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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kaupunki jakoi vuotuiset 
urheilija-apurahat s. 3

Kaupunginjohtajan 
katsaus vuosi 2020

s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 2.1.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Varaa aika P. 040 821 1819
Optikon näöntutkimus 0€! 

Kakkukahvitarjoilu!      Tervetuloa!

Liike täynnä paljon muitakin tarjouksia! 

KesKiviiKKOna 8.1:  
akop Oy:n edustaja tulee 

näyttämään uuden vuoden 
uutuuskehyksiä: 

imago, Pix, i-spax, mm. 

Pudasjärven Optiikan
10-vuotissynttärit

Lääkäriajat: ke 8.1., ke 22.1., ke 29.1.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Moniteholasien ostajalle mitkä  
tahansa kehykset iLMaiseKsi! 

Yksiteholasien ostajalle ohennetut 1.6 
linssit kaikilla pinnoitteilla kehyksen hinnalla!

Moiteholasitarjous voimassa kun ostat linssit normaalihinnalla. 
ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

HUOM! 
OsaLLisTU  

siLMÄLasi

aRvOnTaan 

FaCeBOOKissa!

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Perjantaina 3.1. klo 9.30 alkaen
TAMMIKUUN PAPERIMARKKINAT!

KAKSI SÄKKIÄ 
LOTUS SOFT EMBO WC-PAPERI 24 RLL 
+ LOTUS EMILIA 16 RLL 
TALOUSPAPERI SÄKKI 

TASARAHAAN

25.-
●    MATKAHUOLLON ASIAKIRjAPALvELUT
●    MATKAHUOLLON PAKETTIAUTOMAATTI
●    POSTIN PAKETTIAUTOMAATTI
●    PALjU vUOKRAUS
●    LAHjAKORTIT
●    RINKI EKO-PISTE

●    KIERRÄTySPISTE
●    WOIKOSKI NESTEKAASUT
●    OTTO PLUS AUTOMAATTI
●    DNA PREPAID LIITTyMÄT
●    KAHvIPISTE

Muistathan laajan palveluvalikoimamme vuodelle 2020!

ERÄ

 TUOREPURISTETTU 
APPELSIINIMEHU

Hedelmä-
osastolta! 

499
KPL

1 L PULLO

Palvelemme 6.1. loppiaisena klo 10-21. Tervetuloa!
sis. pantin 0,40

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

Katuharja 
varrella 

3-.
- kaksi 3,0 Ah akkua
- vääntö 27 Nm (pehmeä) 
- 13 mm pikaistukka 
- mukana 96 osainen tarvikesarja

MaKita 
aKKuporaKone

159-.

 rajoitettu erä!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

Onnea Vuodelle 
2020!

Toivoo lehden toimitus
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 5.1. kello 10, Eva-Maria Mus-
tonen, Oskari Holmström, Keijo Piirainen.  Messua voi seu-
rata suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben 
kautta, linkki kotisivulla. 
Messu seurakuntakodissa loppiaisena ma 6.1. kello 10, 
Oskari Holmström, Eva-Maria Mustonen, Keijo Piirainen. 
Messua voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan 
YouTuben kautta, linkki kotisivulla. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja lähetyksen mattoarpajaisten voittojen luovutus.
Kauneimmat joululaulut Hirvaskosken kartanossa loppi-
aisena kello 15, Keijo Piirainen, Oskari Holmström.
Kuorot: Vox Margarita ke 15.1. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 16.1. kello 18.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 13.1. kello 11.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 8.1. kel-
lo 10-12.30.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin alk. 10.1. kel-
lo 9.30-12, parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilai-
nen) hoitoon, pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittau-
tumiset lastenohjaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, 
Rauni Juntti 040 586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 5.1. kello 
16 (Markku Seppänen, Hannu Jaakkola). Seurat Yli-Livolla 
Päivi ja Juha-Pekka Luokkasella 6.1. kello 13 (Urpo Illikai-
nen). Loppiaisseurat Sarakylän koululla ma 6.1. klelo 12 ja 
19 (Jouni Lohi, Jukka Aikkila).
Haudattu: Aulis Niemi  44 v, Teuvo Kalevi Kelahaara 78 v, 
Tauno Rainer Moilanen 86 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Uusi vuosikymmen, 2020-luku on alka-
massa. Vie aina oman aikansa, että uudet 
vuosiluvut oppii kirjoittamaan. Mones-
ti huomaan esimerkiksi alkuvuoden kas-
tepapereita kirjoittaessa, että vanhasta 
muistista, ikään kuin selkäytimestä tulee 
vahingossa edellisen vuoden luvut. 

Kun vuosi vaihtuu, on aika päivittää ka-
lenterit kotona ja toimistossa. Tänä vuon-
na tein sellaisen muutoksen, että luovuin 
paperisesta kirkon taskukalenterista. Seu-
rakunnassa käytetään sähköistä kalente-
riohjelmaa, joka on yhdistetty myös pu-
helimeen. Kahden kalenterin ajantasalla 
pitäminen on tuntunut haasteelliselta. 
Joku on kysynyt, että jääkö sähköisestä ka-
lenterista mitään merkintöjä, tuleville pol-
ville? Kyllä jää, saahan ne tulostettua pa-
perille. 

Lapsuuden mummolareissuilta on jää-
nyt mieleen, että ukilla oli tapana ostaa 
joka vuosi uusi yliopiston almanakka, joka 
roikkui keittiön naulassa. Se sisälsi mo-
nia hyödyllisiä tietoja: aakkosellinen ni-
mipäiväluettelo, auringon ja kuun nousu- 
ja laskuajat usealla paikkakunnalla sekä 
muita tähtitieteellisiä tietoja sekä kirkol-

liset juhlapäivät. Kalenterin ensi lehdille 
oli kirjattu pyyntö: ”Anna oi Jeesus, rauha 
ja menestys!” Helsingin yliopiston alma-
nakkatoimisto on julkaissut kalenterin jo 
vuodessa 1705. Ajanlasku muistuttaa siitä, 
kuinka vuodet vierivät. Kun aloitamme uu-
den vuoden, saamme kiittää taakse jäänes-
tä ajasta, ja pyytää tulevaan siunausta ka-
lenterin rukouksen sanoin. 

Me ihmiset täällä maailmassa olem-
me katoavaisia. Jumala pysyy ajasta aikaan. 
Psalmissa 90 todetaan: ”Herra, sinä olet 
meidän turvamme polvesta polveen. Jo en-
nen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja 
maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit.” Ajanlasku 
on ihmisten keksintö – Jumala on ajaton ja 
ikuinen. Meidän kalentereista ja kelloista 
riippuvaisten ihmisten on vaikea käsittää 
ikuisuuden todellisuutta. Se on niin kuin 
seinäkello, joka ei enää käy. Ikuisuuden pi-
tuutta voisi havainnollistaa myös seuraa-
valla esimerkillä. Jos suurelta soranotto-
paikalta pieni lintu käy kerran päivässä 
hakemassa yhden murusen, tarpeeksi pit-
kän ajan kuluttua suurikin kasa on siirty-
nyt pois. Ikuisuuden taustaa vasten peila-
tessa ihmisen elämä, pitkäkin sellainen, on 

lopulta lyhyt. Ihmisen ja Jumalan aikakäsi-
tyksen erilaisuudesta todetaan raamatus-
sa: ”Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, 
kuin eilinen päivä mailleen mennyt, kuin öi-
nen vartiohetki” (Ps. 90:4). 

Elämän tulevaisuuden yllä on aina sa-
laisuuden verho. Itse kukin meistä tietää 
jotain alkaneen vuoden merkkipaaluista ja 
tapahtumista. Elettävänä on kuitenkin aina 
vain tämä päivä ja hetki, josta saamme olla 
kiitollisia. Mennyt on jäänyt taakse ja huo-
minen haasteet odottavat. Tähän hetkeen 
kantaa Jumalan läsnäolon lupaus: ”Minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät” (Matt. 
28:20). Armon voima kantaa uudella vuo-
sikymmenellä!

”Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä loh-
dutuksen aina saan. Mitä päivä tuokin tul-
lessansa, Isä hoitaa lasta armollaan. Kädes-
sään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, 
mitä tarvitsen. Päivän kuormat, levonhetket 
antaa. Murheen, niin kuin ilon seesteisen” 
(Virsi 338: 1). 

Timo Liikanen

Anna oi Jeesus, rauha ja menestys!

Kyllikki, Paavo ja Matti Isomursu

Onnellista 
Uutta Vuotta 2020
sukulaiset ja tuttavat!

Kulje vierelläni konsertissa runsaasti esityksiä
Kulje Vierellä- joulukon-
sertti pidettiin Pudasjärven 
seurakuntatalolla tiistai-
na 17.12. Noin tunnin kes-
täneen konsertin esiintyjät 
olivat harjoitelleet ahkeras-
ti kanttori Keijo Piiraisen 
johdolla. Saimme kuulla 
hienoja pianoesityksiä, joi-
ta esittivät Jaana Mosorin 
ja Anne Herukka. Pirjo Rii-
hiaho esitti omaa tuotanto-
aan olevan runon. Kauniita 

laulutulkintoja tunnetuis-
ta joulusävelmistä esittivät 
Heikki Höyhtyä, Annik-
ki Ylitalo, Kalevi Vattula ja 
Eero Räisänen. Anna-Kai-
sa Yazin säesti viululla 
sekä Keijo Piirainen pianol-
la Hilkka Liikasen esittä-
män laulun ”Joulu erämaan 
mökissä”, kokonaisuutena 
erittäin hienoa kuunnelta-
vaa. Esityksien jälkeen pi-
dettiin arpajaiset, jonka jäl-

Konserttiin saapui väkeä noin 100 henkeä. 

Kalevi Vattulan säveltämä 
ja sanoittama Lapsi Pohjo-
lan, laulukaverina Eero Räi-
sänen.

Heikki Höyhtyä laulaa ”Kun 
joulu on”.

Pirjo Riihiaho lausui joului-
sen runon.

Anna-Kaisa Yazin ja Hilkka Liikanen, Joulu erämaan mö-
kissä.

