut ja joulupukin porot kuuluvat jouluun. 
Kunpa me aikuisetkin osaisimme lapsen tavoin nauttia kutkuttelevasta odotukses-
ta ja jouluun valmistautumisesta!

Koko joulukuun alun jouluaattoon asti lapsi avaa joka päivä innostuneesti luu-
kun joulukalenteristaan. Kalenterista ilmestyy aina jotakin herkullista tai hauskaa! 
Adventin aikana me aikuiset voimme johdattaa lapsen myös joulun tärkeimmän sa-

noman pariin. Kotona, päiväkerhossa, hoitopaikassa ja koulussa voimme laulaa lap-
sen kanssa adventinajan lauluja. Joka viikko laulamme yhden säkeistön lisää ”Nyt 
sytytämme kynttilän”- laulusta ja sytytämme yhden adventtikynttilän lisää. Näin 
lapsi huomaa konkreettisesti kynttilöiden määrän ja valon lisääntyvän.

Adventtikynttilöitä sytyttäessä voimme samalla muistella lapsen kanssa sitä, 
kuinka pieni Jeesus- vauva syntyi tallin seimeen kauan sitten. Jouluun liittyvän sym-
boliikan avulla me aikuiset voimme ohjata lasta huomaamaan, mitä kaikkea jouluun 
voikaan kuulua. Joulukynttilät kertovat meille Jeesuksesta, joka syntyi valoksi maa-
ilmaan. Joulukuusi on elämän ja toivon puu. Tähti joulukuusen latvassa muistuttaa 
meitä Itämaan tietäjistä, jotka tähden johdattamina saapuivat Jeesus- vauvan luo. 
Tietäjät toivat Jeesukselle lahjoja. Jeesus itse on Jumalan lahja meille ihmisille. Jou-
lulahjojen avulla me kaikki saamme tuntea antamisen ja saamisen iloa.

Aina näin joulun alla mieleni valtaa suuri kiitollisuus siitä, että saan olla seuraa-
massa lapsen iloa ja joulun odotusta! Saan myös omalta osaltani opastaa lasta jou-
lun tärkeimmän asian ääreen adventtirukouksen sanoin:

”Sua Jeesusta, joulun lasta,
me pyydämme päälle maan.
Me oomme niin pieniä vasta,
tule meitä sä siunaamaan.”

Sirpa Outila
Vs. lapsityönohjaaja

Seurakunnan lapsityön jär-
jestämä Korpisen lapsiper-
heille tarkoitettu perhekerho 
kokoontuu kaksi kertaa kuu-
kaudessa kylätalossa. Keski-
viikkona 28.11. perhekerho 
kokoontui joulutunnelmissa. 

Kuvat ja teksti lastenohjaaja 
Päivi Pohjanvesi. 

Perhekerhossa 
aikuiset ja lapset viettävät 

yhdessä aikaa, leikkien ja askarrellen

Perhekerho 
joulutunnelmissa

Korpisella

Tässä syntyy Sadun taitavissa 
käsissä adventtikynttilätaulu

Leikin 
riemua jo 
pienestä 

pitäen

Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus kirkossa 
6.12. klo 10 Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola. Sep-
peleenlasku sankarihau-
doille. Itsenäisyysjuhla 
seurakuntakodissa.
Itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalvelus Saraky-
län kappelissa 6.12. klo 10, 
Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen, Sarakylän kap-

pelikuoro. Seppeleenlasku 
sankarihaudoille, kirkko-
kahvit.
Messu seurakuntakodissa 
su 9.12. klo 10, Kimmo Helo-
maa, Jukka Jaakkola.
Joulujuhlaseurat Ervastissa 
Pia ja Vesa Ervastilla su 9.12. 
klo 14 (Eero Illikainen).
Vox Margarita-kuoron jou-
lulevyä ”Jouluenkelin tänne 
toivoisin” myytävänä kirk-
koherranvirastossa ja Pudas-
järven kirjakaupassa, hinta 
12 €. 
Seimen äärellä – joululau-
lukonsertti seurakuntako-
dissa ke 12.12. klo 19, Oulun 
konservatorion kirkkomusii-
kin opiskelijat esittävät sekä 
perinteistä että harvemmin 
kuultua joulumusiikkia. Oh-
jelma 5 e.
Kauneimmat joululaulut 
Livon koululla su 9.12. klo 
13.

Kuorot: Vox Margarita ke 
5.12. klo 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 12.12. klo 13.
Ystävän kammari ti 11.12.  
klo 12-13.30 seurakuntata-
lolla.
Sauvakävelyilta  tiistaisin 
18-19.30 Liepeessä.
Omaishoitajien joulujuhla 
ma 10.12. klo 11-13 Liepeen 
väentuvassa. Ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon 
ke 5.12. mennessä, puh. 08-
8823100.
Kirpputori  keskiviikkoisin 
(Pappilantie 7 ) klo 10-13. 
Nuttupiiri torstaina 13.12. 
klo 17-19  Kanttorilassa.  
Tule kutomaan, vaihtamaan 
kuulumisia tai vaikkapa ha-
kemaan ohjeet nuttujen te-
koon.
Varhaisnuorten kerhot ovat 
päättyneet tältä vuodelta. 
Kerhot jatkuvat taas tammi-
kuussa 2013 viikolla 2.

Partio:  ke  5.12. ei partioita. 
Koko porukan yhteinen pik-
kujoulu ke 12.12.  klo 17-19. 
Mukaan n.2e arvoinen pik-
kujoulupaketti. 
Lasten kauneimmat joulu-
laulut seurakuntakodissa to 
13.12. klo 18, Keijo Piirainen, 
lapsikuoro.
Perhekerhot: perheker-
ho Puhoksen kylätalossa ke 
5.12. klo 10-13,  seurakunta-
kodissa molemmat ryhmät 
ke 5.12. klo 10-13 ja puuro-
juhla ke 12.12. klo 10-12.  
Lapsiparkki: pe 7.12. ei park-
kia, lapsiparkki pe 14.12. klo 
9.30-12.  Parkkiin voi tulla 
kolme kertaa peräkkäin. Il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 08-8823100, en-
nakkoon otetaan 10 lasta.
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuuston kokous 
pidetään Liepeen väentuvas-
sa maanantaina 10.12.2012 

klo 16.30. Kokouksen asia-
lista on yleisesti nähtävä-
nä 30.11. – 10.12.2012 kirk-
koherranvirastossa, Varsitie 
12, viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
17.12.2012 – 16.1.2013 viras-
ton aukioloaikoina. Pudas-
järvellä, marraskuun 28. päi-
vänä 2012 , Arvo Niskasaari, 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja.
Rauhanyhdistykset:  Jou-
lumyyjäiset Sarakylän kou-
lulla pe 7.12. klo 19. Joulu-
juhlaseurat Kurenalan ry:llä 
su 9.12. klo 16. Joulujuhla 
ja seurat Petäjärinteessä su 
9.12. klo 12 (Mikko Tuohi-
maa).
Haudattu: Aino Marjatta 
Marikainen 86 v,  Reino Ola-
vi Perttunen 82 v, Kauno 
Petteri Mäntykenttä 62 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

8490,-
+ toim.kulut, sis. alv

Kampanjahintaan

sh. 9 007,-

500,-
+toim.kulut, sis. alv

Pro-talviPaketti  
kamPanjahintaan

Tarjous voimassa  
15.11.2012–15.1.2013  

Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

OUTLANDER
™

  
T3 400

sh. 1323,-

+ NOpeaN pääT TäjäN eTu:
500,- arvoinen  
bensalahjakorttitoimi noPeaSti, etUSi 

arvo joPa 1840 € !

can-am.fi

brp.com

Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle
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Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle
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bensalahjakorttitoimi noPeaSti, etUSi 
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can-am.fi
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Tarjous voimassa 15.11.–31.12.2012  
Outlander T3 400 -laitteen ostajalle

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
www.pienkonehuolto.fi

6-24

Jouluinen noutopöytä tarjolla 
13. – 15.12. Ilmoita ryhmäsi ajoissa.

6.12. klo 11-18

• Haudutettua häränrintaa (G,L)
• Gratinoitua uunilohta (G)
• Kermaperunat (G,L)
• Tilliperunat (G,L)
• Runsas salaatti- ja leipäpöytä
• Kahvi ja puolukka-valkosuklaakakku

1290

Itsenäisyyspäivän
noutopöytä

lapset 4,70 ja
juniorit 6,60

ABC 
Koillisportti

Ouluntie 74 
puh. 044 788 4812

Kansalaisopiston 
kirjoituskilpailun voittajat palkittiin
Kansalaisopiston audito-
riossa palkittiin torstaina 
29.11. viisi nuorta kirjoitta-
jaa. Ala-asteen oppilaille vii-
me keväänä järjestettyyn kir-
joituskilpailuun osallistui 
kaikkiaan 38 kirjoittajaa, joit-
ten joukossa oli ainoastaan 
kaksi poikaa. Kaarina Ne-
vanperä luki kirjoitukset ja 

valitsi voittajat. 
Kaikille kouluille oli lä-

hetetty kutsu ja kaikki kou-
lut myös osallistuivat kilpai-
luun. Aiheena oli millainen 
lapsuus oli ennen. Tarkoitus 
oli, että lapset haastattelevat 
vanhempiaan, isovanhempi-
aan tai muita vanhoja ihmi-
siä heidän lapsuudestaan, ja 
kirjoittavat sitten niitten pe-
rusteella tarinansa. Kirjoi-
tuksissa liikuttiin ennen ja 
jälkeen sota-ajan, kerrontaa 
saksalaisten hyökkäyksestä, 
evakkoreissuilla, sotalapsek-
si joutumista, vanhoja työta-
poja ja kummitusjuttuja, eli 
hyvin monenkirjavaa aineis-
toa saatiin kasaan. Eräässä 
tarinassa kerrottiin kuinka 
16-vuotias tyttö meni piiko-
maan kaupunkiin, jossa sit-
ten ei osannutkaan käyttää 
mitään kaupunkikodin ko-
neita ja laitteita, vaan kaikki 
oli opeteltava. Eli hyvin ras-
kas oli ollut hänenkin työelä-
mään astuminen.

Kirjoituskilpailuun osal-

listuneista kirjoituksista on 
jo koottu osittainen näytel-
mäversio, joka saa ensi-il-
tansa itsenäisyyspäivänä ja 
kevään aikana. Toukokuun 
puolessa välissä voittaja-
kertomuksista koottu uusi 
näytelmä saa ensi-iltansa. 
Näytelmistä tehdään myös 
elokuva.

Voittajatarinoitten kirjoit-
tajat, 13-vuotias Linda Neva-
kivi Kurenalan koululta kir-
joitti millainen oli Mummon 
sotatarina,  12-vuotias Son-
ja Latvalehto tarinoi Elämää 
Kouvan perukoilla 1900 lu-
vun alkupuolella. Kipinäläi-
nen 10-vuotias Minna Lei-
nonen kertoi millainen oli 
Päivä Irjan kanssa, sarakylä-
läinen Reeta Jylhänlehto 13 
v. kirjoitti kauhutarinan siitä 
kuinka Riihessä kummitte-
lee, sekä Kurenalan koulun 
13-vuotias Mira Turpeinen 
ja Juhannustarina.

Voittajat palkitsi Kan-
salaisopiston taito- ja tai-
deaineiden opettaja Liisa 

Pöllänen. Palkinnot oli spon-
soroinut Pudasjärven kirja-
kauppa, josta järjestäjät lä-
hettivät suuret kiitokset 
Aune Ekdahlille.

Erkki Riihiaho

Kansalaisopiston taito- ja 
taideaineiden opettaja Lii-
sa Pöllänen palkitsi kir-
joittajat.

Kirjoituskilpailun voittajat vas. Minna Leinonen, Mira Turpeinen, Linda Nevakivi, Reeta Jylhänlehto ja Sonja Hanhisuvanto.

Kaarina Nevanperä valitsi 
viisi voittajaa 38:n tekstin 
joukosta.

Pudasjärven kirkkoneuvos-
to kuuli maanantaina 26.11. 
yhteismetsäasiaa. Metsäkes-
kuksella on meneillään maa-
kunnallinen ”Toimiva met-
sähanke”, jossa tiedotetaan 
Pohjois-Pohjanmaan met-
sänomistajille metsätilusjär-
jestelyistä ja yhteismetsis-
tä. Projektipäällikkö Mikko 
Honkanen kertoi yhteismet-
säasiasta kirkkoneuvostolle 
ja valotti mitä yhteismetsä-
omistus tarkoittaisi seura-
kunnalle.

Seurakunta teki puukauppoja
Kirkkoneuvosto teki al-

kusyksystä 1400 kuutiomet-
rin puukaupan. Uusi leimik-
ko sijaitsee Pappila tilalla ns. 
Tuohimaan palstalla. Kirk-
koneuvosto päätti hyväk-
syä Pölkky Metsä Oy:n noin 
70 000 euron ostotarjouksen, 
joka on kokonaistaloudelli-
sesti edullisin saaduista tar-
jouksista. 

Käsiteltiin talousarviota 
vuodelle 2013 sekä toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa vuo-
sille 2014-2015. 

Kirkollis- ja yhteisöveroja 
on arvioitu kertyvän vuon-
na 2013 1,36 miljoonaa eu-
roa, mikä on samassa ta-
sossa kuin kuluvan vuoden 
toteumaennuste.  Verotulo-
jen täydennystä arvioidaan 
saatavan 240 000 euroa. Ta-
lousarviovuoden 2013 arvi-
oitu vuosikate 100 290 euroa 
ei riitä suunnitelman mukai-
siin poistoihin, mikä johtuu 
siitä, että Kirkon keskusra-
hastolta saatava verotulojen 
täydennystä leikataan noin 

50 000 eurolla. Se johtuu 
edellisvuoden tuloksesta. 
Tuloslaskelma osoittaa 51 
290 euron alijäämää. Tasees-
sa oleva edellisten vuosien 
ylijäämäkertymä mahdol-
listaa talousarviovuoden ja 
suunnitelmavuosien alijää-
mäiset talousarviot.

Hoitohautojen ja san-
karihauta-alueiden kukat 
päätettiin hankkia kesäk-
si 2013 Pesiölä Oy:n puu-
tarhalta Kuusamosta. Kesän 
ajan kukkien määrä sanka-
rihautausmaille ja hoitohau-
doille on yhteensä noin 2300 
– 2400 kpl. (ER)

MUISTATHAN, että

Joulukahveille ja pikkujouluihin 
paistovalmiit joulutortut

Tarjouserä nopeimmille

Tähtitorttupäivän 
arvonnan 

tuotepaketin voitti
Pekka Tervonen

Paistovalmis
kanelilettipulla 

24,90€/ltk

Lue Pudasjärvi-lehti netissä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Koillis-Telen kymmen-
vuotissynttäreitä juhlit-
tiin kahvitarjoilun mer-
keissä keskiviikkona 28.11. 
Pasi Puurunen oli mietti-
nyt jo pitkään oman liik-
keen perustamista. Työs-
kennellessään Oululaisessa 
liikkeessä antenni ja murto-
hälyttimien asentajana, hän 
totesi ajan olevan kypsä ja 
avasi Pudasjärvelle auto-
hifiin, murtohälyttimiin ja 
puhelimiin erikoistuneen 
liikkeensä.

– Silloin alettiin puhu-
maan digi-televisioiden 
tulemisesta. Tiesin, että 
antenni- ja boksien asen-
nushommia tulee. Siinä oli 
hyvä pohja aloittaa. Digi-lä-
hetysten laajennettua koko 
maahan, olimme jo valmii-
na toimimaan. Analogiset 
lähetykset loppuivat an-
tennipuolella vuonna 2007. 
Liikkeen puolella keski-

Koillis-Tele täytti 10 vuotta
tyttiin aluksi autosoitin- ja 
puhelinpuolelle. Murtohä-
lyttimiä asennettiin myös 
jonkin verran.  Kännykät 
kehittyivät huimaa tahtia 
ja liittymien myynti valta-
si yhä enemmän alaa, Puu-
runen muistelee liikkeen al-
kutaivalta.

Kännykät ja nettiyhtey-
det kehittyivät vuosi vuo-
delta. Beta- ja vhs-videot 
vaihtuivat cd- ja dvd-levy-
jen kautta muistikortteihin. 
Digi-televisiot tulivat kaup-
poihin ja vanhat analogiset 
töllöttimet kannettiin kerä-
yslavoille.

– Puhelimet kehittyi-
vät huimaa vauhtia. Oli 
450, 900, 1200 ja gps pu-
helinta. Alussa tuherret-
tiin gprs-yhteyksien kans-
sa netissäkin. Nykyisin 
niillä nopeuksilla ei pär-
jäisi mitenkään. Känny-
kät ovat ainakin kuuden-

Juhlapäivänä liikkeessä palvelivat asentaja Matti Nyström, liikkeenharjoittaja Pasi Puurunen, myyjä Anna-Mari 
Korva, ATK-asentaja Janne Siuruainen, asentaja/myyjä Jari Puurunen ja Katja Tauriainen myyjä. 

nessa polvessaan menossa 
ja nettiyhteyksissä on pal-
jon valinnan varaa, mok-
kulat toimivat kun ne asen-
netaan kunnolla. Ihmiset 
ovat nykyisin paljon enem-
män kiinnostuneet tieto-
tekniikan asioista ja otta-
vat tarkoin selvää ennen 
lopullista ostopäätöstään. 
Nykyisin liikkeestämme 
saa tietokoneita, tarkoin va-
littua viihde-elektroniikkaa 
ja televisioita, puhelimia 
ja liittymiä sekä huolto- ja 
asennuspalveluita, Puu-
runen laskeskelee liikkeen 
sortimenttejä.

