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Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärvi-Syöte-
Taivalkoski.
040 482 4117
Nostimet, maantiivistäjät, käsityökalut, 

peräkärryt ja paljon muuta.

AUTOKORJAAMO- 
TOIMINTAA 40 v. 

19.12.2021

0400 198 3820400 198 382
Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA 

NYT TÄYTEKAKKU-
KAHVILLE

la 11.6.2022 klo 10.00-16.00

KUKKALOISTOA KOTIISI!KUKKALOISTOA KOTIISI!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335

AVOINNA:
MA-PE 9-19, 
LA-SU 9-16

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Meiltä lahjakortit! 

Muhkeat PELARGONIT 
30,- / 5 kpl

(kymmeniä värejä)

Isot 
AMPPELIPELARGONIT 

7,50 prk
Tuuheat LOBELIAT 

alk. 2,50 kpl

Kauniit RUUSUBEGONIAT 
6,50 kpl

( kymmeniä värejä )

Kestävä KESÄNEILIKKA 
3,50 kpl

Tuuheat PETUNIAT 
2,50 kpl

Värikäs LEIJONANKITA 
10,- / 4 kpl

Kaunis LUMIHIUTALE 
alk. 4,30

UPEAT DAHLIAT JA 
MILJOONAKELLOT!

JÄTTIAMPPELIT 29,-
Vähän pienemmät 24,50

”pienet” 18,50

VALTAVAT VALIKOIMAT 
KAUNIITA KESÄKUKKIA 

JA AMPPELEITA!
ISOT YRTIT 
20,- / 5 kpl

Kestävät lajit OMENA-, 
KIRSIKKA JA 

PÄÄRYNÄPUITA!

PENSASMUSTIKAT, 
HUNAJAMARJAT JA 

MANSIKAN SATOTAIMET!

MONIVUOTISET KUKAT 
OSTA 5 MAKSA 4!

(hyvät, isot ja 
komeat taimet)

Arvomme joka viikko 25e 
LAHJAKORTIN 
KESÄKUKKIIN 

puutarhalla 
kävijöiden kesken!

TERVETULOA VÄRILOISTOON!

Tervetuloa kaikki omaistaan kotona hoitavat 
virkistystapahtumaan 
keskiviikkona 15.6.2022 klo 16-19, 
Kotihoidon palvelukeskukseen (Kauppatie 25, 93100 Pudasjärvi)

OMAISHOITAJIEN VIRKISTYSTAPAHTUMA

Tilaisuudessa keskustellaan turvallisuusasioista sekä 
hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvistä aiheista. 
Ohjelmassa myös arvonta. Tarjolla on lämmin ruoka 
ja kahvit. Tapahtumaan voi tulla yhdessä hoidettavan 
kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset 13.6. mennessä soittamalla tai 
tekstiviestillä p. 040 7012230
Tilaisuus on maksuton.

-teema liitteenä

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. 
Rahoitus jopa ilman 

käsirahaa ja kaskopakkoa. 
Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Volvo V70 2,4 ISO JA VAHVA diesel, vm. 
2005, kats. 6/22, aj. 449 500 km, kahdet 
renkaat, auto ilmastointi.  3700€

Nissa Primera Nissa 1,8 bens. vm. 2002, 
kats. 1/22, aj. 298.000 km, kahdet renkaat, 
HALPA.   800 €

Lada Niva 1,6 bens. vm. 1988, kats. 4/22, 
aj. 84.000 km kahdet renkaat, vinssi kau-
kosäädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 
 3700 €

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

1010--..

Murskattua ja seulottua kuorta. Murskattua ja seulottua kuorta. 
Palakoko 0–10 cm. Voi käyttää Palakoko 0–10 cm. Voi käyttää 
myös koristekatteiden alla. myös koristekatteiden alla. 
Katekerros pitää maan kosteana, Katekerros pitää maan kosteana, 
estää rikkakasvien taimettumista estää rikkakasvien taimettumista 
sekä maan liettymistä ja kuoret-sekä maan liettymistä ja kuoret-
tumista.tumista.

KUORIKATE KUORIKATE 
GARDEN BASICS 40LGARDEN BASICS 40L

4 säkkiä

HUIPPUTARJOUS, HUIPPUTARJOUS, 
800 SK ERÄ!800 SK ERÄ!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 12.6.2022 kello 10. Toi-
mittaa Timo Liikanen, avustaa Tiina Inkeroinen, kanttorina 
Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Rippi-
kouluryhmä Kesä 1:n konfirmaatio.  
Sellon ja laulun ilta Pudasjärven kirkossa ma 20.6. kello 
19. Seeli Toivio, sello ja laulu. Ohjelma 10€. Konsertin jär-
jestävät Pudasjärven seurakunta ja Pudasjärven kaupungin 
kulttuuripalvelut.
Lähetysilta seurakuntakodilla ke 8.6. kello 18. Vieraa-
na nimikkolähetti Anna Vähäkangas, joka kertoo terveisiä 
Etiopian raamatunkäännöstyöstä. Kahvitarjoilu. 
Perheretki Kierikkikeskukseen torstaina 7.7. Lähtö kel-
lo 10. Paluu n. kello 17–18. Ohjelmassa tutustumista Kivi-
kauden kylään, muinaisjousiammuntaa ja korukiven tekoa. 
Ruokailu ja mukavaa yhdessä oloa. Ilmoittautumiset vii-
meistään ti 28.6. seurakunnan kirkkoherranvirastoon (p.08 
8823 100) viraston aukioloaikoina (ma ja ti 9–11 ja 11.30–
14, to 12–15). Perheretki on ilmainen. Retken järjestää Per-
heen parhaaksi –projekti (Pudasjärven seurakunta ja yhteis-
työkumppanit)
Alakouluikäisten kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa 
heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Alle 10-vuotiaiden (6–9 
v.) leiri 4.-5.7.2022, Yli 10-vuotiaiden (10–13 v.) leiri 6.-
8.7.2022. Leirin osallistumismaksu 10€/lapsi. Ilmoittau-
tumiset viimeistään su 19.6. seurakunnan kotisivujen ta-
pahtumakalenterin kautta. Leireille mahtuu 25 lasta/leiri. 
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Leireillä ollaan yötä. 
Lisätiedot leireistä (tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636)
Kesäkerho ti 14.6. kello 9–12 ja kello 12–15, to 16.6. kello 
9–12 ja klo 12–15 seurakuntakodilla. Kesäkerhoon voivat 
osallistua 3–6 –vuotiaat lapset, myös esikoulussa olleet. En-
nakkoilmoittautumista ei ole. Kesäkerhoon otetaan 15 las-
ta tulojärjestyksessä. Mukaan pakataan omat eväät, vesipul-
lo ja auringonvalolta suojaava vaatetus. Nautimme kesästä 
ja tutkimme luontoa ulkoilemalla mahdollisimman paljon. 
Tiedustelut lastenohjaajilta. 
Kesäperhekerho ke 15.6. kello 10–12.30 seurakuntako-
dilla. Tervetuloa kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, 
isovanhempien tai muun aikuisen kanssa. Tarjolla välipalaa, 
pientä suolaista ja makeaa. 
Lapsiparkki pe 10.6. ja 17.6. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.   
Seurakunnan nuotioillat heinäkuussa: vk 27 (ti-ke), vk 
28 (ma-to), vk 29 (ma-to) ja vk 30 (ma-to). Varaa omalle ky-
lällesi nuotioilta kirkkoherranvirastosta (08 8823 100). Vi-
rasto avoinna ma ja ti kello 9–11 ja 11.30–14 sekä to kello 
12–15. Nuotioillan ohjelmassa hartaus, leikkimielisiä kisai-
luita, yhteislaulua ja makkaranpaistoa.
Diakoniatyön vastaanotto ke 8.6. kello 9.15–11. Yhtey-
denotot myös puhelimitse 040 175 8597.   
Diakoniatyön vastaanotto viikolla 24 on poikkeukselli-
sesti tiistaina 14.6. kello 9.15–11. Yhteydenotot myös pu-
helimitse 040 175 8597.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 12.6. kello 13 (Iivari 
Jurmu, Arvo Niskasaari).
Kuolleet: Lauri Matias Häyrynen 93 v, Ella Maria Isomursu 
89 v, Ossi Olavi Seppänen 81 v, Jorma Robert Niemi 70 v.  

Kristillisen kirkon elämä on elä-
mää Hengen varassa ja johdatuk-
sessa. Pyhä kirkko ei olisi selvin-
nyt ihmisvoimin ilman Pyhän 
Hengen läsnäoloa ja johdatus-
ta kahden vuosituhannen ajan 
- tuossa pitkässä ajan saatossa, 
historian tapahtumien vyöryssä 
ja monenmoisten aatteiden pu-
ristuksessa. Itse asiassa kirkon 
elämä on jatkuvaa helluntaita, 
Pyhän Hengen alas säteilyä. Jo 
pitkä historiamme vahvistaa tä-
män.

Pyhä Henki on ihmisiä yh-
teen kokoava voima. Hän kut-
suu meitä sekä yksilöinä että yh-
teisönä. Kun annamme Pyhän 
Hengen johdattaa meidät yhteen 
Kristuksen nimessä, siellä on Ju-
mala läsnä. ”[…] missä kaksi tai 

kolme on koolla minun nimes-
säni, siellä minä olen heidän kes-
kellään.” (Matt. 18:20).

Ilman Jumalaa ja hänen Hen-
kensä läsnäoloa keskuudessam-
me, emme voi kasvaa ihmisinä. 
Elämä ilman Hengen johdatusta 
on tyhjää ja vailla tarkoitusta. 

Lisäksi Kristus julistaa: Minä 
olen maailman valo. Se, joka 
seuraa minua, ei kulje pimeässä, 
vaan hänellä on elämän valo.” 
(Joh. 8:12)

Millä tavoin me voimme py-
syä tuossa uudessa elämässä, va-
lon lapseudessa kiinni? Siihen 
Paavali vastaa, että vaikka ”valo 
kasvattaa hyvyyden ja oikeuden 
hedelmiä” (Ef.5:9), niin silti mei-
dän on kaiken aikaa oltava tark-
kana, miten elämme. Meidän on 

vältettävä pimeyden töitä. Jos 
emme niin tee, on valo kaiken 
lopulta paljastava. 

Tämä on hyvä muistaa nyky-
päivän maailmassa, joka on kie-
toutunut valheisiin. Niillä hä-
peilemättä yritetään peitellä ja 
selitellä parhain päin ja jopa oi-
keutetuksi toisten ihmisten 
suunnaton hätä ja sanoin kuvaa-
maton kärsimys. Valheella oi-
keutetaan hävittäminen, mur-
haaminen ja viattomien julma 
kohtelu. Tällä viittaan Venä-
jän hyökkäyssotaan Ukrainassa. 
Mutta armollinen Jumalan on 
myös oikeudenmukaisuuden Ju-
mala. lopulta kärsivät saavat oi-
keutta. ”Valo on kaiken lopulta 
paljastava”.

Mutta millainen on valon lap-

si? Hän on hyvä ja armelias. Hän 
on suvaitsevainen mutta pitää 
kiinni periaatteistaan. Hän ka-
vahtaa kaiken epäoikeudenmu-
kaisuutta. Jumala ei vaadi meiltä 
kielillä puhumista, ei ihmetekoja 
eikä hurmoksellisuutta, vaan ai-
noastaan sitä, että olisimme hy-
viä ihmisiä. 

Niinpä, jos rakastamme Ju-
malaa ja lähimmäisiämme, myös 
niitä, jotka ovat puheissa ja teois-
sa toisenlaisia kuin me, niin sil-
loin kannamme Pyhää Henkeä 
itsessämme. 

Marko Patronen
kirkkoherra

Pohjois-Suomen 
ortodoksinen 

seurakunta

Elämää Pyhässä Hengessä

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 
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 mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kiitos! Lämmin 
kiitos

  Essi Hinkula

Topias Illikainen 

Kiitos 
muistamisesta 

valkolakin 
johdosta!

Kiitos 
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni. 
Jesse Pyykkönen Joonas Mattila  

Kiitos 
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni!  

muistamisesta
lakkiaispäivänäni.

Sara Valkola

Kiitos

En juhli 
merkkipäivääni. 

Ei lahjoja. 
Ei kukkia. 

Kalle Juusola  

Tätimme 

Ella Maria
ISOMURSU 
s. 17.2.1933 
k. 19.5.2022 

Me tiesimme lähtösi lähenevän,
ja näimme voimasi vähenevän.
Tuli uupumus hiljalleen,
voimasi vei, unen antoi,
pois väsyneen kantoi
luokse enkelten. 

Veljesten lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Valmistuneita

Jani Niskala on valmistunut 30.4. lääketieteen lisensiaa-
tiksi Oulun yliopistosta.

Janne Salmela on ilmoitta-
nut irtisanoutuvansa Hir-
sikampuksen yhtenäis-
koulun ja Pudasjärven 
lukion rehtorin virasta 1.8. 
alkaen. Kaupunginhallitus 
totesi 31.5. kokouksessa Sal-
melan irtisanoutumisen tie-
toonsa saatetuksi ja valtuut-

ti opetus- ja sivistysjohtajan 
käynnistämään rehtorin vi-
ran rekrytoinnin valmiste-
lun ja tekemään tarvittavat 
väliaikaisjärjestelyt, kun-
nes vakituinen viranhaltija 
aloittaa tehtävässään. 

PUDASjärveläinen -lehti

Rehtori Janne Salmela 
irtisanoutunut

Parkkisenniemi jättää 
politiikan

Tämä kevätaika on ollut 
monella tapaa erikoinen. 
Olen miettinyt useiden ih-
misten tavoin viimeisten 
parin vuoden aikana monia 
asioita, mutta myös omaa 
intoa ja jaksamista arjen sel-
viytymiseen. Osallisuus ja 
yhteisöllisyys ovat leiman-
neet elämääni kodin ulko-
puolella hyvinkin vahvasti. 
On ollut erittäin keskeistä ja 
tärkeää olla Hilu Siurualta. 

Hiipumista on tapah-
tunut osin ulkopuolisis-
ta, mutta varmasti eniten 
oman ajatusmaailman mu-
kana tuomista uusista ulot-
tuvuuksista nähden. Into-
himo päätöksentekoon on 
laskenut, joten olen eron-
nut Pudasjärven Kokoo-
muksesta.

Hilkka  
Parkkisen-

niemi
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Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan vuosikokous pidettiin 
17.5. Pohjantähdessä. Pai-
kalla oli noin kymmenen 
osallistujaa, vaikka vesi-
osuuskunnassa oli vuoden 
2021 lopulla 1201 jäsentä. 
Vesihuollon piirissä oli 4075 
asukasta. Kokoukseen osal-
listuneet totesivatkin, että 
”kun kaikki toimii, ollaan 
tyytyväisiä, mutta jos vettä 
ei tule, valitetaan heti”.

Vesiosuuskunnan halli-
tuksen puheenjohtaja Pentti 
Partanen avasi kokouksen. 
Vuosikokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Pudas-
järven kaupungin tekninen 
johtaja Janne Karhu. Toimi-
tusjohtaja Pekka Pesälä esit-
teli vuoden 2021 tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen.

- Vuosi 2021 oli vesi- ja 
viemärilaitoksen 66. toimin-
tavuosi. Osuuskunnan teh-
tävänä on turvata alueel-
laan sellainen vesihuolto, 
että kohtuullisilla kustan-
nuksilla saadaan toimitettua 
moitteetonta talousvettä ja 
turvataan terveyden ja ym-
päristönsuojelun kannalta 
asianmukainen viemäröinti 
ja jätevedenpuhdistus. Vii-
me vuonna talousveden laa-
tu ja toimintavarmuus olivat 
hyvällä tasolla. Viemäri-
verkko ja jätevedenpuhdis-
tamo toimivat suunnitel-
lusti. Vesiosuuskunta ottaa 
jakamansa veden Törrön- ja 
Auralankankaan pohjave-
sialueilta. Normaalioloissa 

Pudasjärven Vesiosuuskunnan vuosikokous
yhden vedenottamon antoi-
suus riittää koko toiminta-
alueen vedentarpeeseen. Ve-
den laadun varmistamiseksi 
Törrönkankaan vedenotta-
mo suljetaan tulva-aikana. 
Säännöllisten tarkkailutu-
losten mukaan verkostoon 
pumpattu vesi on ollut laa-
dultaan erinomaista. Ve-
denhankinnan häiriö- ja 
kriisitilanteita varten osuus-
kunnalla on kaksi varave-
denottamoa, jotka tarvitta-
essa saadaan käyttöön noin 
vuorokaudessa. Merkittä-
vimmät investoinnit vesi-
osuuskunnalle olivat Mur-
sunlammen alitusviemärin 
uusiminen ja käytöstä pois-
tetun vesijohdon muuttami-
nen viemäriksi. Muita mer-
kittäviä rakennushankkeita 
olivat Mursuntien ja Rim-
mintien vesijohtojen sekä 
Kellokankaan ja Porakujan 
vesi- ja viemärijohtojen ra-
kentaminen. Uusia kiinteis-
töhaaroja tehtiin kolme ja 
asennettiin 350 etäluettavaa 
vesimittaria. Lähivuosina 
on tarkoitus rakentaa Tör-
rönkankaalle uusi vedenot-
tamo ja saneerata entistä.

Varautumista  
vesikatkoksiin
- Pudasjärven Vesiosuus-
kunta on osallistunut Koil-
lismaan pienten vesilaitosten 
varautumishankkeeseen, jos-
sa on käyty läpi vesiosuus-
kuntien ja -laitosten varau-

Janne Karhu ja Pekka Pesälä 
korostavat yhteisvastuulli-
suuden merkitystä vesiasioi-
den hoitamisessa. 

099
BANAANI
Costa Rica, Extra luokka

KG

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDA S JÄ RV I

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 9.-12.6. ELLEI TOISIN MAINITA  
Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Ilman Plussa-korttia 3,05-4,05 pkt (8,38-31,15/kg) 

550

Kokkikartano 

MIKROATERIAT 300 g

Snellman
VALIKOIDUT TUOTTEET
Eetvartti ja Iivari grillimakkarat 360-400 g,  
Grillattu kinkku ja -broilerinfilee 150-200 g,  
All Natural grillimakkarat 230 g,  
Streetfood hotdog nakki 230 g,  
Kinkkusuikaleet 200-300 g,  
Superior kinkut 180 g,  
Kalkkuna- ja Pippurinen  
meetvursti 120-130 g  
ja Pepperoni 130 g 
(6,88-22,92/kg)

2
PKT

-9-32 %
Plussa-etu

Ilman Plussa-korttia 
3,19-4,29 pkt (8,18-14,77/kg)

10.- 

Dr. Oetker

RISTORANTE  
PIZZAT
216-390 g  
(6,14-11,57/kg)  
Myös gluteenittomat 
Pakaste

-21-41 %
Plussa-etu4

PKT

Ilman Plussa-korttia 
3,79 rs (6,32-7,58/kg)

650
 

Valio

OIVARIINI
500-600 g (5,42-6,50/kg)
Rajoitus 1 erä/talous

-14 %
Plussa-etu2

RS

ISOT RASIAT

Ilman Plussa-korttia 
2,99 kpl (14,95/kg)

10.- 
Filos

HALLOUMI
Original  
200 g (12,50/kg)

-16 %
Plussa-etu4

KPL

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

Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21

ISOT  
RUUKKUKUKAT
Muurikello 17 cm, Tanska
Daalia 19 cm, Suomi
Ruukkuneilikka Pink Kiss  
19 cm ruukussa, Hollanti

10.-KPL

Fazer

SININEN  
MAITOSUKLAA sekä  
MAKU- ja TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg)

10.- 5
KPL

Ilman Plussa-korttia  
 2,35-2,85 kpl (11,75-15,00/kg)

-14-29 %
Plussa-etu

Erittäin Hieno Suomalainen 
SHAMPOOT ja HOITOAINEET 300 ml, 
Salvequick  
PERUS- ja LASTENLAASTARIT
Savett  
KOSTEUSPYYHKEET10 kpl/pkt, 
Bliw  
NESTESAIPPUAT300 ml ja 
Family Fresh
SUIHKUSAIPPUAT500 ml

Ilman Plussa-korttia 1,85-3,19 kpl 5.- 3
KPL

-9-47 %
Plussa-etu

Pop up-liivipäivät Pop up-liivipäivät 
to 16.6. - pe 17.6. klo 10-16.30to 16.6. - pe 17.6. klo 10-16.30

Kauppatie 3 Wirtaamo, PudasjärviKauppatie 3 Wirtaamo, Pudasjärvi

Leena toivottaa Leena toivottaa 
tervetulleeksi!tervetulleeksi!

Leena Neuvonen  Leena Neuvonen  
P. 0400 5151 41P. 0400 5151 41

Asiakkaiden palautteiden mukaan Asiakkaiden palautteiden mukaan 
jokaiselle liiveistä löytyy sopivaajokaiselle liiveistä löytyy sopivaa

Mukana myös bodeja. Miehille myös boksereita.Mukana myös bodeja. Miehille myös boksereita.
Valikoimiin kuuluu myös kotimainen Valikoimiin kuuluu myös kotimainen 

Karkelon Sukka, koot 34-46Karkelon Sukka, koot 34-46

Persoonallisia koruklipsejäPersoonallisia koruklipsejä

tumista. Poikkeustilanteita 
varten hankkeessa on han-
kittu kalustoa ja varavesisäi-
liöitä. Ne ovat alueellisesti 
käytössä koko Koillismaalla, 
mutta ne on sijoitettu Pudas-
järvelle. Niitä voidaan käyt-
tää hetkellisesti esimerkiksi 
ison karjatilan vedensaannin 
varmistamiseksi tai hätäve-
denjakeluun sivukylillä, jos 
vedensaantiin on tullut on-
gelmia. Käytössä on useam-
pia erikokoisia säiliöitä, joi-
ta voidaan käyttää ja siirrellä 
tarpeen mukaan. Lisäksi on 
hankittu desinfiointilaitteita 
pienemmille vesiosuuskun-
nille.

Ely-rahoitteiseen kun-
tien yhteistoimintahank-
keeseen osallistuivat Kuu-
samo, Taivalkoski sekä 
isäntäkuntana Pudasjärvi. 
Viranomaistahoista muka-
na oli Ely-keskuksen vesien-
suojelun asiantuntijoita sekä 
Oulunkaaren ympäristöpal-
velut. Koulutuspalvelua ve-
siosuuskunnille tuottivat 
hankkeeseen palkatut asian-
tuntijat, kertoi Karhu.

- Pudasjärven Vesiosuus-
kunnan ja kaupungin yh-
teistyö on ollut mutkatonta. 
Kaupunki omistaa Syötteen 
vesilaitoksen, jossa on am-
mattihenkilökuntaa. Pie-
nemmät vesilaitokset saat-
tavat tulevaisuudessa kärsiä 
toimijapulasta. Pudasjärvellä 
on noin 50 vesiosuuskuntaa, 
arvio Pesälä.

- Kun väki vanhenee, niin 

yhteisvastuullista toimin-
taa on tärkeä pitää esillä ja 
pyrkiä saamaan hankkeita, 
joilla voidaan aktivoida ve-
siosuuskuntien toimintaa, 
jakaa tietotaitoa ja parantaa 
varautumista. Syötteen vesi- 
ja viemärilaitos on kaupun-
gin toimintaa. Olemme on-
neksi saaneet rekrytoitua 
Syötteelle toisen työntekijän. 
Päivystystehtävissä, varsin-
kin sesonkiaikoina joudum-
me käyttämään ulkopuolis-
ta apua. Meidän intresseissä 
on kehittää ja ylläpitää toi-
mintaa niin, että kasvavaan 
kysyntään voidaan vastata. 
Meille on tärkeää tehdä yh-
teistyötä Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan kanssa, että 
voimme vaihtaa tietotaitoa, 
kertoi Karhu.

Ape Nieminen

Tarjoamme 
Oulussa ja lähikunnissa 

monipuolisesti ilmanvaihtoalan 
palveluita. 