Kajastuksen puheenjohtaja Harri Inkeroinen esitti terveh-
dyksen.

keen mielenterveysyhdistys 
Kajastus ry tarjosi juhla-
väelle torttukahvit. Kahvi-
lan puolella häärivät niin 
ikään vapaaehtoiset henki-
löt, joille myös suuri kiitos. 
Arpajaispalkintoja tilaisuu-
teen saimme paikallisilta 
kauppiailta sekä yksityisil-
tä lahjoittajilta. Jouluaiheis-
ta konserttia saapui kuunte-
lemaan noin sata henkilöä. 
Konsertin tuotto oli 372 eu-
roa. 

Kaikille 
pudasjärveläisille Hyvää 

Uutta Vuotta 2020! 

Kajastus ry

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 0400 385 281 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kaupunki jakoi vuotuiset urheilija-apurahat
Pudasjärven kaupungin-
talolla oli juhlatunnelmaa 
22.12. perjantai-iltana, kun 
kaupunki jakoi vuotuiset 
urheilija-apurahat eri lajeis-
sa menestyneille urheilijoil-
le. Apurahasäännön mukai-
sia jakajia oli tällä kertaa 16 
urheilijaa eri ikäryhmistä ja 
lajeja kymmenkunta. Lisäksi 
huomionosoituksen sai am-
mattivalmentajatutkinnon 
suorittanut Seija Saalismaa.

Pudasjärven Vuoden 
Urheilija -titteli on jaettu 
vuodesta 1994 alkaen. Va-
linta suoritettiin jälleen ylei-
söäänestyksellä. 19 äänes-
täjän antamia pisteitä oli 
jaossa 418 kappaletta, jois-
ta 115:lla pisteellä ylivoimai-
seksi voittajaksi nousi rata-
kelaaja Sini Paukkeri. Hän 
on myös Pudasjärven merk-
kihenkilö 2019. LC Pudasjär-
vi Hilimat ovat jo aiemmin 
huomioineet Sini Paukkeria 
muistamalla häntä stipen-
dillä.

Tilaisuuden juontajana 
liikuntapalveluiden koordi-

naattori (vs) Elina Wachira 
antoi aloituspuheenvuoron 
Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointivaliokunnan pu-
heenjohtajalle. Sointu Vei-
vo onnitteli apurahan saajia 
pääsystä tiukan kriteerin 
läpi tähän tilaisuuteen. Hän 
muistutti, kuinka he ovat 
ihailun ja positiivisen kateu-
den kohteita, joka puoles-
taan lisää vastuuta ja menes-
tyshalua tulevaisuudessa.

Juhlapuheessaan ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha 
Holappa kiitteli siitä rooli-
mallista mitä nämä palkitut 
urheilijat antavat meille pu-
dasjärvisille. He esikuvina 
antavat hyvää mallia lapsille 
ja nuorille siihen mikä mer-
kitys on terveellisillä elä-
mäntavoilla ja mitä kaikkea 
voi saavuttaa kovalla työllä 
sekä periksiantamattomuu-
della.

Pudasjärven kaupungin 
liikuntapaikkamestari Hei-
no Ruuskanen luki ansioi-
tuneitten urheilijoitten ni-
met ja saavutukset, Elina 

Pudasjärven Vuoden Ur-
heilija Sini Paukkeri pokaa-
leineen. Kiertopalkintoon 
tulee aina vuosittain kirjat-
tavaksi uusi nimi.

Paikalla olleet palkitut yhteiskuvassa. Edessä Pudasjärven Vuoden Urheilija, pyörätuoli-
kelaaja Sini Paukkeri. Seisomassa kuulantyöntäjä Annukka Saalismaa, kuulantyöntö ja 
kiekko; Anette Saalismaa, futsal maajoukkue-edustus; Arttu Niemelä, FC-Kurenpoikien 
futsal-joukkueessa pelaavat; Otto Niemelä ja Otto Riekki. Takarivissä 2000m juoksu; Kari 
Jylhänlehto, 3-loikka; Timo Vähäkuopus ja hirvenjuoksu; Kalervo Koivu. Lisäksi kukitet-
tiin ammattivalmentajatutkinnon suorittanut Seija Saalismaa.

Tilaisuuden päätteeksi 
oli tarjolla täytekakkukah-
vit, jonka jälkeen oli muka-

va lähteä hiljentymään jou-
lun rauhaan ja odottamaan 
uutta vuotta uusine haastei-

neen.

Terttu Salmi

Joulumyyjäisissä jälleen merkittävä tapahtuma

Perinteiset joulumyyjäiset jär-
jestettiin lauantaina 14.12. 
Tuomas Sammelvuo -salissa. 
Myyjäiset avannut kaupun-
ginhallituksen varapuheen-
johtaja Mirka Väyrynen kertoi 
messuilla olevan pitkä perin-
ne, sillä tämän vuoden messut 
olivat jo 42. kerran ja siitä Pu-
dasjärven Urheilijat on ollut 
kumppanina 22 vuotta. Tämä 

kertoo, että tapahtuma koe-
taan tärkeäksi ja merkityksel-
liseksi vuosi toisensa jälkeen. 

-Vuoden eri sesongit ja 
erityisesti joulun aika ovat 
merkittävässä asemassa yri-
tysten vuosimyynnissä. Jokai-
nen voi valinnoillaan vaikut-
taa – myös vuoden jokaisena 
päivänä – yritysten ja palve-
lutarjonnan säilymiseen Pu-

Wachira etsi oikean huomi-
onosoituksen, jonka ojensi

liikuntaneuvos Seppo 
Sammelvuo palkituille. Ku-
kituksesta vastasivat Juha 
Holappa sekä Sointu Veivo. 

Pudasjärven urheilijoiden pöydällä myytiin muun muassa 
ensi vuoden kalentereita, joista tuottoa ohjautuu pyörätuo-
likelaaja Sini Paukkerin harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. 

Kaupungin puolesta messut avannut Mirka Väyrynen toi-
voi ihmisten ostavan entistä enemmän paikkakunnan liik-
keistä.

Joulupukki pysähtyi salikierroksellaan FC Kurenpoikien 
myyntipöydälle, jossa myyjinä olivat Niklas Kokko ja Aaro 
Lapinlampi. He pelaavat jalkapalloa ja futsalia U-17 liigassa. 

PAM Pudasjärven osasto 208 kertoi osallistuvansa muuta-
man kerran vuodessa yleisötapahtumiin esittelemään toi-
mintaa ja hankkimaan uusia jäseniä. Kesällä oltiin muka-
na mm. Popeda Pudiksella. Esittelyvuorossa olivat Maritta 
Koivula, Outi Ojala, Tiina Alatalo ja Paula Soronen. 

Lukion kakkosista 18A ja B toteuttavat luokkaretken ke-
väällä 2021, jonka kassan kartuttamiseksi oli myytävänä 
leivonnaisia. Myyntivuorossa Aliina Ojala, Juho Ojala, Riik-
ka Lehtola ja Essi Hanhela. 

Hiihtojaoston puheenjohtaja Janne Majavalta sai käydä lu-
nastamassa hiihtopukuja, joita oli tilattu 44 kappaletta. Kor-
kealaatuiselle hiihtokuuluisuus Björn Dählie -puvulle oli 
tullut vielä kysyntää ja lisätilaus on vetämässä. Puvun hin-
ta olisi normaalisti noin 400 euroa, mutta yritysten sponso-
roinnin ja suuren tilausmäärän vuoksi urheiluseuran nuo-
ret hiihtäjät saivat puvun nimellisellä omavastuuhinnalla ja 
muille tilaajille hinta on saatu puristettua puoleen. 

dasjärvellä. Valitkaamme siis 
viisaasti ja vastuullisesti. Suo-
sikaamme paikallisia liikkei-
tä, sillä on suurimerkitys, to-
tesi Väyrynen. 

Myyjäisten järjestäjänä toi-
mivat Pudasjärven kaupun-
ki ja Pudasjärven Urheilijat, 
jonka toiminnanjohtaja Mar-
ko Koivula kertoi, että myytä-
vien tuotteiden lajivalikoima 
on runsas ja niissä on korkea 

laatu. Valitettavana Koivula 
piti sen, että uusien EU-sään-
nösten vuoksi ei myyjäispöy-
dillä voitu myydä arpoja, joka 
on ollut myyjäisissä tähän 
saakka ”hittituote”. Syynä on 
se, että ilman lupaa voi myy-
dä arpoja vain, jos osallistu-
jat ovat koko ajan samassa ti-
lassa. 

Esillä oli muun muassa 
monenlaisia käsityötuotteita, 

runsaasti leivonnaisia, joulu-
koristeita sekä pehmeitä pa-
ketteja pukinkonttiin. Myyjät 
olivat pääasiassa Pudasjärvel-
tä, mutta lähikunnista ja kau-
empaakin oli saapunut myy-
jiä paikalle. 

Joulupukki vieraili paikal-
la pitkin päivää jututtaen ylei-
söä ja jakaen karkkeja kaikille. 
Urheiluseuran kahviossa sai 
ostaa torttukahvit. 

Heimo Turunen
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Jehovan todistajilla maailman käännetyin verkkosivusto
Jehovan todistajien sivusto 
on maailman ylivoimaises-
ti käännetyin verkkosivusto. 

JW.ORG-internetsivustolla 
materiaalia yli 1 000 kielellä. 
Sivusto on maailman ylivoi-

maisesti käännetyin verk-
kosivusto. Käännöstyötä 
tehdään suomen lisäksi esi-
merkiksi pohjoissaamen kie-
lellä ja suomalaisella viitto-
makielellä. 

Suomessa on arvioiden 
mukaan 10 000–14 000 viit-
tomakielentaitoista henki-
löä, joista noin 4 000–5 000 
on kuuroja. 

-Monet kuurot ovat huo-
lissaan yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta. Meillä py-
ritään tuottamaan aineistoa 
laajasti myös viittomakielel-
lä. Se hyödyttää koko Suo-
men viittomakielistä yhtei-
söä, kertoo Henrik Saarinen 
Jehovan todistajien suoma-
laisen viittomakielen kään-
nöstiimistä. 

-Jehovan todistajat halua-
vat, että jokainen voi omalla 
äidinkielellään tai ensikielel-
lään saada tietoa Jumalas-

ta ja Raamatusta. Aiheita 
on laidasta laitaan, ja viit-
tomakieliset vauvasta vaa-
riin voivat hyötyä aineistos-
ta. Monet tulkkiopiskelijat ja 
-opettajat arvostavat nettisi-
vustoamme ja ihailevat run-
sasta viittomakielistä ma-
teriaalia, jota on saatavilla. 
Olemme saaneet kiitosta sii-
tä, että tämä materiaali aut-
taa heidän työssään, Saari-
nen kertoo. 