Liikkeessä työskente-
lee tällä hetkellä vakitui-
sesti 6-8 henkilöä. Antenni-
en asennukset työllistävät 
miehiä Kainuusta Lapin-
läänin alueelle asti ja pisto-
keikkoja tehdään myös Ete-
lä-Suomeen saakka. 

– Nykyinen tekniikan 

Voimistelun suurtapahtuma 
Lahdessa 2013

Suomen Voimisteluliitto järjestää kaikille voimisteluseu-
roissa liikkuville tarkoitetun suurtapahtuman Lahdes-
sa 6.-9.6.2013. Sun Lahti -voimistelun suurtapahtumaan 
odotetaan alustavien ilmoittautumisten perusteella 10 
000 - 12 000 osallistujaa ja tuhansia päivittäisiä katsojia.

Voimistelu loistaa Lahdessa neljän päivän ajan: tors-
taista sunnuntaihin. Tapahtumassa pääsee kilpailemaan, 
esiintymään ja viettämään vapaa-aikaa uusien ja vanho-
jen ystävien kanssa. Pääsee testaamaan uusia juttuja, 
liikkumaan ja näyttämään taitoja.

Sun Lahti -suurtapahtuma on uudenlainen koke-
mus monille voimisteluseurojen jäsenille. Suurtapahtu-
mia on monenlaisia: partiolaisilla on omat suurleirinsä, 
suunnistajilla Jukolan Viesti, lentopallon pelaajilla Po-
wer Cup jne. Voimistelun suurtapahtuma on yhdistel-
mä kaikkea tätä!

Kaikki mukaan!
Sun Lahti on kaikille ja kaikenikäisille: tapahtumaan voi 
osallistua koko perheen voimin useammassakin suku-
polvessa.  Suurtapahtumaan osallistujista yli puolet on 
nuoria ja lapsia, vajaa puolet aikuisia. Vanhemmillakin 
on nyt loistava mahdollisuus osallistua lapsen harras-
tukseen ja lähteä mukaan esiintymään lapsen kanssa, 
aikuisten ryhmällä tai vaihtoehtoisesti lapsen ryhmän 
huoltajaksi ja valmentajien/ohjaajien avuksi.

Suurtapahtuma käynnistyy upeilla avajaisilla Lahden 
urheilukeskuksessa ja päättyy Lahden Stadionilla esi-
tettävään tuhansien voimistelijoiden yhteisnäytökseen 
sunnuntaina 9.6.2013. Välissä on tarjolla luokkakilpailu-
ja, esityksiä ulkolavoilla, eri lajien kokeilupisteitä (mm. 
trampoliinit ja temppuradat), upeita näytöksiä Kaupun-
ginteatterilla ja Isku Areenalla sekä joukkuevoimistelun 
MM-kilpailut.

Seuramme valmistautuu suurtapahtumaan
Tämän talven harjoittelu seuramme eri ryhmissä hui-
pentuu Sun Lahti –suurtapahtumaan, jonne lähdemme 
esiintymään usean ryhmän/joukkueen voimin. Lähi-
viikkoina on jokaisen seuran jäsenen aika tehdä päätös 
osallistumisesta tapahtumaan ja ilmoittautua mukaan. 
Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumislomakkeen 
saat lapsesi ryhmän ohjaajalta tai seuran Sun Lahti – yh-
teyshenkilöltä:  Jaana Valkola puh. 040-533 84 29 email 
jaana.valkola@pudasjarvi.fi 

Seuraa myös tapahtumaa netissä www.sunlahti.fi sekä 
tapahtuman Facebook-sivulla.

Tule mukaan ensi kesän huipputapahtumaan!

kehitys on kaikilla osa-alu-
eilla sen verran valtavaa, 
ettei sitä pysty enää yksi 
mies hallitsemaan, eikä tar-
vitsekaan. Meillä on osaa-
vaa henkilökuntaa ja olem-
me jakaneet vastuualueet 
eri henkilöille jotka huo-
lehtivat omista osa-alueis-
taan ja osaavat esitellä asiat 
kansanomaisesti asiakkail-
le. Itse olen ollut antenni ja 
asennushommissa sekä ke-
hitellyt Koillis-Networks 
nettiyhteyttä laajemmaksi. 
Nykyisin se toimii kaikil-
la niillä kylillä missä ovat 
koulut vielä paikoillaan, 
pois lukien Sarakylä. 

Koillis-Tele kiittää kaik-
kia asiakkaitaan kuluneista 
vuosista, ja toivottaa van-
hat ja uudet asiakkaat ter-
vetulleiksi asioimaan liik-
keeseen.

Erkki Riihiaho

Pudasjärven kaupunginhal-
litus pääsi tiistaina 4.12. val-
tuustokauden viimeisen 
budjetin kimppuun ja teke-
mään ehdotusta vaalikau-
den viimeiseen valtuuston 
kokoukseen.  Valtuustokau-
si on päättymässä ja rank-
ka tehtävä kaupungin ta-
louden tasapainottamiseksi 
kantaa hyvää hedelmää. Laa-
ja vuonna 2009 päätetty va-
kauttamispaketti on monilta 
osin muuttanut kaupungin 
toimintaa.  Talous on saatu 
ylijäämäiseksi ja velkaantu-
minen on taittunut. 

Toiminnan muuttuessa 
päätöksenteossakin on todet-
tu tarvetta uudistaa rooleja.  
Niinpä samassa hallituksen 
kokouksessa annettiin myös 
johtamismallille uusi sisältö, 
joka menee vielä valtuuston 
hyväksyttäväksi. Toiminnas-
sa korostetaan valtuutettujen 
tärkeää asemaa koko pitäjää 
ja sen elinvoimaisuutta kos-
kevassa kehittämis- ja aloit-
teentekotyössä.

Vuoden 2013 talousarvio 
päätyy reilun kahden miljoo-

Pudasjärven kaupungin talous on tasapainottunut
nan euron ylijäämään. Vuo-
sikate on noin 4,9 miljoonaa 
euroa, josta katettavien pois-
tojen määrä on 2,7 miljoonaa 
euroa. Verotulojen ennuste-
taan hieman pienentyvän 1,8 
prosentilla eli 400 000 eurolla 
tämän vuoden talousarvioon 
verrattuna. Valtionosuuksi-
en arvioidaan euromääräi-
sesti hieman kasvavan. 

Vuoden 2013 talousar-
viossa verotulot ja valtion-
osuudet ovat yhteensä 58,1 
miljoonaa euroa, edellise-
nä vuonna vastaava sum-
ma oli 57,2 miljoonaa euroa. 
Toimintakate, käyttömeno-
jen ja -tulojen erotus, on -52,5 
miljoonaa euroa, edellisenä 
vuonna -50,7 miljoonaa eu-
roa. Vuosikate on 4,9 miljoo-
naa euroa (v. 2011 5,6). Pois-
tojen määrä on 2,7 miljoonaa 
euroa (v. 2011 2,4). Tilikau-
den tulos on 2,2 miljoonaa 
euroa (v. 2011 3,3). Kaupun-
gin velkamäärä ei kasva.  

Investoinneista vuonna 
2013 keskeisimpänä on uu-
den hirsisen noin 100 lap-
selle tarkoitetun päiväkodin 

valmistuminen.  Kokonais-
kustannus on noin kolme 
miljoonaa euroa, josta osa 
katetaan jo vuonna 2012. Sii-
hen varauduttiin jo vuoden 
2011 tilinpäätöksessä 1,1 mil-
joonan euron investointiva-
rauksella.

Suunnittelun alla on uusi 
hirsinen koulukampus, jon-
ka työt on tarkoitus aloit-
taa ensi syksynä. Investointi 
suunnitteluineen kilpailute-
taan ja rahoitusvaihtoehto-
jen hahmottaminen on lop-
pusuoralla. 

Pudasjärven kaupungin 
taloutta rasittaa suuri mel-
ko huonossa kunnossa ja va-
jaalla käytöllä olevien kiin-
teistöjen määrä.  Tekninen 
lautakunta onkin tasapai-
notussopimuksen hengessä 
käynnistänyt selvitystyön, 
jonka tuloksena alkuvuo-
desta 2013 päätetään käytös-
tä poistettavista ja puretta-
vista kiinteistöistä.  Niiden 
osalta yksityiskohtainen pää-
töksenteko siirtyy uudelle 
valtuustolle.

Valtuustokausi päättyy 

toiveikkaissa merkeissä sen 
suhteen, että Pudasjärvel-
lä on näytetty esimerkilli-
sesti toteen se, että valtuus-
ton ja kaupunginhallituksen 
päätöksin voidaan toimintaa 
muuttaa ja taloutta korjata. 
Siihen tarvitaan lujaa yhteis-
henkeä ja päättäväistä poliit-
tista johtajuutta. 

Monissa talouden tasapai-
nostussopimuksessa määri-
tellyissä tehtävissä ja toimin-
nallisissa muutoksissa on 
onnistuttu. On myös joudut-
tu tarkistamaan suuntaa ja 
askellusta joiltain osin. Kun-
talaisilta saatu palaute kuvaa 
hyvin asioiden monia puo-
lia ja kunnan toiminnallis-
ten muutosten vaikutusten 
kirjoa.  Tähän uusi valtuusto 
pureutuu uudessa valiokun-
tamallissa, jossa keskeisenä 
on kuntalaisten ja elinkeino-
jen edustajien kuuntelemi-
nen ja koko alueen elinvoi-
maisuuden kohentaminen. 

Heimo Turunen 
kaupungilta tulleen 
tiedotteen pohjalta 
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Hirvaskosken 
koululaisten myyjäiset

Hirvaskosken koululla lauan-
taina 1.12. pidetyissä myyjäi-
sissä kerättiin varoja koulun 
leirikoulurahastoon.  Myyjäi-
set keräsi paikalle runsaasti 
ostajia. Kysytyimpiä tuottei-
ta olivat kotileivonnaiset ja ai-
dot ruisleivät, joita oppilaat ja 
oppilaiden vanhemmat oli yh-
dessä leiponeet. 

– Koululaisille ja henki-
lökunnalle tämä on normaa-
li työpäivä. Oppilaat järjeste-
levät ja auttavat myyjäisten 
pikkuaskareissa, jotta kaikki 
saadaan onnistumaan. On so-
vittu, että myyntitapahtuma 
alkaa tasan kello 12, josta il-
moitetaan kellon soitolla tääl-
lä sisätiloissa. Näin varmiste-
taan kaikille aikaa katseluun 
ja tuotteisiin tutustumiseen 
ennen varsinaisen myyntityön 
alkamista. Suoralla myynnillä 
ja arpajaisilla kerätyt varat si-
joitetaan leirikoulurahastoon, 
johon osallistuvat 3. – 6. luok-
kalaiset myöhemmin kevääl-
lä.  Ilman oppilaiden ja hei-

Koulun rehtori Jukka Lehto kilisytti myyjäiset avatuksi.

dän vanhempiensa arvokasta 
työpanosta näiden myyjäisten 
järjestäminen ei olisi onnistu-
nut, kertoi koulun rehtori Juk-
ka Lehto.

Hirvaskosken koululla on 
tänä lukuvuonna 65 oppilas-
ta. Koulupiirin raja yltää Puo-
langan ja Taivalkosken rajojen 
kautta Pintamon Myllyvaaran 
kautta Iinattijärvelle, josta Ro-
jolan kautta liki Kurenalus-
taa.  Pisin oppilaiden välinen 
etäisyys on 70 km mutta kes-
kimääräinen kuljetusmatka 16 
km oppilasta kohti.

– Koulun tulevaisuus näyt-
tää tällä hetkellä hyvältä. Op-
pilaita tulee suunnilleen sa-
maa tahtia kouluun kuin 
sieltä siirtyy yläasteelle. Tänä-
kin syksynä koulupiirin alu-
eelle on syntynyt uusia lapsia, 
joten uskoisin että hyväkun-
toinen koulu tulee säilymään 
tässä vielä pitkään, Jukka Leh-
to toteaa.

Terttu SalmiMyös pikkuväki tutki tarkasti arpajaispöydän tarjontaa.

Arpajaistarjontaa oli runsaasti ja lahjoittajien käsi oli 
ollut antoisa.

Myyntipöydissä oli kotileivonnaisia ja aitoja ruisleipiä 
kymmenittäin.

Väinö Ylitalo oli ahkera arpamyyntipöydän takana.

Mielenterveysyhdistys Ka-
jastus syyskokous oli tiistai-
na 27.11. Puheenjohtajana 
jatkaa Kari Juntunen, samoin 
jatkaa hallitus kokoonpanos-
sa Ari Tapper, Arja Tuovila, 
Asmo Herva, Jaakko Tuovila 
ja Pirjo Riihiaho.

Syyskokouksen keskuste-
luissa nousi erityisesti esiin 
se, miten vapaaehtoinen mie-
lenterveystyö tai toimintoihin 
osallistuminen saataisiin kiin-
nostaviksi. Miten jäseniä in-
nostettaisiin ja palkittaisiin 
vastineeksi kahdeksan euron 
vuosijäsenmaksusta.

Yksi ajatus oli tarjota jä-
senetuna kyydit pienille reis-
suille lähialueen kohteisiin. 
Toimistolla Osviitassa (Kaura-

Kajastuksessa tapahtuu
lantie 3) otetaan vastaan ehdo-
tuksia reissupaikoista.

Toimintaryhmiä on mah-
dollista perustaa lisää hyväk-
sytyn talousarvion puitteissa. 
Jos sinulla on idea, ja olet kiin-
nostunut ryhmänohjauksesta, 
niin tervetuloa! Jatkossa ryh-
mänohjaajille maksetaan pien-
tä kulukorvausta työstään.

Tänä vuonna Kajastus ni-
mesi ansioituneiksi vapaaeh-
toistoimijoiksi Pirjo Riihiahon 
ja Ari Tapperin. Palkkiosukat 
lämmittävät kauan.

Yhteystietoja ja toiminta-
kalenteri löytyvät Kajastuksen 
kotisivuilta nettiosoitteessa 
http:/sites.google.com/site/
kajastusry.

Pirjo Riihiaho

Poukama-muotoilukilpailua on jatkettu vuoden lop-
puun. Maaseudun Sivistysliiton ja Kalajoen ammatti-
opiston luotsaama valtakunnallinen muotoilukilpailu 
etsii uusia, oivaltavia tuotteita ja tuotekonsepteja käsi-
työläisten ja artesaanien valmistettavaksi. Tuotesuun-

nittelukilpailun lähtökohtana on kalasta, kalannahkasta 
tai kalastusperinteestä kumpuavat ideat.

Palkintosumma on yhteensä 10 000 euroa.  Kilpailu-
ohjeet löytyvät Poukama-hankkeen nettisivuilta: 
www.poukama.eu kohdasta Muotoilu-Poukama.

Sanna Ala-Nikula
projektikoordinaattori

Vielä ehtii Poukama-
muotoilukilpailuun Syötteen matkailuväki järjestää Joulumarkkinat Iso-

Syötteellä lauantaina 8.12. klo 14.00 - 18.00, Syöte Shopin 
alapuolella olevalla parkkialueella.

Markkinoilla on tarjolla jouluisen tunnelman lisäksi, 
hyvää syötävää, arvontaa, kilpailuja ja paikallisten taita-
jien esittämää ohjelmaa. Markkinoilla on mahdollisuus 
kokeilla myös huskyvaljakon kyytiä tai poroajelua, ja 
Joulupukki on luvannut myös käydä vierailulla.

Ennen kaikkea markkinoilta voi tehdä hyviä han-
kintoja ja löytöjä pukinkonttiin. Mukana on paikallisia 
yrittäjiä tarjoamassa omia palveluitaan ja tuotteitaan. 
Syötteen matkailuväki toivottaa kaikki tervetulleiksi 
Joulumarkkinoille.   

Rauno Kurtti

Jouluista 
markkinameininkiä 
Syötteellä 8.12.2012
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Seurakuntakodin rippikou-
lusalissa kokoontui torstai-
iltana 29.11. joukko iloi-
sia Maa- ja Kotitalousnaisia 
vuotuiseen syyskokoukseen. 
Mukaansa he olivat saa-
neet pari urhoakin Pudasjär-
ven Maamiesseuran puolel-
ta. Alkukahvittelun jälkeen 
puheenjohtaja Anne Väyry-
nen avasi kokouksen, jon-
ka puheenjohtajaksi valittiin 
Ritva Ronkainen ja sihtee-
riksi Irma Illikainen. Johto-

Maa- ja kotitalousnaisilla vilkasta toimintaa
Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisista Anne Väyrynen, Ritva Ronkainen, Leila Tauriainen, Terttu Laakkonen, 
Anneli Korhonen, Anna-Maria Lammela, Eeva Mäntykenttä ja Tuula Tauriainen syyskokouksessa.

Veli Liehu ja Matti Rantala muistelemassa Pudasjärven Maamiesseuran toimintaa.

kunnan erovuorossa olleet 
Tuula Tauriainen ja Maila 
Sankala valittiin uudelleen. 
Airi Pelttari ja Pauli Rinne 
tulivat valituiksi uudelleen 
toiminnantarkastajiksi, sekä 
heille varahenkilöiksi Tai-
na Holmström ja Maire Ko-
samo. Jäsenmaksu pysyi en-
nallaan.