Lisäksi palveluihimme 
kuuluvat pienimuotoiset 

putkialantyöt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com

www.lvisheikkinen.com
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Elävä Iijoki ry:n vuoden tee-
ma on soutuvene ja siihen 
liittyvän kulttuuriperinnön 
vaaliminen. Juhlistamme 
näin pohjoismaista limisau-
maveneperinnettä, joka on 
nimetty 14.12.2021 Unescon 
ihmiskunnan aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon.

Puuveneperinteen vaali-
minen konkretisoituu, kun 
olemme mukana Kotiseutu-
liiton mestari-kisällitoimin-
nassa. Hankkeen puitteessa 
nuorisomme oppii veneen-
huoltoon ja tervanpolttoon 
olemalla mukana talkoopäi-
vässä. Samalla he kuvasivat 
YouTube- ja Tiktok-materi-
aalia ja opettavat yhdistyksen 
varttuneempaa väkeä materi-
aalin tuottamisessa.

Yhdistyksen väkeä ko-
koontui Kuusamon Kitkalle 
tervaus- ja veneenhuoltotöi-
hin toukokuun puolivälissä. 
Paikalla oli parikymmentä 
henkilöä. Iloksemme muka-
na oli myös Kuusamon me-
lojia.

Keitimme tervaa tulevi-
en keväiden veneentervaus-
ta varten ja huolsimme sou-
tukuntoon kaksi Pekka Pirin 
tekemää puuvenettä Juro ja 
Jomppe. Tapahtumaa suun-
niteltiin Mestari-kisälli poru-
kalla yhdistyksen nuorison 
eli Junnuston kanssa. Teim-
me käsikirjoituksen päivää ja 
sen videointia varten. Muka-
na töissä olivat ysiluokkalai-
set kesätyöntekijämme Aaro 
ja Aaron sekä viime kesänä 
Tohon ensimmäistä kertaa 
ohjastanut Miika.

Veneilijän kesänodotus huipentuu keväällä 
veneen kunnostukseen ja tervaukseen  

Huolelliset  
valmistelut 
Aamu alkoi tervausvälinei-
den läjäyksellä. Käytössäm-
me oli puheenjohtajamme 
Erkki Latolan isän Jompen 
1980-luvulla tekemä tervan-
polttopönttö ja muu kalusto. 
Erkki oli hankkinut valmiik-
si tervaksia, eli männyn juu-
rakoita. Juurakot oli pilkottu 
noin 5-10 cm palikoiksi ja la-
dottu tervaustynnyrin sisään 
mahdollisimman tiiviisti. 
Täytetty tynnyri käännettiin 
nurinpäin tervauslavan pääl-
le, ja juuri tiivistettiin savel-
la tai sementillä, jotta savu ei 
tupruta tynnyrin alareunas-
ta. Lopulta tynnyrin ympä-
rille nostettiin ulompi kuori. 
Ulomman kuoren ja terva-
tynnyrin väliin sytytettiin tu-
let. Ja sitten odoteltiin.

Tervan tippumista odotel-
lessa veneet kannettiin vajas-
ta ja niiden kunnostus alkoi 
roskien harjauksella. Samalla 
paikattiin edellisen kesän ki-
villä käymisten aiheuttamat 
vauriot. Tervausta varten ter-
vaa lämmitettiin ja siihen li-
sättiin havupuutärpättiä ja 
kylmäpuristettua pellavaöl-
jyä. Jokaisella veneenomista-
jalla on oma reseptinsä. Me 
teimme seoksen niin, että si-
säpuolelle suhde on 1:1:1 ja 
ulkopuolelle tervaa tulee 2/3 
ja loppu puoliksi pellavaa 
ja tärpättiä. Tärpätin tarkoi-
tus on helpottaa kuivamis-
ta ja ohentaa tervaa. Kahden 
veneen tervaukseen tarvit-
tiin pari litraa tervaa. Terva-

Tervanpolttoon käytettiin 200-litrais-
ta tervanpolttopönttöä ja valettua ter-
vauslavaa.

Elävän Iijoen Junnusto oppi varttuneempien johdolla puuveneen keväthuoltoa ja tervausta. 

Tervatynnyri ladottiin täyteen pilkottu-
ja tervaksia.  

Tervanpoltto tuotti tällä kertaa noin 
kuusi litraa tervaa. 

Veneneuvontaa
Tarvitsetko apua, neuvoja tai tietoja puuveneesi kunnos-
tukseen. Elävä Iijoki -yhdistyksestä löytyy puuvenetun-
temusta. Ota yhteyttä, niin autamme arvioimaan veneesi 
kunnostustarpeen. Laita viestiä info@elavaiijoki.fi tai soi-
ta Erkki Latola 040 631 0654. 

Elävän Iijoen melonta ja  
soutu heinäkuussa
Elävä Iijoki -yhdistys järjestää melonta- ja soututapahtu-
man 5.-9.7.2022. Tapahtuma on niin ensikertalaisille kuin 
paljon joella liikkuneillekin sopiva jokiretkeilytapahtu-
ma. Matkaa Iijoella kertyy yhteensä noin 160 kilometriä. 
Päivämatkat ovat noin 30 kilometrin mittaisia. Kokoon-
tuminen maanantaina 4.7. Taivalkosken Saijaan, vesille 
lähdetään tiistaiaamuna. Matka etenee Taivalkosken, Par-
viaisen, Kuren ja Pudasjärven Hilturannan kautta Kipi-
nään, jonne tapahtuma päättyy lauantaina iltapäivällä. Il-
moittautumisia otetaan vastaan. Tarkemmat ohjeet: 
www.elavaiijoki/elavan-iijoen-melonta-ja-soutu-2022/.

Hiihtolomakaudella ja pää-
siäisen aikana Syötteen mat-
kailualueella kävi noin 35 tu-
hatta yöpyvää kävijää, jotka 
käyttivät alueella yhteensä 2,5 
miljoonaa euroa. Keskimää-
räinen yöpyvä kuluttaja käyt-
ti päivän aikana matkallaan 
72,29 euroa, kun taas keski-
määräinen päiväkävijä kulut-
ti alueella 121,05 euroa.

Tämä ja paljon muuta sel-
viää Syötteen matkailuyh-
distyksen sekä Pudasjärven 
kaupungin teettämästä mat-
kailuanalytiikkatutkimukses-
ta, joka tilattiin Salmi Plat-
form Oy:ltä.

Joulukuusta 2021 huhti-
kuuhun 2022 Pudasjärven 
ja Syötteen alueen rekiste-
röidyt yöpymiset kasvoivat 
vuotta aikaisempaan tilantee-
seen verrattuna 27 prosent-
tia, majoitusmyynti kasvoi 

53 prosenttia ja majoituspaik-
kojen käyttöaste kasvoi kym-
menyksen.

Minna Hirvonen myös 
iloitsee elpyvistä kansainvä-
listen matkailijoiden virras-
ta, joiden määrä kasvoi viime 
vuoteen nähden lähes 18 pro-
senttia. Majoitusluvut selvisi-
vät Visitory-sivuston koosta-
masta tilastotiedosta.

- Tutkimuksien avulla 
voimme näyttää, mitä Syöt-
teen matkailu oikeasti mer-
kitsee Pudasjärvelle ja miten 
monenlaiset toimija hyötyvät 
matkailijoista, kertoo Minna 
Hirvonen Syötteen Matkailu-
yhdistyksestä.

Aktiiviset ja  
lojaalit asiakkaat 
ilahduttavat
Yrityksiltä saatavien tilasto-

tietojen lisäksi tietoja kerät-
tiin suoraan alueen kävijöiltä 
ja mökkiläisiltä. Puolentois-
ta kuukauden aikana Salmi 
Platformin kyselyyn vasta-
si 1433 henkilöä, joilta saatiin 
yhteensä yli 1600 avoimeen 
kysymykseen sanallista pa-
lautetta alueen toiminnasta. 

- Aiemminkin on kerätty 
numeerista tilastotietoa, mut-
ta asiakkaiden toiveet eivät 
välity niistä samalla tavalla, 
ja siksi tällainen tutkimus on 
tärkeää, kertoo Pudasjärven 
Kehityksen matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi.

- Vastaukset vahvistivat 
tietoa, että Syötteen luonto 
on yksi tärkeimmistä vierai-
lujen syistä. Myös tietenkin 
luontoon liittyvät aktiviteetit, 
kuten maastopyöräily hou-
kuttelee ihmisiä. Tulokset 
kannustavat entisestään pi-

tämään hyvää huolta alueen 
reitistöistä sekä kehittämään 
niitä.

Kyselyä jaettiin Syötteen 
sosiaalisen median kanavis-
sa ja esitteillä, ja myös mat-
kailukohteen yrittäjät jakoi-
vat aktiivisesti kyselylinkkiä 
omissa kanavissaan. Noin 64 
prosenttia vastauksista kerät-
tiin pelkästään Facebookin ja 
Instagramin kautta. 

Minna Hirvonen kertoo, 
että vaikka Syöte onkin pieni 
matkailualue, niin kävijöiden 
aktiivinen ote palautteen an-
toon, lojaalius sekä halu olla 
mukana kehittämässä aluet-
ta, oli rohkaisevaa ja ilahdut-
tavaa.

Salmi Platformin tekemän 
koosteen mukaan Syötteellä 
käyneiden suositteluhaluk-
kuus (NPS) oli 69, mikä on oi-
kein hyvää tasoa. Avoimien 

vastausten vastaukset olivat 
pääpiirteissään myönteisiä ja 
varsinkin latuihin, rinteisiin ja 
palveluihin oltiin tyytyväisiä.

Palautteissa oli myös ha-
vaintoja ja toiveita kehittä-
miskohteista ja niiden pohjal-
ta on hyvä rakentaa parempia 
palveluketjuja matkailijoil-
le. Hirvosen mukaan tarkem-
paa dataa välitetään suoraan 
yrittäjille. Hirvonen toivoo, 
että tuloksista otetaan koppia 
ja toimijat voivat kehittää toi-
mintaansa, tutkimuksen tu-
loksia silmällä pitäen.

Matkailijoiden  
hiilijalanjälki
Salmi Platformin tutkimuk-
sessa selvitettiin myös mat-
kailijoiden matkan aiheutta-
maa hiilijalanjälkeä. Syötteen 
sijainti eteläisimpänä tunturi-
alueena, vaikutti positiivisesti 

matkailusta syntyvään ympä-
ristökuormitukseen, verrat-
tuna muihin Lapin hiihto-
keskuksiin. Keskimääräinen 
kävijä matkusti noin 246 ki-
lometriä Syötteelle päästäk-
seen.

Syötteelle suuntautuvan 
liikkumisen hiilijalanjälkeä 
nostaa suuri bensa- ja diese-
lautojen määrä. Tälle asialle 
Syötteellä voidaan tehdä pa-
rannusta lisäämällä sähköla-
tauspisteiden määrää ja tuo-
malla asiaa esille aktiivisesti 
markkinoinnissa.

Positiivista on myös se, 
että lentäminen on Syötteel-
le saapuvien matkaketjussa 
mukana vain harvalla. Tosin 
edessä siintävä kansainvä-
lisen matkailun kasvu voi 
muuttaa tätä, kerrotaan Salmi 
Platformin tiedotteessa.

Jenny Kärki

Tilastotieto auttaa kehittämään Syötteen matkailua

uksessa oli hyvä olla kaksi te-
kijää: toinen puhalsi toholla 
pinnan lämpimäksi ja toinen 
veti veneen kylkeen ohuelti 
tervaa isolla pensselillä. Hel-
pompi oli aloittaa sisäpuolen 
tervauksella, jotta veneen voi 
jättää kumolleen kuivumaan 
sen jälkeen kun ulkopuoli 
on tervattu. Auringossa kui-
vumiseen menee päivä tai 
pari. Tervan voi myös paah-
taa kiinni toholla. Veneiden 
keväthuoltoon kuului myös 
veneen teljojen, airojen ja me-
lojen puhdistaminen ja ter-
vaaminen. Airot käsiteltiin 
seoksella, jossa tervaa oli 
vain neljäsosa.

Tervapönttö alkoi tup-
ruttaa sakeaa savua ja asti-
aan valui poistoputkea pitkin 
ensin tervan kusi eli pikiöl-
jy. Lopulta tynnyristä valuva 
neste alkoi tummeta ja saeta. 
Putki puhalsi sakeaa savua 
koko polton ajan, joka kes-
ti reilut kolme tuntia. Koko 
tuon ajan tynnyrin lämpöti-
laa pitää säädellä lisäämäl-
lä klapeja kuoressa palavaan 
tuleen. Tällä kertaa 200 lit-
ran tervatynnyri tuotti rei-
lut kuusi litraa tervaa. Tuolla 

määrällä tekee keväthuollon 
noin kymmeneen veneeseen. 
Jäähtyneestä tervaustynny-
ristä sai tervaaja vielä käyt-
töönsä kesän grillihiilet.

Seuraa Elävää Iijokea Fa-
cebookissa, Instagramissa ja 
TikTokissa! Tulossa myös 
YouTube-kanava. Lisätietoja 
www.elavaiijoki.fi 

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

8-19
9-16

TO-TI 9.-14.6. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 9.-10.6. LAUANTAINA 11.6. MA-TI 13.-14.6. KESKIVIIKKO 15.6.

TORSTAI-LAUANTAI 9.-11.6. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 13.-15.6.

KENKÄOSASTOLTA227979

119999221919 224949

119999

110000

449999 330000

559090

449999

225050

559999
nippunippu

pss

004949

669595

pkt

rasras

999595
kgkg

11119595

669595449999

779595
kg

kg

pkt

pktpkt
/100g

225050

pktpkt

336969

224949

559595
pkt

229999

444949
pkt

pkt

pkt

pkt kg

kpl

2 pkt/talous

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

kg

pkt

pkt

119999
pkt

12129090
kg

115959
pkt

770000
kpl

225050
pkt

14149090339999
rasras kg

550000
pktpkt

113535
prkprkpktpkt 119999

kgkg

2 pkt

kgkg

 2 pkt

2 kalaa/talous

229999
pktpkt

999090

2 pkt

raj.eräraj.erä

NarviNarvi
KIUASKIVET KIUASKIVET 
n. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cmn. 20 kg, 5 -10 cm ja 10 -15 cm

669999
Tarmo Tarmo 
ENSIAPU-ENSIAPU-
PAKKAUSPAKKAUS

665050

14149090
Cat 5 parinCat 5 parin
PUKUSUKATPUKUSUKAT

10100000
pkt

PUUÖLJYPUUÖLJY
ruskea, 0,9 lruskea, 0,9 l

10 kpl

15159090 19199595

28289090 15159090 25259090

24249090 12125050 19199090

44449090 44449090 34349090 3593590000

2592599090

2 pkt

 2 kpl

 2 pkt

pkt

HKHK
LIHAPYÖRYKÄTLIHAPYÖRYKÄT

360 g tai360 g tai
JAUHELIHAPIHVITJAUHELIHAPIHVIT

330 g330 g

KariniemenKariniemen
KananpojanKananpojan

SISÄFILE-SISÄFILE-
PIHVITPIHVIT
400-500 g400-500 g

AtriaAtria
GRILLI-GRILLI-

SALAATITSALAATIT
350 g350 g

SuomalainenSuomalainen
SIPULI-SIPULI-
NIPPUNIPPU

VaasanVaasan
OOHOOH

DONITSIDONITSI
6 kpl/200 g6 kpl/200 g

TuoreTuore
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI
RuotsiRuotsi

AtriaAtria
METSÄS- METSÄS- 
TÄJÄN- TÄJÄN- 
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

MarabouMarabou
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
200 g200 g

Pingviini Pingviini 
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l

Vaasan Vaasan 
REVITTY-REVITTY-
LEIPÄLEIPÄ
350 g350 g

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Valio Valio 
OLTERMANNIOLTERMANNI
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

HyväHyvä  
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Tuore PorsaanTuore Porsaan  
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talon mausteellatalon mausteella

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen
ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALEVIIPALE
400-500 g400-500 g

Ingman Ingman 
maustetutmaustetut
KERMÄ-KERMÄ-
JÄÄTELÖT JÄÄTELÖT 1 l1 l
laktoosittomat 2,99/pktlaktoosittomat 2,99/pkt

SnellmanSnellman
Maatiaispossun Maatiaispossun 
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
460 g460 g

Snadi Snadi 
PILLI-PILLI-
MEHUTMEHUT
10x2 dl10x2 dl

KananpojanKananpojan
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
700 g marinoitu700 g marinoitu

Snellman Snellman 
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

Tuc Tuc 
SUOLA-SUOLA-
KEKSIKEKSI
3x100 g3x100 g

Eldorado Eldorado 
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

HK tuoreHK tuore
HERNE-HERNE-
KEITTOKEITTO
450 g450 g

Mr Mr 
PANINITPANINIT
235 g235 g

AtriaAtria  
MINIRIBSMINIRIBS
950 g950 g

Naudan luuttomatNaudan luuttomat  
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

VipVip
OMENA-OMENA-

TÄYSMEHUTÄYSMEHU
1 l1 l

Sun lollySun lolly
MEHUJÄÄTMEHUJÄÄT

10 kpl10 kpl
pakastettavapakastettava

Atria WilhelmAtria Wilhelm
GRILLIMAKKARATGRILLIMAKKARAT

350-400 g tai350-400 g tai
MAKKARAPIHVITMAKKARAPIHVIT

320 g320 g

SuomalainenSuomalainen
TOMAATTITOMAATTI

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Vanajan Vanajan 
VOHVELITVOHVELIT
325 g325 g 16169090

Valikoimissamme nyt Valikoimissamme nyt 
Discmania Disc GolfDiscmania Disc Golf
KIEKOT, KORIT,KIEKOT, KORIT,
LAUKUT, LAUKUT, 
KIEKKOSETITKIEKKOSETIT
Esim. Kiekko Driver,Esim. Kiekko Driver,
Active premium MajestyActive premium Majesty

MarinelloMarinello
naisten naisten 
HIHATONHIHATON
PAITAPAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

HK Street GrillHK Street Grill  
VILJAPORSAAN VILJAPORSAAN 
VARTAATVARTAAT
400 g400 g

M.X.OM.X.O
naisten naisten 
NEULETAKKINEULETAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

M.X.OM.X.O
naisten naisten 
LEGGINGSLEGGINGS
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cool BlueCool Blue
miesten miesten 
PIKEE-PIKEE-
PAITAPAITA
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

BrandlessBrandless
miesten miesten 
CAPRI-CAPRI-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 48-58Koot: 48-58

Adam WalkerAdam Walker
miesten miesten 
SHORTSITSHORTSIT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

FrozenFrozen
tyttöjen tyttöjen 
MEKKOMEKKO
Koot: 104-128 cmKoot: 104-128 cm

FrozenFrozen
tyttöjen tyttöjen 
T-PAITAT-PAITA
Koot: 98-134 cmKoot: 98-134 cm

MoominMoomin
poikien poikien 
SHORTSI-SHORTSI-
ASUASU
Koot: 62-86 cmKoot: 62-86 cm

PoleCat miesten PoleCat miesten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 37-46Koot: 37-46

Natura naisten Natura naisten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 36-41Koot: 36-41

GulliverGulliver
lasten lasten 
SANDAALITSANDAALIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN KYMI SAVUSTIN KYMI 
Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren Väri: musta. Materiaali: teräs. Tehokas ja suuren 
savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW savustuspinta-alan omaava kaasusavustin. 4,4 kW 
ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-ruostumattomasta teräksestä vaustettu poltin ta-
kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. kaa tasaisen lämmön ja savuntuoton savustimeen. 
4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 4 kpl kromattuja savustusritilöitä á 34 x 35 cm. 
Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden Lisäksi savustimen katossa ripustuskoukut, joiden 
avulla saadaan ko-avulla saadaan ko-
konaiset kalat roik-konaiset kalat roik-
kumaan savustimen kumaan savustimen 
sisällä. Lämpömitta-sisällä. Lämpömitta-
rin avulla voidaan rin avulla voidaan 
tarkistaa lämpötila tarkistaa lämpötila 
savustimen sisällä. savustimen sisällä. 
Takuu 2 vuotta. Takuu 2 vuotta. 

MustangMustang KAASU-  KAASU- 
SAVUSTIN TENOSAVUSTIN TENO
Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. Väri: musta. Materiaali: teräs. 80 x 50 x 145 cm. 
Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = Savustimessa kaksi valurautapoltinta á 2,93 kW = 
5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-5,86 kW jotka takaavat tasaisen lämmön ja savun-
tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-tuoton savustimeen. 6 kpl kromattuja savustusriti-
löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-löitä á 56 x 36 cm. Lisäksi savustimen katossa ripus-
tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat tuskoukut, joiden avulla saadaan kokonaiset kalat 
roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-roikkumaan savustimen sisällä. Ritilöiden alapuo-
lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-lelle asennetaan emaloitu neste-/rasvaastia. Savus-
tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-tuspurut laitetaan emaloituun puruastiaan. Puruas-
tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata tia ja poltin on omassa tilassaan, jota voidaan avata 
savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee savustuksen aikana, ilman että lämpötila laskee 
varsinaisessa sa-varsinaisessa sa-
vustustilassa . Läm-vustustilassa . Läm-
pömittarin avulla pömittarin avulla 
voidaan tarkistaa voidaan tarkistaa 
lämpötila savusti-lämpötila savusti-
men sisällä. Takuu men sisällä. Takuu 
2 vuotta. 2 vuotta. 
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OSAO:n Pudasjärven yksi-
kössä vietettiin 3.6. kevät-
juhlaa. Eri tutkinnoista val-
mistuneita oli yhteensä 31 
ammattilaista, koko luku-
vuonna heitä oli yhteen-
sä 67. Tutkinnon osista val-
mistui neljä ja ammatilliseen 
koulutukseen valmistavasta 
koulutuksesta valmistui 11 
opiskelijaa. Ranuantien yk-
sikössä kevätjuhlaa vietettiin 
viimeistä kertaa ja siltä osin 
tehtiin historiaa. Syksyllä 
koulutus jatkuu Kurenalan 
keskustassa, vain puualan 
koulutus ja asuntola jäävät 
Jyrkkäkoskentien varteen.

Yksikön johtaja Keijo 
Kaukko toivotti eri ammatti-
alojen valmistuneet ja muun 
juhlaväen tervetulleeksi hy-
bridimallilla toteutettuun 
valmistumis- ja lukuvuoden 
päättymisjuhlaan. Juhlapäi-
vä alkoi osallistumalla inter-
netin kautta koko OSAO:n 
kevätjuhlaan, jonka jälkeen 
ohjelma jatkui livenä Ranu-
antien tiloissa. Kaukko sa-
noi, että ammatillisen kou-
lutuksen tehtävänä on olla 
työllistävää ja jatko-opin-
toihin suuntautuvaa. Elin-
keinoelämä hyötyy ammat-
titaitoisista työntekijöistä. 
Pudasjärvellä on hyvin töitä 
valmistuville opiskelijoille. 
Osalla aloista on jopa huu-
tava pula osaavasta työvoi-
masta. Syksyllä opisto tar-
joaa uutuutena sosiaali- ja 
terveysalan tutkinnosta las-
ten ja nuorten kasvatuksen 
ja hoidon osaamisalan tut-
kinnon osia sekä tutkinto-
koulutukseen valmentavaa 
koulutusta (TUVA). Kaukko 
piti tärkeänä lukuvuoden ai-
kana saatua opiskelija ja työ-
elämän palautetta, uusien ti-
lojen järjestymistä ja uusien 
koulutuksien käynnistymis-
tä muun muassa korjausra-

Osaolta ammattiin - työllistyminen lähes varmaa 

kentaminen. Jatkossakin op-
pimisessa tulee painottaa 
hyviä käytöstapoja, toisis-
ta ihmisistä huolehtimista ja 
välittämistä, oikeaa asennet-
ta ja korkeaa moraalia. Lo-
puksi Kaukko kiitti ahkeria 
opiskelijoita, opettajia, ohjaa-
jia, tukihenkilöstöä, Pudas-
järven kaupunkia, yrittäjiä, 
stipendien lahjoittajia ja yh-
teistyökumppaneita erittäin 
hyvästä yhteistyöstä.