Saamenkielistä aineis-
toa alettiin julkaista jw.org 
-verkkosivustolla helmi-
kuussa 2016. Saamea puhu-
vat tekevät sivustolle joka 
kuukausi yli 400 vierailua ja 
lataavat siltä noin 350 digi-
taalista tiedostoa, esimerkik-
si videoita tai äänitiedostoja. 
Monet Jehovan todistajien 
julkaisuja lukeneet saame-
laiset ovat arvostaneet kään-
nösten korkeaa tasoa. 

-Julkaisunne on aivan kä-
sittämättömän hyvin kään-
netty, sanoi Nilla Tapiola, 
joka on opettaja ja Suomen 
saamelaiskäräjien jäsen. Hän 
sanoi, että julkaisut ovat 
”helppolukuisia ja niissä on 
hyvä kieliasu”. 

Käännöstyöllä  
pitkä historia
Jehovan todistajien käännös-
työllä on pitkä historia, joka 
juontaa juurensa 1800-luvun 
lopulle. Jehovan todistajien 
hallintoelimen jäsen Geof-
frey Jackson Jehovan todis-
tajien maailmankeskuksessa 
New Yorkin Warwickissa to-
teaa: ”Meiltä kesti hieman yli 
100 vuotta päästä 508 kieleen 
tammikuussa 2013. Mutta on 
huomattavaa, että alle seit-
semässä vuodessa olemme 
melkein kaksinkertaistaneet 

Pudasjärvellä Jehovan todistajat kannustavat vierailemaan 
JW.ORG-sivustolla, jonka avulla voi tutustua Raamatun sa-
nomaan yli 1000 kielellä. Sivuston kautta voi myös pyy-
tää Jehovan todistajat sovittuun paikkaan keskustelemaan 
Raamatusta tai jopa pitämään ilmaista raamattukurssia. Si-
vustoon tutustumassa pudasjärveläinen Tapio Rokala.

käännöstuotantomme – 508 
kielestä 1 000 kieleen”. 

Julkaisujen kääntämiseen 
ja tuottamiseen näin monella 
kielellä liittyy tietenkin eri-
koishaasteita. Toisinaan ai-
neistoa on haluttu julkaista 
sellaisella kielellä, jolle ei ole 
saatavissa kaikkia kirjain-
merkkejä. Julkaisuja varten 
on siksi pitänyt suunnitella 
lukuisia uusia kirjainmerk-
kejä ja fontteja. Paljon haas-
teita on liittynyt myös sii-
hen, että julkaisuja on saatu 
jw.orgiin näin monilla kielil-
lä. Useilla näistä tuhannes-
ta kielestä ei ole internetissä 
saatavilla mitään muita jul-
kaisuja. 

Jehovan todistajien viral-
linen verkkosivusto löytyy 
osoitteesta: www.jw.org

Harri Oinas-Kukkonen

Kiintiöpakolaisten kotimaas-
taan paon syitä ovat yleensä 
sota, konfliktit ja vaino. Tur-
vapaikkaprosessi saa alkunsa 
henkilön ilmoittautuessa ko-
timaansa ulkopuolella YK:n 
pakolaisjärjestön (UNHCR) 
toimipisteellä hakeakseen 
kansainvälistä suojelua. Suo-
men viranomaiset Suojelupo-
liisi (SUPO), Maahanmuutto-
virasto (Migri), kotoutumisen 
asiantuntijat haastattelevat 
valtaosan Suomelle esitetyis-
tä kiintiöpakolaisista kiintiö-
valintamatkoilla pakolaisten 
ensimmäisessä turvapaikka-
maassa. Haastattelujen yhte-
ydessä haastateltaville anne-
taan lyhyt Suomi-info. 

Migri sijoittaa yhteistyös-
sä Elinkeinoliikenne- ja ym-
päristökeskuksen (ELY-kes-
kus) kanssa kiintiöpakolaiset 
kuntiin, joiden kanssa ELY-
keskuksella on sopimus kun-
tapaikoista. Suomeen saa-
puville kiintiöpakolaisille 
kuntapaikan valintaa he ei-
vät itse voi vai-kuttaa, vaan 
se osoitetaan heille. Pudasjär-
ven kaupunginvaltuusto on 

linjannut, että Pudasjärvel-
le otetaan joka toinen vuosi 
20 kiintiöpakolaista. Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksen 
kanssa tehty sopimus on tois-
taiseksi voimassa oleva. 

Muita kuin suomen- tai 
ruotsinkielisiä Pudasjärvel-
lä oli tämän vuoden maalis-
kuussa 173 henkilöä (naisia 
84, miehiä 89). Eniten maa-
hanmuuttajia on Kongosta, 
Ruotsista, Venäjältä, Afga-
nistanista ja Syyriasta. Noin 
puolet maahanmuuttajista on 
saapunut perhe- ja työsyis-
tä sekä puolet humanitääri-
sen avun kautta. Pudasjär-
vellä puhutaan 35 kieltä ja 
edustajia on myös 35 eri kan-
sallisuudesta. Pudasjärvel-
lä vastaanotettiin edellisellä 
kerralla vuonna 2017 kiintiö-
pakolaisia, joten tänä vuon-
na on kiintiöpakolaisten vas-
taanottovuosi.

Joulukuun puolessa vä-
lissä Pudasjärvelle saapuu 
13 kiintiöpakolaista ja he tu-
levat Nigerin UNHCR:n pa-
kolaisleiriltä. Kiintiöpakolai-
set ovat kotoisin Somaliasta 

ja ovat pääasiassa nuoria ai-
kuisia. Lapsia tulijoista on 
kaksi. Heidät on evakuoitu 
Libyasta Nigeriin evakuoin-
timekanismin (ETM) perus-
teella. Nigerissä pakolaisilla 
ei ole mahdollisuutta asettua 
maahan ja käytännössä ainoa 
mahdollisuus on ollut odot-
taa UNHCR:n uudelleensijoi-
tusta johonkin muuhun maa-
han. Olot UNHCR:n leirillä 
on ollut tukalat muun mu-
assa kuumuuden ja malari-
asääskien vuoksi lisäksi lähes 
kaikilla on erittäin huono-
ja kokemuksia pakomatkan 
varrelta. Aikaisemmin syk-
syllä on saapunut yksi perhe 
Turkin pakolaisleiriltä.

Pudasjärvelle saapuvat 
kiintiöpakolaiset muuttavat 
suoraan kuntaan, eivät vas-
taanottokeskukseen. Kunta-
paikka tarkoittaa, että kiin-
tiöpakolaisia vastaanottava 
kunta järjestää pakolaiselle 
ensimmäisen vuokra-asun-
non. Valtio korvaa pakolais-
ten vastaanotosta syntyneitä 
kuluja kunnalle. Laskennal-
liset korvaukset on tarkoi-

tettu kunnan kotouttamis-
ohjelmassa mainittuihin 
kotoutumista tukeviin toi-
menpiteisiin. Ne kattavat 
mm. sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja, kulttuu-
ri- ja vapaa-ajan toimintaa ja 
osallisuutta edistäviä palve-
luja.

Kiintiöpakolaisten tuloon 
Pudasjärvelle on varauduttu 
vuokraamalla asuntoja ja ne 
on sisustettu lahjoitustava-
roilla, joita pakolaisille vas-
taanotettiin tiistaina 19.11. 
ammattiopiston entisissä ti-
loissa Jyrkkäkoskella. Kerä-
yksen järjestämisestä vastasi 
kaupungin monikulttuurinen 
työ. Apua saatiin Pudasjär-
ven asumisneuvojalta sekä 
Maa- ja kotitalousnaisilta, jot-
ka olivat mukana avustamas-
sa myös kiintiöpakolaisten 
asuntojen sisus-tamisessa. 

Nyt tulevaa kiintiöpa-
kolaisryhmää vastaanotto-
maan lähtee lentokentälle 
monikulttuurisen työn koor-
dinaattori, asumisneuvoja, 
terveydenhoitaja ja tulkki.  
Seuraavana päivänä käydään 

jokaisen kotona saapumispäi-
vänä ohjaamassa (esim. wc, 
sänky, jääkaappi, valokatkai-
sin, kaupassa käynnit ym.). 
Sosiaaliohjaaja heti kiintiö-
pakolaisryhmän tultua varaa 
kaikille ajat ja tulkit maist-
raattiin rekisteröintiä varten. 
Kotoutumiseen liittyvien al-
kuvaiheen toimenpiteiden, 
kuten terveystarkastuksien 
jälkeen alkaa suomen kielen 
opiskelu Suomistartissa. Jo-
kaiselle laaditaan oma ko-
toutumissuunnitelma yhteis-
työssä TE-toimiston kanssa. 
Kotoutumisen tueksi laadi-
taan jokaiselle henkilökohtai-
sia tavoitteita, jotka sisältävät 
arjen uusien asioiden opet-
telua. Meille niin tutut asi-
at voivat olla eri kulttuurista 
tulleelle aivan uusia. Varsin-
kin tietotekniset asiat ja verk-
koasiointi voi olla aivan 
uutta, samoin erilaisten lo-
makkeiden täyttö, sään mu-
kainen vaatetus jne.

Ilman laaja-alaista ja mo-
nipuolista yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa kotouttamistyö 
ei onnistuisi. Yhteistyöhön 

osallistuvat kunta, perhe- ja 
sosiaalipalvelut, TE-toimis-
to sekä kotoutumista edistä-
viä toimenpiteitä ja palveluja 
järjestävät järjestöt, yhdistyk-
set ja yhteisöt. Kunta ja TE-
toimisto vastaavat yhdes-
sä kotoutumista edistävien 
ja tukevien toi-menpiteiden 
ja palvelujen järjestämises-
tä, niihin ohjaamisesta sekä 
niiden seurannasta. Tästä al-
kaa pudasjärveläisten kiin-
tiöpakolaisten kotoutumis-
aika. Tavoitteena on, että he 
saavuttavat niitä tietoja ja 
taitoja, joiden avulla he ovat 
kotoutumisajan jälkeen tasa-
vertaisessa asemassa sekä oi-
keuksien että velvollisuuksi-
en osalta muihin kuntalaisiin 
nähden. 