Toiminta Maa- ja Kotita-
lousnaisilla on ollut hyvin 
monipuolista ja niinpä en-
sivuoden toimintasuunni-

telmakin sisälsi tuttujen ko-
tiseutujuhlakahvituksen, 
sienikurssin, ohjatun kunto-
salivuoron ja pikkujoulun li-
säksi monta uutta tapahtu-
maa läpi vuoden. Tulevista 
tapahtumista mainittakoon 
helmikuussa Naisvoimaa-
päivä ja kesäkuussa Impin 
päivän suvikävely Syötteel-
lä.

Kokouksessa päätettiin 
jatkaa Maaseudun sivistys-
liiton Koti maalla –hankkeen 

kanssa palstaviljelyn ohjauk-
seen ja kansainvälisen ruo-
kakurssiin liittyvää yhteis-
työtä.

Pudasjärven Maamies-
seuran nykyisen kahdeksan 
jäsenisen hallituksen alkuai-
kojen toimintaa muistelivat 
”esimies” Veli Liehu ja ”kir-
juri” Matti Rantala.

- Pudasjärven Maamies-
seura on toistasataa vuot-
ta vanha yhdistys. Maa-
miesseuran kokouksessa 
on perustettu muun muas-
sa Osuuspankki, aikoinaan 
toimineet Osuuskassa sekä 
Osuuskauppa. Maamiesseu-
ra on ollut mukana järjestä-
mässä myös maatalousnäyt-
telyitä, kertoi Rantala.

- Pudasjärven Maamies-
seuralla oli käytössä yh-
teistraktori karhineen ja vält-
teineen, joka oli maatilojen 
käytössä yhden isännän aja-
mana, tiesi kertoa Veli Lie-
hu.

Maamiesseuroilla on ole-
massa myös omia rakennuk-
sia ympäri pitäjää. Nykyisin 
Pudasjärven Maamiesseu-
ran toiminta on vähäistä, 
mutta kuitenkin yhdistys 
kokoontuu säännöllisesti.

Terttu Salmi

VIISAASTI VERKOSSA
Viisaasti verkossa tieto- ja neuvontapalvelu on avointa, mak-
sutonta nuorille ja heidän perheilleen suunnattua palvelua, 
jonka tavoitteena on taata tiedonsaannin tasavertaisuus kai-
kille nuorille heidän elämäntilanteestaan, etnisestä taustas-
taan, sukupuolestaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riip-
pumatta.  Erityistä huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin ja 
nuoriin, joilla on erityistarpeita. Nuorten tieto- ja neuvonta-
palvelupisteessä kirjastotalon Suomi-kodilla sekä seutunappi.
fi - sivustolla joulukuun 2012 teemana on viisaasti verkossa. 
Netissä pätevät samat lait ja käyttäytymissäännöt kuin muu-
allakin. Verkossa liikkuessasi sinun kannattaa muistaa, etteivät 
kaikki ole liikkeellä rehellisin tarkoituksin. Huolehdi koneesi 
ja kännykkäsi tietoturvasta ja suojauksista. Älä luovuta sala-
sanojasi ulkopuolisille äläkä kerro henkilö- tai yhteystietojasi 
netin yhteisöpalveluissa. 
Toisen henkilön tekemän teoksen käyttäminen ja levittämi-
nen ilman lupaa on laitonta. Esimerkiksi kirjoitukset, valoku-
vat ja videot ovat teoksia. On laitonta levittää tai ladata mate-
riaalia, johon sinulla ei ole tekijänoikeuksia. Netissä on paljon 
vanhaa, harhaanjohtavaa ja vääristeltyä materiaalia. Suhtaudu 
varoen netistä löytämääsi aineistoon. Älä itsekään levitä pe-
rättömiä juoruja keskustelupalstoilla tai omilla sivuillasi.

Nettituttavat 
Internetissä kuka tahansa voi luoda itselleen uuden henki-
löllisyyden. Nettituttaviin kannattaa aina suhtautua varauk-
sella. Valitettavasti jotkut tekeytyvät muuksi kuin ovat, jotta 
saisivat rahaa tai kontaktin nuoreen ihmiseen. Suostu tapaa-
maan nettituttava vain, jos sinulla on hyvä syy luottaa häneen. 
Jos tapaat uuden nettitutun, sovi tapaaminen julkiselle pai-
kalle, kerro tapaamisesta jollekin tai ota joku kaveri mukaasi. 
Älä suostu tapaamiseen kahden kesken. Lopeta yhteydenpi-
to ihmisen kanssa, joka haluaa sinusta vähäpukeisia kuvia tai 
haluaa tavata kahdestaan. Verkkoyhteisöt järjestävät toisinaan 
miittejä eli tapaamisia, joissa verkkotuttavat voivat kohdata 
toisiaan kasvotusten. Miittejä on erikokoisia ja osallistujamää-
rä voi kasvaa suureksikin. Jos järjestät itse miitin, ota selvää 
järjestäjän vastuista etukäteen.

Tietoturva 
Mitä tahansa linkkiä ei kannata klikata sivuilla, jotka vaikut-
tavat vähänkään epäilyttäviltä. Huolehdi, että koneessasi on 
ajantasainen virustorjuntaohjelma ja palomuuri ennen kuin 
avaat nettiyhteyden. Asenna päivitykset käyttöjärjestelmääsi 
ja käyttämiisi ohjelmiin säännöllisesti. Jos et itse osaa tehdä 
näitä päivityksiä, pyydä apua vanhemmiltasi tai joltain muul-
ta osaavalta tutulta. 
Vaihda salasanasi vähintään kolmen kuukauden välein. Keksi 
salasana, jota ei ole helppo arvata. Esimerkiksi oma lempinimi 
tai lemmikin nimi ovat huonoja salasanoja. Hyvässä salasanas-
sa on myös numeroita ja erikoismerkkejä. 
Voit saada roskapostiviestejä, joilla pyritään huijaamaan rahaa 
tai levittämään viruksia. Älä avaa viestiä, jonka lähettäjää et 
tunne tai jota ei ole kirjoitettu suomeksi. Älä avaa edes tutun 
lähettämää viestiä, jos otsikko vaikuttaa omituiselta.

Materiaalin julkaiseminen 
Kaikki tekstit, kuvat ja videot, joita julkaiset verkossa, näky-
vät mahdollisesti koko maailmalle. Harkitse, minkälaisia ku-
via julkaiset itsestäsi tai läheisistäsi. Kuka tahansa voi kopioi-
da kerran julkaisemasi kuvan tai tekstin omalle koneelleen ja 
levittää sitä edelleen, vaikka olisit sen itse verkosta poistanut. 
Älä koskaan julkaise kuvia muista ihmisistä ilman lupaa. Vää-
rissä käsissä kuvat tai kirjoitukset saattavat levitä, niitä voi-
daan muokata ja käyttää esimerkiksi kiusaamisen välineenä. 
Vanhat kuvat, videot tai mielipidekirjoitukset saattavat tul-
la sinua vastaan myöhemmin ikävässä tilanteessa tai väärässä 
asiayhteydessä. Jos et kehtaisi näyttää jotakin kuvaa itsestä-
si vanhemmillesi, miksi laittaisit sen nettiin miljoonien ihmis-
ten nähtäväksi?

Netti- ja peliriippuvuus 
Koneen äärellä kuluu helposti aikaa, varsinkin pelatessa tai 
sosiaalisen median palveluissa, kuten facebookissa. Joillakin 
pelaaminen ja virtuaalimaailman houkutukset kasvavat niin 
suuriksi, että tavallinen elämä kärsii siitä. Ongelma ei ole net-
ti sinänsä vaan se, että arkielämän tehtävät ja ihmissuhteet 
unohtuvat, jos ei halua pois-
tua koneen äärestä. Muistakin 
harrastuksista ja kavereista 
kannattaa pitää kiinni, vaikka 
netissä tuntuisi olevan paljon 
mielenkiintoista sisältöä ja te-
kemistä

Tarja Väisänen
vapaa-aikaohjaaja/
nuorisopalvelut

Suomen Lukiolaisten Liiton 
Pohjois-Suomen Piiri valit-
si perjantaina 30.11. pide-
tyssä piirikokouksessaan 

Annika Juurikka Pohjois-Suomen lukiolaisten johtoon
on hyvin opettajakohtais-
ta, mitä kursseja voi tenttiä 
ja miten tenttiminen käytän-
nössä tapahtuu.

-Jokaisella lukiolla tuli-
si olla yhtenäiset käytänteet 
siitä, mitä kursseja saa tent-
tiä ja mitä ei. Lukuaineissa 
tenttimistä ei yleensä suo-
sitella, mutta jotkut koulut 
ovat myös taito- ja taideai-
neiden tenttimistä vastaan. 
Opiskelijoiden välistä eriar-
voisuutta vähennetään laa-
timalla tenttimiselle kunnon 
raamit tämänhetkisten lu-
kiolain parin lausahduksen 
sijaan, toteaa tuleva puheen-
johtaja Juurikka.

(ht)

piirin puheenjohtajaksi pu-
dasjärveläisen Annika Juu-
rikan Oulun Lyseon lukios-
ta ja varapuheenjohtajaksi 
oululaisen Iina Jaaran Kar-
jasillan lukiosta. Hallituk-
seen kuuluu lisäksi kahdek-
san jäsentä.

Kurssien tenttimiseen 
yhtenäiset säännöt
Piirikokoukseen osallistu-
neet lähes 30 lukiolaista esit-
tävät yhtenäisempiä sääntö-
jä lukiokurssien tenttimiseen 
eli itsenäiseen suorittami-
seen. Tenttiminen on monen 
opiskelijan pelastus ylioppi-
laskirjoitusten lähestyessä, 

jos kurssien määrä ei näytä 
täyttävän vaadittua kurssia. 
Tenttiminen on hyvin ylei-
nen käytäntö joissain kou-
luissa, toisissa siitä on hädin 
tuskin kuultukaan ja käytän-
tö on vielä varsin lapsenken-
gissä. 

-Tenttimisen mahdolli-
suus voi tehdä lukiosta mo-
nille mieluisamman vaih-
toehdon, kun itselle helpot 
aineet voi suorittaa ilman 
turhaa tunneilla istumista, 
toteaa piirin puheenjohtajak-
si valittu Annika Juurikka.

Tenttimisestä ja sen vaa-
timista näytöistä opiskelija 
sopii kyseisen kurssin opet-
tajan kanssa. Tästä johtuen 
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Aittojärven koululle ke-
rääntyi torstai-iltana 29.11. 
parinkymmenen kiinnos-
tuneen kyläläisen joukkio 
kuulemaan kun Pudasjär-
ven laajakaistaselvityksen 
projektipäällikkö Jari Jus-
sila esitteli nykyisiä yhte-
yksiä mo¬ninkertaisesti 
nopeam¬man valokuitu-
verkon, joka mahdollistaa 
vaati¬vimpienkin sähköis-
ten palvelujen käyttämisen 
salaman nopeudella.

Nopea laajakaistayhteys 
tuo kotiin palveluita, joita ei 
ole ennen kuviteltu olevan 
olemassakaan. 

Kairan Kuitu Verkko-
osuuskunnan tavoitteena on 
rakentaa huippunopea kui-
tuverkko koko Pudasjärven 

Aittojärvellä edettiin valokuidun vauhdilla

Jari Jussila vastailemassa kyläläisten kysymyksiin.

alueelle kolmessa vuodes-
sa valtion tuella kansallisen 
Laajakaista 2015 -hankkeen 
mukaisesti.

Runkoverkkoa pitää ra-
kentaa noin 740 km ja liit-
tymäkaapelointia noin 430 
km. Jussilan mukaan liitty-
miä tulisi olemaan noin 1500 
kappaletta.

Valokuidulle rakennet-
tu laajakaistayhteys on no-
peudeltaan ja toiminta-
varmuudeltaan vertaansa 
vailla. Sen toimintaan ei vai-
kuta sääolot eikä sijainti, 
tämä tekniikka toimii pitkäl-
le tulevaisuuteen. Valokui-
tuliittymällä myös kiinteis-
tön arvo nousee.

Valokuituyhteyden avul-
la korvataan perinteinen pu-

Aittojärveläisiä kuuntelemassa nopean laajakaistayhteyden esittelyä.

helin- ja nettiyhteys sekä 
kaapeli-, antenni- ja satel-
liitti –TV. Uudet Internet-
palvelut tekevät arjesta hel-
pompaa ja tuovat samalla 
viihdettä elämään

-  Voimme jutella lapsien, 
vanhempiemme, ystävien, 
tuttujen, terveydenhoitajien, 
lääkärien ym. kanssa kas-
votusten silmästä silmään. 
Aivan kuin he olisivat ihan 
tässä vieressä, innosti Ritva 
Kinnula kuulijoita.

- Kaikki liittyjät ovat 
osuuskunnan täysivaltaisia 
jäseniä ja päättävät yhdes-
sä sen toiminnasta ja menet-
telytavoista. Osuuskunnan 
liittymismaksu on 100 euroa 
ja kuukausimaksu 50 euroa 
kuukaudessa ja osuusmak-

su laskutetaan vasta sitten, 
kun kyseisen alueen raken-
taminen on käynnistynyt 
ja kuukausimaksut alkavat 
pyörimään vasta sitten kun 
yhteys toimii, rauhoitteli 
Jussila kyläläisiä, jotka huo-
lestuneina empivät sijoitus-
taan, mikäli hanke ei toteu-
dukaan.

Kyläläisten innostus asi-
aan oli Jari Jussilalle yllättä-
vää ja se innosti jatkamaan 
hankkeen edistämistä. Hän 
oli hyvin tyytyväinen Aitto-
järven iltaan. Allekirjoitettu-
ja sopimuksia lähti Jussilan 
mukaan kymmenkunta ja 
tyhjiä kaavakkeita jokaiseen 
kotiin täytettäväksi.

Terttu Salmi

Pudasjärven kaupungin-
hallitus loi tiistain 4.12. ko-
kouksessaan sisällön uu-
delle valiokuntamallille. 
Lopullisen päätöksen asi-
assa tekee joulukuun val-
tuusto. Pitkän valmistelun 
ja tiiviin yhteisen pohdin-
nan seurauksena on saa-
tu valmiiksi esitys uudeksi 
hallintosäännöksi.  Se nojaa 
valtuuston yksimieliseen 
päätökseen valiokuntamal-
lin käyttöönotosta.

Kaupunginhallituksen 
päätöksenteon pohjana oli 
esitys hallintosäännöstä, 
jossa uusi valtuusto aloit-
taa työskentelyn jakautu-
malla asioiden valmistelua 
ja sisäistä työskentelyään 
varten kolmeen valiokun-
taan: alueyhteistyön ja elin-
voiman valiokunta, hy-
vinvointivaliokunta ja 
elinympäristövaliokunta.

Valtuuston varapuheen-
johtajia valitaan nykyisen 
kahden lisäksi kolmas, kul-
lekin varapuheenjohtajalle 
tulee oma valiokunta joh-
dettavaksi. 

Kuhunkin valiokuntaan 
valitaan 11 jäsentä, jotka 
ovat valtuutettuja ja vara-
valtuutettuja. Kaupungin-
hallituksen jäseniä ei ni-
metä valiokuntiin, mutta 

Valtuuston valiokuntamallille synnytettiin sisältö
puheenjohtajalla ja kau-
punginjohtajalla on oikeus 
osallistua kaikkien valio-
kuntien kokouksiin, myös 
kaupunginhallituksen 
edustaja voidaan lähettää 
osallistumaan valiokunta-
työhön, mutta ei jäseneksi.

Valiokuntien työsken-
telyä ohjaa myös toiminta-
sääntö. Siinä määritellään 
valiokuntien tehtäväksi 
valmistella yhteistoimin-
nallisesti eri asioissa aloit-
teita ja ehdotuksia niin, 
että päätettävien asioiden 
valmistelussa käytetään 
mahdollisimman laajas-
ti päätöksien vaikutuksi-
en arviointia jo etukäteen. 
Näitä voi olla esimerkik-
si kylävaikutuksien, yritys-
vaikutuksien tai lapsivai-
kutuksien arviointi.

Tätä ennakkoarvioin-
nin tehoa lisätään ottamal-
la käyttöön Osallistuvan 
budjetoinnin –menettely-
tapa, jota ei ole vielä aiem-
min Suomessa kokeiltu. Se 
on kuitenkin laajasti maa-
ilmalla tunnettu ja käy-
tetty menettelytapa, jolla 
kuntalaiset ja eri asukas-
ryhmät, kyläalueet ja elin-
keinot pääsevät aiempaa 
paremmin vaikuttamaan 
kunnan budjetin ja toimin-

tasuunnitelmien sisältöön 
ja kehitykseen. Koska osal-
listuva budjetointi menet-
telytapana on uusi, Pudas-
järvi haastaa menetelmää 
kehittämään sekä Kunta-
liiton että erityisesti Tam-
pereen yliopiston, joka 
muutenkin on syvästi pe-
rehtynyt kuntien toiminta-
tapojen ja toimintaympäris-
tön muutoksiin. 