Lähihoitajaksi valmistu-
neet Issakainen Päivi, Sär-
kelä Tiia ja Niemelä Leena 
lausuivat lehtori Merja Ko-
kon kanssa lähihoitajan lu-
pauksen, jossa he lupasivat 
muun muassa tehdä työtä 
asiakkaan ihmisarvoa kun-
nioittaen ja hyvää elämää 
edistäen sekä lievittää inhi-
millistä kärsimystä elämän 
alusta kuolemaan saakka. 
Stipendien myöntäjien puo-
lesta oli paikalla muun mu-
assa Pudasjärven kaupun-
gin hallituksen ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Anni-In-
keri Törmänen, joka piti tär-
keänä, että Pudasjärvellä 
voidaan valmistua ammat-
tiin ja rohkaisi valmistunei-
ta elinikäiseen oppimiseen 
aforismilla: ”Suurin merki-
tys on sillä, mitä opit sen jäl-
keen, kun tiedät jo kaiken”. 
Ammattiliitto Tehy:n opiske-

lijoiden yhdyshenkilö Eeva 
Honkanen jakoi stipendin lä-
hihoitajaksi valmistuneelle 
Leena Niemelälle.

Valmistuneet  
1.1.-2.6.2022
Kasvatus- ja ohjausalan am-
mattitutkinto / koulunkäyn-
nin ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjaaja: Haapaniemi 
Anu, Harjajärvi Iryna, Kuja-
la Joanna ja Kynsijärvi Liisa. 
Puuteollisuuden ammatti-
tutkinto: Vengasaho Kimmo. 
Puuteollisuuden perustut-
kinto / sahaprosessinhoita-
ja: Jurmu Tuomas, Kaben-
gele Ntambwe, Muvimbo 
Ngoza, Takarautio Oskar ja 
Muorujärvi Vesa. Sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto / 
lähihoitaja: Issakainen Päivi, 
Mustakangas Santtu, Särke-
lä Tiia, Juutinen Jessica, Kin-
nunen Jenita, Moilanen Eero 
ja Niemelä Leena. Sähkö- ja 
automaatioalan perustut-
kinto / sähköasentaja: Esko-
la Kalle, Hanhisuanto Joona, 
Helttunen Saija, Ranua Juha-
na, Savolainen Leo ja Simo-
nen Markus. Liiketoiminnan 
perustutkinto / merkonomi: 
Kirveskari Mirva.

Stipendien saajat
Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinnosta sähkö-

asentajaksi valmistuneet: 
Helttunen Saija (Osuus-
pankki), Eskola Kalle (Pu-
dasjärven kaupunki), Sep-
pänen Tero (Pohjolan Voima 
Oyj). Puuteollisuuden pe-
rustutkinnosta sahaproses-
sinhoitajaksi valmistuneet: 
Muvimbo Ngoza (Puumie-
het ry), Kabengele Ntamb-
we (Puumiehet ry), Takarau-
tio Oskar (Kontiotuote Oy) ja 
Jurmu Tuomas (Kontiotuote 
Oy). Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnosta lähihoita-
jaksi valmistuneet: Niemelä 
Leena (Ammattiliitto Tehy), 
Moilanen Eero(Pudasjärven 
kaupunki), Särkelä Tiia (Lä-
hihoitajaliitto Super) ja Issa-
kainen Päivi (LC-Pudasjärvi 
ry). Liiketoiminnan perus-
tutkinnosta merkonomik-
si valmistuneet: Kirveskari 
Mirva (Pudasjärven Yrittä-
jät ja Palvelualojen ammatti-
liito PAM) ja Tuohinen Kati 
(LC-Hilimat ja Palvelualojen 
ammattiliito PAM). Kasva-
tus- ja ohjausalan ammatti-
tutkinnosta koulunkäynnin 
ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjaajaksi valmis-
tunut: Kynsijärvi Liisa (Pu-

dasjärven Senioriopettajat) 
OSAO:n stipendit ensimmäi-
sen ja toisen vuoden opis-
kelijoille. Puuteollisuuden 
perustutkinto, sahaproses-
sinhoitajaksi opiskeleva: 
Abdulhamit Nayir. Sähkö- 
ja automaatioalan perus-
tutkinto, sähköasentajaksi 
opiskeleva: Takkinen Arto 
Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitajaksi 
opiskeleva: Mattila Roosa-
Mari. Liiketoiminnan pe-
rustutkinto, merkonomik-

Herkulliset täytekakut maistuivat juhlan jälkeen.

Ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta valmistuneet: Ruzibira Dieu Merci,
Kasperi Komulainen, Tulay Özturk, Miika Honkanen, lehtori Tapio Ojala ja ohjaaja Emmi Ilvo-
Hepola.

Yksikön johtaja Keijo Kaukko, merkonomiksi valmistunut Kir-
veskari Mirva Kirveskari ja lehtori Marja Kuusiniva.

si opiskeleva: Honkanen 
Marjo. Puuteollisuuden pe-
rustutkinto, sahaprosessin-
hoitajaksi opiskeleva: Ko-
lehmainen Arttu. Sähkö- ja 
automaatioalan perustut-
kinto, sähköasentajaksi 
opiskeleva: Petäjäjärvi Miro. 
Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitajaksi 
opiskeleva: Pelttari Emmi. 
Valma-koulutus: Puhakka 
Daniel.

Ape Nieminen

Valmistuneet lähihoitajat: Öner Özturk, Leena Niemelä, Päivi Issakainen, Tiia Särkelä ja yksi-
kön johtaja Keijo Kaukko ja lehtori Merja Kokko.

Valmistuneet sähköasentajat: Leo Savolainen, Saija Helttunen, Juhana Ranua, Juho Pulkkinen, 
Joona Hanhisuanto, Tero Seppänen, Kalle Eskola, Mika Alasaarela ja Markus Simonen sekä leh-
torit Keijo Ruonala ja Esko Siven.

- Tämä ei ole mopo eikä 
moottoripyörä! Tämä luo-
kitellaan polkupyöräksi. 
Saa ajaa ilman kypärää, il-
man vakuutuksia tai veroja. 
Ei ole korttipakkoa. Kaiken-
ikäiset saavat ajaa. Levei-
den pyörien ansiosta pyörä 
pysyy pystyssä ilman jalas-
ta. Jos liikenneympyrässä 

vähän kanttaan, niin pyörä 
yrittää suoristaa, etten pää-
se kaatumaan. Pyörässä on 
1000 kilowatin kone. Pyö-
rä toimii sähköllä. Latausai-
ka on noin neljästä kuuteen 
tuntiin. Se tulee maksamaan 
20-60 senttiin ja pyörällä voi 
ajaa noin 95 kilometriä. Täs-
sä pyörässä on varashälytin, 

led-valot, mp3-soitin, avai-
meton käynnistys ja muu-
ta. Ohjaustangosta löytyvät 
etu- ja takajarrut. Mittaris-
tosta näkee akun latauk-
sen ja muita tietoja. Lataus-
ta varten akun saa helposti 
irti, se on salkun mallinen, 
jossa on kahva. Uutena näil-
lä varusteilla pyörä mak-

saa noin 2700 euroa. Tämä 
on edullista ja aika hiljaista 
liikkumista. Kaupunkiajos-
sa oikein hyvä, kertoi Miica 
Majova.

Ape Nieminen

Edullista siirtymää
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Viikko 23 lienee vuoden ”miehisin”. Viettäväthän 
nimipäiväänsä Kyösti, Kustaa, Roope, Robert, Sa-
lomo, Salomon, Ensio, Seppo ja Esko. Ja vakuu-
deksi lisätään vielä edellisen viikonvaihteen Toi-
vo ja Sulevi. 
Ja olihan siellä vielä puolustusvoimain lippujuhla-
kin, joka on lähtöisin Suomen marsalkka Manner-
heimin syntymäpäivästä 4.6. Näin nimilistaan voi-
daan lisätä myös marskin etunimet Carl, Gustaf ja 
Emil.
Mutta: sotilaselämähän ei ole pelkkää ruusukkeil-
la tanssimista eikä natsojen metsästystä! Se on 
myös arkista aherrusta turvallisuutemme hyväksi 
– toki ryhdikkäällä sotilashuumorilla höystettynä. 
Alikersantti: – Alokkaat! Kun vääpeli tulee huomen-
na tarkastamaan kaapit, ilmoitatte hänelle: ”Her-
ra vääpeli, alokas sen ja sen kaappi”. Te siinä eturivis-
sä – miten siis ilmoitatte? Alokas: – Alokas sen ja sen 
kaappi, herra alikersantti.
Alikersantti: – Niin no, sehän meni antamani esimer-
kin mukaan. Mutta otetaan nyt omalla nimellänne. 
Siis? Alokas: – Alokas sen ja sen kaappi, herra aliker-
santti.
Alikersantti: Mitä – pelleilettekö te? Ja nimi oli? Alo-
kas: –Alokas Senjanen.

* * *
Rankkasade ampumaleirillä. – Kastuuko paita? vää-
peli kysyy vartiomieheltä.
Jääkäri: – Ei kastu, herra vääpeli! Vääpeli: – Tässä sa-
teessako? Ja miksei kastu?
Jääkäri: – Paita on teltassa, herra vääpeli!

* * *
Varusvarastolla: – Herra vääpeli, haluaisin vaihtaa 
nämä saappaat.
Vääpeli: – Jaa-ah. Ja mikäs niissä on vikana?
Jääkäri: – Komppanian vääpeli käski viikko sitten 
näin kurakeleillä laittaa joka päivä puhtaat sukat jal-
kaan. Näin olen tehnyt ja nyt ei saappaisiin sovi jalat! 

* * *
Kesävänrikki asusti herttaisen vanhan mummelin 
alivuokralaisena. Eräänä aamuna hän oli lähdössä ka-
sarmille, kun mummo tuli portaissa vastaan ja sanoi:
– Olen huomannut, että te olette jo parin kuukauden 
ajan lähtenyt töihin aina sama harmaa puku päällän-
ne. Niinpä ajattelin virkistää päiväänne ja neuloin teil-
le tällaisen iloisen sinisen värisen villatakin!

* * *
Maatiloja käsittävä evakuointiharjoitus oli jo päät-
tymässä, ja harjoituksen johtaja selvitti vielä kotieläin-
ten evakuointiin liittyviä yksityiskohtia:
 – Ja tärkeintä on muistaa, että jokaisen kotieläimen 
kaulaan pujotetaan lappu, josta ilmenevät kyseisen 
eläimen nimi ja omistajan yhteystiedot. 
Yksi isäntä nostaa kätensä: – Kyllä on edessä mel-
koinen urakka. Minulla on näet 20 000 mehiläistä!   

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Miesten viikko

KÄTEINEN RAHA 
Asiakkailta toivotaan käteistä, koska myyntipisteillä ei ole 
maksupäätteitä. 

LIPUNMYYNTI 
Ennakkolippu on käytössä torstaihin saakka: yhden päi-
vän lippu 42,50 ja kahden päivän lippu 68,50. portilta li-
pun hinnat ovat: yhden päivän  lippu 50 euroa ja kahden 
päivän lippu 80 euroa. Ennakkolippuja saa Tuurituvalta 
Pudasjärveltä ja Tiketti.fi 

JUOMAPANTTI 
Anniskelualueella on käytössä festareista tuttu juoma-
pantti. Juomapantti tarkoittaa sitä, että ostaessasi ensim-
mäisen tölkin, veloitamme tölkistä euron, jonka saat taka-
sin, kun tuot tyhjän tölkin tiskille.  

LINJA-AUTOKULJETUS 
Linja-auto kuljettaa asiakkaita molempina päivinä: 
Kurenkoski - Jyrkkäkoski- Kurenkoski 
18:00                 18:15 
19:00                 19:15 
20:00                 20:15 
20:30                 20:45 
21:00                 21:15 
21:30                 21:45 
22:00                 23:00 (tauko 22:15-23:00) 
23:15                 23:30 
23:45                 24:00 
                          00:30 
                          01:00 
                          01:30 
                     n. 02:00 

 
Perjantain linja-autokuljetuksen tarjoaa Syötteen Maan-
siirto oy ja lauantain linja-autokuljetuksen tarjoaa OP Pu-
dasjärvi. Linja-auto lähtee Hotelli-Ravintola Kurenkosken 
edestä S-marketin parkkipaikalta ja tulee siihen takaisin. 
Linja-auto on 49- paikkainen turistibussi. 

REPPUNARIKKAA EI OLE 

WC-TILAT 
Miesten puolella on 3 pyttyä ja 2 pisuaaria ja naisten puo-
lella on 4 pyttyä. Lisäksi ulkona on 8 bajamajaa asiakkai-
den käytössä. 

ANNISKELUALUE 
Anniskelualue on koko huvikeskuksen alue. Anniskelu al-
kaa klo 18.00 ja päättyy klo 01.30 

IKÄRAJA 
Kokoa alue on kielletty alle 18-vuotiailta asiakkailta. 

PAIKOITUSALUE 
Kaikki autot pysäköidään ”Monttuun”. Huvialueen lähei-
syyteen pääsee vain taksit, linja-auto ja viranomaiset sekä 
pelastuspalveluyksiköt. 

KIOSKI 
Kioski palvelee 18.00-01.30. Kioskista saa kahvia, teetä lei-
vonnaisia, karkkia ja makkaroita. 

LIPUT 
Liput vaihdetaan rannekkeeksi ennen sisääntuloa. 

PuU tiedotus

Jyrkkäfestit 10.-11.6.2022 ohjeita

Kaupungin palvelusopi-
muksia on päättymässä tä-
män ja tulevan vuoden aika-
na suuri määrä ne koskevat 
katuvaloverkkoa, tiestöä, 
Syötteen aluetta, alueiden 
käyttöä, liikunta- ja ulkoilu-
alueiden hoitoa ja kiinteis-
töjen hoitoa ja siivouspalve-
luita.

Yhtenä suurimpana ko-
konaisuutena on kunnan 
hoitamien yksityisteiden 
palvelua-urakka, jonka pii-
rissä on noin 400 tiekilo-
metriä ja yksityisiä tiekuntia 
noin 70 kappaletta. Nyt voi-
massa olevan alueurakan on 
kilpailuttanut ELY-keskus, 
johon on kuulunut yleisiä ja 

Yhteisövaliokunta valmistelee 
palvelusopimusten urakointia

yksityisiä teitä Pudasjärven 
ja Taivalkosken alueella yh-
teisurakkana. ELY-keskus 
on ilmoittanut, ettei enää 
osallistu ko. urakkaan, jo-
ten yksityisteiden urakointi 
jää kuntien vastuulle. Tien-
pidon alueurakan 2023-2028 
kilpailutuksen valmistelut 
on käynnistetty. Taivalkos-
ken kunnan halukkuus yh-
teistyöhön uudessa alueura-
kassa on vielä selvityksessä.

Pudasjärven kaupun-
ki on hakenut ja saanut Lii-
kennevirasto Traficomin 
myöntämää valtionavustus-
ta yksityistiekuntien neu-
vontaan ja opastamiseen. 
Hankkeeseen on kilpailu-
tuksen kautta kiinnitetty 
koulutuspalveluiden tuotta-
ja Routamap Oy. Tiekuntien 

koulutukset käynnistyvät al-
kukesästä 2022. Hankkeessa 
aktivoidaan ”uinuvia” yksi-
tyistiekuntia toimimaan yk-
sityistielain mukaisella ta-
valla, jotta nämä olisivat 
myös Pudasjärven yksityis-
tiekäytäntöjen mukaisesti 
avustuskelpoisia ja hyväk-
syttävissä uuteen tienpidon 
alueurakkaan.

Tiekuntia aktivoidaan ko-
koontumaan ja perustamaan 
hoitokunta, hakemaan heille 
mahdollisia valtion ja kau-
pungin avustuksia ja näin 
parantamaan liikennever-
kon tilaa, käytettävyyttä ja 
alueiden saavutettavuutta.

Valiokunnassa käytiin 
keskustelua tienpidon laatu-
tasosta sekä urakan toteut-
tamisen erilaisista toimin-

nallisista vaihtoehdoista. 
Mahdollinen aluemalli, eli 
tienpidon urakan jakami-
nen useampaan pienem-
pään alueurakkaan herät-
ti kiinnostusta valiokunnan 
keskustelussa. Samalla poh-
dittiin, miten voidaan var-
mistua tienpidon laatu-
tason varmistamisesta ja 
yhtenäisyydestä mahdolli-
sissa useissa eri urakoissa. 
Pohdittiin mahdollisuutta 
”palvelutarjottimeen” jos-
sa tilaaja tarjoaa urakoitsijan 
käyttöön erilaisia sähköisiä 
työkaluja toiminnan ohjaa-
miseen ja työsuorituksen ta-
son varmistamiseen.

Jorma Kouva

Valtuustonkokouksen alussa muistettiin Mari Kälkäjää 50-vuotis- ja Ari-Pekka Niemistä 
60-vuotismerkkipäivän johdosta. Lahjojen ja kukkien ojentajina kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma. 

Kaupunginvaltuuston 
kokous oli tiistaina 
31.5. Kurkisalissa. 

Kokouksen alussa oli 
merkkipäivämuistamisia; 

Mari Kälkäjä 
50-vuotismerkkipäivän 
ja Ari-Pekka Nieminen 
60 vuotismerkkipäivän 
kunniaksi. Kokouksen 

alussa oli myös 
valiokuntien katsaukset, 

joista julkaisemme 
Yhteisövaliokunnan 

katsauksen, jonka 
piti valiokunnan 
puheenjohtaja 
Jorma Kouva. 

Lisää 
kaupunginvaltuuston 

kokouksesta
 ensi viikon lehdessä.

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

 Tervetuloa viihtymään. Muistathan hyvän 
hygienian.  Tule vain terveenä

KURENKOSKI 
ON AVOINNA

JYRKKÄFESTIN 
AIKANA 

PE JA LA 
klo 05.00 
(Valomerkki klo 04.00)
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Palvelevaa konekauppaa yli 40 vuotta

Pudasjärvi, Sähkötie 3, 
p. (08) 822 415

www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 9-17, la 9-13

KORJAAMME JA HUOLLAMME 
MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 

MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

KONEPÄIVÄT PERJANTAINA 10.6.
●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	11,9	kW	/	11,9	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Hydraulinen	ohjaustehostin●	 Hydraulinen	ohjaustehostin
●	 Aito	runko-ohjaus●	 Aito	runko-ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö
●	 Leikkuuleveys		100	cm●	 Leikkuuleveys		100	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Vapaasti	pyörivät	terät●	 Vapaasti	pyörivät	terät
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	

nostaa	ja	puhdistaanostaa	ja	puhdistaa

4290€

PARK 500 W + COMBI  PARK 500 W + COMBI  
100 Q PLUS LEIKKUULAITE  100 Q PLUS LEIKKUULAITE  

●	 Stiga	ST	450●	 Stiga	ST	450
●	 432	cm●	 432	cm33	/	8,1	kW	/	8,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö
●	 Leikkuuleveys		95	cm●	 Leikkuuleveys		95	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		

helppo	nostaa	ja	puhdistaahelppo	nostaa	ja	puhdistaa

3290€

PARK 300 + COMBI 95 Q PARK 300 + COMBI 95 Q 
LEIKKUULAITE     LEIKKUULAITE     

●	 Stiga	ST	400-moottori●	 Stiga	ST	400-moottori
●	 414	cm●	 414	cm33	/	7,1	kW	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Leikkuuleveys		85	cm●	 Leikkuuleveys		85	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	

helppo	nostaa	ja	puhdistaahelppo	nostaa	ja	puhdistaa

2890€

PARK 300M + COMBI 85 M Q  PARK 300M + COMBI 85 M Q  
LEIKKUULAITE LEIKKUULAITE 

●	 Stiga	ST	350	moottori●	 Stiga	ST	350	moottori
●	 352	cm●	 352	cm33		
●	 Vaihteet	5	+	1●	 Vaihteet	5	+	1
●	 Leikkuuleveys	98	cm●	 Leikkuuleveys	98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	 Multiclip-sarja,	silppuavaan	ajoon●	 Multiclip-sarja,	silppuavaan	ajoon

2060€

TORNADO 398 MTORNADO 398 M

●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori
●	 586	cm³/	12	kW●	 586	cm³/	12	kW
●	 Painevoideltu	moottori●	 Painevoideltu	moottori
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Takarunko	-	ohjaus●	 Takarunko	-	ohjaus
●	 Leikkuuleveys	94	cm●	 Leikkuuleveys	94	cm
●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	
●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhallus●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhallus

3890€

R 214 TC COMFORT EDITION + R 214 TC COMFORT EDITION + 
COMBI 94 LEIKKUULAITE        COMBI 94 LEIKKUULAITE        

●	 Stiga	ST	400	-moottori●	 Stiga	ST	400	-moottori
●	 414	cm3	/	7,1	kW●	 414	cm3	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	 Multiclip-sarja	silppuavaan	ajoon●	 Multiclip-sarja	silppuavaan	ajoon

2190€

AT3 98 HA     AT3 98 HA     

●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	10,4	kW	/	10,4	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	keräävä●	 Leikkuumenetelmä	keräävä
●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”

3200€

AT4 98 HWA  AT4 98 HWA  

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m22

●		leikkuuleveys	28cm●		leikkuuleveys	28cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

2199€

RMI 632.1 ROBOTTIRUOHONLEIKKURIRMI 632.1 ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m22

●		leikkuuleveys	20cm●		leikkuuleveys	20cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		etäkäyttö	–	yhteys●		etäkäyttö	–	yhteys
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

1995€

RMI 522 C ROBOTTIRUOHONLEIKKURIRMI 522 C ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1700	m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1700	m22

●		leikkuuleveys	20	cm●		leikkuuleveys	20	cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60	mm●		leikkuukorkeus	20	–	60	mm
●		etäkäyttö	–	yhteys●		etäkäyttö	–	yhteys

1575€

RMI 422 PC RMI 422 PC 
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 paino	1,4kg	akunkanssa●	 paino	1,4kg	akunkanssa
●		11	V	/	2,6	Ah●		11	V	/	2,6	Ah
●		ketjun	pituus	10cm●		ketjun	pituus	10cm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi
●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja

149€

GTA 26 AKKUSAHA GTA 26 AKKUSAHA Tarjous Tarjous 
voimassa vain 
voimassa vain 

puutarhapäivänä!
puutarhapäivänä!