Sirpa Timonen-Nissi 
Monikulttuurisen työn 
koordinaattori

Johanna Hemmilä 
Löydä kotisi uudestaan 
Pohjois-Pohjanmaalta-
hankkeen projektipäällikkö

Kiintiöpakolaisten matka pudasjärveläisiksi

Eläkeläisten pikkujoulussa runsaasti ohjelmaa
Pudasjärven Eläkeläisten 
pikkujoulua vietettiin per-
jantaina 13.12. Palvelukes-

kuksella. Tapahtuma on 
koettu tosi tärkeäksi eli yh-
deksi vuoden toiminnan ko-

Yhteislaulujen laulaminen kohotti joulumieltä.

Uusi puheenjohtaja Jukka 
Vähkyrä toivotti aikaisem-
man puheenjohtajan Paavo 
Tihisen tervetulleeksi pik-
kujouluun. Jouluinen ruokapöytä oli monipuolinen ja runsas. 

hokohdaksi. Tilaisuuden 
juontajana toimi uusi pu-
heenjohtaja Jukka Vähkyrä. 
Hän kertoi kuluneen vuoden 
tapahtumista ja valotti uu-
sista tapahtumista vuodelle 
2020. Lisäksi ohjelmassa oli 
Kalevi Vattulan ja Eero Hir-
velän sketsi ”Vahinko ei tule 
kello kaulassa”. Elsa Piri lei-
kitti yleisöä. Laulettiin jou-
lulauluja, pukkikin vieraili 
ja toi lahjoja. Pikkujouluun 
kuului tietenkin runsas ja 
monipuolisesti katettu jou-
luruokapöytä ja torttukah-
vit. 

Hilkka Tihinen



4 5nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.1.2020 2.1.2020nro 1

AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

TORSTAI-LAUANTAI 
2.-4.1.

TIISTAI-TORSTAI
7.-9.1.

049

199

149 695

100

100 299100

100

100

295

099

259

069

100

199

995
kg

Snellman 
maatiaispossun 
LehTIpIhvI
2 kpl/240 g

Naudan 
pAISTI-
jAUheLIhA

795
kg

595
kg

349
pkt

695

pkt

350

149
pss

100

1195
kg

125
pss

pkt

199
kgkpl

199

pkt

199

kpl

plo

pkt

499
kg

pss

kg

pkt

100 g

pkt

kg

895
kg

159
kg

pkt pkt

pkt

kpl

2 kg/
talous

100

269

349
pkt

pkt

pkt

prk

2 pkt/talous

pkt
2 pkt/talous

2 kg/
talous

kg299

LOppIAISeNA 

mA 6.1. OLemme 

SULjeTTU!

TI 7.1.       Ke-TO 8.-9.1.

PullaPirtin
pOSSU-
mUNKKI

RAUTAOSASTOLTA

HK
UUNILeNKKI

400 g

TO-TO 2.-9.1.

Valio
ARKIRAe

500 g

Snellman
vOILeIpäKINKKU tai 
yLIKypSäKINKKU
300 g

Kantolan
KAURA tai SUKLAA-
KAURAKeKSI
200-300 g

Forssan
ITALIAN-, pUNA-
jUURI- tai peRUNA-
SALAATTI 400 g

Saarioinen
pIzzAT

200 g

Atria
gOTLeR-
mAKKARA
palana

Esva
KALApUIKKO
250 g

Hyvä NAUTA
jAUheLIhA
rasvaa 
max 10%

Arla 
perinteiset
jOgURTIT
150 g

Oululainen
äITImUORIN
heRKKULImppU
450 g

699

HK
KULTApAAhDeTUT

mUReA KINKKU,
häRKä tai BROILeRI

150-180 g

Kariniemen
RINTALeIKe
marinoitu

Olvi
LImSAT

0,95 l
sis. pantin

Fazer
KANeLI-
pUUSTIT
11 kpl/240 g

Fazer
pAAhTO-

LeIväT
280-320 g

kg

Arla
jOgURTIT
1 kg

TALOUSTAvARAOSASTOLTA

Golden
OmeNA

Hollanti

IRTO-
KARKIT

HK
meeTvURSTI

200 g
viipale

3 kpl

Vaasan
RevITTy
LeIpä
350 g

KANAN-
mUNAT
10 kpl

jAUheLIhA
SIKA-NAUTA

Porsaan ’
TALOUS-
KyLjyKSeT

1000 lumen
OTSALAmppU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Arla
vOI 500 g
normaalisuolainen

Atria
LAUANTAI-
mAKKARA
palana

Kulta Katriina
KAhvI
500 g

TO-pe 2.-3.1.      LA 4.1.

Kananpojan 
BROILeRIN 
KOIpIReISI
3 kpl/ras
marinoitu

Porsaan
KyLjyKSeT

Kivikylän
LöyLyLeNKKI
400 g

Valio hyvä 
suomalainen arki
RUOKAKeRmA
2 dl

Valio
pOLAR
vIIpALejUUSTOT
270-300 g

mAALAIS-
LIhA-
hyyTeLö

Nero
pILKKIAhKIOT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
KeLKKA-AhKIO
210x80cm

299,-

Sievi Arktis
NAhKA-
SAAppAAT

115,-

KAASU-
LämmITIN 
4,2 kW

8990

ProMaster
RUUvImeISSeLI-
KäRKISARjA
28-osaa

10,-

Black&Decker 
AKKUpORAKONeSARjA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

2 prk

295

795

595

Havi
LämpöKyNTILä
50 kpl valk tai 
40 kpl lehmuksen vihreä

Polar
KyNTTILäLyhTy
puualusella, paloaika 28h

LyhTyKyNTTILä
5x6 cm 10 kpl, 
paloaika n. 18h

Havi
KRUUNUKyNTTILä
5 kpl

215

295

Polar
ULKOTULI 13x15, 
paloaika 8-10h

eDULLISeT LOppIAISheRKUT m-TAvARATALOSTA

paloina 3,99 kg

eRä suomalaista
SUOLAKINKKUA
kokonaisena

115

Minikuu
ULKOTULI
2 kpl, paloaika 4-5 h
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Puuron sijasta grillimakkaraa
Perinteinen jouluinen puu-
rotapahtuma 20.12.2019 
K-Supermarketin pihalla 
muuttui makkaranpaistota-
pahtumaksi, koska puuron-
keittäjä oli estynyt tulemas-
ta paikalle. Toivotaan, että 
perinnettä pystytään pitä-
mään yllä vuoden päästä ja 
silloin olisi tilaisuudessa tar-
jolla soppatykillinen herkul-
lista joulupuuroa. Järjestet-
ty tapahtuma oli jo 12. kerta 
ja pudasjärveläiset ovat otta-
neet tapahtuman hyvin vas-
taan.

Kolmessa eri pistees-
sä paistettiin makkaraa oi-
kein urakalla ja tilaisuudes-
ta teki hienon juuri se, että 
makkarat paistettiin hen-
kilökohtaisesti tikun no-

kassa hiilloksella. Samalla 
syntyi osallistujien kesken 
hyvät ”porinat” ja tilaisuu-
desta tuli kuin itsestään läm-
minhenkinen. Paistopaljujen 
luona juttu luisti jouhevasti, 
kaikki olivat mukana iloisel-
la ja huumorimielellä.

Tilaisuuden alussa seura-
kunta toi oman tervehdyk-
sensä ja pastori piti pienen 
hartauden, jonka jälkeen ka-
jautimme muutamat joulu-
laulut tunnelmaa tuomaan. 
Tilaisuutta kunnioitti läsnä-
olollaan myös joulupukki ja 
mikä parasta, pukki oli saa-
nut mukaansa Korvatun-
turilta myös joulumuorin. 
Yhdessä he jakoivat tilaisuu-
dessa karkkia ja jutusteli-
vat ihmisten kanssa. Selvästi 

K-kauppias tarjosi samalla 
sisätiloissa kaikelle kansal-
le piparia ja glögiä jälkiruu-
aksi. 

huomasi, että pukki oli virii-
limmän oloinen kuin vuot-
ta aikaisemmin, vai senhän 
ymmärtää, kun hän sai näyt-
tää muorille ihan ”livenä”, 
että miten homma kentäl-
lä toimii. Makkaranpaiston 
päälle oli hyvä mennä sitten 
K-Supermarketin sisätiloi-
hin nauttimaan kauppiaan 
tarjoamasta glögistä ja pipa-
rista. Tapahtumalla haluttiin 
välittää kaikille joulumiel-
tä kaiken kiireen keskellä. 
Tilaisuudessa kävi arviolta 
noin 170 henkilöä ja uskom-
me, että saimme ainakin hei-
dän mieliinsä tuotua hieman 
joulutunnelmaa.

Kiitokset kaikille tapahtu-
massa olleille.

Työpetari ry
Kesseli ry
K-Supermarket  
Järjestäjien puolesta/ 
Tuomo Jokikokko

Syötteen Hevospalvelut Oy aloitti toimintansa
Joulukuun 21. päivänä vie-
tettiin Syötteen Hevospal-
velut Oy:n avajaisia lep-
poisassa, parin asteen 
pakkassäässä.

Kävijöitä kolmituntisen 
avajaistapahtuman aikana 
oli lähes sata. Muurikkalätyt 
tekivät kauppaansa ja asiak-
kaat kehuivat niitä mauk-
kaiksi. 

-Hevoset jaksoivat palvel-
la asiakkaita todella hienos-
ti ja rennosti, vaikka tämä 
tilanne oli heille ihan uusi 
väkimäärän suhteen, ker-
toi Syötteen Hevospalvelut 
Oy:n Mirva Väärälä.

Suomenhevonen Matti 
oli valjastettu reen eteen, jo-
ten asiakkaat saivat kokea 
entisaikojen jouluista reki-
ajelua. Suitsissa vaihtelivat 
Riitta Tiinanen ja Jaana Kuu-
kasjärvi.

Irlannincob Pertti puo-
lestaan työskenteli ratsas-
tuksessa, jossa taluttajina 
vaihtelivat Vilma Luttinen, 
Sanna Mikkinen ja Minna 
Siuruainen.