Valiokunnilla  
laajasti tehtäviä
Hyvinvointivaliokunta en-
nakoi, seuraa ja tekee suun-
nitelmia ja aloitteita kunta-
laisten ja eri väestöryhmien 
hyvinvointitarpeiden ot-
tamiseksi huomioon kun-
nan kehittämisessä. Hy-
vinvoinnin lisääntyminen, 
kuntalais- ja asiakastyyty-
väisyyden edistäminen ja 
tulevaisuuden kehitykseen 
positiivinen vaikuttaminen 
ovat hyvinvointivaliokun-
nan erityistehtäviä.

Alueyhteistyön ja elin-
voiman valiokunta toimii 
asukkaiden, kylien ja elin-
keinojen toimintaedelly-
tysten vahvistamiseksi. Sen 
tehtävänä on nimenomaan 
Osallistuvan budjetoin-
nin kehittäminen. Eri kyli-

en yhteistyön kehittäminen 
ja vapaa-ajan asukkaiden 
ottaminen mukaan kau-
pungin kehittämissuun-
nitteluun ja päätöksente-
on valmisteluun on myös 
uusi, painotettu näkökul-
ma. Valiokunnan tehtävä-
nä on myös ennakoida tu-
levaisuuden kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä ja edis-
tää sen suuntaista päätök-
sentekoa.

Elinympäristövaliokun-
nan toiminta painottuu tur-
vallisen ja viihtyisän ym-
päristön kehittämiseen. 
Maapolitiikan merkitys 
kasvaa uusiutuvien luon-
nonvarojen käytön lisään-
tyessä ja maaseutumaisten 
kuntien elinvoimaisuuden 
lisääntymiselle luodaan 
uusia edellytyksiä. Erityise-
nä tehtävänä valiokunnalla 
on lähiruuan käytön moni-
puolistaminen ja lisäämi-
nen sekä ekologisuuden 
edistäminen laajasti kau-
pungin toiminnassa. 

Valtuusto päättää lopul-
lisesta hallintosäännön si-
sällöstä ja valiokuntien 
toimintaohjeesta kokouk-
sessaan 13.12.

Heimo Turunen 
kaupungilta tulleen 
tiedotteen pohjalta

Pudasjärven kaupunki juhlii itsenäisyyspäivää tors-
taina 6.12. Päivän juhlallisuudet alkavat klo 10 Juma-
lanpalveluksella, joka pidetään Pudasjärven kirkos-
sa. Jumalanpalveluksen jälkeen on seppeleiden lasku 
sankarihaudoille ja siirtyminen kirkkokahville seura-
kuntakeskukseen. Itsenäisyysjuhla alkaa seurakun-
takeskuksessa klo 12.15. Juhlapuheen pitää Pohjois-
Pohjanmaan aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu 
Savolainen.

Juhlassa ojennetaan Rajaseutuliiton huomionosoi-
tukset Vuoden Rajakunnaksi valitun Pudasjärven 
ansioituneille kuntalaisille. Kaikkien huomionosoi-
tuksen saaneiden nimet julkistetaan juhlassa. Huomi-
onosoituksen saa kahdeksan kuntalaista tai yhteisöä. 

(ht)

Rajaseutuliiton 
huomionosoituksia 

jaettavana 
itsenäisyysjuhlassa
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Kukka- ja hoivapalvelu Na-
tural on kehon ja mielen hy-
vinvointiin, sekä kukka- ja 
puutarha-alaan erikoistunut 
uusi yritys Pudasjärvellä.

Pudasjärviset sukujuuret 
omaava Maria Outila käväi-
si syntymässä Ruotsissa, jos-
ta muutti lapsena vanhem-
piensa mukana Ouluun ja 
suoritti lukion jälkeen lasten 
ja nuorten hoitoon ja kasva-
tukseen  suuntautuneen lä-
hihoitajatutkinnon. Lähihoi-
tajan tutkinnon lisäksi hän 
opiskeli OAKK:n hierojakli-
nikalla hierojaksi. Kumpaa-
kin työtä tehtyään Outila to-
tesi, että jotain vielä puuttuu 
ja opiskeli kukka- ja puutar-
hakaupan puutarhuriksi.

- Olen valmistunut kol-
meen eri ammattiin ja nyt 
olen yhdistänyt ne kaik-
ki avaamalla oman liikkeen 
marraskuun alussa. Tarjo-

Kukka ja Hoivapalvelu 
Natural aloitti toimintansa

Maria Outila tarjoaa liikkeessään monipuolista, hyvää oloa tuovia palveluita.

an klassista- ja aromatera-
peuttista hierontaa, reikihoi-
toa, turvehoitoja ja erilaisia 
kukkapalveluita. Turvehoi-
dot ovat vielä hieman vierai-
ta täällä, mutta niitä on nyt 
alettu kyselemään eneneväs-
sä määrin.  Klassista- ja aro-
mahierontaa tilataan ihan 
mukavasti, Outila kertoi.

Luonnosta ja luonnossa 
liikkumisesta pitävä Outi-
la kerää kransseihin ja myös 
muihin kukkasidontatöihin 
käytettävät luonnonmateri-
aalit itse.

- Kukat tilaan Kukkatu-
kusta tarpeen mukaan ja 
kukkasidontatöillä on vii-
kon toimitusaika.Kransseja 
teen varastoonkin, koska ne 
säilyy hyvin ulkona,  valmis-
tamistani kransseistani suu-
rin osa menee tällä hetkellä 
Ouluun myyntiin. Ajatukse-
na on oma hyötypuutarha, 

jossa voi kasvattaa sidon-
tatöihin tarvittavia kasveja. 
Luonnolla on paljon annetta-
vaa meille ihmisille ja luon-
non antimien hyödyntämi-
nen mm. terveydenhoidossa 
on lähellä sydäntäni ja sik-
si käytän mahdollisimman 
paljon luonnon ja luonnon-
mukaisia aineita sekä aines-
osia kaikissa töissäni ja pyrin 
kaikessa toimimaan luontoa 
kunnioittavasti, Outila huo-
mautti.

Kukka- ja hoivapalvelu  
Natural on aikeissa aloittaa 
myös liikkeille ja yksityisil-
le suunnatun kukkaistutus- 
ja suunnittelupalvelun  sekä 
hautakukkapalvelun, jos-
ta asiakas voisi tilata ha-
luamansa kesä-/syysistu-
tuksen suoraan haudalle 
toimitettuna.

Erkki Riihiaho

Kolmannen kerran järjestetyt 
Pudasjärven työkeskuksen 
joulumyyjäiset herättivät jäl-
leen myyjäisperinteen eloon 
torstaina 22.11. Tarjolla oli 
ohjaajien avustuksella kehi-
teltyjä tuotteita. Myytävien 
tuotteiden valmistajia ilah-
dutti se, että työkeskuksen 
ulkopuoliset ihmiset olivat 
kiinnostuneita tulemaan kat-
selemaan, ihailemaan ja os-
tamaan työkeskuksen väen 
valmistamia töitä. Tuotteet-
han ovat luotu tuottamaan 
iloa, ja iloisiahan ovat itse 
töiden tekijätkin. Myyjäi-
set ovat jokaiselle henkilölle 
työkeskuksessa suunniteltu 
projekti, jonka eteen jokai-
nen puurtaa omilla taidoil-
laan ja voimillaan. Tuotteet 
valmistuvat myyntipöydille 
työkeskuksessa työssäkäy-
vien asiakkaiden omien kä-
sien kautta ohjaajien ohjeis-
tuksella ja tuella.

Osa tuotteista on suunni-
teltu ja valmistettu jo aiem-
min pidemmän ajan kulues-
sa, hitaasti ja pienin askelin. 
Ehkä jopa useasti purkaen, 
mutta kuitenkin edeten lo-
pulta valmiiksi asti. Suurin 
osa joulumyyntiin tehdyistä 
tuotteista valmistuikin myy-
jäisiä edeltävien viimeisten 
viikkojen aikana. Keskuksen 
ohjaajan roolissa toimiessa-
ni voin jälleen todeta ilolla 
katselevani, kuinka jokainen 
työkeskuksen asiakas omal-
ta osaltaan osallistui ryh-
mässä myytävien tuotteiden 
valmistusprosessiin. Näis-
tä kävivät hyvin kaupaksi 
muun muassa persoonalliset 
perinnetontut. Tonttumuorit 
valmistuivat paperisilpus-
ta keitetystä massasta, jos-
ta muotoiltiin tontulle pää ja 
kädet. Vartalon se sai pahvi-
rullasta, hiukset ja letit ku-
delangoista sekä hienot asut 
lahjoituksena saaduista kan-

Työkeskuksen joulumyyjäisissä iloinen tunnelma
kaista. Siis kokonaan kierrä-
tysmateriaalista. Jokaiselle 
joulutontulle luotiin oma il-
meensä ja tekijöidenkin mie-
lestä jokainen tonttu on oma 
persoonansa. He toivovat-
kin, että ne tuovat iloa nii-
den ostajille ja saajille, sillä 
olemme puhaltaneet niihin 
hengen ilolla ja lämmöllä.

Käytämme työkeskuk-
sessa hyödyksi kaikenlaista 
kierrätysmateriaalia. Emme-
hän halua heittää hukkaan 
materiaalia, josta voi luoda 
iloa tuovia koriste-esineitä. 
Kun antaa ideoiden kukkia, 
monenlaisesta voi luoda uu-
sia ja hyödyllisiä tuotteita. 
Yksi käyttämistämme perus-
materiaaleistamme on paju, 
jota on kaikkien saatavilla. 
Pajusta valmistuu ohjaajan 
avustuksella asiakkaiden kä-
sissä mitä taidokkaimpia ko-
risteita, kuten pajukehikko-
ja, tauluja ja palloja. 

Työkeskuksen asiakkail-
takin löytyy monipuolisia 
piilossa olevia taitoja, kun 
vain ohjaaja osaa vetäistä oi-
keasta narusta. Jokainen asi-
akas osaa jotain, kun vain 
hänelle annetaan siihen ti-
laa ja mahdollisuus. Oli se 
sitten vaikkapa musiikin 
avulla viihdyttämistä muun 
ryhmän touhutessa muuta. 
Tiimityönä syntyikin myy-
jäisiin paljon myyntituottei-
ta, jotka kävivät hyvin kau-
paksi. Näistä esimerkkinä 
myös pitkin syksyä kortti-
ryhmässä aherretut perintei-
set joulukortit, joista jokai-
nen kortti on ainutlaatuinen. 
Näitä kävivät myyjäisissä 
useampi, jopa itse tekijätkin, 
hipelöimässä ja tuumaamas-
sa, miten kukin on osaltaan 
ottanut osaa yhteiseen pro-
jektiimme.

Kokonaisuudessaan jou-
lumyyjäispäivä oli antoisa 
meille kaikille työkeskukses-

sa ahertajille, ja väkeä kävi-
kin paikalla ilahduttavasti. 
Parhaimmat kiitokset kai-
kille myyjäisissämme kävi-
jöille, sillä te ilahdutitte päi-
väämme ja loitte meille intoa 
tulevien myyjäistapahtumi-
en järjestämistä varten. Ter-
vetuloa muinakin päivinä 

tekemään löytöjä, sillä tuot-
teita on myytävänä kaiken 
aikaa.

Kaarina Nevanperä

Anna- Kaisa  Häkkinen (oi-
kealla) pääsi vuorollaan 
esittelemään ja myymään   
työkeskuksen asiakkaiden 
valmistamia   ovikransse-
ja    ja joulukortteja  myy-
jäisissä  vierailevalle, Liisa 
Asikkalalle.

Antti Peltoniemi  ja hänen taidepiirissä maalaamia tau-
luja joita hän omakohtaisesti esitteli ja  kauppasi  myy-
jäisvieraille.

Käsityöryhmän  erilaisten taitojen ja käsien kautta  val-
mistui myyjäisiin monenlaisia  visuaalisuutta ilmentä-
viä tuotteita.

Anja Ilves ja Antti Tolkkinen ottivat  hoitaakseen pe-
rinnetonttujen esittelyn ja  niiden myyntimenestyksen.

Pitkin syksyä korttiryhmän  tuotoksena  valmistuneet 
persoonalliset  taidekortit  kävivät myyjäispäivänä hy-
vin kaupaksi

Luonnosta saatu paju on 
materiaali josta voi  as-
karrella  luovuutta käyttä-
en mitä monimuotoisem-
pia koristeita.
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Sun Sweet 
LUUMU
200 g (7,50 kg) 
kivetön

300
Ilman korttia ja yksittäin 1,75 ps (8,75 kg)

-14 %

2
PS

Sun Maid Kalifornian 
RUSINA
250 g (6,00 kg)

300
Ilman korttia ja yksittäin 1,69 pkt (6,76 kg)

-11 %

2
PKT
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Hinnat voimassa pe-su 7.-9.12.

TARJOUSTAKUU K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
AINA VÄHINTÄÄN -10%

LISÄKSI K-PLUSSA-
PISTEILLÄ ETUSI JOPA -5%

Palvelemme sunnuntaisin klo 12-21. Tervetuloa.

HK takuumurea

NAUDAN SISÄ- 
ja PAAHTOPAISTI
n. 1 kg, palapakattu, Suomi

1290
kg

Ilman korttia 18,90 kg

-31 %

Atria marinoidut

VILJAPORSAAN 
OHUET LEIKKEET
500 g (6,98 kg)

349
rs

Ilman korttia 4,99 rs (9,98 kg)

-30 %

Lapin Liha

PORONKÄRISTYS
750 g (17,27 kg) 
pakaste

1295
ps

Risella
PUURORIISI
1 kg (1,39 kg) 

139
ps

Ilman korttia 1,89 ps (1,89 kg)

-26 %

Sunnuntai 
ERIKOIS-
VEHNÄJAUHO  
2 kg (0,60 kg)

119
ps

Ilman korttia 1,59 ps (0,80 kg)

-25 %

Myllyn Paras 
TORTTUTAIKINA  
1 kg (1,69 kg)
pakaste

169
pkt

Ilman korttia 2,19 pkt (2,19 kg)

-22 %

YLIKYPSÄ 
PIKKUKINKKU    
800 g (7,49 kg)

599
kpl

Ilman korttia 6,99 kpl (8,74 kg)

-14 % 160
Ilman korttia ja yksittäin 0,99-1,19 rs (3,30-3,97 kg)

-19-32 %

2
RS

Dronningholm Tähtitorttu 
LUUMU ja OMENA-
KANELIMARMELADIT  
300 g (2,67 kg)

NAUDAN 
PAISTIJAUHELIHA    
400 g (7,48 kg), rajoitus: 2 rs/talous

299
rs

Ilman korttia 3,99 rs (9,98 kg)

-25 %

HAUKIPUDAS: Revontori, Kempele, KIIMINKI: Ateria, Jääli, 
LIMINKA: Liminganportti, MUHOS: Mimmi, 

OULU: Hovihalli, Joutsensilta, Välivainio, OULUNSALO, PUDASJÄRVI, VAALA: Tervaportti
Palvelemme ark. 7-21, la 7-18 ja su 12-21. 

Liminganportti ja Pudasjärvi ark. 8-21, la 8-18 ja su 12-21.
 

0712kaleksm49lv.indd   1 3.12.2012   8.15

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi  P. 0207 890 450 

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

TARJOUKSET VOIMASSA PE-SU 7-9.12.2012
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Vapaa-ajan toimijoiden ver-
kosto kokoontui keskiviikko-
na 28.11. Pohjantähdessä yh-
teiseen palaveriin. Verkosto 
pyrkii kokoamaan kaikki va-
paa-ajan toimijat yhteen ke-
hittämään erilaisia yhteisiä 
toimintamuotoja. Kokouk-
siin toivotaan osallistujik-
si eri yhteisöt ja kyläseurat, 
jotka järjestävät vapaa-ajan 
toimintaa muodossa tai toi-
sessa tai jotka ovat kiinnos-
tuneet järjestämään tai osal-
listumaan tämän typpiseen 
toimintaan. Tilaisuuksissa 
on myös mahdollista selvit-
tää onko toimintaan saatava-
na avustuksia yhteiskunnal-
lisilta tahoilta.

Paula Ylitalo esitteli aja-
tusta Römppäkuhinoiden 
jatkamista viikon mittaisek-
si tapahtumaksi.

– Tällä hetkellä yksipäi-
väistä Römppäkuhinapäi-
vää on ajateltu jatkaa koko 
viikon kestäväksi tapahtu-
maksi. Nyt on suunnitelmis-
sa erilaisten tapahtumien jär-
jestäminen Römppäviikolle 
ja mietitään mitä ohjelmaa, 
ja ketkä olisivat halukkaita 
osallistumaan niiden järjes-
tämiseen. Tarkoituksena on, 
että Römppäviikolla olisi jo-
kaiselle ikäryhmälle yhtei-
siä ja erikseen järjestettäviä 
tapahtumia ja tilaisuuksia. 
Römppäviikon järjestämi-

Vapaa-ajan toimijoiden verkosto suunnitteli tulevaa
seen halukkaat seurat, ja ta-
hot samoin kuin ohjelma-ide-
an kehittelijätkin voivat ottaa 
yhteyttä Paula Ylitaloon.