●	 8,4	kg●	 8,4	kg
●	 2,2	kW	/	3,0	hv●	 2,2	kW	/	3,0	hv
●	 45,6	cm●	 45,6	cm33

●	 M-Tronic●	 M-Tronic
●	 Advance	Xtreem	ammaFttivaljaat●	 Advance	Xtreem	ammaFttivaljaat

899€

FS 460 C EM K FS 460 C EM K 

Vahva Vahva 
raivaussaha 
raivaussaha 

vaativaan makuun 
vaativaan makuun 

●	 4,5	kg●	 4,5	kg
●	 2,3	kW	/	3,1	hv●	 2,3	kW	/	3,1	hv
●	 42,6	cm●	 42,6	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

599€

MS 241 C M    MS 241 C M    Metsien Metsien 
monitoimikone
monitoimikone

●	 3,9	kg●	 3,9	kg
●	 1,8	kW	/	2,4	hv●	 1,8	kW	/	2,4	hv
●	 35,2	cm●	 35,2	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko

699€

MS 201 CM    MS 201 CM    
KevytKevyt

voimanpesävoimanpesä

●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv
●		Leikkuuleveys	46	cm●		Leikkuuleveys	46	cm
●		leikuutapa	multiclip●		leikuutapa	multiclip
●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät

369€

RM 2 RRM 2 R

●	 Teho	2,2	kW	/	3,0	Hv●	 Teho	2,2	kW	/	3,0	Hv
●		Leikkuuleveys	46	cm●		Leikkuuleveys	46	cm
●		leikuutapa	multiclip●		leikuutapa	multiclip
●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät

469€

STIHL RM 2 RCSTIHL RM 2 RC

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 46	cm	leikkuuleveys●	 46	cm	leikkuuleveys
●	 60	litran	keruusäiliö●	 60	litran	keruusäiliö
●	 Leikkuria	voi	käyttää	myös	●	 Leikkuria	voi	käyttää	myös	

taaksepuhaltavanataaksepuhaltavana

COLLECTOR 548 S COLLECTOR 548 S 

329€

●	 139	cc	STIGA-polttomoottori●	 139	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 46	cm	leikkuuleveys●	 46	cm	leikkuuleveys
●	 60	litran	keruusäiliö●	 60	litran	keruusäiliö
●	 Neljä	leikkuumenetelmää:	keräys,	●	 Neljä	leikkuumenetelmää:	keräys,	

silppuava	Multiclip,	sivullepuhal-silppuava	Multiclip,	sivullepuhal-
lus	ja	taaksepuhalluslus	ja	taaksepuhallus

COMBI 748 SCOMBI 748 S

429€

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Työnnettävä●	 Työnnettävä
●	 45	cm	leikkuuleveys●	 45	cm	leikkuuleveys
●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	

leikkuumenetelmäleikkuumenetelmä

MULTICLIP 547MULTICLIP 547

299€

●	 139	cc	STIGA-polttomoottori●	 139	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 45	cm	leikkuuleveys●	 45	cm	leikkuuleveys
●	 STIGAn	silppuava	Mul-●	 STIGAn	silppuava	Mul-

ticlip-leikkuumenetelmäticlip-leikkuumenetelmä

MULTICLIP 747 SDMULTICLIP 747 SD

399€

●	 STIGA	ST	170	LS	OHV	Autochoke	●	 STIGA	ST	170	LS	OHV	Autochoke	
moottorimoottori

●		teho	2,6	kW	/	3,5	Hv●		teho	2,6	kW	/	3,5	Hv
●		sähköstartti●		sähköstartti
●		keräävä	/	silppuava	/	sivulle-			●		keräävä	/	silppuava	/	sivulle-			

taakse	heittävätaakse	heittävä
●		leikkuuleveys	46	cm●		leikkuuleveys	46	cm

48 SEQ48 SEQ

449€

●	 STIGA	ST	140	OHV	Autochoke	●	 STIGA	ST	140	OHV	Autochoke	
moottorimoottori

●		teho	2,2	kW	/	3,0	Hv●		teho	2,2	kW	/	3,0	Hv
●		alle	silppuava	/	sivulle	heittävä●		alle	silppuava	/	sivulle	heittävä
●		leikkuuleveys	45	cm●		leikkuuleveys	45	cm

MULTICLIP 47 QMULTICLIP 47 Q

299€

●	 Leikkaa	ruohon	pieneksi	silpuksi	ja	●	 Leikkaa	ruohon	pieneksi	silpuksi	ja	
puhaltaa	sen	takaisin	ruohikolle		puhaltaa	sen	takaisin	ruohikolle		
luonnolliseksi	lannoitteeksi.	luonnolliseksi	lannoitteeksi.	

●		Leikkuuleveys	45	cm		●		Leikkuuleveys	45	cm		
●		Huippulaatua	oleva	STIGA	OHV		●		Huippulaatua	oleva	STIGA	OHV		

-moottori	-moottori	
●	 Vahva	ja	kestävä	teräsrunko●	 Vahva	ja	kestävä	teräsrunko

AL3AL3

275€

●	 27,2	cm●	 27,2	cm33

●		0,9	Hv●		0,9	Hv
●		erittäin	helppo	siiman	lisäys●		erittäin	helppo	siiman	lisäys

199€

FS 38 TRIMMERIFS 38 TRIMMERI

●	 27,2	cm●	 27,2	cm33

●		1,1	Hv●		1,1	Hv
●		erittäin	helppo	siiman	lisäys●		erittäin	helppo	siiman	lisäys

259€

FS 50 C-E L TRIMMERI FS 50 C-E L TRIMMERI 

●	 18	V●	 18	V
●	 paino	vain	2,3	kg●	 paino	vain	2,3	kg
●		leikkuuleveys	230	mm●		leikkuuleveys	230	mm
●		muoviterät●		muoviterät

109€

FSA 45 AKKUTRIMMERIFSA 45 AKKUTRIMMERI

●	 36	V●	 36	V
●		leikkuuleveys	280	mm●		leikkuuleveys	280	mm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi

269€

FSA 57 KIT  FSA 57 KIT  
AKKUTRIMMERIAKKUTRIMMERI

●	 20	V●	 20	V
●		automaattinen	siimansyöttö●		automaattinen	siimansyöttö
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi

119€

GT 100 E KIT  GT 100 E KIT  
AKKUTRIMMERIAKKUTRIMMERI

●	 musta●	 musta

15€

DUNLOP KUMISAAPAS DUNLOP KUMISAAPAS 
RAJOITETTU 
RAJOITETTU 

ERÄ!ERÄ!

19€

ÖLJYIMUSARJA ÖLJYIMUSARJA 
PIENKONEILLE  PIENKONEILLE  

POLTTOAINEKANISTERI POLTTOAINEKANISTERI 
KAATONOKALLA KAATONOKALLA 
●	 5	litraa	●	 5	litraa	

8€

AJOLEIKKURIN TAI 
ROBOTTILEIKKURIN OSTAJALLE 

HUSQVARNA 129 C 
POLTTOMOOTTORITRIMMERI  
KAUPANPÄÄLLE! (arvo 299,00)

TYÖNNETTÄVÄN RUOHONLEIKKURIN 
OSTAJALLE ÖLJYIMUSARJA JA 
VAIHTOÖLJYT KAUPANPÄÄLLE!   

(arvo 25,00)

SAHAN TAI RAIVAUSSAHAN 
OSTAJALLE TERÄ JA SEOSÖLJY 

KAUPANPÄÄLLE!   
(arvo 35,00)

GRILLISSÄ 
PAISTUU 

MAKKARAT 
KLO 10 - 15

TARJOUKSET VOIMASSA 

VAIN PERJANTAINA 10.6. 

Tervetuloa!

Erä Erä 
ammattitason 
ammattitason 

leikkuulaitteella
leikkuulaitteella
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Palvelevaa konekauppaa yli 40 vuotta

Pudasjärvi, Sähkötie 3, 
p. (08) 822 415

www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 9-17, la 9-13

KORJAAMME JA HUOLLAMME 
MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT, PUUTARHAKONEET, 

MÖNKIJÄT, POLKUPYÖRÄT JNE.

PUDAS-KONEEN 
PIENKONEKORJAAMO

KONEPÄIVÄT PERJANTAINA 10.6.
●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	11,9	kW	/	11,9	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Hydraulinen	ohjaustehostin●	 Hydraulinen	ohjaustehostin
●	 Aito	runko-ohjaus●	 Aito	runko-ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeudensäätö
●	 Leikkuuleveys		100	cm●	 Leikkuuleveys		100	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Vapaasti	pyörivät	terät●	 Vapaasti	pyörivät	terät
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	helppo	

nostaa	ja	puhdistaanostaa	ja	puhdistaa

4290€

PARK 500 W + COMBI  PARK 500 W + COMBI  
100 Q PLUS LEIKKUULAITE  100 Q PLUS LEIKKUULAITE  

●	 Stiga	ST	450●	 Stiga	ST	450
●	 432	cm●	 432	cm33	/	8,1	kW	/	8,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö●	 Sähköinen	leikkuukorkeuden	säätö
●	 Leikkuuleveys		95	cm●	 Leikkuuleveys		95	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin		

helppo	nostaa	ja	puhdistaahelppo	nostaa	ja	puhdistaa

3290€

PARK 300 + COMBI 95 Q PARK 300 + COMBI 95 Q 
LEIKKUULAITE     LEIKKUULAITE     

●	 Stiga	ST	400-moottori●	 Stiga	ST	400-moottori
●	 414	cm●	 414	cm33	/	7,1	kW	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Runko	–	ohjaus●	 Runko	–	ohjaus
●	 Leikkuuleveys		85	cm●	 Leikkuuleveys		85	cm
●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		●	 Leikkuumenetelmä	multiclip	/		

taaksepuhallustaaksepuhallus
●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	●	 Quick	Flip-leikkuulaite,	erittäin	

helppo	nostaa	ja	puhdistaahelppo	nostaa	ja	puhdistaa

2890€

PARK 300M + COMBI 85 M Q  PARK 300M + COMBI 85 M Q  
LEIKKUULAITE LEIKKUULAITE 

●	 Stiga	ST	350	moottori●	 Stiga	ST	350	moottori
●	 352	cm●	 352	cm33		
●	 Vaihteet	5	+	1●	 Vaihteet	5	+	1
●	 Leikkuuleveys	98	cm●	 Leikkuuleveys	98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	 Multiclip-sarja,	silppuavaan	ajoon●	 Multiclip-sarja,	silppuavaan	ajoon

2060€

TORNADO 398 MTORNADO 398 M

●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori●	 Husqvarna		2-sylinterinen	-	moottori
●	 586	cm³/	12	kW●	 586	cm³/	12	kW
●	 Painevoideltu	moottori●	 Painevoideltu	moottori
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Takarunko	-	ohjaus●	 Takarunko	-	ohjaus
●	 Leikkuuleveys	94	cm●	 Leikkuuleveys	94	cm
●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	●	 Automaattinen	leikkuuterien	kytkentä	
●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhallus●	 Leikkuumenetelmä	Bioclip	/	taaksepuhallus

3890€

R 214 TC COMFORT EDITION + R 214 TC COMFORT EDITION + 
COMBI 94 LEIKKUULAITE        COMBI 94 LEIKKUULAITE        

●	 Stiga	ST	400	-moottori●	 Stiga	ST	400	-moottori
●	 414	cm3	/	7,1	kW●	 414	cm3	/	7,1	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	●	 Leikkuumenetelmä	sivulle	heittävä	
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”
●	 Multiclip-sarja	silppuavaan	ajoon●	 Multiclip-sarja	silppuavaan	ajoon

2190€

AT3 98 HA     AT3 98 HA     

●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori●	 Stiga	ST	550	Twin-	moottori
●	 586	cm●	 586	cm33	/	10,4	kW	/	10,4	kW
●	 Hydrostaattinen	voimansiirto●	 Hydrostaattinen	voimansiirto
●	 Leikkuuleveys		98	cm●	 Leikkuuleveys		98	cm
●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä●	 Sähköinen	leikkuulaitteen	kytkentä
●	 Leikkuumenetelmä	keräävä●	 Leikkuumenetelmä	keräävä
●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa●	 Keruusäiliön	tilavuus	240	litraa
●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet●	 Leikkuulaitteen	pesuliittimet
●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”●	 Pyörät	edessä	15”	takana	18”

3200€

AT4 98 HWA  AT4 98 HWA  

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	3	000m22

●		leikkuuleveys	28cm●		leikkuuleveys	28cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

2199€

RMI 632.1 ROBOTTIRUOHONLEIKKURIRMI 632.1 ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	2	100m22

●		leikkuuleveys	20cm●		leikkuuleveys	20cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		etäkäyttö	–	yhteys●		etäkäyttö	–	yhteys
●		leikkuukorkeus	20	–	60mm●		leikkuukorkeus	20	–	60mm

1995€

RMI 522 C ROBOTTIRUOHONLEIKKURIRMI 522 C ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1700	m●	 maksimi	nurmikkoala	jopa	1700	m22

●		leikkuuleveys	20	cm●		leikkuuleveys	20	cm
●		alle	silppuava●		alle	silppuava
●		leikkuukorkeus	20	–	60	mm●		leikkuukorkeus	20	–	60	mm
●		etäkäyttö	–	yhteys●		etäkäyttö	–	yhteys

1575€

RMI 422 PC RMI 422 PC 
ROBOTTIRUOHONLEIKKURIROBOTTIRUOHONLEIKKURI

●	 paino	1,4kg	akunkanssa●	 paino	1,4kg	akunkanssa
●		11	V	/	2,6	Ah●		11	V	/	2,6	Ah
●		ketjun	pituus	10cm●		ketjun	pituus	10cm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi
●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja●		ketjuvaihto	ilman	työkaluja

149€

GTA 26 AKKUSAHA GTA 26 AKKUSAHA Tarjous Tarjous 
voimassa vain 
voimassa vain 

puutarhapäivänä!
puutarhapäivänä!

●	 8,4	kg●	 8,4	kg
●	 2,2	kW	/	3,0	hv●	 2,2	kW	/	3,0	hv
●	 45,6	cm●	 45,6	cm33

●	 M-Tronic●	 M-Tronic
●	 Advance	Xtreem	ammaFttivaljaat●	 Advance	Xtreem	ammaFttivaljaat

899€

FS 460 C EM K FS 460 C EM K 

Vahva Vahva 
raivaussaha 
raivaussaha 

vaativaan makuun 
vaativaan makuun 

●	 4,5	kg●	 4,5	kg
●	 2,3	kW	/	3,1	hv●	 2,3	kW	/	3,1	hv
●	 42,6	cm●	 42,6	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko
●	 M-Tronic●	 M-Tronic

599€

MS 241 C M    MS 241 C M    Metsien Metsien 
monitoimikone
monitoimikone

●	 3,9	kg●	 3,9	kg
●	 1,8	kW	/	2,4	hv●	 1,8	kW	/	2,4	hv
●	 35,2	cm●	 35,2	cm33

●	 metallirunko●	 metallirunko

699€

MS 201 CM    MS 201 CM    
KevytKevyt

voimanpesävoimanpesä

●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv●	 Teho	2,1	kW	/	2,8	Hv
●		Leikkuuleveys	46	cm●		Leikkuuleveys	46	cm
●		leikuutapa	multiclip●		leikuutapa	multiclip
●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät

369€

RM 2 RRM 2 R

●	 Teho	2,2	kW	/	3,0	Hv●	 Teho	2,2	kW	/	3,0	Hv
●		Leikkuuleveys	46	cm●		Leikkuuleveys	46	cm
●		leikuutapa	multiclip●		leikuutapa	multiclip
●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät●		kaksoiskuulalaakeroidut	pyörät

469€

STIHL RM 2 RCSTIHL RM 2 RC

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 46	cm	leikkuuleveys●	 46	cm	leikkuuleveys
●	 60	litran	keruusäiliö●	 60	litran	keruusäiliö
●	 Leikkuria	voi	käyttää	myös	●	 Leikkuria	voi	käyttää	myös	

taaksepuhaltavanataaksepuhaltavana

COLLECTOR 548 S COLLECTOR 548 S 

329€

●	 139	cc	STIGA-polttomoottori●	 139	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 46	cm	leikkuuleveys●	 46	cm	leikkuuleveys
●	 60	litran	keruusäiliö●	 60	litran	keruusäiliö
●	 Neljä	leikkuumenetelmää:	keräys,	●	 Neljä	leikkuumenetelmää:	keräys,	

silppuava	Multiclip,	sivullepuhal-silppuava	Multiclip,	sivullepuhal-
lus	ja	taaksepuhalluslus	ja	taaksepuhallus

COMBI 748 SCOMBI 748 S

429€

●	 123	cc	STIGA-polttomoottori●	 123	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Työnnettävä●	 Työnnettävä
●	 45	cm	leikkuuleveys●	 45	cm	leikkuuleveys
●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	●	 STIGAn	silppuava	Multiclip-	

leikkuumenetelmäleikkuumenetelmä

MULTICLIP 547MULTICLIP 547

299€

●	 139	cc	STIGA-polttomoottori●	 139	cc	STIGA-polttomoottori
●	 Itsevetävä●	 Itsevetävä
●	 45	cm	leikkuuleveys●	 45	cm	leikkuuleveys
●	 STIGAn	silppuava	Mul-●	 STIGAn	silppuava	Mul-

ticlip-leikkuumenetelmäticlip-leikkuumenetelmä

MULTICLIP 747 SDMULTICLIP 747 SD

399€

●	 STIGA	ST	170	LS	OHV	Autochoke	●	 STIGA	ST	170	LS	OHV	Autochoke	
moottorimoottori

●		teho	2,6	kW	/	3,5	Hv●		teho	2,6	kW	/	3,5	Hv
●		sähköstartti●		sähköstartti
●		keräävä	/	silppuava	/	sivulle-			●		keräävä	/	silppuava	/	sivulle-			

taakse	heittävätaakse	heittävä
●		leikkuuleveys	46	cm●		leikkuuleveys	46	cm

48 SEQ48 SEQ

449€

●	 STIGA	ST	140	OHV	Autochoke	●	 STIGA	ST	140	OHV	Autochoke	
moottorimoottori

●		teho	2,2	kW	/	3,0	Hv●		teho	2,2	kW	/	3,0	Hv
●		alle	silppuava	/	sivulle	heittävä●		alle	silppuava	/	sivulle	heittävä
●		leikkuuleveys	45	cm●		leikkuuleveys	45	cm

MULTICLIP 47 QMULTICLIP 47 Q

299€

●	 Leikkaa	ruohon	pieneksi	silpuksi	ja	●	 Leikkaa	ruohon	pieneksi	silpuksi	ja	
puhaltaa	sen	takaisin	ruohikolle		puhaltaa	sen	takaisin	ruohikolle		
luonnolliseksi	lannoitteeksi.	luonnolliseksi	lannoitteeksi.	

●		Leikkuuleveys	45	cm		●		Leikkuuleveys	45	cm		
●		Huippulaatua	oleva	STIGA	OHV		●		Huippulaatua	oleva	STIGA	OHV		

-moottori	-moottori	
●	 Vahva	ja	kestävä	teräsrunko●	 Vahva	ja	kestävä	teräsrunko

AL3AL3

275€

●	 27,2	cm●	 27,2	cm33

●		0,9	Hv●		0,9	Hv
●		erittäin	helppo	siiman	lisäys●		erittäin	helppo	siiman	lisäys

199€

FS 38 TRIMMERIFS 38 TRIMMERI

●	 27,2	cm●	 27,2	cm33

●		1,1	Hv●		1,1	Hv
●		erittäin	helppo	siiman	lisäys●		erittäin	helppo	siiman	lisäys

259€

FS 50 C-E L TRIMMERI FS 50 C-E L TRIMMERI 

●	 18	V●	 18	V
●	 paino	vain	2,3	kg●	 paino	vain	2,3	kg
●		leikkuuleveys	230	mm●		leikkuuleveys	230	mm
●		muoviterät●		muoviterät

109€

FSA 45 AKKUTRIMMERIFSA 45 AKKUTRIMMERI

●	 36	V●	 36	V
●		leikkuuleveys	280	mm●		leikkuuleveys	280	mm
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi

269€

FSA 57 KIT  FSA 57 KIT  
AKKUTRIMMERIAKKUTRIMMERI

●	 20	V●	 20	V
●		automaattinen	siimansyöttö●		automaattinen	siimansyöttö
●		mukana	akku	ja	laturi●		mukana	akku	ja	laturi

119€

GT 100 E KIT  GT 100 E KIT  
AKKUTRIMMERIAKKUTRIMMERI

●	 musta●	 musta

15€

DUNLOP KUMISAAPAS DUNLOP KUMISAAPAS 
RAJOITETTU 
RAJOITETTU 

ERÄ!ERÄ!

19€

ÖLJYIMUSARJA ÖLJYIMUSARJA 
PIENKONEILLE  PIENKONEILLE  

POLTTOAINEKANISTERI POLTTOAINEKANISTERI 
KAATONOKALLA KAATONOKALLA 
●	 5	litraa	●	 5	litraa	

8€

AJOLEIKKURIN TAI 
ROBOTTILEIKKURIN OSTAJALLE 

HUSQVARNA 129 C 
POLTTOMOOTTORITRIMMERI  
KAUPANPÄÄLLE! (arvo 299,00)

TYÖNNETTÄVÄN RUOHONLEIKKURIN 
OSTAJALLE ÖLJYIMUSARJA JA 
VAIHTOÖLJYT KAUPANPÄÄLLE!   

(arvo 25,00)

SAHAN TAI RAIVAUSSAHAN 
OSTAJALLE TERÄ JA SEOSÖLJY 

KAUPANPÄÄLLE!   
(arvo 35,00)

GRILLISSÄ 
PAISTUU 

MAKKARAT 
KLO 10 - 15

TARJOUKSET VOIMASSA 

VAIN PERJANTAINA 10.6. 

Tervetuloa!

Erä Erä 
ammattitason 
ammattitason 

leikkuulaitteella
leikkuulaitteella
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Raakun elvytystyöhön 
valitut Metsähallituksen 

Teräväpään rappusilla 
Hirsikunnaalla.

Raakuille elintilaa ja lisääntymismahdollisuuksia 
Pudasjärven Metsähallituk-
sen toimiston pihamaalta 
kuului 30.5. iloista puheen-
sorina, kun kuusivuoti-
sen LIVE Rivives-hankeen 
työntekijät olivat lähdös-
sä maastoon.  LIVE Rivi-
ves-hankkeen tarkoitukse-
na on elvyttää raakun eli 
jokihelmisimpukan kanto-
ja ja niiden elinympäristöjä. 
Avoimiin tehtäviin tuli hake-
muksia eri puolilta Suomea. 
Tämän kesän työntekijöik-
si valittiin henkilöitä muun 
muassa Laitilasta, Ilmajo-
elta, Kokkolasta, Raahesta, 
Suomussalmelta, Oulusta 
ja Pudasjärveltä. Työnteki-
jät ovat motivoituneita tule-
vaan työhönsä, koska he voi-
vat omalla työpanoksellaan 
vaikuttaa erittäin uhanalai-
sen raakun elinympäristöjen 
tilaan ja näin elvyttää sen li-

sääntymismahdollisuuksia.
Kunnostuksissa työsken-

telee 15 henkilöä neljässä 
eri ryhmässä Pudasjärvellä, 
Taivalkoskella, Puolangalla 
ja Paltamossa. LIFE-Rivives-
hankkeessa pyritään paran-
tamaan Suomessa erittäin  
uhanalaisen raakun elinym-
päristöä. Raakun elinym-
päristön kunnostaminen on 
huomattavasti vaativampi ja 
herkempi tehtävä kuin virta-
vesien kunnostaminen. Life 
Rivives-hanke käynistyi vii-
me vuonna ja loppuu vuon-
na 2027.

- Nyt lähdemme ensim-
mäistä kesää laajamittai-
sesti elvyttämään raakku-
jen eli jokihelmisimpukan 
elintilaa Suomessa. Moila-
sen Eero ja Mira Niemelä ja 
minä olemme kokoaikaisia 
työntekijöitä. Elvytysryh-

mään kuuluvien työsuhde 
on määräaikainen ja kestää 
neljä kuukautta. Heillä on 
mahdollisuus hakea ensi ke-
sänä tätä samaa tehtävää. 
Minun suurin toiveeni on-
kin, että mahdollisimman 
moni tämän kesän ryhmä-
läisistä olisi mukana useam-
pana vuotena. Ensimmäisen 
viikon aikana me koulutam-
me heistä hyviä elvyttäjiä, 
kertoi hankkeen Metsähal-
lituksen luontopalvelujen 
projektipäällikkö Pirkko-Lii-
sa Luhta.

Ape Nieminen

Osviitassa pidettiin torstaina 
19.5. erityisryhmien torstai-
iltamat matalan kynnyksen 
periaatteella. Idea iltamien 
järjestämiseen syntyi, kun 
Kansalaisopiston näytelmä-
ryhmäläiset pohtivat, mi-
ten he pääsisivät esittämään 
kansalaisopiston kursseil-
la tehdyn näytelmänsä ylei-
sölle. Tänä keväänä kansa-
laisopiston kevätnäytökset 
ohjelmineen ovat olleet mu-
siikkipainotteisia, joten 
emme esiintyneet tällä ker-
taa opiston tapahtumissa. 