Pikuinen poronvasa Otto 
sulatti sydämet ja sai pal-
jon ihailijoita sekä rapsutuk-

sia. Sitä kävivät niin aikui-
set kuin lapset paijaamassa 
ja syöttämässä. Otto on kesy 
ja kaikkien kaveri!

Syötteen Hevospalvelut 
Oy järjestää keväämmällä 
uusia tapahtumia ja leirejä, 
joissa teemat vaihtelevat ja 
lapsiasiakkaat ovat erityisen 
huomion kohteina. ”Hiihto-
loman heppapäiväleirit” -si-
vusto on avattu ja tarkem-
paa tietoa löytyy osoitteesta 
www.syotteenhevospalve-
lut.fi sekä facebookista.

Oman väen lisäksi talkoo-
laiset hoitivat mallikkaas-
ti avajaistapahtuman, joten 
tästä on hyvä suunnitella 
uusia tuulia! TS

Kuvat: Syötteen  
Hevospalvelut Oy

Avajaisissa oli joulun tunnelmaa ja muurikkalätyt maistui-
vat talvisessa säässä.

Vanhan ajan rekiajelua tarjosi suomenhevonen Matti.

Otto-poro nautti saamas-
taan huomiosta ja herkuista.

Väkeä liikkui MHY:n 
joulukahveilla

Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa tarjosi asiakkaillensa 
perinteiset joulukahvit tors-
taina 19. joulukuuta kaikilla 
toimistoilla yhtä aikaa.

Pudasjärven toimistolla 
oli vilskettä heti avauksesta 
alkaen. Mukavia porinatuo-
kioita saatiin aikaan tort-
tukahvien ja glögin kera. 
Omista metsäasioista pääs-
tiin myös mukavasti kes-
kustelemaan siirtymällä 
metsäneuvojan työhuonee-
seen. Kymmenen hengen 
työporukka vuorotteli vie-
raitten parissa.

Päivän aikana kävi Pu-
dasjärven toimistolla ar-
violta 200 henkeä. Näitä 
joulukahvitilaisuuksia on 
järjestetty kymmeniä vuo-
sia ja aina ne ovat yhtä suo-
sittuja. Uusia metsänomis-
tajia on vuosittain mukana 
ja heille tällaiset tilaisuudet 
ovat mukavaa tutustumis-
ta kollegoihin, ja saattaapa 
näistä porinatuokioista saa-
da hyviä neuvoja reppuun-
sa.

Vuoden päästä tapaam-
me jälleen mukavassa po-
rukassa! TS

Aikanaan yli 20 vuotta Metsänhoitoyhdistyksessä neu-
vojana toiminut Rauno Tuomaala ja metsänomistaja 
Erkki Hyttinen tulivat tapaamaan tuttuja sekä perintei-
sille joulukahveille MHY:n toimistolle.

Metsäasiantuntija Petri Onkamo oli joulukahvitilaisuu-
dessa keskustelemassa metsänomistajien kanssa.

Pudasjärven Isännöinti tarjosi joulukahvit
Jo seitsemättä kertaa Pudas-
järven Isännöinti Oy muisti 
asukkaitaan tarjoamalla jou-
lukahvit keskiviikkona 18. 
joulukuuta. 

Veteraanitalon iso tonttu-
porukka kajautti riemukkaat 
laulut niin toimiston väelle, 
kahvitarjoilijalle kuin myös 
kaikille mukana oleville. 

-Täällä Pudasjärven Isän-
nöinti Oy:llä on kaikkiaan 18 
taloyhtiötä, joissa on asuk-
kaita yhteensä noin 200. 
Tällä kertaa joulukahviti-
laisuuteemme osallistui neli-
senkymmentä henkilöä, joka 
on tilastollisesti suurin mää-
rä näitten vuosien aikana, 

kertoi Ensio Kauppila.
Syksyllä 2010 Kauppi-

la perusti Pudasjärven Isän-
nöinti Oy:n palvellakseen 
kotipaikkakunnan asukkaita 
henkilökohtaisesti. Yrityk-
sen toimialaan kuuluu myös 
kiinteistövälitys.

Joulukahvitilaisuudes-
sa rusinapulla, joulutortut ja 
-piparit saivat kaikille aikaan 
joulumielen sekä hymyn 
huulille. Kaikki mukana ol-
leet esittävät erinomaiset kii-
tokset järjestäjille tästä vuo-
tuisesta perinteestä. TS.

Kuva: Ensio Kauppila Vuotuisessa joulukahvitilaisuudessa kävi tällä kertaa ennä-
tysmäärä väkeä.

Pudasjärveläisten työikäisten kokemuksia matkalta työelämään, 
koulutukseen tai eläkkeelle kartoitetaan. Kokemustietoa tarvi-
taan Pudasjärven osatyökykyisten työllistymisen palvelupolku-
jen kehittämiseen ja toimivan paikallisen mallin rakentamiseen. 
Kyselyyn voi vastata nimettömänä Vahvaksi-hankkeen netti-
sivuilla Pudasjarvi.fi/vahvaksi tai paperikaavakkeita saa Pudas-
järven kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä. 

-Jokaisen henkilön kokemus on äärettömän tärkeä. Näiden 
tietojen avulla voimme selvittää miten toimintaa on tarvetta 
kehittää. Pudasjärvellä toimivan laajan toimijaverkoston kanssa 
kehitämme yhteistyössä osatyökykyisten polkuja kuntoutumi-
seen ja työllistymiseen, kannustaa projektipäällikkö Aili Jussila.

Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riip-
puvainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn 
vaatimuksista.  Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvys-
tä eikä hän pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin hän on osa-
työkykyinen. 

Kehitystyötä tehdään Pudasjärven kaupungin työllisyyspal-
veluiden Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen 
toimesta. Hanke toimii Euroopan sosiaalirahaston rahoittama-
na (ESR) ja tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Pudasjärvi-lehti

Kuntalaisia kuullaan 
osatyökykyisten palveluiden 

toimivuudesta
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18, MA 6.1. klo 11-18

Prego
Pölynimuri

mönkijän
lumenPusku-
levy/aura

moottorikelkan
talousreki

mönkijän
tukkikärry

Duro
aggregaatti
3000w

kotikokki
Pakastearkku
100 l

lumilingot moottorikelkan
tukkireki

moottorikelkan
iso ahkio

iso 
kuomukärry
150x350 cm
hoX! 50 cm korkeat 
laidat ja korkea kuomu

49,-
249,-

349,- 699,-
299,-

179,-
499,-

399,-
299,- 1990,-

lOpUT
lyHDyT JA 

KORISTEVAlOT

-30% -50%

alkaen

lOpUT
JOUlUKORISTEET 
JA -TARVIKKEET



8 9nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.1.2020 2.1.2020nro 1Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhlATIlOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

KELLOSEPÄNLIIKE

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!
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Vuoden 2020 alusta lukien 
lääkkeistä maksetut omavas-
tuut näkyvät ajantasaisesti 
apteekeissa ja Kelan asiointi-
palvelussa ja lisäkorvauksen 
saa heti lääkeoston yhtey-
dessä. Muutos on merkittävä 
paljon tai kalliita lääkkeitä 
tarvitseville.

Aiemmin tieto lääkekaton 
eli vuosiomavastuun täytty-
misestä on päivittynyt vii-
veellä ja Kela on ilmoittanut 
siitä asiakkaalle kirjeellä, jon-
ka jälkeen asiakas on voinut 
hakea lisäkorvausta Kelalta. 
Vuodenvaihteen jälkeen lisä-
korvauksen saa jo heti lääke-
oston yhteydessä apteekissa.

Kela-korvattavien lääkkei-
den vuosiomavastuu eli lää-
kekatto nousee 577,66 euroon 
vuonna 2020. Tänä vuonna 

Lisäkorvauksen saa jatkossa 
heti lääkeoston yhteydessä

Reseptintoimitus apteekissa. Kuva Katja Lösönen Apteek-
kariliitto. 

kattosumma on 572 euroa. 
Lääkekaton ylityttyä asiakas 
maksaa loppuvuoden ajan jo-
kaisesta korvattavasta lääk-
keestä vain 2,50 euron oma-
vastuun.

Lääkekorvausten vuo-
sikohtainen alkuomavas-
tuu on 50 euroa myös vuon-
na 2020. Lääkekorvauksia voi 
siis saada vasta, kun on ensin 
itse maksanut 50 euroa kor-
vattavista reseptilääkkeistään 
vuoden 2020 alusta lukien. 
Maksettu alkuomavastuu nä-
kyy apteekin kuitissa.

Myös korvausprosen-
tit säilyvät ennallaan: perus-
korvaus on 40 %, alempi eri-
tyiskorvaus 65 % ja ylempi 
erityiskorvaus 100 %. Osto-
kertakohtainen omavastuu 
ylemmässä erityiskorvaus-

luokassa säilyy 4,50 eurossa/
lääke. Apteekki.fi-palvelus-
ta löytyvät lääkkeiden ajan-
tasaiset hinnat, tietoa lääke-
korvauksista ja vinkit pienten 

vaivojen itsehoitoon.

Terttu Puurunen
apteekkari, 
Pudasjärven apteekki

Kalle Saralan stipendi Kaisa Kummalalle
Agrologi (AMK) Kaisa 
Kummalalle luovutettiin 
19.12. stipendi Kalle Sara-
lan stipendirahastosta. Kaisa 
on valmistunut agrologiksi 
Oulun Ammattikorkeakou-
lusta 2018. Harjoittelujaksot 
hän suoritti Yli-Iissä suurella 
lypsykarjatilalla ja opinnäy-
tetyön Kaisa teki Oulun kau-
pungille aiheena palstavilje-
lyalueen suunnittelu. Kaisa 
on kotoisin Sarakylästä. 

Kalle Saralan stipendi-
rahastoa hallinnoi Pudas-
järven Maamiesseuraliitto, 
jonka perustava kokous pi-
dettiin joulukuussa 1937. 
Pudasjärven Maamiesseu-
raliiton varsinaisia jäseniä 
ovat maamiesseurat sekä re-
kisteröidyt kyläyhdistykset. 