Liikuntamaa  
avoin kaikille
Teija Niemelä esitteli Liikun-
tamaa hanketta, jota hän val-
mistelee yhdessä kaverin-
sa Anne Pietarilan kanssa. 
Liikuntamaa on opinnäyte-
työnä toteutettavaa hanke, 
jossa vanhemmat pääsevät 
harrastamaan liikuntaa yh-
dessä lastensa kanssa kerran 
kuussa. Joku Pudasjärven lii-
kuntasaleista on luvattu ke-
vättalvella kerran kuussa 
Liikuntamaa -hankeen käyt-
töön 

– Liikuntamaa tapahtuma 
on avoin kaikille. Tapahtu-
massa ei ole ohjattua liikun-
taa, vaan lapset ja vanhem-
mat saavat liikkua omassa 
tahdissaan ja omien mielty-
myksiensä mukaan. Liikun-
tamaassa tarvitaan muutama 
valvoja järjestävän ryhmän 
taholta. Järjestävä ryhmä 
laittaa saliin matot paikoil-
leen ja muut liikuntaan tar-
vittavat välineet, ja päätteek-
si keräävät välineet pois ja 
siistivät paikat kuntoon. Ke-
sällä liikuntatapahtuma voi-
daan järjestää ulkonakin. 
Myös kyläseurat ja eri jär-
jestöt voivat järjestää saman-

kaltaista toimintaa omissa 
tiloissaan. Tämänkaltaisia ta-
pahtumia on järjestetty use-
alla paikkakunnalla, mutta 
kaikki saavat järjestää tapah-
tumat sellaiseksi kuin halua-
vat. Mitään edeltä määrättyä 
konseptia tapahtumasta ei 
ole. Nyt haetaan tähän hank-
keeseen järjestäviä seuroja 
tai ryhmiä avuksi. Puolet eli 
viisi oli jo lupautunut ja ver-
kostotapaamisessa lupautui 
kolme lisää, joten pari vielä 
tarvittaisiin.

Kotiseutuviikolle  
lisää ohjelmia ja 
tapahtumia
Kotiseutuviikkoa halutaan 
uudistaa ja viikolle haluttai-
siin uudenlaista ohjelmaa. Se 

voisi olla ihan hyvin muuta-
kin kuin musiikkia ja paik-
kakaan ei tarvitse välttämät-
tä ole museon alue. Listalla 
voisi olla kaiken ikäisille tar-
koitettuja tapahtumia, myös 
nuorille, mutta mielellään 
muutakin kuin disko. Ko-
tiseutuviikolle kaavailtu-
ja lisäohjelmia voisi olla 
esimerkiksi: lapsille ja lap-
senmielisille perinneleikki 
tms. tapahtumia,  perinne-
ruokatapahtuma,  perintei-
siä työtapoja esitteleviä näy-
töksiä ja muuta sen tapaista 
toimintaa, yhteislaulutapah-
tumia kylillä ja Kurenalla, 
kyläiltoja, nuorten järjestä-
mä kotiseututapahtuma sekä 
näyttelyjä esimerkiksi van-
hojen työkoneiden näyttely, 

tai vanhojen kotitalousväli-
neiden näyttely tai nuorten 
järjestämä ”Minun Pudasjär-
vi” –näyttely (seim. valoku-
vanäyttely) tai jotain muuta 
ihan uutta, viikon teemaan 
sopivaa. 

Vain mielikuvitus  
on rajana
Osa tapahtumista voitai-
siin järjestää sivukylälläkin 
esimerkiksi kyläseuran tai 
jonkin muun yhdistyksen 
toimesta. Tuolloin kulttuu-
ritoimi voisi järjestää kulje-
tuksen Kurenalta kyseiseen 
kulttuuritapahtumaan. Oli-
si mahdollista toteuttaa 1-2 
kyläkuljetusta. Nopeat pää-
tökset kylillä siis ratkaisevat! 
Tapahtuman järjestäjä vastaa 

menoista, mutta saa myös tu-
lot. Kulttuuriavustukset ovat 
haussa keväisin ja tuolloin 
on mahdollisuus hakea har-
kinnanvaraista pienehköä 
kulttuuriavustusta. 

Kotiseutuviikon pääjär-
jestelyistä vastaa kulttuuri-
toimi ja museo. Seurakunta 
järjestää jumalanpalveluksen 
sekä vastaa useimmiten pää-
juhlan musiikkiosuudesta. 
Kotiseutuviikko on pudas-
järveläisten yhteinen ponnis-
tus. Kaikki tahot, jotka ovat 
kiinnostuneita järjestämään 
Kotiseutuviikolle ohjelmia 
tai muuten avustamaan toi-
minnassa voivat ottaa yh-
teyttä kulttuurisihteeri Birgit 
Toloseen. 

Erkki Riihiaho

Vapaa-ajan verkoston kokouksessa oli mukana Sampo Laakkonen, Elina Uusi-Illikainen, Paula Ylitalo, Teija Niemelä, Toivo Outila, Birgit Tolonen, Niina Seppänen ja Ritva Ronkainen. 

Raimo Tervonen, Kari Koivula, Arto Liekola, Tarja Väisänen, Susanna Pauna, Tero Ojala, Anu-Maarit Moilanen 
sekä Teija Niemelä, joka esitteli Liikuntamaa -hanketta.  

A-Katsastus Oy lahjoitti Kurenalan koulun ensimmäisen ja toisen luo-
kan oppilaille sekä valmistavan opetuksen pienille oppilaille ja Lakarin 
koulun eskarilaisille, sekä ensimmäisen luokan oppilaille heijastinturvalii-
vit. Lahjoittajan edustajana toimi Pudasjärven A-katsastusasemalta Sami 
Väyrynen

- A-katsastus on kampanjoinut tänä syksynä lasten liikenneturvalli-
suuden puolesta. Katsastuskutsujen mukana menevällä turvaliivikampan-
jalla halutaan muistuttaa näkemisen ja näkymisen tärkeydestä liikenne-
turvallisuudelle. Kampanja-aikana A-Katsastus lahjoittaa asiakkaidensa 
puolesta turvaliivejä suomalaisten ala-asteiden oppilaille. Koulut valitaan 
arpomalla eri maakuntien ja kuntien alueelta, ja Oulun seudulla jaetaan 
liivejä kuudessa koulussa. Ajatuksena on ollut että pienet oppilaat tarvit-
sevat turvallisen koulutien ja me osaltaan turvaamme ja autamme tällä 
toiminnalla heidän näkymistään liikenteelle. Kurealankoululla jaettiin 87 
kappaletta, joista 48 Lakarin koululle, kertoi Sami Väyrynen.

Kurenalankoulun rehtori Marja-Leena Törrö ja ekaluokkalaisten 
opettajat olivat kovasti kiitollisia lahjoituksesta ja totesivat sen tulleen 
enemmän kuin tarpeeseen ja juuri pimeimpään vuoden aikaan.

– Tämä oli kyllä hieno ja kaunis ajatus A-Katsastukselta, kun muistatte 
näin meidän pieniä koululaisia ja heidän turvallisuuttaan koulutiellä kulki-
essaan. Suuret ja kauniit kiitokset A-Katsastukselle ja kaikille autoilijoille, 
jotka on luovuttaneet alennuksensa turvaliivikampanjaan, kiitteli Törrö.

Erkki Riihiaho Jeeeeeee! Huusivat iloiset lahjansaajat kiitoksesi Sami Väyryselle. 

Alaluokkien oppilaille turvaliivitAlaluokkien oppilaille turvaliivitAlaluokkien oppilaille turvaliivit
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Lääketieteen lisensiaatit An-
na-Lotta Kaivorinne ja Pasi 
Eskola väittelivät tohtorik-
si perjantaina 30.11. Oulun 
yliopistolla. Molemmat ovat 
Pudasjärveltä kotoisin ja val-
mistuneet Pudasjärven luki-
osta ylioppilaiksi ja jatkaneet 
opiskelujaan Oulun yliopis-

Anna-Lotta Kaivorinne ja 
Pasi Eskola väittelivät tohtoreiksi

Pasi Eskola väitteli tohtoriksi Oulun yliopiston lääke-
tieteellisessä tiedekunnassa.

tossa. Kaivorinne on synty-
nyt vuonna 1986 ja Eskola 
vuonna 1982.

Anna-Lotta Kaivorinteen 
neurologian alaan kuuluvan 
väitöskirjan otsikko on:  Ron-
totemporal lobar degenerati-
on in Finland: Molecular ge-
netics and clinical aspects 
(Otsa-ohimolohkorappeu-
mien molekyyligeneettiset ja 
kliiniset piirteet Suomessa).

Vastaväittäjänä toimi 
professori Juha Rinne, Tu-
run yliopistosta ja kustokse-
na Anne Remes Itä-Suomen 
yliopistosta. 

Pasi Eskolan lääketieteen 
alaan kuuluvan väitöskirjan 
otsikko on: The search for 
susceptibility genes in lum-
bar disc degeneration. Focus 
on young individuals. (Lan-
nerangan varhaisen välile-
vyrappeuman alttiusgeenit). 

Vastaväittäjänä toimi 
professori Jaakko Karpio 
Helsingin yliopistolta ja kus-
toksena professori Jaro Kar-
pinen. ER

Anna-Lotta Kaivorinne 
väitteli tohtoriksi Oulun 
yliopiston lääketieteelli-
sessä tiedekunnassa.

Oulun- ja Lapinläänin ra-
jalla Kokkokylässä asuvat 
Eeva ja Erkki Lauri. Kesäl-
lä 80 vuotta täyttänyt Erkki 
hoitelee yhdessä 83-vuoti-

Hyvää mieltä ja terveyttä liikkumalla

Eeva ja Erkki Lauri viettävät leppoisia vanhuuden päiviä kotonaan Kokkokylässä.

aan Eevansa kanssa omako-
titalon työt, ainoastaan läm-
mityspuiden pilkkomisessa 
ja lumitöissä tarvitaan naa-
purin apua.

Lenkkeily on Erkille tär-
keää. Sen sijaan Eeva ei ny-
kyisin terveytensä vuoksi 
voi liikkua enää aktiivisesti.

- Käyn lenkillä aamulla, 

päivällä ja illalla ja eikä se 
ole ilmoistakaan kiinni, to-
teaa Erkki.

Hän on kuntoutunut hal-
vaantumisesta ahkeraksi 
lenkkeilijäksi. Tämä lienee-
kin pitkän iän ja positiivi-
sen elämänasenteen kaut-
ta esimerkiksi siitä, kuinka 
hyvä vaikutus ihmisen ter-
veydelle ja hyvinvoinnille 
on säännöllinen liikunta.

Kokkokylässä Erkki on 
niin tuttu näky lenkkeile-
mässä, että jos häntä eivät 
kyläläiset näe lenkillä kysel-
lään, että missähän se Erkki 
on kun ei ole näkynyt. Kau-
passakäynti ja muiden asi-
oiden hoitaminen tehdään 
omalla autolla, molemmilla 
sekä Eevalla että Erkillä on 
ajokortti.

Sirkka-Liisa Tuomaala

LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

EMÄNTÄ ON TYLSISTYNYT. Ei kuulemma tapahdu mi-
tään ja ulkona on synkkää ja pimeää. On vain tavallista harmaata 
arkea päivästä toiseen. Samat rutiinit toistuvat päivästä toiseen: 
herätys, lypsylle, päivätyöt, lypsylle ja saunan kautta nukkumaan. 
Ei tosiaan kuulosta kovin jännittävältä, mutta muistelen, ettei 
tästä pitkä aika ole kun ohjelmaa ja tapahtumia oli Emännän 
mielestä ihan liikaa. Siis tyypillinen nainen, ei osaa päättää mikä 
olisi hyvä…

TÄNÄÄN Emäntä tuli navettaan ja ensi töikseen ilmoitti, 
että katsokaas tytöt kuin hieno asu minulla on. Ja toden totta, 
Emännällä on uutuuttaan kiiltelevä navettahaalari.  Kehtaisiko 
sanoa, että se on täsmälleen samanlainen kuin se edellinen? Ei 
ole muoti muuttunut viimeisen vuoden aikana ollenkaan, vaik-
ka työturvallisuus ja työskentely mukavuus lienee tärkeämpiä 
seikkoja kuin muodikkuus. 

USEIN tulee kiusaus laittaa ns. normivaatteet sinne työmaalle, 
on syynä sitten kyllästyminen vaatteisiin tai että vaatteet ovat 
muuten ”loppuun käytetyt”. Onhan se ekologista, säästyy rahaa 
ja kierrättäminen on nyt niin muodikasta, mutta ei liene työn-
teon kannalta järkevintä. Hyvä työvaate suojaa työn vaaroilta, 
on helposti puhdistettava ja oikean kokoinen. Siinä on sopivas-
ti väljyyttä, että kylmänä aikana alle saa puettua lisää vaatetta ja 
liikkuminen, kuten kumartelut ja kyykistelyt onnistuvat vaivat-
ta. Kasvunvaraa ei työvaatteisiin kannata ottaa, sillä se taas lisää 
tapaturmavaaraa. Löysät vaatteet saattaa jäädä kiinni johonkin, 
vaikkapa nivelakseliin ja huonolla tuurilla ei paikkaaminen riitä. 
Kengät ovat myös turvallisuustekijä. Ei kannata laittaa mitään 
vanhoja juhlakenkiä työkengiksi tai työnteko saattaa sujua lii-
ankin liukkaasti, siellä kun saattaa niitä miinoja olla joskus jopa 
yllättävissä paikoissa. Erityisesti parsinavetassa työskennellessä 
turvakärjellä varustettu kenkä on joka sentin arvoinen. Ei tästä 
montaa vuotta ole kun Emännän sandaalin verhoama jalka jou-
tui alimmaiseksi ja se ääni ja näky kauhistuttavat vieläkin. Ken-
gän oikea koko ja vankka pohja ovat perusedellytyksiä mukaval-
le työlle. Ulkotyöskentelyyn olisi paikallaan olla erilliset kengät, 
sillä varsinkin näin pakkasilla moni kumikenkä muuttuu erittäin 
vaaralliseksi.

EMÄNTÄ oli lukenut, että monet ihmiset ovat kiinnostuneet 
tutustumaan maatilan arkeen. Maalle sijoittuvat dokumentit ja 
elokuvat ovat olleet suosittuja ja netti on väärällään blogeja 
maatilan arjesta. Siis siitä harmaasta arjesta, jota Emäntä ehti jo 
moittimaan. Meille tämä saattaa ollakin sitä, mutta maaseudusta 
vieraantuneet kaupunkilaiset saattavat kokea jopa eksoottisena 
vierailun ihan oikealla maatilalla. Monelle se on myös paluu lap-
suuden ja nuoruuden huolettomiin aikoihin, pitkiin ja lämpimiin 
kesiin, kun oltiin villiä ja nuoria.  Parhaimmillaan kesäinen luon-
to tarjoaa upeita elämyksiä ja jos siinä samalla pääsee tekemään 
paluun lapsuuden aikoihin, mikäpä sen parempaa. Joskus lie aika 
kullannut muistot eikä aivan siihen entiseen enää ole paluuta.
Vieraita käy toki muutenkin kuin palaamassa lapsuusmuistoihin. 
Viime vuosina ovat kovasti yleistyneet erilaiset tapahtumapäi-
vät, varsinkin isojen kaupunkien läheisyydessä. On paljon lap-
sia ja nuoria jotka eivät välttämättä tiedä, mistä se maito tu-
lee tai mitä lehmä syö. Kaupungista kulkee linja-autot viemässä 
perheitä tutustumaan maatilan arkeen päivän ajaksi ja tapahtu-
mat ovat kasvaneet vuosi vuoden jälkeen ja jo tuhannet ihmiset 
ovat saaneet nähdä ja kokea asioita jotka vetävät vertoja jopa 
parhaille huvipuistoille. Varsinkin lapset saavat elämyksiä, he kun 
uskaltavat heittäytyä täysillä ja suurella uteliaisuudella tapahtu-
miin. Tiloilta löytyy monenmoista: erilaisia eläimiä, isoja konei-
ta ja heinäkasoja. Heinäkasa saattaa kuulostaa tylsältä, mutta on 
parempi kuin pallomeri.

TAPAhTUMAPÄIVÄT antavat lapsille elämyksiä ja toivot-
tavasti aikuisille aimo annoksen tietoutta tämän päivän maata-
loudesta. Nähdään oikeasti missä ja miten sitä ruokaa tuotetaan 
ja kun tapahtumissa on yhteistyökumppaneita, niin saadaan tie-
toa maataloudesta eri näkökulmista. Nähdään se vaikutus mikä 
maataloudella on työllisyyteen, jos ei ihan suoraan niin ainakin 
välillisesti, kuten seminologit, eläinlääkärit, lomittajat, neuvojat, 
maidon jalostus, lista on lähes loputon.  Ja tietenkin keskuste-
lut Isäntäväen kanssa auttavat ymmärtämään asioita eri tavalla.

Pakkasterveisin, Toffee 123

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

Perussuomalaisten Oulun pii-
rin kokouksessa piirihallituk-
seen valittiin Pudasjärveltä 
Juho Kellolampi. Puheenjoh-
tajana toimii Paula Juka Mu-
hokselta. 

Kokouksen yleiskeskus-
telussa todettiin perussuo-
malaisten kantavan huolta 
maamme talouden hiipumi-
sesta ja velkaantumisesta sekä 
EU:n pyrkimyksistä rajoittaa 
entisestään maamme itsemää-
räämisoikeutta yhteisvastui-
den kasvattamisella. Perus-
suomalaiset ovat huolissaan 
ammatillisen koulutuksen 
paikoista. Vaikka alueella on 
runsaasti nuorisoa, niin hal-

Juho Kellolampi 
piirihallituksen jäseneksi

litus säästää koulutuspaikko-
ja vähentämällä, jolloin nuo-
ria uhkaa jäädä tyhjän päälle. 
Tämä on täysin ristiriidassa 
maan etujen kanssa.