Teimmekin ehdotuksen 
Pudasjärven Kajastus Ry:lle, 
lähtisivätkö he mukaan jär-
jestämään torstai-iltamaa, 
jonka yhteydessä näytelmä 
esitettäisiin. Kajastus ry. läh-
ti mielellään mukaan iltami-
en järjestämiseen ja niinpä 
me muutamat vapaaehtoi-
set laitoimme tuumasta toi-
meen. Iltamien järjestäminen 
sujui joustavasti vapaaeh-
toistyövoimin, ja jo viikon 
kuluessa päätöksestä oli il-
tamajärjestelyt ohjelmineen 
valmiina. 

Saimme mukaan ohjel-
maan myös Kajastuksen po-
rukasta haitarinsoittajia ja 
laulunvetäjiä. Musiikki ja 
laulut valittiin siten, että ne 
olivat mieluisia ja juuri tällai-

Erityisryhmien torstai-iltamissa runsaasti osallistujia

siin iltamiin sopivan remp-
seää ja mieltä virkistävää. 

Ensimmäisenä illan oh-
jelmassa oli kansalaisopis-
ton erityisryhmän näytel-
märyhmän ”Kyllä mummo 
maksaa” -esitys. Näytelmä 
tempaisi katsojat mukaansa 
Sirkka-mummon syntymä-
päivätunnelmaan. Näytel-
mässä käsiteltiin sitä, miten 
ikäihmiset voivat unohtua 
syntymäpäivineen, kun ku-
vioihin mukaan tulee ”su-
vun rahankerjääjät” ja vielä 
valehoitajakin astuu kuvioi-
hin. Lopuksi Sirkka-mum-
mon ja hänen parhaimman 
ystävänsä oveluus palkitsee 
ja vie voiton rahankerjääji-
en jäädessä nuolemaan näp-
pejään. Näytelmässä esiin-

tyivät Helena Yli-Pahkala, 
Jaana Mosorin, Ulla Keskim-
mäinen, Mika Piri, Anja Il-
ves ja Kaarina Nevanperä, 
viimeiseksi mainitun toimi-
essa myös ohjaajana. 

Näytelmän jälkeen Hele-
na lausui runon sekä Anja ja 
Jaana esittivät yhteislaulua. 
Runojen lausunta kuuluu 
myös erityisryhmien kurssin 
tämänhetkiseen sisältöön ja 
se näyttää kiinnostavan pal-
jon osaa ryhmäläisistä. Tä-
män jälkeen ohjelmassa oli 
väliaika, tietenkin pullakah-
vien merkeissä sekä myyn-
nissä oli arpoja ja karkkeja. 
Buffetista huolehti aina niin 
touhukas Kajastuksen sih-
teeri ja kahvikokki Aino-Kai-
sa Asikkala, joka oli myös 

leiponut pullat. 
Kahvittelun jälkeen soi-

vat keväiset ja kesäiset lau-
lut haitarimusiikin tahdissa. 
Haitarimusiikista ja lauluis-
ta huolehtivat Kalevi Vattu-
la, Harri Inkeroinen ja Eero 
Räisänen. Eero esitti myös 
yksinlaulua, joka sai valtavat 
suosionosoitukset. Oli mah-
tavaa seurata, kuinka remp-
seä haitarimusiikki tempaisi 
iltamaväen mukaansa. Ylei-
sö eläytyi kuuntelemaan ja 
laulamaan yhdessä rempsei-
tä kesäisiä ja keväisiä laulu-
ja. 

Seuratessa yleisöä ja sitä, 

miten he nauttivat musiikis-
ta ja esityksistä, kävi mieles-
sä, että juuri tällaisia mata-
lan kynnyksen tilaisuuksia 
tarvitaan useammin Pudas-
järvelle. Me näytelmäryh-
mäläiset teemme mielellään 
toistekin yhteistyötä Kajas-
tus Ry:n kanssa ja voisim-
me järjestää tämänkaltaisia 
tapahtumia, joihin on help-
po tulla. Hattua on nostet-
tava etenkin Ruskapirtin 
työntekijöille, sillä he olivat 
saaneet suuren joukon asiak-
kaistaan liikkeelle sekä naut-
timaan rempseästä ja iloises-
ta torstai-illan tunnelmasta.

Iltamien tuotto menee 
käytettäväksi mielenter-
veyskuntoutuksen hyväk-
si. Kiitos Kajastuksen väelle, 
kaikille vapaaehtoisille jär-
jestäjille ja mukana olleelle 
yleisölle. On mukava lähteä 
suunnittelemaan jo syksylle 
uutta tapahtumaa, sillä niin 
aurinkoinen mieli jäi näistä 
kesäisistä torstai-iltamista.

Järjestäjien puolesta
Kaarina, Aino-Kaisa ja 

Helena

Iltamien yleisöä.

Näytelmäryhmä valmiina esitykseen aamu hoitajaa.

Anja ja Jaana esittävät laulun Muurari.

Sirkka emäntä.
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1.6. alkaen Kelan palvelui-
ta saa Pirtin Kohtaamosta 
maanantaina ja tiistaina 
kello 9.00-15.00 välisenä 
aikana. Kela-asiantunti-
ja on käytettävissä etäyh-
teyden kautta, joten roh-
keasti vain asioimaan ja 
kyselemään. Keskiviikos-
ta perjantaihin on mah-
dollista saada neuvonta-
palvelua muun muassa 
OmaKela-verkkopalvelun 

käytössä ja hakemusten 
täytössä. 

Perjantai aamuisin Ke-
lan asiantuntija on fyysi-
sesti paikalla kello 9-12. 
Kohtaamossa asioides-
sa ei tarvitse varata aikaa. 
Tärkeämpää on, että on 
itse paikalla ja saa vasta-
uksia kysymyksiinsä. 

Kelalle tarkoitettuja 
kirjeitä voi jättää Kohtaa-
moon tai Pirtin infoon nii-

Kela-palvelut Pirtin Kohtaamosta

Anne Kuha, Oona Lesonen, Nanni Kemppainen, Irja Aikkila, 
Silja Puurunen ja Eino Kemppainen vaihtoivat ajatuksiaan Ke-
lan infopäivässä.

Pudasjärven kirjastossa voi 
tutustua 1.6.-30.6. välise-
nä aikana italialaisen Enciro 
Mazzonen taidenäyttelyyn. 
Staglieno eli Pyhän Johan-
neksen maailmanloppu on 
retrospektiivi, jossa Mazzo-
ne esittelee kesällä 2020 teke-
miään piirustuksia ja luon-
noksia.

Hän on syntynyt Torinos-
sa 1982 ja valmistunut Tori-
non taideakatemiasta. Hän 
on tehnyt taidetta Italiassa, 
Pohjois-Euroopassa ja Suo-
messa. Hänet tunnetaan eri-
tyisesti 97 metriä pitkästä ja 
neljä metriä leveästä työstä, 
joka esittää Kalevalan myto-
logiaa. Paperirullan hän sai 
lahjoituksena UPM Rauman 
paperitehtaalta. Italiassa työ 
tunnetaan Rubedo-nimel-
lä, joka italialaisten mukaan 
esittää Danten Jumalaista 
näytelmään. Enrico on asui 
Raumalla 2015-2020, jon-
ka aikana hän nakutti lyijy-
kynällä (ei siis piirtänyt) tä-
män kyseisen työn. Hän oli 
pari vuotta Italiassa, jonka 
jälkeen hän muutti asumaan 
Poriin. Hänestä alkoi taas 
tuntua, että olisi mukavaa 
työskennellä suuren pape-
rin päällä. Hän sai lahjoituk-
sena Koehlerin sellutehtaal-
ta Oberkirchistä kilometrin 
pituisen ja kolme metriä le-
veän mustan paperin, johon 
hän kuulakärkikynällä piir-
tää Johanneksen Ilmestys-
kirjan pohjalta maailmanlo-
pun tunnelmia. 

Syntymässä  
kilometrin  
pituinen työ
- Piirrän tätä suurta projektia 

Luonnoksia kilometrin pituisesta työstä

Porin Iso Karhun kauppa-
keskuksen alakerrassa. Ylei-
sö voi käydä seuraamassa, 
miten työ etenee. Täällä Pu-
dasjärvellä näytän luonnok-
sia, jotka aion piirtää sitten 
isommassa mittakaavassa 
kilometrin pituiselle pape-
rille, jonka leveys on kol-
me metriä. Tämän  toisen 
suuren työn aihe on otet-
tu Ilmestyskirjasta, Raama-
tusta. Tarina tulee olemaan 
hyvin vangitseva ja visu-
aalinen. Yleisö tulee koke-
maan elämyksen, kun näke-
vät piirustukset lopullisesti 

valmiina. Minua auttaa Po-
rin Dante Alighlieri-seura 
ja Porin Kauppakeskus Iso 
Karhu. Osa näiden piirus-
tuksien hahmoista on otet-
tu patsaista ja monumenteis-
ta, jotka ovat hautausmaalla 
Genovassa. Minuun teki 
suuren vaikutuksen, kun 
kuljin hautausmaalla. Minä 
koin patsaiden antavan uu-
sia  tunteita. Tarkkailin pat-
saita ensin kauempaa. Sitten 
menin aina vain lähemmäksi 
ja piirsin niistä luonnoksia. 

- Ilmestyskirjassa sano-
taan, että väärä profeetta sa-

Enrico Mazzone asettelemassa luonnoksia kirjaston näyttelyseinälle.

Luonnos näyttää seinällä vaatimattomalta, mutta kilometrin 
pituisessa työssä se täyttää oman tehtävänsä.

Enrico tosiaan piirtää kilometrin pituista teostaan paperin 
päällä maaten. Hän haluaa kiittää Eva Basleria, Antje Rühlin-
giä ja tiimiä, jotka uskovat tähän projektiin.

noo, että petoa pitää seurata, 
joka yrittää ratkaista ihmis-
ten ongelmat. Kun on puu-
te rahasta ja voimasta, niin 
ilkeät tunteet saavat ihmi-
set sotimaan eikä olemaan 
yhdessä. Ei ole vaikea näh-
dä, kuinka kehitys on men-
nyt huonompaan suuntaa 
koko maailmassa. Katast-
rofi seuraa toistaan, terro-
rismi, hyökkäykset, uuden 
uskonnon nimissä tehdyt so-
dat, köyhyys ja nyt viimei-
senä korona. Keskiajasta tie-
dämme, että sotien jälkeen 
tuli sairauksia, kuten mus-
ta surma. Viimeisen 30 vuo-
den aikana ei ole olut rauhaa 
eikä harmoniaa.  Minä olen 
40-vuotias. Minä todella us-
kon, että emme ole menossa 
oikeaan suuntaan. Minulle 
tai monelle muulle minun-

laiselleni taiteilijalle, muusi-
kolle, urheilijalle, poliitikol-
le tai tavalliselle ihmisillä on 
jatkuva pelon tunne. Taiteen 

kautta on helppo osoittaa, 
miten olemme eläneet.

Ape Nieminen

den aukioloaikoina. Muu-
na aikana kirjeen voi jättää 
postin kuljetettavaksi.

Asioiden  
hoitaminen  
helpottuu
- Minun mielestä asioiden 
hoito helpottuu, kun ihmiset 
saavat täältä apua ja neuvoa 
lomakkeiden täyttämiseen. 
Se on hyvä asia, että ei tar-
vitse varata tänne aikaa. Ih-
misten pitää vain saada tie-
tää, että täällä on tämmönen 
paikka, missä autetaan Kela-
asioissa. Kyllä se helpottaa, 
kun tänne voi jättää Kela-
kirjeetkin, sanoi Silja Puu-
runen.

- Kyllä minä olen Kelan 
taksipalveluita käyttänyt, 
kun olen joutunut käymään 
lääkärin puheilla Oys:ssa. Il-
lalla soitan Kela-taksiin ja 
sanon, mihin aikaan ja min-
ne pitää tulla. Auto on aina 
ollut ajallaan pihassa. Oi-
kein hyvin toimii tämä tak-
sipalvelu, totesi Irja Aikkila.

- Postilaatikkoa meil-
lä ei valitettavasti ole, mut-
ta Kohtaamoon tai Pirtin 
Infoon voi jättää kirjeet. Kir-
jeen voi toki viedä postiin 
tai hakemuksen voi täyttää 
internetissä, OmaKela:ssa. 
Ajanvarauspalvelussa me 
emme ota kirjeitä vastaan, 
vaan palvelemme ainoas-
taan ajan varanneita asiak-
kaita, sanoi Kelan palvelu-
asiantuntija Anne Kuha.

- Tänään tiedotamme 
yleisesti, miten nämä Pudas-
järven Kela-asiat paranevat. 
Jatkossa tänne Kohtaamoon 
voi joka päivä toimittaa kir-
jeitä, hakemuksia tai liittei-
tä. Perjantaisin Kelan pal-
veluasiantuntija on täällä 
Kohtaamossa aina kello 9-12 
välisenä aikana. Ajanva-
rauksella palvelemme Pir-
tin yläkerrassa perjantaisin 
kello 13-16. Tämä on iso pa-
rannus asiakkaillemme, että 
kirjeitä voi tuoda tänne, sa-
noi Kelan palveluasiantunti-
ja Oona Lesonen

Ape Nieminen

FC Kurenpojat
KOTIPELIT SUOJALINNALLA 

Kioski palvelee. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

MIESTEN NELONEN 
FC KURENPOJAT - AJAX LA 11.6. KLO 15 

P12 KAKKONEN
FC KURENPOJAT - FC RAAHE SU 12.6. KLO 14
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Puutarhajäte
Voit tuoda Pudasjärven  
siirtokuormausalueelle maksutta  
puutarhajätettä touko-lokakuussa
pe klo 14-18, la klo 10-14
Lajittele risut ja oksat erilleen haravointijätteestä.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat:
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai
lajitteluopas.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

K-Supermarketin Super-
päivien yhteydessä oli Kas-
visHovin konsulentti Tarja 
Nikkanen 3.6. esittelemäs-
sä ja maistattamassa herkul-
lisia jälkiruokia. Tarjolla oli 
puolukka-, kinuski-, suk-
laa-, tyrni- ja sitruunamas-
carponerahkaa ja passion-
ananasvaahtoa. KasvisHovi 
on oululainen perheyritys, 
joka valmistaa erimakui-
sia rahkoja, suolaisia kylmä-
savulohi- ja porosalaatteja, 

majoneeseja ja pikkelssejä. 
Tarja on käynyt Pudasjärvel-
lä useita kertoja ja kehuu K-
Supermarkettia mukavaksi 
esittelypaikaksi. Konsulen-
tin työ ei olisi konsulentin 
työtä, ellei tykkäisi olla teke-
misissä ihmisten kanssa. Mo-
nenlaista juttua tulee ruuas-
ta. Tarja on huomannut, että 
kaikkien ikäluokkien ihmiset 
maistelevat tuotteita. Yleen-
sä häneltä kysytään, ovat-
ko tuotteet gluteenittomia ja 

paljonko tuote sisältää lak-
toosia. Ihmisille on tärkeää 
tietää, että kaikki KasvisHo-
vin tuotteet tehdään Oulus-
sa. KasvisHovilla työsken-
telee noin 60 työntekijää ja 
tuotteita menee etupäässä 
Raahe-Kemi-Kuusamo-Ka-
jaani-akselille. KasvisHovi 
toimii myös Pohjois-Suomen 
vähittäiskaupoille kasvisten 
ja muiden elintarvikkeiden 
tukkuna. KasvisHovin tuot-
teissa pyritään mahdollisim-

man korkeaan kotimaisuus-
asteeseen. Tarja kertoi, että 
eri makuisia mascarponerah-
koja voi käyttää kääretortun, 
täytekakun tai tuulihattujen 
täytteenä. Suklaa-mascarpo-
nerahka käy hyvin tuoreiden 
mansikoiden kanssa! 

Kirsi Arvola, Kaisu Heik-
kinen ja Sakari Illikainen 
maistelivat puolukka-mas-
carponerahkaa tai ananas-
passionvaahtoa ja kom-
mentoivat heti tuoreeltaan: 

”Tämä on hyvää”, ”Erittäin 
hyvää, kyllä kannattaa os-
taa”, ”Erittäin hyvää, ker-
maista”, ”Tosi hyvän ma-
kuista, itse asiassa olen juuri 
rahkaa etsimässä. Tuo passi-
on oli hyvää. Juuri otin hyl-
lystä Kasvishovin Valko-
sipulipikkselssiä. Tämä on 
vaalean leivän kanssa tosi 
hyvää. 

Ape Nieminen

KasvisHovista jälkiruokaherkkuja

Tarja Nikkasen mielestä Pu-
dasjärven K-Supermarket 
on mukava esittelypaikka.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

RAKENNUSPALVELUITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Erkkilä Janne  010 257 1901 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
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

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

RAKENNUS & REMONTTI 
 

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI   
MESUBLOMSTER
Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahake-
mukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut, 
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat. 

Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh.  +358 413121 877, 

 email:  mesublomster@gmail.com

Lauantaina 11.6. Siuruan 
Kylä ry. järjestää Avoimet 
Kylät -kylätapahtuman tänä 
vuonna Rompepäivä -tee-
malla. Tapahtuma alkaa kel-
lo 11 Heikkisen pihapiirissä, 
osoitteessa Siuruantie 3106. 

Rompepäivä on kaiken 
kansan iloinen tapahtuma-
päivä, jossa pääsee myy-
mään, ostamaan, taiteile-
maan, valmistamaan Siuruan 
oman Peikon Peikkopolul-
le, osallistumaan Nännäri-
mestaruus 2022 -kisaan, heit-
tämään kettinkiä koloon, 
keppariratsastamaan ja naut-
timaan Kahvilakioskin her-
kuista, kuumista makka-
roista, sekä viihtymään 
mukavassa seurassa. Tietysti 
järjestämme myös arpajaiset 
ja myymme Ötökkähotelleja.  
Alueelle ei ole sisäänpääsy-
maksua, eikä myyjiltä peritä 
paikkamaksuja. Kuka tahan-
sa voi tulla kaupustelemaan 
ylimääräisiä tavaroitaan tai 
tuotteitaan.  

Myyjien lisäksi alueella on 
Työpaja, jossa voi valmistaa 
kierrätystaidetta Kari Tykky-
läisen opastuksella. Taiteile-

Avoimet Kylät 
- Rompepäivätapahtuma Siurualla

maan pääsevät lapset, nuoret 
ja ihan kaikki taiteilusta kiin-
nostuneet. Halutessasi voit 
tuoda tullessasi kierrätystai-
demateriaalia ja peikon tekoa 
varten maatuvaa luonnon-
materiaalia. Lapset voivat ot-
taa oman tutun kepparin mu-
kaan. 

Siuruan Kylä ry. on mu-
kana Pudasjärven Voimaa 
Vanhuuteen ohjelman -työ-
ryhmässä. Ohjelman avul-
la kehitetään arkiliikuntaa, 
kuntosaliharjoittelua, ulkoi-
luystävätoimintaa sekä anne-
taan liikuntaneuvontaa. Li-
säksi tehdään erilaisia testejä 
sekä keskustan että sivukyli-
en alueilla. Rompepäivän ai-
kana Siurualla esitellään Voi-
maa Vanhuuteen -toimintaa, 
tehdään tasapaino- ja puris-
tusvoimatestejä, jaetaan lii-
kuntaan liittyvää materiaalia. 
Teemme myös kyselyn mitä 
liikuntaa ikäihmiset haluai-
sivat järjestettävän. Osallis-
tuminen ja kyselyyn vastaa-
minen ovat erittäin tärkeitä 
toiminnan kehittämiseksi. 

Avoimet Kylät -päivä jär-
jestetään 11.6. valtakunnal-

lisesti jo kahdeksatta kertaa. 
Päivä on Suomen suurin ky-
lätapahtumapäivä, jonka ta-
voitteena on lisätä kylätoi-
minnan tunnettavuutta ja 
esitellä kylien monipuolista 
toimintaa. Valtakunnallisen 
tapahtumanpäivän järjestäji-
nä ovat yhteistyössä Suomen 
Kylät ry., maakunnalliset ky-
läyhdistykset ja muut yhdis-
tykset.  Tänä vuonna Avoi-
met Kylät päivä on samana 
päivänä Maa- ja kotitalous-
naisten järjestämän Impin 

päivän kanssa. Toivotamme 
mukavaa Impin päivää heil-
le kaikille. 

Olemme mukana Suomen 
suurimmassa yksipäiväises-
sä yleisötapahtumassa, johon 
sinäkin olet lämpimästi ter-
vetullut mukaan! Pudasjär-
ven kaupunki tukee tapah-
tumaamme kehittämis- ja 
toimintatuella.

Siuruan Kylä ry.

LIPPUVARAUKSET JA 
LISÄTIEDOT: 
0400 670 430

taivalkoskennayttamo@gmail.com

MUUT ESITYKSET:
Ke  6.7.  klo 19.00
To  7.7.  klo 19.00
Pe  8.7.  klo 19.00
Su  10.7.  klo 18.00
Ke  13.7.  klo 19.00
Su  17.7.  klo 13.00
Ti  19.7.  klo 19.00
Pe 22.7.  klo 19.00
La  23.7.  klo 13.00
Su  24.7.  klo 16.00
Ti  26.7.  klo 19.00
Pe  29.7.  klo 19.00
La  30.7.  klo 13.00
Su  31.7.  klo 13.00

TAIVALKOSKEN NÄYTTÄMÖ ESITTÄÄ
HERKONMÄEN KESÄTEATTERILLA

WWW. TAIVALKOSKENTEATTERI.FI

NÄYTELMÄN OIKEUKSIA VALVOO 
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJOIDEN LIITTO

OHJAUS JA SOVITUS NÄYTTÄMÖLLE 
AIMO HILTUNEN
KÄSIKIRJOITUS 

NEIL HARDWICK JA JUSSI TUOMINEN
SOVITUS 

ANTTI VIITAMÄKI

Taivalkosken näyttämö
@taivalkoskennayttamo

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

MYYTÄVÄNÄ
Kunnostettuja 

polkupyöriä 
erilaisia sopuhinnalla, alk. 30 €. 

ja kuin uusi 7-vaihteinen 
naistenpyörä.

P.  040 504 2814.

PUDASJARVI.FI

TUKEA YKSITYISTEIDEN TIE-
KUNNILLE PUDASJÄRVELLÄ JA 
TAIVALKOSKELLA
Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta ovat 
aloittaneet ylivuotisen hankkeen, jolla halutaan 
aktivoida ja tukea neuvontapalveluilla kuntien alu-
eilla toimivia yksityisteiden tiekuntia ja tieosakkai-
ta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa alueen tie-
kuntia järjestäytymään, aktiivisempaan toimintaan 
sekä valmistautumaan tuleviin päätöksiin teiden 
kunnossapitotoimiin liittyen. Hanke toteutetaan yh-
teistyössä Routamap Oy:n kanssa. 

Infotilaisuudet
Hankkeesta järjestetään infotilaisuudet Pudasjär-
ven Hyvän olon keskus Pirtissä, Varsitie 1, tiistaina 
14.6.2022 klo 18 ja Taivalkosken kunnantalolla keski-
viikkona 15.6.2022 klo 18. 
Tilaisuudessa käydään läpi uuden yksityistielain 
tuomia velvoitteita tiekunnille, kerrotaan meneil-
lään olevasta hankkeesta ja mahdollisuudesta saa-
da alueellinen tiekuntatilaisuus omalle kylälle ja 
vastataan tieasioihin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi 
tilaisuuksissa tarjotaan tietoa Pudasjärven ja Tai-
valkosken kuntien uudesta tienpidon kunnossapi-
tourakasta 2023-2028, johon tiekuntien on mahdol-
lisuus liittyä mukaan.