Kalle Saralan stipendi-
rahaston säännöissä lukee 

seuraavaa: Taloustirehtöö-
ri Kalle Saralan Pudasjärven 
maatalouden hyväksi teke-
män työn kunnioittamiseksi 
on eri yhteisöjen ja yksityis-
ten henkilöiden lahjoitta-
mista varoista muodostettu 
Kalle Saralan nimeä kantava 
rahasto, jonka tarkoituksena 
on jakaa apurahoja Pudas-
järveläisille ahkerille maa- ja 
kotitalouden opiskelijoille. 
Säännöt hyväksyttiin Pu-
dasjärven Maamiesseuralii-
ton vuosikokouksessa vuon-
na 1973.

Kalle Sarala syntyi 1882 
ja kuoli 1960. Kaikenlainen 
maatalouden edistäminen 
oli Saralalle sydämenasia. 
Hän oli innokkaasti mukana 
asutustoiminnassa. Maan-
viljelyksen ohella Kalle Sara-
la hoiti lukuisia luottamus-

Pudasjärven Maamiesseuraliiton puheenjohtaja Heikki Pu-
tula luovutti agrologi (AMK) Kaisa Kummalalle Kalle Sara-
lan stipendirahaston stipendin.

tehtäviä mm. Oulun läänin 
Talousseuran johtokunnas-
sa sekä kunnallisissa luotta-

mustehtävissä.

Esko Viitala

Toimittaja Saska Saarikoski pakinoi äskettäin Helsingin Sano-
missa. Hän oli tullut siihen toteamukseen, että Suomi valtiona 
ja kansakuntana on vain ”kärpäsen läjä” maailman ja Euroopan 
kartalla. Ajatus syntyi luettuaan kaksi arvovaltaista uutta histo-
rianteosta.

Suomi on ollut kuitenkin useissa kansainvälisissä tutkimuk-
sissa ja tilastoissa jopa viiden kärkimaan joukossa mm. turval-
lisuudessa, kansalaisten tasa-arvossa, sananvapaudessa, vauvo-
jen eloon saattamisessa, terveydenhoidossa, ilmaisessa hyvässä 
koulutuksessa ja lisäksi asukkaiden onnellisuudessa! Pakinoitsi-
jan mukaan monet suomalaiset ovat ottaneet nyt nuo tiedot ai-
van tosissaan.

Suomalaiseen elämänmenoon ei kuulu itsekehu Joka sem-
moiseen sortuu, joutuu sivuraiteelle. Tietenkin itsekehu kuuluu 
eteläpohjalaiselle luonnostaan. Siellä isäntä totesi aamulla, että 
”on häjjy olo, kun vaikka kuinka miettii, ei mitään puutu.”

Nykyisin monet poliitikot ovat huomannet, että kun ho-
kee tarpeeksi meiltä kaiken puuttuvan, pääsee vaaleissa pitkälle. 
Presidentti Niinistö kyllä sortuu tämän vuoden juhlapuheissaan 
kiitettävästi itsekehuun, tai Suomen kehuun. Hän muistaa kiit-
tää menneitä sukupolvia ja nykyisiäkin, kansainvälisesti tunnus-
tetusta hyvästä Suomen maasta.

Suomi on kivunnut maailmankartalle korpien kätköistä us-
komattoman lyhyessä historian saatossa. Kun eräs Agricola pani 
alulle kirjallisen suomen kielen julkaisemalla Abc-kirjan, kirjoitti 
eräs William Shakespeare jo maailmankirjallisuutta.

Vuosisadat vierivät ja Suomessa kärsittiin ajoittain vilua ja 
nälkää, mutta laulettiin myöskin Kalevalan runoja. Suomi oli 
suurvalta Ruotsin itäinen maakunta. 1800-luvun alussa kaksi 
suurta, Ranskan Napoleon ja Venäjän Aleksanteri 1. järjesteli-
vät Tilsitin kaupungissa Euroopan asioita. Suomi tuli kuvioihin 
mukaan Ruotsin itäisenä maakuntana. Venäjä saakoon Suomen 
maakunnan Ruotsilta turvatakseen paremmin Pietarin pääkau-
punkiaan.

Syttyi Suomen sota 1808-1809, jolloin Suomesta tuli Venäjän 
autonominen osa ja armollisen keisarin lupaama ylennys kansa-
kuntien joukkoon. Vähitellen Suomessa kasvoi yltiöisänmaallisia 
kansalaisia, jotka haaveilivat itsenäisestä Suomesta, joka ei syn-
tynyt käden käänteessä.1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alus-
sa tarvittiin itsenäisen Suomen syntyyn paljon lujaa uskoa, kär-
simystä, mullistuksia Euroopassa ja hyvää onnea. Saatiin kuin 
saatiinkin maailman kartalle itsenäinen Suomen valtio.

Ja tämä historiallisesti ihmeellinen saavutus, itsenäinen Suo-
mi, on joutunut sadan kahden itsenäisen elinvuotensa aikana 
kunnollisuudellaan ja elinvoimaisuudellaan todistamaan oikeu-
tuksensa olla itsenäinen Suomi kansakuntien joukossa. Siihen 
on tarvittu tunnettuja ja tuntemattomia sotilaita, viisaita valtio-
miehiä, Saarijärven Paavoja ja Jussia ja kuokkaa.

Kun Suomen presidentti Koivisto vieraili Englannissa joskus 
1980-luvulla, häneltä kysyi korkea sotapäällikkö, paljonko Neu-
vostosotilaita on Suomessa nykyisin. Koivisto vastasi, että ei 
Suomessa ole neuvostoliittolaisia muuta kuin turisteina. Englan-
tilainen jatkoi, että miehittihän Neuvostoliitto Suomea sodan 
aikana! Suomihan oli ainoa valtio itäisessä Euroopassa, Neu-
vostoliiton naapureina, jota ei miehitetty toisen maailmanso-
dan melskeissä.

Että tämä piskuinen kärpäsen jälki ei näytä olevan poispyy-
hittävissä kartoilta. Väkeä on vähän, mutta tilaa on. Pinta-alaltaan 
Suomi on Englannin ja Saksan luokkaa.

Suomea on rakennettu pettuleipääkin syöden. Tänään on 
kaikille tarjota suomalaista rukiista leipää lisukkeineen, vieläpä 
pystymme ruokkimaan niitäkin, joilla ei leipää ole.

Suomi hukassa 
– Suomi maailman kärkimaa

MYYDÄÄN

PUDASTORI
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, maksu 22 € sis. alv:n. Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Kaikki il-
moitukset ovat maksullisia 22 €, sis. alv, 
ei laskutuslisää. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista 
ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. 
Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimi-
tukselle (ei julkaista).

Ford Focus vm-01, farmari 1,6 
bensa. Siisti, kahdet renkaat, 
kats. 11.11.-19. Hyvä käyttöau-
to. Hp 650 € P. 045 254 8522.

Uusi kattoteline Thule Rabid 
754. Hp 70 €. P. 0400 765 383.

Myydään tarjousten perusteel-
la Citroen xantia -98, farmari. 
Uudet kesä- ja talvirenkaat. Li-
sätiedot p.  040 372 0074.

Raahessa jouluna 2019
Rainer Försti 90 v.
Kirjoittaja on toiminut vuosikymmeniä 
opettajana Pudasjärvellä, muun muassa 
Kurenalan koulun rehtorina. 

Pudasjärven Osuuspankilla 
pitkä joulukahviperinne
Pudasjärven osuuspankki 
tarjosi asiakkaille joulukah-
vit tiistaina 3.12. Toimitus-
johtaja Pertti Purolan mu-
kaan pankin joulukahveilla 
on pitkä perinne. Tällä ker-
taa ajankohtainen puheen-
aihe oli runsas ja aikainen 
lumen tuleminen. Monet 
kertoivat kunnon nousseen, 
kun on ahkerasti pukattu 
lunta. 

Tarjoilusta vastasi Pu-
dasjärven Urheilijat yhteis-
työsopimuksen merkeissä. 
Joulutorttuja oli varattu vii-
delle sadalle hengelle ja erä 
riitti sopivasti.HT

Anna-Mari ja Mauno Lammela vaihtamassa kuulumisia Tauno Kujalan kanssa, joka kertoi 
virallisen kotipaikkansa olevan tällä hetkellä Kiimingissä. Hetekylässä hän kuitenkin ker-
toi viettävänsä paljon aikaa. Taustalla tarjoiluvuorossa olleet Pudasjärven Urheilijoiden 
talkoolaiset Esko Törmänen ja Yrjö Hemmilä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy
Hyvää Uutta Vuotta kaikille! 

KEHITTÄMIS- JA TOIMINTA- 
TUET 2020 -KOULUTUSILTA
Ke 8.1.2020 klo 18-20 kaupungintalolla  
(os. Varsitie 7)

• Hakemuksen täyttäminen klo 18-19 
• Turvasähköpostin lähettäminen  

www.turvaposti.fi kautta klo 19-20

Lisätiedot: palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin,  
puh. 040 5043 861, sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi

Henkilöstö- ja tukipalvelut

PUDASJARVI.FI

Muutos
lääkäripäivystyksessä

Pudasjärven terveysasemalla on 11.1.2020 alkaen lää-
käripäivystys lauantaisin kello 10-17. Ennen päivystyk-
seen tuloa soita numeroon (08) 5875 6600, puhelinpal-
velu avautuu kello 9.00. Arkena päivystys on edelleen 
kello 8-16. 

Sunnuntaisin ei ole lääkäri- ja hoitajapäivystystä. Lää-
käripalveluita tarvitsevien henkilöiden tulee hakeutua 
Oulun seudun yhteispäivystykseen. Ennen yhteispäivys-
tykseen menoa tulee soittaa numeroon (08) 315 2655. 
Kiireellisissä tapauksissa soita numeroon 112. 

Muutos perustuu Palvelutuotantolautakunnan 
20.11.2019 tekemään päätökseen.

Muistutamme laboratorion asiakkaita, että ajanvaraus 
tapahtuu numerosta 08 5875 6600 sairaanhoitajien 
kautta ja kello 13-14 laboratoriosta, 08 5875 6617.

oulunkaari.com

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

KERRO KOKEMUKSIASI 
OSATYÖKYKYISTEN PALVELUISTA 

PUDASJÄRVELLÄ
Kokemustietojasi tarvitaan Pudasjärven osatyö-
kykyisten työllistymisen palvelujen kehittämi-
seen.
Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Webropol-ky-
sely löytyy Vahvaksi-hankkeen nettisivuilla 
pudasjarvi.fi /vahvaksi. Paperisia lomakkeita saa 
Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teessä, johon ne voi myös palauttaa. 