PS tiedotus
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Hannu Ilmola opasti uuni-
päivillä asiakkaita oikean-
laisen tulipesän valintaan.

Perhemarketissa olevia NunnaUunin mallikappaleita.

Perhemarketilla oli perjan-
taina 30.11. joulumyynnin 
avaus tuote-esittelyineen ja 
torttukahveineen. 

Joulu on jo ovella ja se nä-
kyy myös tuotevalikoimassa 
sekä tuotemäärissä. Lahjaos-
tokset ovat käynnistyneet ja 
ehkäpä vaikuttaa pieneltä 
kiireeltäkin, mikä on kaup-
piaan kannalta hyvä asia.

- Asiakkaita kävi noin 
1000 henkilöä, kahvia jou-
lunavauksessa juotiin lähes 
220 litraa ja torttuja syötiin 

Perhemarketin joulunavaus keräsi väkeä

Suklaa on joulunajan suuri herkku ja ehkäpä ostetuin 
joululahja. Kuormaa kuljettamassa Sisko Tauriainen.

800 kappaletta, kertoi tarjoi-
lupuolesta huolehtinut Raili 
Heikkinen.

Pohjois-Suomen alue-
päällikkö Hannu Ilmola oli 
esittelemässä NunnaUune-
ja.

- Perhemarketin uuni-
päivillä asiakasmäärä oli to-
della hyvä ja se poiki myös 
useita kauppoja sekä ko-
tikäyntejä. Tulisijahankin-
ta on tänä päivänä kuiten-
kin arvokas sijoitus, joten 
kaikki esittelyssä kävijät tar-

vitsevat jonkinlaisen läm-
möntuottolähteen. Nunna-
Uuni jälleenmyyjä käy aina 
myös kotikäynnillä, jolloin 
hän mitoittaa sekä tekee tar-
vekartoituksen parhaasta 
mahdollisesta vaihtoehdos-
ta, kertoi Kolarista paikalle 
saapunut Ilmola.

- Tulisijaa hankittaessa 
kuluttajan kannattaa aina 
tutustua tarkoin tuotteeseen 
sekä varmistua tuotteen tur-
vallisuudesta. Esimerkiksi 
teräshormit aiheuttavat ny-
kyään paljon tulipaloja joh-
tuen siitä, että niihin pääsee 
liian kuumia savukaasu-
ja. Toisin sanoen, tulisijan 
luovuttamat savukaasut ei-
vät ole ”oikeassa” suhtees-
sa hormin valmistajien tar-
koittamien savukaasujen 
lämpötilojen kanssa. Asiak-
kaan tulee aina varmistaa 
valmistajalta, minkä läm-
pöisiä savukaasuja tulisija 
laskee hormiin, sillä tuote-
vastuuhan on aina valmista-
jilla. Kun valmistaja pystyy 
osoittamaan kirjallisesti sa-
vukaasujen lämpötilatestit, 
niin silloin ei ole ylimääräis-

tä huolta tulisijaa käytettä-
essä. NunnaUunilta löytyy 
kaikkiin tulisijoihin doku-
mentit testatuista savukaa-
sujen lämpötiloista, valisti 
asiakkaita Ilmola.

Perhemarketin kauppias 
Pertti Heikkinen oli joulun-
avaukseen ja uunipäivään 
tyytyväinen.

- Tulisija on varma läm-
mönlähde erilaisten energia-
katkosten varalle ja maalla 
on riittävästi saatavilla polt-
topuuainesta. Energian hin-

ta kallistuu ja tulisijat ovat 
tulevaisuutta, joten tällai-
sia asiakkaitten opastuspäi-
viä tarvitaan vielä tästäkin 
eteenpäin, pohti Heikkinen 
päivän antia.

 Ilmola katsoi Perhemar-

ketissa olevan potentiaalia 
jälleenmyyjäainesta jo ole-
massa olevan tietotaidon 
vuoksi ja uusien ohjeitten 
omaksumisvalmiudessa.

Terttu Salmi

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti torstaina 29.11. kyläyh-
distyksille koulutustilai-
suuden, jossa kartoitettiin 
tietoja eri kyliltä Arjen tur-
vaa kunnissa liittyen hank-
keen toteutukseen. Hank-
keessa on tarkoitus kehittää 
Pudasjärvelle laaja-alainen 
hyvinvoinnin ja turvalli-
suusyhteistyön toiminta-
malli arjen turvan lisäämi-
seksi sekä palvelutuotannon 
monipuolistamiseksi har-
vaan asutuilla alueilla. 

Alustajina toiminut pro-
jektityöntekijä Ritva Kin-

Kyliltä kerätään tietoa kehitettävistä 
kohteista ja ihmisiä kiinnostavista asioista

Kyläyhdistyksien koulutustilaisuuden osallistujat kuuntelivat alustuksia, joiden johdosta syntyi vilkasta keskuste-
lua. Edessä vasemmalla tilaisuuden alustajat Eija Leppäjärvi ja Ritva Kinnula ja oikealla edessä Ilpo Kylmäluoma. 

nula Pudasjärveltä toivoi, 
että kyläyhdistykset esittäi-
sivät kaupungille niitä tar-
peita mitä heillä kylillä tulee 
esille joko kokouksessa esil-
lä olleen ja kylille toimite-
tun tsekkauslistan avulla tai 
jollakin muulla tavalla. Kin-
nula lupasi kyläkiertueiden 
jatkuvan tammikuussa ja 
kaikilla kylillä on tarkoitus 
käydä ainakin kerran. Tie-
dot olisi hyvä toimittaa al-
kuvuodesta.

Taatusti turvassa – huo-
lehtiva kyläyhteisön pro-
jektityöntekijä Ilpo Kyl-

mäluoma Rovaniemeltä ja 
projektipäällikkö Eija Lep-
päjärvi Savukoskelta olivat 
laatineet tsekkauslistan tie-
tojen keräämiseen eri kylil-
tä. Listaan oli kerätty kysy-
myksiä kyliä ja yleensäkin 
ihmisiä koskettavista asiois-
ta. 

-Tulevaisuudessa kylillä 
asumisessa korostuu entistä 
enemmän se,  että kyläläiset 
ottavat osaa oman kylänsä 
asioiden hoitamiseen. Kylä 
on kuin pieni kunta ja ky-
läyhdistyksen rooli on toi-
mia sen mukaisesti, totesi 

Leppäjärvi. 
Vielä Leppäjärvi koros-

ti, että Pudasjärvellä alkanut 
Lapin aluehallintoviraston 
Arjen turvaa kunnissa -han-
ke mahdollistaa sen, että 
kun kylät täyttävät tsek-
kauslistan, niin siinä esiin 
tullut tieto ja kehitettävät 
kohteet tuodaan Pudasjär-
ven kaupungin toiminnan- 
ja talouden suunnitelmiin. 
Tämä on suuri mahdolli-
suus kylille, jota kannattaa 
hyödyntää. 

Heimo Turunen

Ala-asteen sählyturnaukset 
pidettiin Kurenalan koulul-
la ti 27.11. Turnauksessa tyt-
töjen pelin voitti Kurenalan 
6A. Toiseksi tuli Lakarin 
6lk ja Hirvaskosken koulun 
joukkue kolmanneksi. Pojis-
ta voiton vei Kurenalan 6A. 
Toiselle sijalle ylsi Lakarin 6 
lk ja Kurenalan 6B sijoittui 
kolmanneksi.

Voittajajoukkueet pelaa-
vat Koillismaan karsinnassa 
Kuusamoa ja Taivalkoskea 
vastaan. Mikäli tässä karsin-
nassa pudasjärviset pärjää-
vät on seuraavaksi vuoros-
sa Pohjois-Suomen turnaus, 
jossa on vastassa lohkonsa 

Ala-Asteen 
valtakunnalliset 
sählyturnaukset käynnissä

voittaneet joukkueet.
- Muutaman kerran Pu-

dasjärven ala-asteen oppi-
laat on sinne asti päässeet.  
Tässä taannoin Sarakylän 
joukkue oli vahvasti voitos-
sa kiinni, mutta tiukan otte-
lun jälkeen päädyttiin ran-
gaistuslaukauskilpailuun, 
jossa huonolla onnella sitten 
jäivät toiseksi, kertoi Heino 
Ruuskanen.

Ylä-asteen peleissä pelis-
sä on jo sen verran kovata-
soisia pelaajia, ettei sinne ole 
Pudasjärveltä vielä ylletty. 
Lentopalloturnauksissa sen 
sijaan menestystä on saatu.

ER

Pudasjärven seurakunnan 
Vox Margarita 

 -kuoron joululeVy

Hinta 12 €

Myynnissä Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa ja 

Pudasjärven kirjakaupassa.



12 13nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.12.2012 5.12.2012nro 49

Seppo Sammelvuo jatkaa 
Pudasjärven Urheilijoiden 
puheenjohtajana. Syyskoko-
uksessa sunnuntaina 2.12. 
valittiin hallitukseen Arto 
Kuurola (Heimo Turunen), 
Kirsi Kipinä (Jaana Valkola), 
Aini Seppänen (Jouni Piri). 
Lisäksi hallituksessa ovat: 
Antti Härkönen (Tarja To-
lonen), Eila Puurunen (Mir-
ja Keskiaho) ja Paavo Ervas-
ti (Vesa Pesälä). Hallituksen 
sihteerinä toimii Marko Koi-
vula.  Toiminnantarkastajik-
si valittiin jatkamaan Antti 
Lehto ja Aimo Pietilä. 

Jaostojen jäsenet:
Suunnistusjaosto: Antti 
Härkönen pj, Lauri Suorsa, 
Tarja Huhtela, Matti Suorsa, 
Minna Nevanperä-Jokikok-
ko, Riitta Jaakola, Kirsi Ala-
häivälä, Mikko Raappana, 
Tarja Tolonen, Vesa-Matti 
Suorsa ja Taisto Luukkonen. 
Hiihtojaosto: Eila Puurunen 
pj, Mirja Keskiaho, Mikko 
Raappana, Tomi Illikainenh, 
Jouko Keskiaho ja Pentti 
Kuopus.
Mäkijaosto: Paavo Ervas-
ti pj, Timo Vuorma, Markku 
Siira ja Olavi Leinonen. 
Lentopallojaosto: Helena 
Ojala pj, Katja Siekkinen, Pir-
jo Petäjäjärvi, Johanna Luk-
kari, Sirpa Outila, Kauko 
Tervonen ja Paula Häyrynen. 
Voimistelujaosto: Kirsi Ki-
pinä pj, Soile Graber, Eija 
Lukkari, Jaana Valkola, Satu 

Sammelvuo jatkaa Pudasjärven Urheilijoiden puheenjohtajana

Pudasjärven Urheilijoiden syyskokouksessa paikalla olleet palkitut henkilöt Aino Vengasaho, Paavo Ervasti, Olavi Leinonen, Kati Tihinen, Sa-
kari Panuma, Heikki Kuurola, Taneli Härkönen, Lasse Moilanen, Sauli Kuopus, Virpi Liikanen, Reijo Ojala, Eila Puurunen ja Heino Ruuskanen. 

Piri-Tihinen ja Mervi Matero. 
Uintijaosto: Jouni Piri pj, 
Aini Seppänen, Stiina Luh-
taniemi, Tuija Luukkonen, 
Ulla Liukko, Teija Räisänen, 
Salme Pesonen ja Mika Peso-
nen. 
Yleisurheilujaosto: Heino 
Ruuskanen pj, Jaana Nyman, 
Mika Pesonen, Arto Kuurola, 
Ritva Kujansuu, Martti Tai-
valoja, Pirkko Hyvärinen ja 

Arto Ylilehto.
Kuntourheilujaosto (uusi): 
Heimo Turunen pj, Tarmo 
Kokko, Timo Kerälä, Senja 
Pihlaja ja Virpi Iinatti. 

Huomionosoituksia:
Pronssinen ansiomerkki 
Aino Ervasti, Maija Honka-
nen ja Raija Suorsa. 
Vuoden suunnistaja Tane-
li Härkönen, Vuoden ui-

mari Sakari Panuma, Vuo-
den hiihtäjä Sauli Kuopus, 
Vuoden yleisurheilija Heik-
ki Kuurola, Vuoden voimis-
telija Kati Tihinen, Vuoden 
lentopalloilija Viljami Val-
kola, Vuoden mäkihyppää-
jä Olavi Leinonen, Vuoden 
urheiluteko SM-maastot, 
Vuoden jaosto Yleisurheilu, 
Vuoden nuoriohjaaja Aino 
Vengasaho, Vuoden val-

mentaja Tarja Tolonen, Vuo-
den huoltaja Reijo Ojala, 
Vuoden urheiluseuratoimi-
ja Paavo Ervasti, Vuoden si-
dosryhmä Pudasjärven kau-
punki, Vuoden järjestöjyrä 
Seppo Sammelvuo, Vuoden 
talkooryhmä Jyrkkäkosken 
siivoustiimi, Taistelijan mal-
ja Lasse Moilanen, Esimer-
killinen Urheilija Heidi Yli-
lehto.

Seuran palkitut  
urheilijat 2012:
Mikko Sammelvuo, Hei-
di Ylilehto, Lasse Moilanen, 
Heikki Kuurola, Aleksi Här-
könen, Taneli Härkönen, 
Arto Kuurola, Arto Ylilehto, 
Kari Jylhänlehto, Arto Kuo-
pus, Sampo Laakkonen ja 
Juha Viuhkola.

Heimo Turunen

Adventti keräsi kuulijoita 
sanan ja musiikin ääreen
Pudasjärven seurakuntata-
lolla ensimmäisenä Advent-
tina 2.12. kaikuivat Hoo-
siannan lisäksi eri-ääniset 
laulut, kun lähes täydel-
le kirkkosalille esiintyivät 
Pudasjärven seurakunnan 
Kirkkokuoro Jukka Jaakko-
lan johdolla, sekä Vox Mar-
garita johtajanaan Keijo Pii-
rainen. Seurakunta lauloi 
yhden virren vuorolaulan-
tana Kirkkokuoron kans-
sa. Adventtijumalanpalve-
luksen liturgina toimi Juha 
Kukkurainen ja ehtoollis-
avustajana erityisnuoriso-
ohjaaja Marko Väyrynen. 
Kanttoreina vuorottelivat 
Jukka Jaakkola ja Keijo Pii-

rainen. Tekstinlukijoina ja 
kolehdin kantajina, sekä 
tervetulotoivottajina olivat 
maanpuolustusnaiset, jotka 
myös tarjoilivat jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit. Seurakuntamestarina oli 
työvuorossa Pentti Riekki.

Kahvitilaisuudessa sali 
täyttyi kirkkokansasta. 
Myös nuoria rippikoululai-
sia oli tullut mehulle. Ty-
töt Moona Harju ja Emma-
Noora Jaakola kertoivat, 
että heidän rippikoulujak-
soonsa kuuluu viisi mer-
kintää jumalanpalveluksis-
ta ja kaksi muuta merkintää. 
Tytöt olivat jo omalta osal-
taan hoitaneet yhden työ-

tehtävän, kun olivat olleet 
pesemässä ehtoollispikarei-
ta. Varsinainen konfirmaa-
tiopäivä on maaliskuussa, 
hiihtolomaviikolla pidetyn 
rippikoululeirin päätteeksi.

Terttu Salmi

Rippikoulutytöt Emma-Noora Jaakola ja Moona Harju. Pudasjärven seurakunnan Kirkkokuoro.

Vox Margarita –kuoro.
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395,-

279,-

9,50

595,-

29,50

2,95 38,90

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

395,- TASOITTEET
VESIERISTEET
KIINNITYSLAASTIT
SAUMALAASTIT
SILIKONIT
PAKKELIT
LIISTERIT

HALLILÄMMITIN

4,95

MASTER
HALLILÄMMITIN 

20 KW

UUTENA KIILLON 
TUOTTEET

KYNTTILÄ-
LAMPPU

10 KW

40 W

satsi

OIVA ENERGIAN-
SÄÄSTÖLAMPPU
3X11 W, vastaa 50 W

pkt

10 kpl/

DURACELL
PARISTOT
AA X 4
AAA X 4

pkt

LADATTAVA
LYHTY-

VALAISIN

TALOUSREKI

LATU-
HÖYLÄ

TUKKI-
REKI

LAUDELAUTA

1,95
metri

Kuusi 28 x 95
Pituus 2,4, m

SISÄPANELI
Kuusi STP TK
14 X 95, pituus 2,4 m 

Kelkat
Haalarit
Kypärät
Kengät
Hanskat
Huput 
Hihnat

VAATENAULAKOT

MOOTTORI-
KELKKAILUUN

599,-

0,99
metri
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Kellokankaan alikulkukäy-
tävä vihittiin virallisesti 
käyttöön tiistaina 4.12. Vih-
kimisen suorittivat kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila 
ja Ely-keskuksen ohjauspääl-
likkö Tuomo Kanniainen. 
Puheenvuoron käytti myös 
pääurakoitsija Skanska Infra 
Oy:n työmaapäällikkö Seppo 
Valtanen Oulusta. 