Lisätietoja 
Tommi Uusimäki, Routamap Oy 
tommi.uusimaki@routamap.fi
Tiekuntien puhelinneuvonta  
ti & to klo 13-17: puh. 050 501 2349

Tekninen ja ympäristötoiminta

JV 1 SNS
Lippu 15 €, käteismaksu
Tulossa: la 25.6. Tuovilat  

SarapirtilläSarapirtillä  TANSSITTANSSIT

Tervetuloa!Tervetuloa!

os. Sarakyläntie 4661
La 11.6. klo 21–00.30 
TANSSITTAATANSSITTAA

TARMO MALILA JA TARMO MALILA JA 
TÄYSIKUU TÄYSIKUU 

Koskenhovilla 
su 12.6.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

KESÄN TEATTERIRETKIÄ.
Sunnuntaina 17.7.2022 Suomussalmelle 

Kunnon ihminen -näytökseen.
Lähtö: Oikopolun pysäkiltä klo 10.15.

Hinta: jäsen 30€, ei jäsen 35€ (mieluiten tasaraha).
Sisältää matkan ja lipun sekä ruokailun 

Ämmän Herkkusuun ravintolassa.
Ilmoittautumiset 4.7.2022 mennessä 

Jukalle puh. 040 517 5266 (myös tekstiviestillä).
Sunnuntaina 7.8.2022 Puolangalle Askanmäelle 

Huomenta rakkaani -näytökseen.
Lähtö: Oikopolun pysäkiltä klo 11.30.

Hinta: jäsen 20€, ei jäsen 25€ (mieluiten tasaraha).
Sisältää matkan ja lipun sekä kahvit.

Ilmoittautumiset 20.7.2022 mennessä 
Jukalle puh. 040 517 5266 (myös tekstiviestillä).

Pudasjärven Invalidit ry:n

TEATTERIRETKI 
Taivalkoskelle Herkonmäen 
kesäteatteriin la 23.7.2022 

Tankki täyteen maallamuuttajat -näytökseen
Omavastuuosuus jäseniltä 20€/hlö ja ei jäseniltä 30€/hlö 

(sis. matkat, pääsyliput sekä pullakahvit) 
*** Arpajaiset linja-autossa *** 

Ilmoittautumiset 17.7. mennessä  
puh. 045 120 2185 / Maija-Liisa

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.00 
Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta! 

Jäsenistölle ROKUAn Syyspäivät 
27. - 28.8.2022. Hinta 60€/hlö.

SITOVAT ilmoittautumiset sihteerille 24.7.2022 
mennessä puh. 0400 499 745. 

VUOKRATAAN 
RT-kaksio, 

2h + k + sauna, 
58 m².

Koulut ja kaupat vieressä.
P. 040 748 7353

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
- Aamulla leivotut lämpimät ohrarieskat- Aamulla leivotut lämpimät ohrarieskat
- Aidot, juureen leivotut ruistuotteet- Aidot, juureen leivotut ruistuotteet
- Vanhan ajan hiivaleivät,  - Vanhan ajan hiivaleivät,  
- 100 % kauraleivät, saaristoleivät- 100 % kauraleivät, saaristoleivät
- Munkit ym. herkutukset. - Munkit ym. herkutukset. 

Pudasjärven torillaPudasjärven torilla
to 9.6. alkaen klo 10 to 9.6. alkaen klo 10 

P. 0500 169 112 P. 0500 169 112 

FC Kurenpoikien P12 jouk-
kue aloitti jalkapallokau-
tensa piirin kakkostasolla 
huhtikuun 24. päivä vieras-
ottelulla LaFK-KKP Keltais-
ta vastaan. Ensimmäisen 
pelin joukkue joutui pelaa-
maan ilman yhtään ulkohar-
joitusta alla. Pelituntuma ul-
kokenttään ei ollut talven 
jäljiltä hukassa ja joukkue 
pelasi ensimmäisessä pelis-
sään hienosti yhteen. Peli 
päättyi Kurenpoikien 1-6 
vierasvoittoon. Maaliverk-
koa pelissä heilauttivat Se-
veri Lauri, Aake Kujala ja 
Pekka Lapinlampi, joista jo-
kainen osui kahdesti. 

Toukokuun 7.päivä jouk-
kue pelasi ensimmäisen ko-
tipelinsä, kun vastassa oli 
oululainen Tervarit-j/Pu-
nainen. Koleassa sääs-
sä kotijoukkue oli hieman 
kohmeessa ja oululaiset hal-
litsivat peliä. Ensimmäisen 
puoliajan jälkeen tilanne oli 
tasan 2-2, mutta toisella puo-
liajalla vieraat olivat vah-
vempia ja peli päättyi Terva-
reiden 3-5 voittoon. 

Viikkoa myöhemmin 

joukkue matkusti Hovisuon 
tekonurmelle OLS/Idän vie-
raaksi. Kotijoukkue aloit-
ti maalinteon ja johti tauolla 
1-0. Toisen puoliajan alussa 
Topi Kettunen tasoitti maa-
linedusruuhkasta. Kuren-
pojat siirtyi johtoon Unto 
Niemelän osumalla ja peli 
ratkesi Niemelän onnistues-
sa toistamiseen hetki ennen 
peliajan päättymistä.

Kauden toisessa kotiotte-
lussa 22.toukokuuta vastas-
sa oli kempeleläinen Ajax 
T10-11. Kurenpojat aloit-
ti hyvin ja siirtyi Saku Nur-
melan maalilla johtoon. Sen 
jälkeen Ajaxin tytöt sisuun-
tuivat ja ottivat pelin komen-
non. Hienot syöttökuviot 
rikkoivat pudasjärveläisten 
rivit ja viimeistely oli teho-
kasta. Tauolla vieraat johti-
vat 2-4. Vieraat onnistuivat 
toisen puoliajan alussa ker-
taalleen ennen kuin koti-
joukkue aloitti kirinsä. Unto 
Niemelä ja Toivo Turpei-
nen toivat joukkueen maa-
lin päähän. Topi Kettunen 
tasoitti pelin 62. minuutilla 
ja vei joukkueen johtoon mi-

nuuttia myöhemmin. Johto-
asema piti loppuun saakka 
ja peli päättyi Kurenpoikien 
6-5 voittoon.

Helatorstaina 26. touko-
kuuta joukkueen pelit jat-
kuivat Kajaanissa KaPa/
Sinisen vieraana. Kurenpo-
jat otti hallinnan ja vyörytti 
hyökkäyksiään kotijoukku-
een kenttäpäätyyn. Maali-
paikkoja syntyi, mutta pallo 
ei löytänyt tietään tolppien 
väliin. Kesken painostuksen 
kotijoukkue karkasi vastais-
kuun ja viimeisteli paikas-
taan tehokkaasti. Kurenpoi-
kien tasoituksesta vastasi 
Toivo Turpeinen, joka iski 
tolpasta kimmonneen pa-
luupallon varmasti verk-
koon. Toisen puoliajan alus-
sa KaPa siirtyi uudemman 
kerran johtoon, kun kauko-
laukaus painui hieman yl-
lättäen riman alle. Maalin 
jälkeen pelin painopiste oli 
kajaanilaisten kenttäpäädys-
sä. Hyvistäkään tilanteista 
pallo ei uponnut kajaanilais-
ten maaliin ja Kurenpoikien 
pettymykseksi peli päättyi 
KaPa:n 2-1 voittoon.

Sunnuntaina 29. touko-
kuuta FC Kurenpojat P12 
joukkue pelasi kotiottelun 
Suojalinnan tekonurmel-
la, jossa vastassa oli sarjan 
kärkijoukkueisiin kuuluva 
Ajax. Vierailija oli odotetun 
vahva ja hallitsi kenttäta-
pahtumia. Vartin jälkeen ti-
lanne oli jo ratkaisevan tun-
tuisesti 0-5. Puoliaika päättyi 
Ajaxin johtaessa 1-8. Tauon 
jälkeen Kurenpojat piristyi 
ja haastoi kovalla paineel-
la vieraiden peliä. Peli pysyi 
tasaisena ja kotijoukkue pää-
si rakentelemaan hyökkä-
yksiään. Pekka Lapinlampi 
onnistui pilkulta tekemään 
kavennuksen. Pelin loppu-
hetkillä vieraat vielä kaunis-
telivat maalisarakettaan ja 
peli päättyi Ajaxin 2-12 voit-
toon.

Kurenpoikien kevätkier-
roksesta on pelaamatta vielä 
kaksi ottelua. Seuraava peli 
on joukkueella edessä sun-
nuntaina 12.kesäkuuta, kun 
Suojalinnalle vastaan saa-
puu sarjakärjessä oleva FC 
Raahe. T.T

Kurenpoikien P12 joukkueella tiivis pelitahti

 
 
 

 

Siuruan Työväentalo-Kylätalo,    Siuruantie 2941 
Lippu 17,- € 

 
 
 

 

 

 

 

Ilmainen linja-  Kempele -
Oulu suunnasta tuo porukkaa tansseihin.  

RAVINTOLA AVOINNA 
Maksut: Kortti ja käteinen 

Tervetulo
a! 

PUDASJÄRVEN TUULIVOIMA-
SELVITYKSEN ESITTELY- JA 
KESKUSTELUTILAISUUS  
Pudasjärven kaupunki on päättänyt laatia tuulivoi-
maselvityksen kaupungin alueelle. Selvitystyössä 
kartoitetaan tuulivoimalle potentiaaliset alueet ja 
muodostetaan näkemys tuulivoimatuotannon ke-
hittämisen mahdollisuuksista Pudasjärven kaupun-
gin alueella. Selvityksen avulla tuotettavalla Pudas-
järven kaupungin tuulivoimastrategialla luodaan 
tahtotila ja tavoitteet tuulivoiman kestävään kehi-
tykseen Pudasjärvellä 2030. Tavoitteena on myös li-
sätä paikallistason tietoutta tuulivoimatuotannosta 
ja lisätä yhteistyötä aiheen ympärillä. Tuulivoima-
selvitys laaditaan yhteistyössä kaupunkilaisten ja 
eri sidosryhmien kanssa. 
Tuulivoimaselvitykseen liittyen järjestetään esitte-
ly- ja keskustelutilaisuus Hyvän olon keskus Pirtis-
sä keskiviikkona 15.6.2022 klo 17–19. Tilaisuudessa 
esitellään tuulivoimatuotannon nykytilannetta kau-
pungin alueella ja tuulivoimaselvityksen tavoitteita 
sekä kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä tuuli-
voimaan liittyen. 
Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyh-
teydellä. Linkin ja ohjeet tilaisuuden Teams-kokous-
tapahtumaan löydät osoitteesta: www.pudasjarvi.fi/
tuulivoimaselvitys 
Tervetuloa osallistumaan!

PUDASJARVI.FI

Syötteen Mökkiläisyhdistyksen
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  

VUOSIKOKOUS
pidetään pe 17.6.2022 klo 18.00 

PytkyCafessa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden 

lisäksi tilannekatsaus alueen kaivoshankkeisiin. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Hallitus
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La 11.6.2022

Woyzeck Movetron

Pandora

Portion Boys

Pasi ja Anssi 

Chorale 

Dj Ice K 

LIPUNMYYNTI  

Jyrkkäfestit
Pudasjärven urheilijat tarjoaa yleisölle

Pe 10.6.2022
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mukana koeajettavana:
•nissan qashqai
•Citroën c5x
•cupra born
•peugeot 308 SW

pe 10.6. klo 10-17
pudasjärven ABC

Paikalla automyyjämme:
Teemu Kotajärvi   020 762 4102
Severi Mustonen   020 762 4103 

Pörhön koeajopäivä

Yhteisen alueen lunastus 615-408-878-2
Yhteisen maa-alueen lunastus 2021-680712 koskien Pudasjärven kaupungissa, Naamangan ky-
lässä, Pölläjärven ranta-alueella ja sen lähistöllä sijaitsevia kolmea yhteisen maa-alueen palstaa. 
Kokouksessa 28.6.2022 käsitellään mm. lunastusedellytykset sekä mahdolliset korvauskysymykset 
ja muut toimituksessa tarpeelliseksi katsottavat asiat.
Aika ja paikka 
2021-680712 Tiistaina 28.6.2022, kello 9:00, Syötteen luontokeskus, auditorio  
(Erätie 1 Pudasjärvi).
Toimitukseen osallistuminen
Toimitukseen kutsutaan kaikki, joiden oikeutta toimitus välittömästi koskee. Asianosaisen poissaolo 
ei estä toimituksen suorittamista. 
Lisätietoja verkkosivuilla 
www.maanmittauslaitos.fi
Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo 
Maanmittauslaitos 
040 180 0783 
jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

KUTSU maanmittaustoimitukseen
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Kesäinen Syöte

Tervetuloa kiireen
pohjoispuolelle. 

4

5

MAAGINEN LUONTO 

INNOSTAA PYÖRÄILIJÄÄ

VINKIT PARHAISIIN 

RUOKAPAIKKOIHIN

LAURI SALOVAARA

IHASTUI SYÖTTEESEEN

SYÖTTEEN PYÖRÄILYREITIT 

ESITTELYSSÄ

109
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Kesäreitit Summer Trails

Pudasjärvi
Taivalkoski

Taivalkoski

Posio
POHJOIS-POHJANMAA

LAPPI

Pudasjärvi
Posio

PO
HJO

IS-PO
HJANM

AA
LAPPI

863

858

858

858

858

863

862

862

20

8570

8570

8570

8610

8610

Kortesuo

Kirppusuo

Vehnäsuo
Kaivossuo

Raatosuo

Lakisuo

Teerensoidin-

Pikku Pirinsuo

Keppisuo

Kopukansuo
Angervosuo

Palosuo

Kivisuo

Rusamon-

Vatisuo

Pikku

Sotisuo

Nälkösuo

Iso
Petäjäsuo

Vihantasuo

Punkinsuo

Sulasuo

Haaposuo

Tilsansuo

Saarisuo

Pyöreävaara

Rytivaara
Kumpu-

Raatevaara

Honkivaara

Pytkynharju

Pajuvaara

Isokangas Tilsanvaara

Iso

Tilsan-
älkky

AhvenvaaraSeiterin-
palo

Matovaara

Raatevaara
Puhakkavaara

HaukivaaraLohivaara

Moskavaara

Ukonvaara

Varpuvaara

Hanhi-

NuolivaaraPetäjä-

Kylkivaara
Murtovaara

Jyrkkävaara
Kuusi-Kärry

Torasvaara

KärryvaaraSelkävaara

Iso Viitavaara
Varpuvaara

Katajavaara

Viitavaara

Keihäsvaara Poika-LoukusanLoukas-
vaara

Kivivaara

Palovaara

Petäjävaara

Järvenvaara

Vihanta-
vuori Multivaara

Mustarinta

Iso-

Sulanvaaran-
Ollukka

Petäjä-Röyvän-
vaara

Punkin-

Lomavaara

Virsuvaara

Palovaara

Kouvan-

Vujenselkä

Jukuanvaara

Latva-
Kouvanvaara

Rusamo

Jukuanvaara

Isovaara

Päätuore
Sotivaara

Ahmavaara

Kuusivaara

Teerivaara

Selkävaara

Pikku-Syöte

Romevaara

Purnun-
vaara

Petäjä-Lotja

Hevosenharja
Nälkö-

Pirinvaara

vaara

Sulavaara
Huosios-

Telkkäharju

Jaaskamonvaara

Tunturi

Iso-
Syöte

Pitämävaara

Lotja

vaara

paljakka

vaara

vaara

vaara

suo

Saari-

kangas

vaara

Kumpu-

vaara

Sarvivaara

Varpu-

suo

Varpusuo vaara

Baabelinälkky

Kangas-
lampi

Keski-
Raatelampi

Kivilampi

Haukilampi

Juurikkajärvi

Latva-
Kouvanjärvi

Kylmälän-
järvi

Ristijärvi

Hoikka

Hietalampi

Luokanjärvi

Särkijärvi
Virkkusenjärvi

Ylä-Huuhkanen

Hoikka-
lampi

Pöllä

Keski-Pirinjärvi

Saarilampi

Talvilampi

Tutulampi

Kouvan-
järvi

Sarajärvi

Loukusan-
järvi

Rytinkijärvi

Iso Ruolampi

Pikku Kuopusjärvi

Naamankajärvi

Ylimmäinen

Latvajärvi

Kortejärvi

Iso Kuopusjärvi

Loukusanjoki

Pärjänjoki

Pärjänjoki

Pirinjärvi

Jukuanlampi

Vähä Kuopusjärvi eli

Jäkälävaara

Kouva

Lehmisuo

Kouvanjoki
Jukua

Kylmälä

Ruuhensuo

Nuukavaara

Loukusa eli
Loukuskylä

Haapala

Rytinki

Oksanperä

VirkkunenSyötekylä

Metsälä

Pikkukylä

Salmiperä

Naamanka

Sarajärvi

Jurmu

4
4

1 2 3

1 2 3

1 2

1

1

2

2
1 2

2 4

3
3

2 3

2

2

3

3

HUUHKANEN

TAIMENMUTKA

MYLLY

PEURON-
LAMPI

AHMAKALLIO
TORASLAMPI

JAASKAMO

LOMAOJA

AHMATUPA

HILTUNEN

YLPIÄTUPA

KOIRATUPA

TEERIVAARA

RAJAKOSKI

VATTUKURU

PORTINOJA

KETTUTUPA

KUIVA-
KOSKI

LUONTOKESKUS

VÄLITUPA

ANNINTUPA

RIIHITUPA

LAUTTALAMPI

LAUTTA-
LAMPI

KELLARI-
LAMPI KELLARI-

LAMPI

RAATE-
TUPA

KAUNISLAMPI

RYTITUPA

UKONVAARA

ISONIEMI

3,6

1,3
0,7

1,5

2,0

7,6

5,3

3,9

7,2

0,7
1,0

1,3

1,5

1,8

3,1

2,1

1,4

1,6

2,2

1,2

1,4

1,6

1,8

3,2

3,9

2,2

4,1

1,1

2,5

0,6

4,0

5,3

0,4

3,3

2,1 0,3

1,9

1,5

1,7

1,3
3,7

0,7

3,3

3,0

0,9

0,6

0,4

6,5

2,6

2,2

1,5
1,4

0,7

0,8

0,4

12,5

5,9

6,4

5,1

0,5
0,5

0,4
0,7

0,9 1,0

KOUVA

LOMA-
VAARA

0 1,5 30,75 Kilometriä

Syötteen kansallispuisto - Syöte nationalpark -  
Syöte national park
Iso-Syötteen retkeilyalue - Iso-Syöte strövområde -  
Iso-Syöte hiking area
Syötteen virkistysmetsä - Syöte rekreationsskog -  
Syöte recreational forest
Luontokeskus - Naturum - Nature centre

Pysäköinti - Parkering - Parking
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med information 
- Parking and information board
Rantautumispaikka - Landstigningsplats - Landing spot

Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter

Kota - Kåta - Campfire hut

Päivätupa - Raststuga - Day-use hut

Autiotupa - Ödestuga - Wilderness hut

Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut

Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower

Nähtävyys - Sevärdhet - Point of interest

Näköalapaikka - Utsiktsplats - Viewpoint

Kahluupaikka - Vadställe - Ford
Esteettömiä palveluja - Tillgängliga tjänster -  
Accessible services

SELITE - TECKENFÖRKLARING - LEGEND

© Metsähallitus 2022 
© Maanmittauslaitos 2022

Ylläpito - Upphåll - Maintenance:
 Metsähallitus - Forststyrelsen 
 Kunta - Kommun - Municipality

1 - Pärjän kierros, 22 km
2 - Maisemareitti, 24 km
3 - Pikku-Syötteen polkaisu, 20 km
4 - Naamangan lenkki, 15 km

1
2
3
4

UKK-reitti - UKK vandringsled - UKK hiking route
Retkeilyreitti - Vandringsled - Hiking route
Melontareitti - Kanotled - Canoeing route
Maastopyöräreitti - Terrängcykelled -  
Mountain biking trail
Retkipyöräreitti - Cykelled - Cycling route

0 1 2 km
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Kansallispuiston 
reittien varsilta 
löytyy mukavia 
taukopaikkoja!
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Miksi Syöte valloitti minut ja valloittaa 
vieraamme kerta toisensa jälkeen? 
Syötteen talvikausi oli ennätyksel-
linen. Joulukuu 2021 – huhtikuu 
2022 rekisteröidyt yöpymiset kas-
voivat 27 %, majoitusmyynti 53 % 
ja käyttöaste 10 %. Myös kansain-
väliset asiakkaat löysivät tiensä ta-
kaisin Syötteelle. Lämmin kiitos 
kuuluu vieraillemme!

Vieraillessani ensimmäistä kertaa 
Syötteellä elokuussa 2019 rakas-
tuin tuntureiden päältä avautu-
viin maisemiin, upeaan luontoon 
ja monipuolisiin kansallispuiston 
reitteihin. Lisäksi minuun teki 
vaikutuksen Syötteen yrittäjät ja 
yrityksissä työskentelevät henkilöt 
palvelualttiudellaan. 

Tehdessämme talvella tutki-
musta, kehittääksemme Syötteen 
palveluja entisestään, oli mahtava 

huomata, että vieraamme ajattele-
vat hyvin samalla tavalla kuin itse 
asiakkaana. 

 Muutama suora lainaus asiak-
kailtamme, mihin asiakkaamme 
ovat tyytyväisiä Syötteellä: 

”Luonto, harrastusmahdolli-
suudet, Syötteen ja alueen koko 
henkilökunta maailman huip-
pua.”

”Rauhaan, luonnonläheisyy-
teen, yleiseen ilmapiiriin.”

”Erinomainen paikka ja hyvää 
palvelua saa joka paikassa ”

”Tunnelma, perheystävällisyys, 
yhteisöllisyys”

” Laskettelu on mukavaa, kun 
on hyvin hoidetut rinteet ja ei tar-
vitse jonottaa. Palvelu on ollut hy-

vää niin ravintoloissa kuin muis-
sakin paikoissa (Rinne, kaupat 
jne.). Luonto on täällä upea.”

Kesä on tullut tunturiin. Mi-
nulta monesti kysytäänkin, että 
mitä minä suosittelen Syötteellä 
tekemään. Lempijuttujani ovat eh-
dottomasti patikointi, pyöräily ja 
melonta. Myös suosikkireittejäni 
kysytään säännöllisesti. Patikoi-
den pidän Pytkyn pyrähdyksestä, 
Rytivaaran kierroksesta ja Teeri-
vaaran kierroksesta sekä pyöräil-
len ehdottomasti Syötteen kier-
roksesta. Eväiden merkitystä ei voi 
korostaa liikaa retkeillessä ja Syöt-
teen kierroksella uinti joko Kel-
larilammessa tai Lauttalammes-
sa on ihan must juttu. Melomaan 
lähden mieluusti Naamankajär-

velle, Pytky Cafén rannasta. Läh-
den itse yleensä aikaisin aamusta 
liikkeelle. Nautin eniten aamui-
sesta luonnosta. 

Vastuullinen ja kestävä matkai-
lu ovat lähellä sydäntäni. Useat 
Syötteen yritykset tekevät niin 
pieniä kuin isojakin tekoja vas-
tuullisuuden eteen. Tässä julkai-
sussa on muutamia nostoja teoista 
ja myös me matkailijat itse voim-
me olla tekemässä vastuullisempia 
valintoja. Tänä kesänä on jälleen 
bussiyhteys Oulusta Syötteelle 
kuutena lauantaina, toivottavasti 
yhä useampi käyttää tätä vuoroa 
Syötteelle tullakseen tai turvautuu 
kimppakyyteihin. 

Syötteellä ollaan valmiina 
kesään, tervetuloa kiireen 
pohjoispuolelle! 

Minna Hirvonen
Syötteen Matkailuyhdistys ry 
toiminnanjohtaja 

Syötteen Taksi 
palvelee

0200 964 46 
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös 
lentokenttäkuljetukset.

Tunturialueet kiinnostavat asuntosijoittajia.
Kiinteistövälitysyritys Kuuru 
LKV on yksi Syötteen suurim-
mista toimijoista ja tuntee hy-
vin alueen markkinat. Syötteen 
alueella loma-asuntojen kysyntä 
on ollut pitkään hyvällä tasolla, ja 
alueen loma-asuntojen arvostus 
on parantunut. Eri kokoiset ja ta-
soiset loma-asunnot kiinnostavat 
ostajia ja myös uudiskohteita on 
tullut kiitettävästi tarjolle.