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, projektipäällikkö

aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971

pudasjarvi.fi /vahvaksi

KAAVOITUS-
KATSAUS 
2020
Kaavoituskatsaus vuo-
delle 2020 on valmistu-
nut. Katsaus on selvitys 
kaupungissa ja maa-
kunnan liitossa vuoden 
aikana vireillä olleista ja 
hyväksytyistä kaavoista 
sekä kaavoituksen tu-
levaisuuden näkymis-
tä.  

Katsaukseen on mah-
dollisuus tutustua kau-
pungintalolla kaavoi-
tus- ja mittaustoimis-
tossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. 

Kaupunginhallitus 
19.12.2019

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
Aittojärven koululla su 12.1.2020

klo 12.00 alkaen ruokailulla.

Hirviporukka

Seuran jäsenet, 
maanvuokraajat, kyläläiset sekä 

mökkiläiset TERVETULOA!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Lauantaina 4.1.Perjantaina 3.1.
KARAOKE  

jA  
WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/HOX! EFES! 

BILJARDI! FLIPPERI!
Tule pelaamaan!

 Avoinna: To 2.1. 14.00-20.00 • Pe 3.1.  15.00-04.00 • La 4.1. 15.00-04.00 
• Su 5.1. 15.00-00.00 • Ma-Ti  klo 14.00-20.00 • Ke klo 14.00-01.00 
•  To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su klo 15.00-20.00 

K-Rauta muisti asiakkaita
Iloiset K-Raudan tontut 
tarjoilivat asiakkaille tort-
tukahveja vilkkaan asia-
kaspalvelun lomassa tors-
taina 19.12. Väkimäärä 
yllätti kauppiaat, sillä ar-
vion mukaan kävijöitä oli 
nelisensataa.

Vuotuiset joulukahvit, 
sekä huimat joulutarjo-
ukset vetivät väkeä sekä 
lahjaostoksille että nor-
maaliin rautakaupan tar-
jontaan liittyviin hankin-
toihin.

Talvirakennuskausi on 
meneillään ja K-Rauta Pu-
dasjärvi pitää rakentajil-
le omien tarjouksien lisäk-
si myös ketjun tarjouksia. 
Pilkkijöille löytyy myymä-
lästä vapojen lisäksi tou-
kat ja kairat, joista talven 
uutuutena on kevyt Light-
kaira ja hiiliharjaton akku-
porakone pitkällä apukah-

Iloiset tontut Satu Piri-Tihinen ja Sari Ikonen ehtivät asia-
kaspalvelun lisäksi huoltamaan myös kahvipöytää.

valla.
Tarjouksiin kannatta 

käydä tutustumassa pai-
kan päällä, sillä monipuo-

lisesta K-Raudasta löytyy 
usein se kotoa puuttuva 
tarvike – tai jos ei löydy, se 
tilataan! TS

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä: 

www.vkkmedia.fi

Kollajanniemen Metsästysseuran

hirvipeijaat

Hirviporukka

ma 6.1.2020 klo 12 alkaen 
Niemitalon juustolassa.

Maanvuokraajat ja seuran 
jäsenet perheineen tervetuloa!

Ohtalan Erä ry:n

HIRVIPEIJAAT
su 12.1. Ohtapirtissä klo 11.00-14.00.

Hirvestäjät

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset perheineenTERVETULOA!

Puukaupasta 
keskusteltiin 
joulukahveilla

Stora Enson Pudasjärven 
toimipisteellä Osuuspan-
kin talossa tarjotut joulu-
kahvit perjantaina 13.12. 
saavutti aikaisempien vuo-
sien tapaan suuren suosion. 
Näin kahvitukseen varatut 
130 joulutorttua menivät vii-
meistä torttua myöten. 

Metsäyhtiöstä kerrottiin 
perinteisen puukaupan li-
säksi metsänhoitotöiden li-
säyksestä; taimikonhoitoa, 

lannoituksia, metsänvilje-
lyä. Puukaupoissa valtaosa 
on ns. pystykauppoja, mutta 
hankintakaupatkin ovat säi-
lyttäneet oman paikkansa. 
Tosin moottorisahan käyttö 
metsätöissä on vähentynyt 
vuosi vuodelta. Lähiaika-
na odoteltiin pakkasia, että 
päästäisiin tekemään puun-
korjuuseen talviteitä niin 
jäälle kuin metsän hakkuu-
alueille.  HT

Metsäyhtiön joulukahveilla Reijo Tervonen, Taisto Kipinä, 
Kyösti Hökkä ja Seppo Holmström. 

StoraEnson työntekijäjoukko Heikki Toivanen, Vesa Pesä-
lä Sakari Lauhikari ja Taivalkoskelta saapunut Olavi Kainu-
lainen olivat tyytyväisiä joulukahvipäivän vierailijamäärään.
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Kaupunginjohtajan katsaus vuosi 2020 
Tehdään parempaa Pudasjärveä!

Pudasjärven kaupungin 
katukuva on muuttumas-
sa ennen näkemättömällä 
vauhdilla. Keskustaajamas-
sa ja Syötteellä rakennetaan 
sekä uusia rakennuksia että 
myllerretään katuverkos-
toa. Vuoden 2020 aikana 
valmistuu Syötteen infra-
hanke ja Lumiareena myös 
pihatöiden osalta. Keskus-
tassa otetaan vuodenvaih-
teessa käyttöön uusi Pu-
dasjärven Lämpö Oy:n 
biolämpövoimala ja myös 
uusia kulkureittejä sekä 
voimalaitokselle että Hy-
vän Olon keskuksen raken-
nustyömaalle. Tämä kau-
pungin kuntahistorian ajan 
suurin investointihanke 
etenee tulevan vuoden ai-
kana runkojen ja kattojen 
valmistumisen jälkeen si-
sätöihin. Todennäköisesti 
myös vuokrataloyhtiön hir-
sirakenteiset hankkeet kes-
kustaajamassa ovat käyn-
nissä; kehitysvammaisten 
palveluyksikkö torin kul-
malla ja kerrostalohankkeet 
kaupungintalon korttelissa. 
Kaupungissa on siis katse 
vahvasti eteenpäin ja myös 
mukavasti lisääntyneet yk-
sityiset investoinnit allevii-
vaavat tätä suuntaa.

Työttömyysaste ja 
avoimet työpaikat
Pohjois-Pohjanmaalla työt-
tömyysaste 9,5 prosenttia 
on laskenut vuoden aika-
na vain hieman (syyskuun 
2019 lopun tilanne), vaik-

ka työttömien määrä onkin 
tippunut yli kolme prosent-
tia. Syyskuun lopussa 2019 
työttömiä työnhakijoita oli 
17 200, joka on 550 työnha-
kijaa vähemmän kuin vuosi 
sitten. Hidas väheneminen 
selittyy sillä, että samaan 
aikaan työvoiman määrä on 
laskenut, jolloin työttömien 
prosentuaalinen osuus työ-
voimasta on muuttunutkin 
vain vähän. Sama tilanne 
on Pudasjärvellä. Syyskuun 
lopussa työttömiä oli 312 
eli 21 henkilöä vähemmän 
kuin vuosi sitten. Tästä 
huolimatta työttömyysas-
te pysyttelee sitkeästi yli 10 
prosentin. Positiivista on, 
että työttömien määrä kau-
pungissamme on laskenut 
muutamassa vuodessa yli 
500 lukemista jo nyt lähel-
le kolmeasataa. Toki luvus-
sa on kausittaista vaihtelua. 
Samoin myönteisenä on to-
dettava, että avointen työ-
paikkojen määrä on ollut 
koko vuoden selvästi edel-
lisvuotta korkeampi. Erityi-
sesti kannattaa huomioida, 
että Pudasjärvellä on jo pit-
kään toimittu onnistuneesti 
verkostomaisesti ja resurs-
seja yhdistäen työllisyyden-
hoidon kokonaisuudessa. 
Vaikuttavat hankekokonai-
suudet ja kylätoimijoiden 
aktiivinen rooli on nyt ja 
menneinä vuosina meidän 
erityinen vahvuus, josta 
myös muut kunnat ja työlli-
syydenhoidon toimijat ovat 
olleet kiinnostuneita.

Haasteita  
kuntataloudessa 
Vaikka kaupungin toimin-
nassa on vahvaa eteenpäin 
menemisen otetta ja työlli-
syystilannekin on kehitty-
nyt myönteiseen suuntaan, 
riittää tulevana vuonna 2020 
myös haasteita. Keskeinen 
lähiajan haaste liittyy heik-
koon suuntaan kehittynees-
tä kuntataloudesta. Pudas-
järven kaupungin vuoden 
2018 tilinpäätös painui yli 
neljä miljoonaa euroa mii-
nukselle. Myös kuluva vuosi 
2019 menee nyt ennusteiden 
mukaan selvästi pakkasen 
puolelle. Toiveissa ja myös 
toimenpiteiden kohteena on, 
että negatiivinen tulos oli-
si edellisvuotta pienempi. 
Kahden peräkkäisen vuo-
den negatiivista tulosta se-
littää erityisesti tulopohjan 
heikko kehitys. Ennen kaik-
kea tuloverokertymässä on 
ollut merkittävää heikkene-
mistä, vuoden 2018 osalta 
verojen maksuun liittyvän 
jaksotustasauksen vuoksi ja 
nyt vuoden 2019 osalta ve-
rokortti- ja verotiliuudistuk-
sien vuoksi. Verokertymän 
ennakointi on ollut poik-
keuksellisen haastavaa ja 
selvää on, että osa kunnil-
le kuuluvista tämän vuo-
den verotuloista tulee tilitet-
täväksi vasta vuoden 2020 
puolella. Tähän uuteen ryt-
mitykseen on kuitenkin so-
peuduttava ja varaudutta-
va tulevina vuosina. Samoin 
valtionosuuksien kehityk-

sessä on viime vuosina ol-
lut suunta, jonka vuoksi voi 
perustellusti sanoa, että Pu-
dasjärven kaupungille mak-
settujen valtionosuuksien 
määrä ei ole kohtuullisella 
tasolla riittänyt lakisääteis-
ten palvelujen tuottamiseen. 
Vuoden 2020 tilanne on osin 
parempi, sillä valtionosuuk-
sien taso nousee noin mil-
joona euroa verrattuna tä-
hän vuoteen.