Aliurakoitsijoina toimivat 
paikalliset Syötteen Maan-

Kellokankaan alikulkukäytävä 
vihittiin käyttöön

siirto Oy ja Mannersuomen 
Sähkö. Syötteen Maansiirto 
vastasi kokonaisuudessaan 
maansiirron ja konetöiden 
osalta rakentamisesta ja Man-
nersuomen sähkö puolestaan 
kaikista sähkötöistä. Alikul-
kukäytävän toimitti Rumtec 
Oy.

Kevyenliikenteen väylää 
rakennettiin hankeen yhte-
ydessä 625 metriä. Hankeen 
kustannusarvio oli noin 665 

000 euroa. Hankkeen kustan-
nukset meni puoliksi Ely-kes-
kuksen ja Pudasjärven kau-
pungin kanssa. Urakkaan 
sisältyi kaikki työt viheristu-
tuksia myöten.

Osa kaivu- ja ruokamul-
tamaista varastoitiin Kello-
kankaan monttuun, josta ne 
sijoitettiin uudelleen raken-
nushankkeen loppuvaiheessa 
takaisin rakennettujen väyli-
en luiskiin ja verhoilumaiksi. 
Osa kaivumaista ajettiin len-
tokentän ympäristöön Suvi-
seuraorganisaation tarpeisiin 
täyttö- ja tasausmaiksi tule-
valle seurapaikalle.

- Tätä väylää on alueen 
vaarallisuuden vuoksi odo-
teltu jo 20 vuotta. Tämä oli 
erittäin tarpeellinen ja kai-
vattu väylärakennus. Alu-
eella on sattunut vakaviakin 
onnettomuuksia ja lukuisia 
vähältä piti tilanteita. Tar-
jouskilpailu hankkeesta oli 
erittäin hyvä ja oikein myön-
teinen asia oli, että paikalli-
nen maansiirtoyritys pääsi 

Pudasjärven kirkko oli lä-
hes ääriään myöten täyn-
nä ensimmäisenä Adventti-
na 2.12., kun baritoni Hannu 
Niemelä esiintyi Pudasjär-
ven veteraaniväestön ko-
tona asumisen tukemiseksi 
järjestetyssä Hoosianna –
konsertissa. Niemelää säes-
ti liedpianisti Markus Vaara. 
Lisäksi ohjelmassa esiintyi-
vät pudasjärveläislähtöinen 
laulunopettaja Anni Pesä-
lä duona Niemelän kanssa, 
Pudasjärven seurakunnan 
Kirkkokuoro Jukka Jaakko-
lan johdolla sekä kanteletai-
teilija Sari Hukari. 

Pudasjärviset yhdistyk-
set ja yritykset saivat etukä-
teen haasteen osallistua tu-
kikonserttiin taloudellisella 
panoksella ja tämä haaste 
on voimassa 9.12. saakka. Jo-
kainen konserttivieras tuki 
myös omalta osaltaan tätä 
hyvin tärkeää, sotiemme ve-
teraanien hyväksi koituvaa 
asiaa, ostamalla ohjelmaleh-
tisen kirkon ovelta.

Konsertin alussa Vesa 
Holmströn tervehti ja kiitteli 
itsenäisestä kotimaastamme 

Hoosianna – konsertti veti väkeä kirkkoonarvovaltaista, koko ajan pie-
nevää veteraaniväestöä.

- Olette kunniakansalai-
sia, joitten tekemästä työstä 
me nuoremmat sukupolvet 
saamme nauttia. Veteraa-
nityö on jaettava kahteen 
osaan. Ensimmäisenä on ko-
tona pärjääminen, joka on ta-
loudellisen tuen lisäksi myös 
rintamamiesveteraaneille ja 
heidän leskilleen annettavaa 
henkistä tukea. Toisena tu-
lee perinteen säilyttäminen. 
Nuoret ovat saaneet oppia 
ja tietoja vanhemmiltaan tai 
isovanhemmiltaan, joka mei-
dän tulee säilyttää ja jakaa 
tätä perimää nuoremmille 
sukupolville, puhui Holm-
ström ja kiitteli alkupuheen-
sa päätteeksi järjestäjiä siitä 
merkittävästä työpanokses-
ta mitä he ovat tehneet upe-
an tilaisuuden eteen.

Konsertin päätteek-
si Hannu Niemelä yhdessä 
Pudasjärven Kirkkokuoron 
miesäänien kanssa esitti seu-
rakuntaa suuresti liikutta-
van Veteraanin iltahuudon. 
Samanaikaisesti Vesa Holm-
strön luki vuoden sisällä jou-

kostamme poisnukkuneitten 
pudasjärveläisten veteraani-
en nimet.

Konserttiin saapuvalle 
veteraaniväestölle ja muil-
le kyytiä tarvitseville ikäih-
misille oli järjestetty ilmaiset 

kuljetukset ympäri pitäjää. 
Tällä tavalla kuljetuksista 
vastanneet yritykset vastasi-
vat omalta osaltaan haastee-
seen. 

Juhlakonsertin jälkeen 
tarjottiin perinteisesti seu-

rakuntakodissa täytekak-
kukahvit, jossa kaupungin 
tervehdyksen toi kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
ja Vesa Riekki. Puheessaan 
Riekki kiitteli Sotkajärven 
kyläyhdistyksiä, Veteraani-
järjestöä, Kotirintamanaisia, 
yrityksiä ja yksityisiä henki-
löitä siitä panoksesta minkä 
he ovat antaneet tämän ar-
vokkaan juhlan aikaansaa-
miseksi.

- Puoliso on aina ollut tär-
keä osa veteraanien rinnalla, 
sillä heille sotilaat ovat ker-
toneet terveisensä rintamal-
ta. Pikkuhiljaa se viimeinen 
kirjan lehti veteraanien osal-
ta suljetaan ja perinne sekä 
kertomukset jäävät nuo-
rempien vastuulle. Se, mitä 
me nuoremmat sukupolvet 
olemme saaneet isiltämme 
jotka ovat meille rauhan lu-
nastaneet, tehtävämme on 
säilyttää se perinne ja viedä 
viestiä eteenpäin. Veteraa-
neissa me kasvoja katsomme 

isänmaan, lausui Vesa Riek-
ki lopuksi.

Me kaikki jälkipolvet 
olemme veteraaniväestölle 
suuressa kiitollisuuden ve-
lassa tästä itsenäisestä isän-
maastamme. ”Tuo vanha, 
sodan käynyt hieno mies, 
niin paljon elämästä ties”, 
laulaa uudella levyllään 
Marko Maunuksela.

Merivoimissa palvellut 
Vilho Heikkinen oli yksi 
harvalukuisista juhlaan 
osallistuneista veteraa-
neista.

Hirvaskoskella juurensa 
pitävä Vesa Holmströn pu-
hui kunniakansalaisista.

Esiintyjät Jukka Jaakkola, Markus Vaara, Sari Hukari, Anni Pesälä ja Hannu Niemelä 
saivat muistoksi kynttilät Sotkajärven kyläyhdistyksiltä.

Pudasjärven Kirkkokuoron miesäänet ja Hannu Niemelä esittivät lopuksi koskettavan Veteraanin iltahuudon.

Ammattikoulun matkailulinjan oppilaat olivat laittaneet 
komeat tulet komistamaan vihittävää alikulkusiltaa.

siihen töihin. Urakka tuli ko-
measti etuajassa valmiiksi. 
Ensi kesäkuun loppuun men-
nessä urakoitsija ehtii suo-
rittaa ne muutamat pikku 
siistimiset ja muut pikku vii-
meistelyt mitä vetinen syksy, 
talvi ja kevät saavat aikaan 
luiskissa ja penkoissa, kertoi 

pudasjärven kaupungin yh-
dyskuntatekniikan päällikkö 
Kauko Seppänen.

Alueen juhlavalaistuk-
sesta ja tarjoilusta vastasi 
OSAO:n Pudasjärven mat-
kailulinjan oppilaat. Kevy-
enliikenteen väyliltä sammu-
tettiin valot klo 14.30, jotta 

Alikulkutunnelitien poikki viritettyä nauhaa leikkaamassa yhdyskuntatekniikan 
päällikkö Kauko Seppänen,  ohjauspäällikkö Tuomo Kanniainen, kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila, työmaapäällikkö Seppo Valtanen, kaupunginhallituksen varapu-
heenjohtaja Paavo Tihinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, Kel-
lokankaan asukkaita edustanut rouva lapsineen ja projektityöntekijä Ritva Kinnula.

juhlavalaistus pääsi parem-
min oikeuksiinsa. Valot syt-
tyivät taas kahden tunnin 
kuluttua. Kirpeästä pakkas-
kelistä huolimatta paikalle oli 
saapunut mukavasti ihmisiä 
juhlistamaan tilaisuutta.

Erkki Riihiaho
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Ystäviä ja työtovereita ko-
koontui ravintola Street 
4:jään perjantaina 30.11. 
lehtori Annikki Vierimaan 
60-vuotisjuhlan ja lähiaika-
na eläkkeelle lähdön mer-
keissä. Rehtori Eeva Harju 
luovutti Suomen kuntalii-
ton kultaisen ansiomerkin 
sekä kaupungin ja työtove-
reiden lahjat. OAJ:n edus-
tajat ja työkaverit muistivat 
myös pidettyä opettajajäsen-
tä.  Musiikkia esittivät sisa-
rukset Anna-Kaisa Yasin ja 
Vilja-Elina Törmänen. 

Karjalaiset sukujuuret 
omaavan Vierimaan van-
hemmat tulivat Sortavalasta 
evakkojunassa Pohjois-Suo-
meen. Ruukissa syntynyt ja 
Vihannissa kasvanut Annik-
ki tuli Rovaniemeltä opiske-
lujen jälkeen Rimminkan-
kaan koululle englannin ja 

Annikki Vierimaa 60 v ja vapaalle:
Pitkän pestin jälkeen on vapaa tekemään mitä huvittaa

ruotsin kielen opettajaksi 
1.8.1980. Taaksepäin katsel-
lessa Vierimaa toteaa silloi-
sen ammatinvalinnan sattu-
neen kohdalleen. Lasten ja 
nuorten kanssa työskente-
ly on ollut vaativaa, mutta 
myös palkitsevaa. Kahta sa-
manlaista työpäivää ei ole 
ollut.

Kaksi ensimmäistä vuotta 
Vierimaa kulki myös Iinatti-
järven ja Pintamon alakou-
luilla opettamassa englantia. 
Niitä vuosia Annikki muis-
taa lämmöllä.

-Oli aivan ihanaa mennä 
noille pikku kouluille. Lap-
set tulivat aina iloisina vas-
taan tervehtien kohteliaas-
ti, kantoivat apuna tavarat 
luokkaan ja ottivat innok-
kaasti opetuksen vastaan. 
Siellä todella tunsi itsen-
sä tervetulleeksi, muistelee 

Vierimaa kaiholla.
Rimminkankaan koulul-

la oli silloin 80-luvulla lä-
hes puolet enemmän oppi-
laita kuin nyt. Koulutyö on 
niistä ajoista muuttunut aika 
paljon. Silloin vieraita kieliä 
opiskeltiin tasoryhmissä ja 
ne asettivat tiettyjä haasteita 
niin opettajille kuin oppilail-
le. Kännykät eivät olleet kä-
den jatkona oppilailla eivät-
kä tietokoneet valvottaneet 
koululaisia yömyöhään.

-Koulutyö on muuttu-
nut tällä aikaa. Oppilaat 
ovat sanavalmiita. Ehkä 
myös levottomampia ja vä-
syneempiä. Tunnilla ei voi 
olla huomaamatta, että yö-
unet ovat jääneet vähiin. Hy-
vät käytöstavat ovat monil-
la oppilailla hakusessa. On 
kuitenkin muistettava, että 
yläasteella ollaan tekemisis-
sä murrosikäisten nuorten 

Rehtori Eeva Harju luovutti lehtori Annikki Vierimaal-
le kaupungin ja työtovereiden muistamisia ja lahjoja, 
vuorossa Rimminkankaan koulun viirin luovuttaminen. 
Annikin rinnassa komeilee myös tilaisuudessa luovu-
tettu Suomen kuntaliiton kultainen ansiomerkki. 

kanssa ja määrätynlainen ka-
pinointi kuuluu tuohon kas-
vuvaiheeseen. Pudasjärven 
nuoriso on kuitenkin tervet-
tä ja fiksua. Muutaman vuo-
den päästä tavattaessa hy-
vinkin hankalasta oppilaasta 
on kehkeytynyt reipas ja hy-
väkäytöksinen nuori mies tai 
nainen. Hyvin harva nuori 
syrjäytyy, huomauttaa Vie-
rimaa.

Nykyinen netissä surfaa-
minen ei ole välttämättä aina 
pahasta. Nuoret oppivat ne-
tissä käyttämään englantia, 
puhumaan ja kirjoittamaan 
sitä luontevasti. Englannin 
kieli kiinnostaa ja siksi op-
piminen on monille help-
poa. Ruotsin kieli taas koe-
taan monesti pakkopullaksi. 
Jos asenne kieltä kohtaan on 
jo yläasteelle tullessa kieltei-
nen, niin tulokset ovat usein-
kin sen mukaisia.

Yli 30 vuoden työtoveruudesta kiittämässä Annikin työtoveri lehtori Esko Ahonen. 

- Olenkin usein kysynyt 
oppilailtani, että mitä haittaa 
siitä on, jos osaa jonkun sa-
nan ruotsia. Mutta onneksi 
moni opiskelee ruotsia mitä 
suurimmalla innolla. Oppi-
laille on puhuttava oppilaan 
kieltä. Yleensä puhumalla 
ratkeaa visaisetkin pulmat, 
mutta kieltämättä huumo-
rintaju on joskus ollut koe-
tuksella, naureskelee Vieri-
maa.

- Yhteydenpito kodin ja 
koulun välillä on myös tär-
keää. Jos ongelmia tulee, 
niin silloin kodin tuki on en-
siarvoisen tärkeää. Useim-
miten vanhemmat ovat ai-
dosti kiinnostuneita lastensa 
opinnoista ja käytöksestä, 
Vierimaa muistuttaa.

Eläkkeelle jäämistä Vieri-
maa odottaa iloisena ja ehkä 
vähän jännittyneenä.

- Uskoisin, että kun suljen 

viimeisen kerran työpaikan 
oven takanani, niin olo on 
hieman haikea mutta myös 
helpottunut. Pitkä pesti on 
takana ja nyt on vapaa te-
kemään, mitä huvittaa, ker-
too Vierimaa. Rimmillä on 
ollut hyvä henki ja eniten 
jään kaipaamaan työkaverei-
ta. Heiltä olen saanut tukea 
vaikeina aikoina ja apua aina 
tarvittaessa. Myös oppilaista 
jää monta mukavaa muistoa. 
Kutkuttaa ajatus siitä, että 
saa määrätä itse tekemisis-
tään ja tehdä kaikkea, mistä 
on haaveillut, matkustella, 
harrastaa kulttuuria unoh-
tamatta myöskään liikuntaa. 
Se pitää mielen virkeänä, to-
teaa Annikki Vierimaa.

Erkki Riihiaho, 
kuvat Heimo Turunen

Kukka- ja hoivapalvelu Natural
0400 517 554

v Klassinen hieronta   
v Aromaterapeuttinen hieronta
v Turvehoidot
v Reikihoito    
v Kukkapalvelut (kimput, kranssit, asetelmat,   
 surulaitteet, kukkaistutukset ym.)

Monipuolista ja laadukasta palvelua 
luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. 

Maria Outila
Ritolantie 13 as 6, 93100 Pudasjärvi

www.kukkahoivapalvelu.com
Kukkasidontatöillä viikon toimitusaika.

Avoinna 
ajanvarausten 

mukaan.

Esittelen tuotteitani ja palveluitani 
Rimminkankaan joulumyyjäisissä 15.12.2012. 

Tutustumistarjous marras-joulukuussa: 
turvehoidot -5€ norm. hinnoista. 

Kaikkien marras-joulukuussa hoivapalveluita käyttä-
neiden kesken arvotaan hierontalahjakortti (60 min.) 

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Pudasjärven Yrittäjien syys-
kokous ja pikkujoulu pi-
dettiin perjantaina 30.11. 
Kurenkoskessa. Nykyisen 
puheenjohtajan Heikki Park-
kilan luopuessa tehtäväs-
tä, puheenjohtajaksi valittiin 
nykyinen varapuheenjohtaja 
ja pitkäaikainen hallituksen 
jäsen Aune Ekdahl. Vuoden 
yrittäjänä palkittiin Timpan 
Kurkihirren yrittäjä Timo 
Vähäkuopus. 

Vuoden Yrittäjän haastat-
telu sekä lisää syyskokouk-
sesta ja yrittäjäjuhlasta ensi 
viikon Yrittäjien teemaleh-
dessä, joka ilmestyy Pudas-
järvi-lehden liitteenä.       (ht)

Timo Vähäkuopus Vuoden yrittäjä, 
Aune Ekdahl yrittäjien puheenjohtajaksi

Hirsirakentamisesta 
tunnettu yrittäjä 

Timo Vähäkuopus 
palkittiin Pudasjärven 

Vuoden yrittäjänä.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA HENKILÖKOHTAISTA

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

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
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

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

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

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

Palvelu-
hakemisto

on 
edullista 
ilmoitus-

tilaa!

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)

55 vuotta luotettavaa 
kuljetuspalvelua.