Asuntosijoittamisen trendi on 
siirtynyt kasvavassa määrin myös 
loma-asuntoihin, eikä mikään ih-
me! Vuokramökki on nykyään 
monesti tuoton kannalta parem-
pi sijoitus, kuin kaupunkiasunnot 
ja mikä parasta, sen lisäksi että se 
tuottaa hyvin, sitä voi käyttää itse 
tunturissa aikaa viettäessä.

Ekologisuus ja taloudellisuus 
näkyvät myös mökkien kysyn-

nässä. Entistä useammin lämmi-
tysratkaisuihin toiveena on maa-
lämpö tai muu lämpöpumppu 
ratkaisu. Kesää kohti tonttien ky-
syntä on taas lisääntynyt ja lisää 
tontteja kaivataankin lähelle akti-
viteetteja sekä palveluita.

Mökkejä on tullut myyntiin ta-
saiseen tahtiin ja kysyntääkin on, 
joten mikäli sinulla on aikeissa 
mökin myynti, nyt on hyvä aika 
myydä. Kuuru LKV:n palvelukon-
septi ja ammattilaistiimi takaavat 
välityspalkkiolle enemmän arvoa 
kuin kukaan muu!

Kuuru LKV toimii Suomen 
suurimmilla tunturialueilla. Ko-
timaan matkailu on nosteessa ja 
kesä houkuttelee lomailijoita upei-
siin tunturimaisemiin tänäkin 
vuonna. Tuntureiden aktiviteetti-
mahdollisuudet sekä palvelut tar-

joavat jokaiselle jotakin ja viime 
talven Syötteen matkailun luvut 
olivatkin upeaa luettavaa.

Uudet tuulet puhalsivat per-
heyrityksessä myös uuden nuo-
ren toimitusjohtajan osalta: Julia 
Tapaninaho nimitettiin uudeksi 
toimitusjohtajaksi Antti Suhosen 
siirtyessä sivuun tehtävistä ke-
väällä 2022.

- Olemme kiinteistönvälityk-
sen edelläkävijöitä tunturissa ja 
teemme työtä intohimolla. Tyy-
tyväinen asiakas on aina tärkein 
tavoitteemme ja se puhuu puoles-
taan. Viime vuosi oli upea ja ha-
luammekin kiittää kaikkia asi-
akkaitamme luottamuksesta. 
Toteutimme loma-asuntounelmia 
välittämällä kohteita viime vuon-
na 65 kappaletta, kertoo Tapani-
naho.

Kuvat: Studio Sallamar.

Pikkupuoti
palvelee

24/7

Kynttiläpaja ja myymälä

KYNTTILÄTALO
Kuusamontie 2046, Pudasjärvi, puh. 040 549 2063

Tutustu ja tilaa
www.kynttilatalo.fi
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Maaginen luonto innostaa 
pyöräilijää jokaisena vuodenaikana.
Syötteen kahdeksan 
vuodenajan ansiosta 
luonnon värit ja 
valot ovat jatkuvassa 
muutoksessa, joten 
pyöräilyreittien 
varrelta löytyy aina 
uutta ihasteltavaa.

Tämä viesti nousee usein keskus-
teluissa esille, kun Kyösti Soini 
pääsee puhumaan Syötteestä ja 
miksi hän on ihastunut alueeseen.

- Olen kotoisin Oulun Kellosta 
ja aikoinaan kiertänyt paljonkin 
maailmalla, mutta aina vaan veri 

vetää Syötteelle. Paikka on äärim-
mäisen luonnollinen, mahtava ja 
mystinen.

80-luvun alussa Kyösti Soinin 
perhe oli yksi onnekkaista, jotka 
ostivat mökin Syötetunturin hui-
pulta vanhasta kelokylästä. Tuol-
loin laskettelukeskuksen hiihto-
hissien ja tunturin huipun hotellin 
avaamiset olivat vielä tuoreessa 
muistissa.

- Olimme vanhempieni kanssa 
ajelleet usein Rytinkisalmentietä 
ja katselleet Syötteen jylhiä maise-
mia, että tuolla kelpaisi mökkeil-
lä. Edelleen mökki on aktiivisessa 
käytössä: käymme täällä vaimon 

kanssa ja aikuiset poikammekin 
käyvät aina kun kerkeävät.

Hänen kiinnostuksensa ulkoi-
luaktiviteetteihin alkoi laskettelun 
parista, josta se pian laajeni pati-
kointiin ja talvipyöräilyyn. Syö-
te on talvipyöräilyn edelläkävijä, 
minkä on taannut yhteistyö Kan-
sallispuiston kanssa.

Kesäisin Soini viihtyy erityi-
sen hyvin Syötetunturin rinteille 
rakennetussa Bike Parkissa, jossa 
voi harrastaa hissipyöräilyä. Kol-
mentoista reitin joukosta löytyy 
valikoimaa sekä aloittelijoille, että 
kokeneemmille.

Kesäisin maastopyöräilijälle 
Syöte on Soinin mielestä Suomen 
paras kohde: alueelta löytyy pal-
jon erilaisia reittejä ja pintoja ja 
eri vaikeusasteita. Alueen reitistö-
jä kehitetään jatkuvasti, joten nii-
hin ei kyllästy. Merkittyjen maas-
toreittien lisäksi sorateitä löytyy 
valtavasti ja onhan tunturin päälle 
myös Suomen pisin maantienousu.

Soini työskentelee myynnin 
alalla, joka on luonteeltaan hyvin 
vaihtelevaa. Ajoittain pitää olla 
paljon menossa ja toisinaan töitä 
tehdään pidempiä aikoja toimis-
tosta käsin. Tällöin etätyöpiste on 
hyvä siirtää Syötteen mökille.

- Näiden maisemien keskellä 
saa vähän erilaistakin perspek-
tiiviä töihinsä. Heti kun nostaa 
katseensa irti tietokoneesta, niin 
Syötteen luonto takaa välittömän 
tauon.

Syötteen pyöräreitit:
Syote.fi/reitit

Vuokraa pyörä kesäretkelle.
Syötteellä on helppo 
vuokrata tilanteeseen 
sekä maastoon sopiva 
menopeli ruskaretkelle. 
Joustavat vuokra-ajat 
mahdollistavat parin 
tunnin pyrähdykset 
tai useamman päivän 
taipaleet. 

Tunturihotelli Iso-Syötteeltä 
voi vuokrata sähkömaastopyö-
riä, alamäkipyöräilyyn soveltu-
via täysjousitettuja maastopyöriä 
sekä gravel-pyöriä. Tunturimaas-

to on houkutteleva paikka ko-
keilla sähköpyörän taikaa. Kaik-
kiin pyörävuokriin kuuluu 
kypärä. Pyörävaraus kannattaa 
tehdä etukäteen netissä: hotelli- 
isosyote.fi.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
vuokraamosta löytyy niin fatbi-
ket, e-fatbiket, lasten fatbiket kuin 
alamäkipyöräilyyn soveltuvat 
täysjousitetut maastopyörät. Tie-
dustelut ja varaukset: 020 1476 471 
tai rinnetoimisto@isosyote.com.  

Syöte Rent & Safaris tarjoaa 
tunturimaastojen kesyttämiseen 

niin perinteisiä fatbikeja kuin 
sähköavusteisia pyöriä. Iso-Syöt-
teen rinteiden juurella sijaitsevan 
vuokraamon pyörät voi varata 
suoraan netin kautta: rentle.shop/
rautiovuokraa.

Hotelli Pikku-Syötteeltä saa 
vuokrattua leveärenkaiset fatbiket 
Syötteen pyöräilymaastojen tutki-
miseen. Vuokraus sisältää kypä-
rän, lukon sekä käyttöopastuksen. 
Kysy lisää: myyntipalvelu@pikku-
syote.fi. 

Lisätiedot: syote.fi
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Gravel-pyöräily, soratiepyöräily, 
hiekkatiepyöräily – rakkaalla la-
jilla on monta nimeä ja variaatio-
ta. Syöte vastaa joka tapauksessa 
sorateillä viihtyvien huutoon. Tä-
män hetken hittilajin harrastajille 
Syötteen alueelta löytyy useita sa-
toja kilometrejä reittivalikoimaa. 

 
Pyöräilyn moniottelija ja pyö-

räilyopas Pekka Tahkola kertoo 
gravel-harrastajien etsivän eri-
tyisesti vähäliikenteisiä sorateitä, 
joissa sora on pakkautunut tiiviik-
si kerrokseksi. Alla on soraa joko 
koko tien leveydeltä tai kahden 
rengasuran verran.  

– Syy tällaisten piparkakkutai-
kinaksikin kutsutulla pinnalla va-
rustetuttujen sorateiden suosiolle 
on tietysti se, että niillä pyörä rul-
laa parhaiten, Tahkola huomaut-
taa nauraen. 

 
Suomessa ja maailmalla yhä 

suositummaksi käyvä soratiepyö-
räily on matalan kynnyksen la-
ji. Matkaan voi lähteä oikeastaan 
pyörällä kuin pyörällä, mutta so-
rateille optimoidut gravel-pyö-
rät nostavat ajokokemuksen huip-
puunsa. Ominaisuuksiltaan erittäin 
monipuolisilla pyörillä voi poiketa 
myös asfaltille tai maastoon. 

Syötteellä ensimmäinen askel 
lajin saloihin on Tahkolan mu-
kaan Lapland Bike Hotel, jos-
ta saa vuokrattua alleen laaduk-
kaita gravel-pyöriä tarvittaessa 
ajo-opastuksen ja ajankohtaisten 
reittivinkkien kera. Opaspalvelui-
ta hyödyntämällä aloittelija pääsee 
sisään lajiin ja kokeneempi menijä 
löytää parhaat ajoelämykset tuo-
vat reitit.

 
– Esimerkiksi kaveriporukka 

voi varata oppaan vetämään ret-
ken. Parasta tietysti on, jos poru-
kan kuntotaso on suht sama, mut-
ta tarvittaessa pyörävalikoimasta 

löytyvillä sähkömaastopyörillä 
saadaan tasoitettua eroja. Hieman 
leveärenkaisemmat pyörät kulke-
vat sähkön avulla erinomaisesti 
myös sorateillä, Tahkola vinkkaa. 

Pyöräretken reittitärpiksi Tah-
kola heittää Syötteeltä Näköala-
tien, joka kulkee alueen itäreunaa 
Syötekylästä Naamankaan.

 
– Pohjois-eteläsuunnassa ajet-

tuna reitti tarjoaa mukavaa mut-
kittelevaa alamäkeä, ja tietenkin 
nimensä mukaisia näköaloja. Ta-
kaisin pohjoiseen voi rullata Pär-
jänjoentietä pitkin, jolloin matkan 

kokonaispituus on noin 30 kilo-
metriä. Haasteita etsivälle suosit-
telen pistäytymään Mustarinnan 
päällä. Silloin saa kokea hienojen 
maisemien lisäksi melkoisia kor-
keuseroja sekä hieman karkeam-
paa tienpintaa.

Syötteestä on vuosien saatossa 
muodostunut tunnettu maasto-
pyöräilykeskus, jonka reitistö on 
erittäin monipuolinen ja katta-
va. Maastopyöräilyreiteillä nä-
kyy niin perheitä, parikymppisiä 
kaveriporukoita kuin eläkeikään 

yltäneitä pariskuntia. 
Maastopyöräilyreitit johdattele-

vat pyöräilijän haastaviin tekniik-
kaosuuksiin, mutta myös virkistä-
ville maisemareiteille ja leppoisiin 
laskuihin. Kaikki reitit yhdistä-
mällä maastoreittiä riittää Syöt-

teellä ajettavaksi yli 100 kilomet-
rin verran. Tieosuuksia reiteillä ei 
ole juuri ollenkaan!

Ajokokemusten lisäksi Syötteen 
aidot maastopyöräreitit tarjoavat 
upeita tunturimaisemia.

Pyöräretki kiireen 
pohjoispuolella.

Seikkailu alkaa 
sorateiltä.

Syötteen suosittuja 
maastopyöräilyreittejä:

Syötteen kierros, 19 km
Rengasreittinä ajettava Syötteen kierros lukeutuu alueen helpoim-
piin maastopyöräreitteihin, mutta matkalla saa kokea paljon: met-
säpolkuja, pitkospuita, harjuja ja joen vartta seurailevia sorapolku-
ja. Matkan varrelle asettuvat Kellarilammen laavu ja Annintupa 
tarjoavat mukavat pysähdyspaikat. Pituus: 19 km – Kesto: n. 3 tun-
tia – Haastavustaso: helppo/keskivaikea.

Pitämävaaran lenkki, 35 km
Tiukkoja nousuja ja hauskoja laskuja! Tällä reitillä löytyy haasta-
vampia osuuksia, kivikkoja ja sykettä nostattavia maastonvaihtelu-
ja. Portinojan laavu on oiva paikka tasata henkeä ja nauttia pientä 
evästä. Pituus: 35 km – Kesto: 4-8 tuntia – Haastavuustaso: keski-
vaikea+
 

Toraslammen taival, 33 km
Kokeneelle menijällekin vaativa reitti, jossa ylitetään välillä jopa 
joki kahlaten köyden avulla. Kaunis vaaraluonto hurmaa polkijan jo 
itsessään, mutta pientä lisäjännitystä voi löytää Toraslammen autio-
tuvalta, jossa tarinoiden mukaan kummittelee. Pituus: 33 km – Kesto: 
4-8 tuntia – Haastavuustaso: edistyneelle maastopyöräilijälle

Tarkemmat kuvaukset ja tiedot pyöräilyreiteistä löytyvät Luon-
toon.fi sekä syote.fi/reitit -sivuilta. Kaikki reitit voi aloittaa Syöt-
teen luontokeskukselta, josta saa kartat ja vinkit.

Kruisaile fillarilla kenties Suomen parhaimmissa maastoissa – tyyli 
on vapaa! Syötteellä pyörällä pääsee niin maastoon, maanteille kuin 
sorateille. 

GRAVEL-PYÖRÄT: 
HOTELLI-ISOSYOTE.FI
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Uudessa Iso-Syöte Bike 
Parkissa mennään 
pyörän kanssa hissillä 
ylös ja lasketaan 
vauhdilla alas. Ja se 
jos mikä, on kivaa! 

Iso-Syöte Bike Park on jo lyhyen 
taipaleensa aikana saavuttanut 
suuren suosion. 13 reitistä koos-
tuva hissipyöräilypuisto sisältää 
monipuolisen kattauksen erilaisia 
ratoja harjoittelureiteistä endu-
roon. Kesällä 2022 Bike Parkiin 
avataan uusi Isoflow-reitti! Flow/
freeride-tyylinen reitti mukautuu 
pyöräilijän taitotason mukaan ja 
tarjoaa ajettavaa niin aloittelijoille 
kuin Bike Park -konkareillekin
Hiihtokeskus Iso-Syötteen rin-
netoiminnasta vastaava Mik-
ko Terentjeff kertoo, että radat 

suunniteltu palvelemaan mahdol-
lisimman monen tasoisia harras-
tajia.

– Ensikertalaiset ja leppoisam-
masta menosta pitävät voivat ko-
keilla laajempia ja tasaisempia ra-
toja, joissa voi nauttia vauhdin 
hurmasta omaan tahtiin. 

– Ammattimenijät ovat hur-
jastelleet huipulta alas 2,5 mi-
nuuttiin, mutta silloin mennään 
jo äärimmäisen kovaa. Aloittelija 
laskee ensimmäiset laskut useim-
miten noin viiteen minuuttiin, 
mutta kun saa päivän aikana var-
muutta, pääsee varmasti jo kol-
men minuutin lähettyville. Tässä 
lajissa myös kehitys on nopeaa, 
Terentjeff lisää.  

Bike Parkin kahdella harjoit-
teluradalla voi tulla vaikka jopolla 
alas, mutta muihin ratoihin Terent-

jeff suosittelee jousitettua pyörää. 
–  Iso-Syötteen vuokraamosta 

voi vuokrata enduro-täysjousto-
pyöriä. Bike Park -paketti sisäl-
tää kaiken tarvittavan hissilipusta 
pyörään ja varusteina oleviin pol-
visuojiin, panssariliiviin sekä ky-
pärään. Pienimmät suojavarusteet 
vuokraamossa ovat 120 cm pit-
kille ajajille, mutta pyöriä ei vielä 
toistaiseksi ole valikoimassa niin 
pienille ajajille.   

Rinnemaaston ja fillarin 
yhdistelmä koukuttaa 

Talvesta tutut ankkurihis-
sit kuljettavat kävijän pyörän kera 
muutamassa minuutissa tunturin 
huipulle. Pyörän kanssa tehtävää 
hissinousua ei Terentjeffin mukaan 
kannata turhaan jännittää, vaikeus-
tasoltaan se vastaa talven hissinou-

sua suksien tai laudan kanssa. 
– Ankkuri laitetaan satulan al-

le tai takapuolen ja pyörän satulan 
väliin, jolloin ankkurin päällä voi 
istua normaalisti. Meillä on aina 
hissimies paikalla opastamassa ja 
auttamassa. 

Tunturin huipulta lähtevällä si-
nisellä pääreitillä on mittaa yli kak-
si kilometriä. Rataan kuuluu vauh-
dikkaita osuuksia ja kallistettuja 
mutkia, se on koko matkan ajalta 
päällystetty maalla tai soralla. 

– Pääreitillä on mukava nautis-
kella isoista mutkista ja katsella, 
miltä hiihtokeskusmaisema näyt-
tää kesällä. Reitin puolivälissä on 
siirtymäreitille osuva kalliopaik-
ka, jonka levennykselle voi pysäh-
tyä ihailemaan maisemia ennen 
vauhdikkaalle lopputaipaleelle 

siirtymistä, Terentjeff vinkkaa. 
Bike Parkin enduro-reitit haas-

tavat ajajaa hyppyreillä ja rinteen 
luonnollista pohjaa sekä kivik-
koa myötäilevillä pätkillä: Snow-
Parkin puolella menevällä endu-
ro-pätkällä pääsee kokemaan muun 
muassa talven hyppyripohjat. 

– Koko elämän rinteissä viih-
tyneenä voin todeta, että tämä on 
ensimmäinen kesälaji, jossa saa 
samanlaisen laskemisen fiiliks-
en ja alamäen vauhdin tuomat 
kicksit. Alamäkipyöräily on ihan 
äärettömän hauskaa!, Terentjeff 
hehkuttaa.

Lisätiedot radoista  
ja aukioloajoista: 
www.isosyote.fi.

Kesällä 2022 
Bike Parkiin 
avataan uusi 

Isoflow-reitti!

Fiilis huipussaan Iso-Syöte Bike Parkissa.

Kahvio, elintarvikkeet, pienrauta- ja taloustavarat, 
matkamuistot ja tekstiilit, käsityötarvikkeet, 

nestekaasun jakelu, Alkon noutopiste, 
veikkaus sekä Pudasjärven apteekin palvelupiste.

Polttoaineautomaatti 24h. 

MONIPUOLINEN MONIPUOLINEN 
KYLÄKAUPPA TUNTUREIDEN KYLÄKAUPPA TUNTUREIDEN 

KUPEESSA!KUPEESSA!
Avoinna  ma-to  10-17
 pe  10-18
 la   10-17
 su  10-15

Syötekyläntie 1263. 0440 322 652
Auki joka päivä. Facebook: Syötekylän Kauppa
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Syötteen kansallis-
puistossa on yli 

120 km merkittyjä 
patikointireittejä!

Silmien eteen 
avautuva metsien 
vihreä meri, vaara-
kuusikoiden sisäänsä 
kätkemä luonto ja 
huikeat mahdollisuudet 
aktiivisiin luonto-
elämyksiin. Tämä 
kaikki löytyy Syötteen 
kansallispuistosta.

Vuonna 2000 perustettu Syötteen 
kansallispuisto on täynnä mahdol-
lisuuksia virkistäytyä kesäisessä 
luonnossa. Hyvin merkityt ja opas-
tetut reitit ohjaavat luonnon rauhaa 
etsivän turvallisesti ja mukavasti 
vaarajonojen erämaahan. Seikkaili-
ja löytää omat poluttomat retkikoh-

teensa ja salaiset luontoelämyksensä 
kansallispuiston kätköistä. 

Luontopolut ovat helppo ja haus-
ka tapa tutustua luontoon koko per-
heen voimin. Naavaparran 3 km 
mittainen luontopolku sopii kul-
jettavaksi isorenkaisilla lastenrat-
taillakin Annintuvalle ja takaisin. 
Maastopyöräilijöille reilu sadan 
kilometrin reittiverkosto risteilee 
Pytkynharjun neulaspoluilta Pitä-
mävaaran teknisiin kuusikoihin. 
Kansallispuisto tarjoaa päiväretkien 
lisäksi mahdollisuuden pidemmil-
lekin vaelluksille. Yöpyminen luon-
non helmassa on mukavaa autio- ja 
vuokratuvissa, ja omaa rauhaa saa 
yöpymällä teltassa tai riippuma-

tossa. Lyhemmät evästauot sujuvat 
leppoisasti lähes joka reitin varrelta 
löytyvällä taukopaikalla. Reitit on 
merkitty maastoon maalimerkein, 
risteyksistä löytyy viitoitus ja kart-
toja voi ostaa vaikkapa luontokes-
kukselta.

Rytivaaran kruununmetsätorppa 
on keskelle kansallispuistoa uudel-
leen rakennettu ainutlaatuinen mu-
seotila, jossa pääsee tutustumaan 
entisajan torpparien ankaraan elä-
mään. Tulevana kesänä juhannuk-
sesta elokuun puoliväliin Rytivaa-
rassa laiduntaa lauma lampaita, 
joita hoitamassa on viikoittain vaih-
tuva lammaspaimen. Lampaita saa 
käydä vapaasti tervehtimässä, kun-

han muistaa kunnioittaa Rytituvas-
sa majoittuvan lammaspaimenen 
yksityisyyttä. 

Kansallispuiston portilla seisova 
Syötteen luontokeskus kutsuu vie-
railijoita hengähdystauolle. Luon-
tokeskuksen näyttelyä ollaan uu-
distamassa, joten se on suljettuna 
elokuun alusta alkaen. Ensi vuonna 
2023 luontokeskuksella aukeaa uusi 
näyttely, joka kantaa nimeä ”Rak-
kaudella luontosi”. Näyttelyssä tul-
laa antamaan ääni luonnolle, joka 
kertoo kävijöillensä oman tarinansa 
Syötteestä. 

Luontokeskuksen Kahvila Kor-
pissa on tarjolla keittolounas, ja li-
säksi tuoreita leivonnaisia sekä eri-

laisia juomia. Välinevuokraamo 
Taigavire toimii myös kahvilan toi-
mesta. Välinevuokraukset hoituvat 
kätevästi internetissä Taigavireen 
sivuilla. 

Syötteen kansallispuisto 
on elämys sinua varten  
– ota se omaksesi! 

Lisätietoja:
Syötteen luontokeskus
puh. 0206 39 6550
syote@metsa.fi

Syötteen kansallispuistossa on kesä kukkeimmillaan.

Huippupolku
1 km, rengasreitti

Tunturihotelli Iso-Syötteen py-
säköintialueelta lähtevä huippu-
polku käy tunturin laella, pala-
ten takaisin hotellille. Kulkiessa 
tunturin huipulle tutustut alueen 
maisemiin, luontoon ja geolo-
giseen historiaan. Reitin varrel-
ta löytyy upeita kuvauspaikkoja 
ja näköalatasanne. Huippupolku 
tarjoaa kauniit maisemat romant-
tiselle iltakävelylle ruskamaise-
missa. Kulkuaika 30 min. 

Teerivaaran kierros
4,5 km, rengasreitti
Teerivaara sopii niin aloitteleval-
le kuin kokeneellekin retkeilijäl-
le, tarjoten vaihtelevia maisemia. 
Kierroksella kuljetaan pitkos-
puita pitkin suon yli ja noustaan 
välillä korkeuksiin ihailemaan 
metsämaisemia. Teerivaaran pie-
nemmällä laella sijaitsevalla uu-
della taukotuvalla on mukava 
pysähtyä nauttimaan eväitä ja ot-
tamaan kuvia upeasta ruskan vä-
rittämästä maisemasta. Kulkuai-
ka 2-4 h. 