Taloutta kuntoon 
etupainotteisesti
Joka tapauksessa Pudasjär-
ven kaupungilla on tarpeen 
vuoden 2020 aikana paneu-
tua talouden rakenteiden 
läpikäyntiin. Tulo- ja me-
nopohja on saatava vastaa-
maan toisiaan. Kaupungin-
hallitus antoi talousarvion 
2020 valmisteluun raamik-
si kesäkuussa -1,3 prosen-
tin suuruisen toimintame-
nokatteen pudottamisen. 
Tiedämme, että tähän pää-
seminen edellyttää toimen-
piteitä arjen palvelutuotan-
nossa, eikä sitä saavuteta 
ilman toimintaan vaikutta-
via päätöksiä. Samoin seu-
raavien vuosien talousarvi-
on valmistelutyön pohjaksi 
tarvitsemme toimenpideko-
konaisuuksia, joilla kustan-
nuskehitystä voidaan lei-
kata. Säästötoimenpiteillä 
ei näillä näkymin tavoitella 
henkilöstövaikutuksia, vaan 
mahdolliset muutokset hen-
kilöstömäärään tulevat elä-
köitymisen kautta avau-

tuvissa mahdollisuuksissa 
järjestellä työ- ja tehtäväko-
konaisuuksia uudelleen. Pu-
dasjärven kaupunki ei ole 
tässä työssään yksin, vaan 
rajusti heikentynyt kunta-
talous on vaatinut monissa 
kunnissa meitä kovempia-
kin ratkaisuja. Kaupungin-
valtuutetut ovat talousarvio-
seminaareissa, valtuustossa 
ja kaupunginhallitukses-
sa yhdessä viranhaltijajoh-
don kanssa olleet hyvin yk-
simielisiä siitä, että meillä 
tarvittavat tasapainottamis-
toimenpiteet tehdään etu-
painotteisesti ennen kuin ti-
lanne pääsee huononemaan 
talouskriisiksi asti. Vielä ei 
siinä tilanteessa olla, eikä 
vuoden 2020 aikana tehtä-
vän määrätietoisen työn tu-
loksena toivon mukaan sii-
hen joudutakaan.

Kaupunkistrategia ja 
hyvinvointikertomus
Talousohjelman lisäksi ku-
luvalla valtuustokaudella 
on vielä työtä tiedossa mui-
denkin kaupungin toimintaa 
merkittävästi ohjaavien asia-
kokonaisuuksien valmiste-
lussa. Kaupunkistrategian 
päivitystyö käynnistetään al-
kuvuodesta. Samoin hyvin-
vointikertomuksen hyväk-
syminen on tarkoitus saada 
päätettäväksi ensi vuoden 
aikana. Kaikkien näiden iso-
jen kokonaisuuksien valmis-
telutyötä on järkevää tehdä 
yhtäaikaisesti sopivasti li-
mittäin, päällekkäisyyksiä 

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen.

ja turhaa työtä välttäen. Sa-
malla saamme niiden käy-
tännön toteuttamiseen tu-
kea toinen toisistaan. Onhan 
kaupunkilaisten hyvinvoin-
ti mitä suurimmassa mää-
rin sekä strateginen asia että 
kaupungin talouteen vah-
vasti vaikuttava tekijä. Tar-
peita vastaavien kuntapal-
velujen, Meidän Pudasjärvi 
–kokonaisuuden, osallista-
van budjetoinnin ja onnistu-
neen vuorovaikutteisen tie-
dottamisen kautta teemme 
myös vuoden 2020 aika-
na yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa vielä parempaa Pu-
dasjärveä!

Lämpimät kiitokset  
kaupungin henkilöstölle  

arvokkaasta työpanoksesta 
ja voimia tulevien  

vuosien työskentelyyn!

Tomi Timonen,  
kaupunginjohtaja

Kuulumisia Sarakylästä
Wirtapiiri Sarakylässä ko-
koontui maanantaina 9 jou-
lukuuta jouluisissa tun-
nelmissa. Kuukausittain 
kokoontuva eläkeikäisten 
joukko, jonka kokoonpa-
no vaihtelee, oli tällä kertaa 
mukana yli kaksikymmen-
tä henkilöä. Vierailijoina täl-
lä kertaa oli kaupungin nuo-
risotoimen ohjaajia, jotka 
antoivat aivojumppaa. Vä-
lillä laulettiin jouluisia lau-
luja, jotka aina vuodesta toi-
seen virittävät mieltä joulun 

sanoman äärelle. Mukana 
kävi myös koulun oppilai-
ta osallistuen muiden mu-
kana visailuihin ja ohjelmiin. 
Tällainen toimintahan on 
ajassamme ensiarvoisen tär-
keää kulttuurin vuorovaiku-
tusten kehittämistä. Keittiöl-
lä Kaisa, Ulla ja Lilja olivat 
keittäneet makoisan joulu-
puuron, jota sopan kanssa 
lusikoitiin kinkkuvoileipien 
ja kahvittelun kera. Nopeas-
ti aika vierähtikin siihen pis-
teeseen, että joulupukki al-

Emännät vasemmalta Kaisa 
Nivala, Lilja Niemelä ja Ulla 

Sarala. Kaisa kertoi, että 
wirtapiiriläisille tarjotaan 

ruoka ja kahvi pientä kor-
vausta vastaan. Ruoka val-

mistetaan talkoilla. Ylijää-
märaha käytetään keväällä 

retkeen.

koi kolkuttelemaan oveen 
ja yllätys yllätys… muo-
rikin oli mukana. He oli-
vat hyvällä tuulella ja muo-
ri luki muistiinpanoiltansa 
lahjan saajien nimet. Lau-
loimme joulupukille laulun 
ja pukki muorin kanssa läh-
ti hyvän joulun toivotuksin 
kohti uusia seikkailuja. Tä-
män vuoden viimeinen wir-
tapiiri päättyi toivomuksiin, 
että tulevana vuotenakin ko-
koonnuttaisiin yhdelle kool-
le tarinoimaan ja virkistäy-

Yhdessäoloa, visailua, aivojumppaa. Wirtapiirin väki joulunpuuron äärellä.

tymään

Iivari Jurmu, 
kuvat Janne Kummala 
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

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

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

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Romekievarintie 1, 93280 Syöte
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

AkTiViTEETiT 
LOmALLEsi

PALVELEVA 
VUOkrAAmO syöTTEELLä 

TUnTUri mArkETin 
ALAkErrAssA.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihtoahkiot  

* Rattikelkat ja pulkat
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen joulujuhlaa vietettiin 
sunnuntaina 15.12. seura-
kuntakodilla haikeissa tun-
nelmissa. Päätös on tehty 
Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen lakkauttamisesta, 
koska hallitukseen ei saa-
da jäseniä. Tosin moni halli-
tuksen jäsen ja joulujuhlaan 
osallistunut henkilö totesi, 
että olisi halukkuutta jatkaa 
toimintaa. 

Seurakuntapastori Eva 
Maria Mustonen kertoi 
odottelun kuuluvan joulu-
juhlaan. Aikaisemmin oli 
paastokin, joka valmistaa 
pohtimaan omaa elämää 
– ei vain ruoan ja juoman, 
vaan sisäisen elämän suh-
teen. Herkut nautittiin vas-
ta jouluna. 

-Joulun vietto alkaa ih-
misen sydämestä. Se on tär-
keä näkökulma, sillä monil-
la ei ole varaa mainoksien 
tarjoamiin ruokiin ja tava-
roihin. Jumala lähestyi ih-
misiä lähettämällä poikan-
sa Jeesuksen Kristuksen 
parhaaksi lahjaksi. Voi py-
sähtyä miettimään joulun 
merkitystä ja siinä myös 
muistamaan Jeesuksen koh-
taaminen sekä lähimmäis-
ten muistaminen, totesi 
Mustonen. 

Sydänliiton Pohjois-Poh-
janmaan piirin toiminnan-
johtaja Tiina Jurvelin luo-

vutti Sydänliiton kultaisen 
ansiomerkin Risto Väisäsel-
le ja Sirkka Mustakankaalle. 
Hopeisen ansiomerkin sai-
vat Anna-Maria Lammela ja 
Maila Backman sekä prons-
sisen ansiomerkin Väinö 
Lybeck ja Elvi Kipinä. 

Ohjelmassa oli joulu-
ruokailun lisäksi myös ru-
nonlausuntaa, lauluesityk-
siä sekä yhteisesti laulettuja 
joululauluja, joissa säestäjä-
nä toimi yhdistyksen aktiivi 
Väinö Lybeck. 

Puheenjohtaja Terttu Jur-
vansuu kertoi yhdistyksen 
ajankohtaisia kuulumisia. 
Vuoden varren toiminnassa 
perusrungon on muodosta-
nut joka kuukauden ensim-

Sydänyhdistyksen joulujuhla haikeissa tunnelmissa

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiirin toiminnanjohtaja Tiina 
Jurvelin kiinnittämässä Sydänliiton ansiomerkkiä Väinö 
Lybeckin rintapieleen. Oikealla Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen puheenjohtaja Terttu Jurvansuu. 

Sydänliiton ansiomerkeillä palkittuina Väinö Lybeck, Elvi Kipinä, Anna-Maria Lamme-
la, Maila Backman, Sirkka Mustakangas ja Risto Väisänen.

Pudasjärven Sydänyhdistys on perinteisesti tarjonnut jäsenilleen jouluaterian.

mäisenä maanantaina ko-
koontuva kuukausikerho. 

-Pudasjärven Sydänyh-
distys on toiminut vuodes-
ta 1990 lähtien. Yhdistys 
kuuluu ns. potilasjärjestöi-
hin, joita Pudasjärvelläkin 
on useita. Kunniapuheen-
johtajia ovat Martta Timo-
nen ja Hannes Korteslahti. 

Jurvansuu toi esille 
myös yhdistyksen lakkaut-
tamisen. Yli sadalla jäse-
nelle on esitetty liittymistä 
naapuripaikkakunnan Kii-
mingin yhdistykseen. Jou-
lujuhlaan osallistui noin 40 
henkeä. 

Heimo Turunen