Pohjanrahti Oy
Jukolantie 35, 93100 Pudasjärvi

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

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)

Pudasjärven keskustasta 
liiketila 19,5 m2, 2-kerros 

1.1.2013 alusta, puh  0400 198 390.

VUOKRATAAN / MYYDääN

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

OBH Nordica hieroma istuin, 
muutaman kerran käytetty. Hp. 
80€. P. 0440 254 557.

Vuokrattavana Krentojärvellä
3h+k+yhteissauna 73m2.
2h+k+yhteissauna 42 m2.
2h+k+oma sauna 53m2.
Pieni yksiö. Vapautuvat tam-
mikuun alussa. Tiedustelut p. 
0400 512 997

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

Kerttu ja Kauko -hank-
keen ohjausryhmän esi-
tyksestä kaupungin-
hallitus päätti 20.11 
kokouksessaan hyväk-
syä Kerttu ja Kauko – 
hankkeen toiminta-ajan 
jatkamisen 31.10.2013 
saakka. Hankkeen työn-
tekijöiden Ritva Virk-
kusen ja Jouni Puhakan 
työsopimuksia jatketaan 

Tekesiltä avustusta hirsikouluhankkeen suunnitteluun ja kilpailutukseen
hankkeen toiminta-ajan 
mukaisesti. Hankeen alku-
peräinen päättymispäivä 
on 31.3.2013.

Tekes – teknologian ja 
innovaatioiden kehittä-
miskeskus oli myöntänyt 
projektirahoitusta noin 
117 000 euroa hirsikoulun 
rakennushankkeen moni-
tahoiseen ja vaativaan kil-
pailutusprosessiin, jon-

ka tuloksena löydetään 
paras kokonaisratkai-
su hankkeen rahoittami-
seen, suunnitteluun, to-
teutukseen ja ylläpitoon. 
Rakennuskokonaisuus to-
teutetaan elinkaarimallina 
kilpailullisena neuvottelu-
menettelynä. Kaupungin-
hallitus nimeää hankkeelle 
ohjausryhmän, jonka sih-
teerinä toimii kiinteistö-

päällikkö Kari Rissanen.
Seuraavassa kokouk-

sessaan 4.12. hallitus te-
kee esityksen valtuustol-
le hirsikoulukampuksen 
rakennuspaikasta. Ark-
kitehti Kimmo Kuisma-
nen on tehnyt kattavan 
ja perusteellisen selvitys-
työn eri rakennuspaikois-
ta Kurenalan keskustan 
tuntumassa. Tarkastelta-

vana oli ensiksi viisi koh-
detta, joista parhaimmiksi 
on noussut kaksi paikkaa 
Poropudas ja uimahallin 
pohjoispuoli.

Kaupunginhallitus hy-
väksyi henkilöstön esityk-
sen SporttiPassin myön-
tämisestä kaupungin 
työntekijöille. Passi sisäl-
tää 100 euron edestä lii-
kunta- tai kulttuurietu-

ja. Osan vuotta oleville 
etuus määräytyy työssä-
oloajan mukaan.

Kaupungintalon au-
lan ja kokoustilojen 
70-luvulla hankittujen 
ja nyt pahasti remaan-
tuneiden kalusteiden ti-
lalle toimittaa Huone-
kaluliike Heikkilä uudet 
kalusteet. 

ER

Sinä valkohousuinen, paksu-
lettinen nainen, joka olit maa-
nantaiaamuna polilla. Otatko 
yhteyttä ja jätät yhteystietosi 
tämän lehden konttoriin, os. 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.
Nimim. Sininen ja valkoinen Kansalaisopiston tiloista va-

rastettiin marraskuussa CD-
soitin ja samalla sotket-
tiin paikkoja. Varkaat olivat 
mm. laittaneet tavaraa sa-
venpolttouuniin ja laitta-
neet sen päälle. Hyvällä tuu-
rilla säästyttiin tulipalolta. 
Varkaat olivat tulleet tiloi-
hin ilmeisesti päätyovesta, 
jonka lukkomekanismia oli 

Kansalaisopistolla varkaita
käsitelty siten ettei se men-
nyt lukkoon. CD-soitin on 
putkimallinen, musta ja huo-
miota herättävän suurikokoi-
nen. Asiasta jotain tietäviä 
pyydetään ottamaan yhteyt-
tä kansalaisopiston henkilö-
kuntaan tai poliisiin. Asian 
selvittämiseen johtavista tie-
doista on luvassa vihjepalk-
kio.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

MLL ja Joulupuu 
järjestävät 

joululahjakeräyksen 
Pudasjärven apua 

tarvitseville 
lapsiperheille.

Keräysaika 
26.11.-14.12.2012.

Ohjeet lahjan tuomiseen:
-Nouda pakettikortti Aarrearkusta tai 

Pudasjärven kirjakaupasta
- toimita uusi ostettu tai itse tehty lahja 

Lähitapiolaan kuusen juurelle.  
Osoite: Toritie 1, 2. kerros 

Avoinna: arkisin klo 9-16.30

Pudasjärven metallityöväen 
ao. 280 pikkujoulu 

Kurenkoskessa
la 15.12.2012 klo 19.00 alkaen.

ao.280 jäsinille vapaa, puolisot 15€
Sitovat ilmouttautumiset pe 7.12. mennessä

Jouni 0400 292 467
Sulo 040 703 9413

Tervetuloa!

Aittojärven kyläseuran järjestämä
JOULULAULUTILAISUUS
tiistaina 11.12.2012 klo 18 alkaen

Harjun pirtissä, osoitteessa
Ypykkäharjuntie 22.

Tarjolla joulupuuroa, jouluiset
kahvit sekä arpajaiset.

TERVETULOA!

Sauvakävelyilta tiistaisin klo 18-19.30 Liepeessä.
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.
Kyläkuhinat Sarakylän koululla ti 11.12. klo 18.00-20.00.
Jää, vesi ja lumi - Kerttu Karjalaisen valokuvia Syötteen luonto-
keskuksessa 27.10.-31.12.2012.
Karaoke Snapsibaarissa 14.12. Hotelli Iso-Syötteellä. 
Tanssit 14.12. Tanssiorkesteri Romeot Hotelli Iso-Syötteellä. 
Karaoke-ilta 14.12. Pärjänkievarilla klo 21 alkaen.
DJ & karaoke illat 25.12.-31.12. Hotelli Iso-Syötteen Snapsibaarissa.

Yhdistystoimintaa:

Sun Lahti harjoitukset Kurenalan koululla:
lapset/nuoret 1-2-3-4-GO tiistaina 4.12. klo 18-19 ja naiset sun-
nuntaina 9.12. klo 16 alkaen.
Järj. PuU/voimistelujaosto

PuU/voimistelujaosto

Suomi-Venäjä Seuran 
Pudasjärven osasto järjestää

Venäläisen illan
Ervastissa Nokipannu Oy:ssä 

maanantaina 10.12.2012 klo 18.00.
Lähtö on kimppakyydein Kurenalan koululta 

klo 17.30. Osasto tarjoaa kyydin, tarjoilusta paikan 
päällä osallistuja maksaa 10 €

Ohjelmassa on ruokailu, laulua, videoita, 
arvontaa ja yhdessäoloa. 

Ilmoittautumiset osaston sihteerille 
Keijo Piiraiselle 8.12. mennessä, puh. 040 521 6769.

Joten on aika merkitä kalenteriin 
MTK-Pudasjärven puurojuhla! 
KoKo Perheen 
PuuroJuhla 

hilturannan leirikeskuksessa 15.12.2012 
alkaen klo 12.00.  Tiedossa jouluista ohjelmaa 

ja tietenkin joulupuuroa!

Joulu on 
kohta ovella…

Ilmoittautumiset puurojuhlaan 
8.12. mennessä puhelimitse (mielellään tekstivies-
tillä) 040-596 6198 tai sähköpostitse: maija.pu-
hakka@luukku.com. Pikkujoulujen omavastuuosuus 

on 10€/hlö, joka maksetaan paikanpäällä. 

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

RAVINTOLA STREET4

RAVINTOLA STREET4

Ma  suljettu
Ti  klo 14-18
Ke  klo 14-24 (-02)
To  klo 14-21 
Pe ja la klo 14-04, karaoke

PUB

LOUNAS
ma - pe  klo 10.30-14.00

YÖKERHO
pe-la 24 - 04, liput 4,-

TULE jA mAISTA!  
LOUNASAjAN jÄLKEEN TARjOLLA 

HAmPURILAISATERIOITA

TERVETULOA!

Ke 5.12. klo 15-24 (keittiö 15-22)
 - Karaoke ilta klo 21 alkaen 
To 6.12. klo 11-24 (keittiö 11-22)
 - Karaoke ilta klo 21 alkaen
Pe 7.12. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Sami Pilvilä esiintyy Legendan illassa. 
  Tule ja viihdy!
La 8.12. klo 11-02 (keittiö 11-22)
 - Fazer-karkkibingo klo 18
 - Karaoke ilta klo 21 alkaen 
Su 9.12. klo 11-15 

SyöteResort Caravanin
paikkavaraukset

0400 499 215

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

PärJänKIevarI 

Palvelee Tulevana 

vIIKonloPPuna seuraavasTI;

Tervetuloa 

herkuttelemaan 

ja viihtymään!

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

Keskiviikkona 5.12

Wintti:
Lippu 12€ sis. ep. 

Dry Capri

DJ Noora

Lauantaina 8.12.

Bubissa :
Karaoke

auki klo 00-04
Bubi ja Wintti  lippu 

yht. 5€ sis. ep. 
Toivotamme 

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

auki klo 3 asti

Perjantaina 7.12.

Itsenäisyyspäivänä
torstaina 6.12.
Palvelemme klo 12-18

Pudasjärvi, Kauppatie 1 L 3 
Puh. 040 960 5392

Avoinna ma-pe 10-17

Uusia fleece -kankaita saapunut!

Vielä ehdit omella pukinkonttiin 
pehmeitä paketteja! 

SaraSaraKangas ja Ompelimo

Kuvan 
yksipuolinen 
fleece 
-50% (ovh 10€/m)

Erilaisia 
flanelli-
kankaita
alk. 9,90/m

Joulukankaat  alk. 5,-/m

Vuosi lähenee loppuaan ja täs-
säpä pamilaisten syyskuulu-
misia. Teimme lokakuussa te-
atteriretken, joka suuntautui 
Ouluun. Kävimme katsomas-
sa Oulun Työväen Näyttämön 
näytelmän ”Kahden suhde yh-
teen”. Esitys oli todella hauska, 
nauraa sai sydämen pohjasta. 
Jos asiat voivat mennä sekai-
sin, niin siinä näytelmässä ne 
todella menivät. Mutta loppu-
jen lopuksi kaikki kuitenkin sel-
visi. Richard Willey ministeriä 
näytteli Pudasjärvellä yrittäjä-
nä sekä teatteriohjaajana toimi-
va Alpo Puhakka. 

Näytelmän jälkeen söim-
me vielä vatsat täyteen mait-
tavaa ruokaa. Marraskuun lo-
pulla pidimme syyskokouksen, 
jossa osaston puheenjohtajak-
si valittiin Eija Ikonen, varapu-
heenjohtajaksi Maritta Koivula, 
sihteeriksi Inkeri Tuomivaara 
ja johtokunnan jäseniksi: Sir-
pa Manninen, Anja Siltakoski, 
Valma Lasanen, Paula Soronen, 
Maire Muranen, Eeva Huttu 

Pamin syyskuulumisia
ja Tapio Pohjanvesi. Toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin ja se 
sisältää ensi vuodelle mm. seu-
raavia asioita: pidetään sään-
tömääräiset kokoukset, pikku-
joulu, patikkaretki keväällä, 
järjestetään jäsenille koulutus-
ta sekä virkistystoimintana jä-
senet voivat käyttää uimahal-
lia tai kuntosalia ensi vuonna 
15 kertaa Pamin laskuun. (Olet-
teko jäsenet muistaneet käyttää 
tätä mahdollisuutta tänä vuon-
na? Vielä on vajaa kuukausi ai-
kaa, vielä ehtii käyttää tämän 
vuoden kertoja.) 

Johtokunta toivottaa kaik-
ki jäsenet osallistumaan järjes-
tettäviin tapahtumiin. Syysko-
kouksessa oli vieraana Oulun 
toimistosta toimitsija Paula Gre-
kelä, hän kertoi ajankohtaisista 
asioista. 

Joulu lähestyy vauhdilla, jo-
ten toivotan kaikille rauhallista 
joulun odotusta!

Inkeri Tuomivaara
PAM Pudasj. os. 208 sihteeri

sotaveteraanit ja sotainvalidit
naisjaostoineen

Pe 14.12.2012 klo 11.00
seurakuntakodissa

Toivotamme jäsenistömme, myös 
kannattajajäsenet, tervetulleeksi juhlaamme.

Vietämme jälleen yhteistä

JOULUJUHLAA
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

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

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään Rimminkankaan koulun juhlasalissa 
torstaina 13. päivänä joulukuuta 2012 alkaen klo 16:00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asioista on nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 
keskustoimistossa 19.12.2012 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 30.11.2012

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

torstaina 6.12.2012

Klo 10.00 JUMALANPALVELUS kirkossa 
 Saarnaa kirkkoherra Kimmo Helomaa 
 Kanttori  Jukka Jaakkola
jonka SEPPELPARTIO SANKARIHAUDOILLE 
jälkeen Kunniavartio, Pudasjärven maanpuolus- 
 tusjärjestöt
Klo 10.00 JUMALANPALVELUS  
 Sarakylän kappelissa 
 Saarnaa pastori Juha Kukkurainen 
 Kanttori  Keijo Piirainen
alkaen KIRKKOKAHVIT 
n. klo 11.15 Seurakuntakeskuksessa ja Sarakylän  
 kappelissa   
Klo 12.15 ITSENÄISYYSJUHLA 
 Seurakuntakeskuksessa

Tervetuloa!
Järj. Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Juhlaohjelma Seurakuntakeskuksessa

Tervehdyssanat 
 Kanttori Keijo Piirainen
Juhlapuhe  
 Ylijohtaja Terttu Savolainen 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuoren puheenvuoro          
 Lukion oppilaskunnan hallituksen  
 puheenjohtaja  Tuomas Kemppanen
Rajaseutuliiton puheenvuoro ja huomionosoitukset 
 Rajaseutuliiton hallituksen puheenjoh- 
 taja, maakuntaneuvos Timo Säkkinen
Kulttuuristipendin luovutus  
 Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja  
 Tuula Kuukasjärvi
Musiikin kannustus palkinnon luovutus          
 Pudasjärven kaupunki 
 Pudasjärven Osuuspankki 
 Kesseli ry.       
 Musiikkiesityksiä
Liput Pudasjärven maanpuolustusjärjestöt

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Pudasjärvellä

PäRJäNSUON HIRVIHALLILLA 
14.12.2012 klo 18.00

Keijo Piirainen tulee laulamaan kanssamme.
Myytävänä arpoja, pääpalkintona juhlakinkku!

TERVETULOA!
Toivottaa Pärjänsuon metsästysseuran tontut

Kauneimmat 
joululaulut

Pudasjärven diabetesyhdistyksen
SYYSKOKOUS 

keskiviikkona 12.12. klo 18.00
Osviitassa, Kauralantie 3.

Esillä syyskokouksen 
sääntömääräiset asiat.Torttukahvit.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Pudasjärven diabetesyhdistys ry:n hallitus

oulunkaari.com

Joulu- ja tammikuun 
aukioloajat
Pudasjärvellä
 24.12. kiireetön vastaanotto, laboratorio ja röntgen 

ovat kiinni, päivystys on auki kello 9-17.  
25.-26.12. kiireetön vastaanotto, laboratorio ja röntgen 
ovat kiinni, päivystys on auki kello 11-17.  
1.1. Kiireetön vastaanotto, laboratorio ja röntgen ovat 
kiinni, päivystys on auki kello 11-17.
 
Sosiaalitoimisto on kiinni 7.12. ja 31.12.
 
Kotihoidon päivätoiminta on joululomalla 24.12.12–6.1.13.
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Aurumia

10€
Voit myös lähettää kultaesineesi meille postitse. 
Tilaa KultaPakkaus osoitteesta www.aurumia.fi

Tätä ilmoitusta näyttämällä bonus kaikille yli 10 g  
kultaa myyville kauppahinnan päälle!

OSTAMME KULTAA  
JA HOPEAA  

Perjantaina 7.12.  ja lauantaina 8.12. klo 10-18
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Kauppatie 7, Pudasjärvi

Kaulakoru

480€
Rannerenkaat1447€

Sormukset

355€ Taskukello

240€

ILMAINEN  ARVIOINTI

Hyvää  
Itsenäisyyspäivää!
Toivottaa Aurumian väki

Lauantaina 8.12.2012
Syötehopin edessä kello 14-18

Myytävänä:
lohikeittoa, makkaraa, lättyjä, kahvia
leipää, leivoksia, pullaa sekä käsitöitä
vanhan-ajan tavaroita Jalavan kaupasta 
Ohjelmana:
huskykoira- ja poroajelua, tiernapoika esitys sekä 
näytelmä. Joulupukki vierailee tapahtumassa.

Arvontaa:
Palkintoina 2 hlön huskykoira-ajelu, kinkku, 
poronpaisti ja muita hyviä palkintoja

www.syote.fi

Koristellaan yhdessä 
Syötteen joulukuusi!
Tuo oma koristeesi tapahtumapäivänä.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