Pyhitys
2 km / suunta
Syötteen korkeimmalta vaaralta, 
422 metriä korkealta Pyhityksel-
tä, avautuu upeat erämaamaisemat 
Kostonjärvelle. Pyhitykselle nous-
tessa on varauduttava tiukkaan 
kävelyyn, sillä polku nousee 160 
metriä puolentoista kilometrin mat-
kalla. Vielä satoja vuosia sitten Pyhi-
tys oli metsäsaamelaisten pyhä uh-
ripaikka, josta alueella on muistona 
vaaran rinteellä sijaitsevat pöytäki-
vet. Kulkuaika 2 h. 

Reittivinkit kesän retkille.

Löydä lisää retkeilyreittejä ja polkuja sekä 
tietoa lähtöpisteistä ja pysäköintialueista 
osoitteesta luontoon.fi sekä syote.fi/reitit.
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Syötteen Eräpalvelut 
on tullut tunnetuksi 
huskysafareistaan, 
mutta kesälläkin yritys 
tarjoaa monenlaisia 
elämyksiä. 

Huskytarhalle voi varata vierailu-
najan, jonka aikana oppaat kerto-
vat tarinaa huskyista. Koirille on 
tärkeää, että kesäaikana vieraile-
via ryhmiä kävisi paijaamassa ja 
rapsuttelemassa. Jos kesäsää on 
sopivan viileä voi asiakas saada 
huskyn juoksulenkille kaveriksi. 
Yrityksen kautta on mahdollista 

lähteä seikkailemaan Pärjänjoelle 
river tubingilla. Oppaan johdolla 
edetään virtaavassa vedessä il-
matäytteisellä, yksinistuttavalla 
venosella. Jos koskenlasku tuntuu 
jännittävältä voi melontaa harras-
taa oppaan kanssa joella tai järvel-
lä. Kokeneemmat melojat voivat 
vuokrata varusteita omatoimiseen 
retkeilyyn. Yritys tarjoaa opastet-
tuja patikointiretkiä Syötteen eri 
luontokohteisiin ja kansallispuis-
toon. Kaikki Eräpalveluiden ohjel-
mapalvelut ovat luonnonläheisiä ja 
ympäristöystävällisiä. Naisryhmi-
lle yritys tarjoaa turvesaunailtoja. 

Kaikessa toiminnassaan yritys pyr-
kii ottamaan huomioon asiakkai-
den ja työntekijöiden turvallisuu-
den ja vastuullisuuden luonnossa
liikkumisessa. Sisä- tai ulkoruokai-
luissa käytetään ainoastaan kestä-
viä ja pestäviä ruokailuastioita.
Suunnitelmissa on hankkia Ku-
pilkan valmistamia kuksia, jotka 
tehdään kierrätysmateriaaleista. 
Koiratarhan ja ympäristön siiste-
ydestä pidetään erityistä huolta. 
Tulevaisuuden haaveena on hyö-
dyntää yritystoiminnassa aurin-
koenergiaa.  

Seikkailijoille 
husky- ja 
eräpalveluita. 

Vinkit marja- ja 
sienimetsälle
Korpien kätköissä kasvavat ja kypsyvät punaiset karpalot, kultaiset hil-
lat, herkulliset mustikat ja puolukat. Tarkkasilmäisille Syötteen alue 
tarjoaa myös tatteja ja kantarelleja.  
Metsän aarteita on kiva pysähtyä maistelemaan Syötteen vaellusreitin 
varrelle. Syötteen luontokeskuksen läheisiltä soilta löytyvät parhaat hilla- 
ja karpalopaikat. Makeita mustikoita kasvaa esimerkiksi Kelosyötteen 
mökkialueen lähettyvillä ja punaiset puolukat viihtyvät Pytkynharjun 
maisemissa. 
Toraslammen taipaleen retkeily- ja pyöräilyreitin varrella kuusikon suo-
jissa odottaa suppilovahveroista koostuva aarre. Erityisesti Kärryvaaran 
tienoo on hyvä paikka hypätä hetkeksi pois satulasta.

Syöte on kalastuksellisesti mu-
kava paikka, sillä alueella on niin 
järviä, lampia kuin koskeksi pai-
koittain kuohuvia jokiakin. Voisi 
sanoa, että rannalta kalastaminen 
onnistuu sen kaikissa muodoissa. 

Perhokalastajalle harjuksia ja 
taimenia on tarjolla esimerkiksi 
Iijoesta, joka on yksi Suomen par-
haimpia harjusvesiä. Uistelu sekä 
perinteinen onkiminen tuottavat 
myös hyvin saalista Syötteen vesistä.

Erityisesti Syötteen kansallis-
puistoa halkova Pärjänjoki on 
tunnettu kalavarmuudestaan – 
sille voisi jopa antaa kalatakuun. 
Kuha-apajille pääsee Jaurakkajär-
vellä, Iinattijärvellä ja Pintamo-
järvellä. Hauet, lahnat ja ahvenet 
luuraavat edellisten lisäksi Pudas-
järvessä, Puhosjärvessä, Aittojär-
vessä, Rytinkijärvessä. 

Koko perheen kalastuskohteiksi 
soveltuvat erinomaisesti Syötteen 
lammet, esimerkiksi Kovalampi.

Kalastusluvat kuntoon
Kansallispuiston lammissa on-
kiminen ja pilkkiminen on sallit-
tua jokamiehenoikeudella. Viehe-
luvalla voit kalastaa perholla tai 
vieheellä valtion vesillä. Virtavesis-
sä, kuten Pärjänjoella ja Naamanka-
joella kalastus on luvanvaraista. 

Luvat alueille voi ostaa muun 
muassa Syötteen luontokeskuksel-
ta. Lisäksi valtion kalastonhoito-
maksu pitää olla voimassa.

Kireitä siimoja.
Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Tervetuloa!Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT

Markkinapaikkoja voi 
tiedustella 

Heimo Turunen 
vkkmedia@vkkmedia.fi 

0400 385 281 

pe-la 
8.-9.7.2022
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Romekievari
Legendaarinen rinneravintola kutsuu syömään kesäaktiviteettien lo-
massa. Päivällä löydät listalta monipuolisen menun sekä suolaiset ja ma-
keat. Iltaisin ”Rompassa” istutaan iltaa hyvän seuran ja ruoan merkeissä. 
Ravintola sijaitsee Iso-Syötteen hiihtokeskuksen ytimessä, eturinteiden 
juurella.

   ”Romppa on aina paras!”

Tunturi Pub Iso-Syöte
Iso-Syötteen tunturin juurella sijaitsevan Tunturi Marketin yhteydessä 
toimii virkeä Tunturi Pub. Kesä näyttää hyvältä ja juhannuksesta eteen-
päin pubi on auki koko lomakauden. Arkisin pubin ovet ovat avoinna 
päiväsaikaan ja viikonloppuisin mennään sitten iltaan asti. Pub tarjoaa 
asiakkailleen hyvää ruokaa ja vielä parempaa palvelua. Ruokalista päi-
vittyy kesäksi hiukan, mutta pubin klassikkoherkut löydät sieltä var-
masti.    ”Loistava palvelu, leppoisa tunnelma ja hyvät pitsat!”

Näköalaravintola Puro
Pikku-Syötteen näläntappoase on hotellin oma näköalaravintola Puro, 
joka tarjoaa monipuolisia makuelämyksiä ja maisemia. Tarjolla on päi-
vittäin vaihtuva kotiruokalounas, päivällinen sekä pizza- ja snack-listat. 
Ravintolassa hyödynnetään kauden kasviksia sekä mahdollisuuksien 
mukaan lähellä tuotettua lihaa. 

  ”Hyvät ruoat ja ystävällinen palvelu. Vierailemme toistekin!”

Ravintola Bistoria
KIDE Hotellin yhteydessä toimiva ravintola Bistoria tarjoaa herkullisia 
annoksia italialaisittain. Bistoria on avoinna vuoden jokaisena päivänä 
tarjoillen aamiaista, lounasta, kahvilatuotteita ja illallista. 

   ”Ihana paikka pitää taukoa retkeilyn lomassa.”

Pytky Cafe & Parttio Bistro
Naamankajärven rannalla sijaitseva Pytky Cafe on monen retkeilijän 
suosikkipaikka, jonka keittolounas ja munkit todella herauttavat vedet 
kielelle. Rannan puoleisella terassilla on mukava nauttia Pytkyn herk-
kuja auringon lämmittäessä. Pytky Cafe & Parttio Bistro tarjoaa myös 
monipuolisia catering-palveluja.

  ”Ihanat leivonnaiset ja kätevästi reittien varrella.”

Pöytä katettuna 
vieraillemme.
Tunturin herkkuja on tarjolla moneen eri makuun ja hetkeen. 

Ravintola Hilltop
Tunturihotelli Iso-Syötteellä on upea näköalaravintola, josta voi ihailla poh-
joisen taivaan ihmeitä ja nauttia pohjoisen puhtaita makuja. Hirrestä val-
mistetun tilan sydämenä toimii suuri avokeittiö ja hehkuva hiiligrilli. 
Tunnelmallinen miljöö upeine maisemineen kruunaa ruokailun. Hotellin 
terassi näköaloineen on kirjaimellisesti tavallisuuden yläpuolella.

  ”Todella herkullista ruokaa, ihastuttava tunnelma ja upeat 
näköalat”

Luonnon 
omat 
ruoka-
paikat.
Syötteen retkeilyreittiverkosto 
on täynnä hienoja ruokapaik-
koja. Näissä kohteissa valitset ja 
valmistat mieleisesi menun ihan 
itse.

 
Perinteiset makkarat maistu-

vat aina, mutta herkulliset pas-
tat, nuotiopizzat tai folioon kää-
rityt kasvikset ovat tunturissa 
kovaa valuuttaa. Kruunaat ruo-
kailun paistamalla jälkiruoaksi 
aidot nuotioletut tai tikkupullat.

 
Syötteellä luonnon ruoka-

paikkavaihtoehdoista löytyy 
niin tulentekopaikkoja, laavuja 
kuin päivä- ja yötupia. Tarkem-
mat sijainnit ja varustukset löy-
dät osoitteesta syote.fi.

 
Huom! 
Metsäpalovaaran 
aikaan on lupa käyttää 
vain hormillisia 
tulisijoja.
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Syötteellä on kaikki mitä tarvitsen.
- Syötteellä sielu lepää 
ja aika pysähtyy. Siellä 
vietetty aika ei ole 
arjesta pois vaan se 
menee pankkiin.

Näin kertoo Syötteen luontoon 
ihastunut puhuja ja juontaja Lauri 
Salovaara. Hän on omistanut The 
View näköalahuoneiston vuodesta 
2016 lähtien, joka on Tunturihotel-

li Iso-Syötteen alapuolella sijaitseva 
näköalahuoneisto.

- Mökin hankkiminen Syöt-
teeltä oli ihan tietoinen päätös, 
vertailin eri kohteita ja totesin, 
että Syötteellä on kaikki mitä mi-
nä tarvitsen. Yksi tärkeimmis-
tä on tietenkin ajomatka Oulus-
ta. Syötteellä on helppo käydä 
useammin, siinä missä Rukalle 
menijät ovat Syötteen kohdalla 

vasta puolimatkassa.
Tänä keväänä hän hankki toi-

senkin mökin Syötteeltä: Pytkyn-
harjussa sijaitseva 70 neliön han-
kamökki, jossa on 20 neliön parvi 
sekä ulkoporeallas.

- Uusi mökki on päättyvän ku-
jan viimeinen ja tontilta avautuu 
kahteen suuntaan uskomattomat 
metsäreitit. Mökille sopii tulla 
myös lemmikkien kanssa, ja sitä 

onkin kiitelty, sillä harvoissa eläi-
nystävällisissä majoituskohteissa 
on ulkoporeallasta.

Syötteen alue on ollut Salovaa-
ralle tuttu lapsuudestaan saakka, 
jolloin hän kävi perheineen joka 
viikonloppu laskettelemassa.

- Nykyään voin opettaa omat 
lapset laskemaan täällä, ja paik-
ka on tärkeä koko perheelle. Oma 
mökki on hirveän tärkeä hengäh-

dyspaikka arjen keskellä.
Omien mökkireissujensa ulko-

puolella Salovaaran Syötteen koh-
teet sekä hänen Oulujokivarressa 
sijaitseva mökkinsä ovat vuokrat-
tavissa Airbnb-palvelun kautta. 
Kävijöitä on ollut monista maista, 
Kanadaa ja Hongkongia myöten.

MÖKIN OMISTAJA LAURI SALOVAARA:

Tarjoamme 
yksityisteiden

tiekunnille 
TIEISÄNNÖINTI-

PALVELUITA
Tarkempaa tietoa 

palveluista
verkkosivuillamme 

osoitteessa
www.rtinfra.fi

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous.

Ritva Kinnula, 
p. 0400 151 394, 
ritva@rtinfra.fi

Sivakkatie 11, 93100 Pudasjärvi

P. Outila Oy

KIIPEILEVÄ METSURI 
TEKEE 

PIHAPUIDEN 
KAATOJA
Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

Puh. 0400 208 565

Mukavat ulkoporealtaalliset mökit!

Kettumäki OyKettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiMaa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettunaitse haettuna tai toimitettuna

••  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
••  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•• Hiekoitushiekka.
•• Maa-ainekset.

Puh. 0400 960 829/Mika
toimisto@kettumaki.fi
www.kettumaki.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa 
maa-ainekset rakentamiseen!
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Unohtumattomia 
elämyksiä tunturin 
huipulla.

TUNTURIHOTELLI 
ISO-SYÖTE
• Hotellihuoneita 20 kpl
• Star Superior -huoneet 12 kpl 
• Aurora-sviitit 10 kpl
• Kotkanpesä-sviitti
• Feeniks-sviitti 
• Karhunpesä-sviitti 
• Kelomökkejä 20 kpl
• Tunturimökkejä 16 kpl
• Pyörävuokraamo
• Arctic Spa -kylpylä
• Ravintola Hilltop
• Skywalk-kattoterassi
• Safarit

Tutustu ja varaa:
www.hotelli-isosyote.fi

ETSIMME 
HOTELLI-
TESTAAJIA

Hae 30.6. mennessä
hotelli-isosyote.fi/ 

hotellitestaaja

Tunturihotelli Iso-Syöte 
tarjoaa elämyksellistä 
majoitusta Suomen 
eteläisimmän tunturin 
huipulla.

Uusi uljas Tunturihotelli Iso-Syö-
te kutsuu unelmien lomalle luon-
non keskelle, tarjoten uudet ja 
upeat puitteet sekä laajan kirjon 
elämyksiä. 

Tunturihotelli Iso-Syötteen uu-
det  huoneet tarjoavat ikimuistoisia 
ja kiireettömiä lomakokemuksia. 
Hotellin sviittivalikoima hipoo 
täydellisyyttä. Kotkanpesä-sviitti 
ja Aurora-sviitit saivat rinnalleen 
upouudet Feeniks- ja Karhunpe-
sä-sviitit. Hotellin huonevalikoi-
ma kasvoi vielä 12:lla Star Superi-
or -huoneella. Arctic Spa -kylpylä 
kutsuu aktiivisen päivän jälkeen 
rentoutumaan ja hemmottele-
maan kaikkia aisteja.

Uljas kolmikerroksinen hotel-
lirakennus myötäilee kauniisti 
tunturimaastoa. Rakennuksesta 
löytyy majoituksen lisäksi muun 
muassa 200-paikkainen näköala-
ravintola Hilltop ja tilava lounge, 

jossa loimuaa suuri avotakka. 
Hotellin katolla sijaitsee upea 
Skywalk-kattoterassi, josta avau-
tuu näkymä tunturimaisemiin.

Pohjoinen luonto, suomalainen 
design sekä ympäristöystävälli-
syys ovat vahvasti läsnä uusitun 
hotellin sisustuksessa. Huonei-
den maanläheisen sisustuksen 
kruunaa esteetön näkymä tuntu-
rimaisemaan. Materiaalien pai-
kallisuus ja ekologisuus on nos-
tettu tärkeään arvoon uudessa 
rakennuksessa. Hotellin suunnit-
telussa ja rakentamisessa on käy-
tetty paljon paikallista osaamista. 
Pudasjärveläinen puunrakenta-
miseen erikoistunut arkkitehti ja 
muotoilija Asko Lax on toiminut 
hotellin pääsuunnittelija. Hotel-
lin ainutlaatuisesta ja uniikista 
sisustuksesta on puolestaan vas-
tannut sisustusarkkitehti Tatu 
Ahlroos. 

Tunturihotelli Iso-Syötteellä 
on Green DQS -sertifikaatti, joka 
kertoo sen olevan sitoutunut teke-
mään enemmän työtä ympäris-
tön eteen kuin laki tai määräykset 
edellyttävät. Green DQS -sertifi-

kaatin saaneessa yrityksessä kiin-
nitetään huomiota muun muassa 
energiankulutukseen, veden käyt-
töön, kierrätykseen sekä palvelui-
den ekologisuuteen.

Tunturihotelli Iso-Syöte ei ole 
vain paikka, jossa yövytään. Se 
on paikka, jossa koetaan uusia ja 
ainutlaatuisia elämyksiä upean 
luonnon keskellä. 

PÄIVÄRETKET OULUSTA SYÖTTEELLE
lauantaisin 2.7.-6.8.2022

KYSY MYÖS TILAUSAJOT!

saagatravel.fi | 08 655 5100 | myynti@saagatravel.fi

Tapahtumat, reitit  
ja palveluhakemisto.
syote.fi
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Iso-Syötteen juurella 
sijaitsevan KIDE 
Hotellin jokainen 
yksityiskohta 
on suunniteltu 
palvelemaan erityisesti 
aktiivisia lomailijoita.

KIDE Hotellissa pääsee retkipäivän 
päätteeksi heittäytymään Unikul-
man muh keaan ja laadukkaaseen 
sänkyyn. Tilavat 26 m² huoneet 
ovat kahden hengen huoneita, 
joissa on lisävuodemahdollisuus. 
Osa huoneista on väliovella yhdis-
tettäviä, ja myös koirakaverit ovat 

Aktiivisen reissaajan hotelli. 
tervetulleita hotelliin. 

Retkitavarat ja -varusteet saa su-
jautettua tilanteesta riippuen joko 
sänkyjen alta löytyviin säilytysti-
loihin tai kuivauskaapin lämpöön. 
Jokaisessa huoneessa on lisäk-
si hyvin varustettu keittiö, jonka 
yhdistelmäuunissa voi lämmittää 
ruoan tai paistaa vaikka pannu-
kakun! Syysiltojen ihailu onnistuu 
suoraan omalta parvekkeelta.

Sporttilomalaisille hotellista 
löytyy yli 200 m² salitilaa: moder-
nein välinein varustettu kuntosali 
ja toiminnalliseen treeniin suun-
nattu alue. Hotellin asukkaiden 

KIDE HOTELLI
• 60 tilavaa huonetta
• Aamiainen, saunaosaston käyt-

tö ja wifi sisältyvät huonehintaan
• Oma parkkipaikka jokaista huo-

netta kohden
• Sisäyhteys LumiAreenaan ja ra-

vintolaan; täydellinen ympäristö 
yritysten elämyskokouksille

Tutustu ja varaa: 
www.hotellikide.fi

käytössä olevat saunat lämpiävät 
päivittäin.

Keskeinen sijainti takaa helpon 
pääsyn alueen pyöräily- sekä vael-
lusreiteille. Jos mukana on oma 
pyörä, sen voi jättää turvallisin 
mielin hotellin lukittuun väline-
varastoon. 

Turvallista lomailua
omassa rauhassa
KIDE Hotellissa asiakas siirtyy 
itsenäisesti odottamiensa loma-
elämysten pariin: kirjautuminen 
sisään ja ulos hotellista hoidetaan 
check-in automaatin kautta. 

Täysin omassa rauhassa metsä-
maisemista voi nauttia kivenhei-
ton päässä hotellilta sijaitsevissa 
Kuuru Tunturilaakso sviiteissä. 
Valtavilla ikkunoilla ja lämmite-
tyllä lasikatolla varustetuissa svii-
teissä luksus ja tunturiluonnon 
rauha yhdistyvät upealla tavalla. 

Oma rauha ei kuitenkaan tar-
koita eristäytymistä – päinvastoin, 
KIDE Hotelli sijaitsee Syötteen 
keskeisimmällä paikalla palvelui-
den äärellä.

Iso-Syötteen 
tunturin juurella, 
tunturialueen ytimessä, 
LumiAreenan tiloissa 
sijaitseva Syötteen 
keskusvaraamo 
on monipuolinen 
palvelujen välittäjä 
Syötteellä. 

Repertuaariin kuuluu alueen laa-
jin ja monipuolisin majoitusva-
likoima, majoituskohteiden sii-
vous-, huolto- ja avainpalvelu sekä 
alueen virallisena infopisteenä 
toimiminen. Lisäksi keskusva-
raamosta voi varata erilaisia ak-
tiviteetteja, esimerkiksi ohjatun 
fatbike-retken, varata Karsikko-
lammen savusaunavuoron, pääs-

tä kokeilemaan rivertubingia Pär-
jänjoella tai opetella melomaan 
kajakilla. Keskusvaraamon toi-
misto palvelee kesällä matkaili-
joita arkisin klo 9-17. Ainoastaan 
juhannusaattona toimisto on sul-
jettu.

Koko Syötteen alue on muka-
na kestävän kehityksen Sustai-
nable Travel Finland -ohjelmas-
sa ja Syötteen keskusvaraamo on 
omalta osaltaan edistämässä kes-
tävää matkailua. ”Yritämme pie-
nillä, arkipäiväisillä asioilla tehdä 
vastuullisia ympäristötekoja. Toi-
mistostamme löytyy roskien la-
jitteluastiat ja pyrimme olemaan 
paperiton toimisto”, kertoo koh-
devastaava Tiina Saarela. Mat-

kailijoille keskusvaraamo antaa 
vinkkejä kestävän kehityksen tii-
moilta, erityisesti veden ja sähkön 
säästämiseksi majoituskohteissa.

Kesäinen Syöte  tarjoaa 
upeita elämyksiä. 
Tervetuloa 
vieraaksemme!
Tutustu ja varaa: www.syote.net

Syötteen keskusvaraamo 
palvelee kesälläkin.

Hotelin vieressä
Iso-Syötteen 

Luppovedellä on 
mukava pulahtaa 
uimaan pyörälen-

kin päätteksi.
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Pikku-Syötteen 
nuorisokeskuksella 
on vankka kokemus 
lasten ja nuorten 
leiritoiminnasta. 
Erilaisia leirejä on yli 
20 vuoden aikana 
järjestetty tuhansia. 
Monet urheiluseurat 
ja seurakunnat tuovat 
nuorensa Pikku-
Syötteen maisemiin. 

Tulevana kesänäkin useat seu-
rakunnat järjestävät rippikoulu-
leirejä nuorisokeskuksen upeissa 
puitteissa. On tilaa oppitunneil-
le, liikunnalle ja majoittumiselle. 
Kesän ohjelmatarjonnasta löytyy 

alakouluikäisille lapsille avoimia 
kahden yön leirejä sekä yksi nuor-
ten ja yksi perheiden leiri. Pik-
ku-Syötteellä järjestetään lapsil-
le kesän aikana neljä kertaa niin 
sanottu päiväleiri, joka sisältää 
ruokailut ja ohjelman. Tarkempia 
tietoja leireistä löytyy www.pik-
kusyote.fi-sivuilta.

Nuorisokeskuksen keittiö pitää 
huolen siitä, että energiaa riittää 
päivän touhuihin. Sadesääkään ei 
ole este toiminnallisuudelle. Toi-
mivat sisätilat antavat mahdolli-
suuksia seinäkiipeilyyn, tähtien 
tarkkailuun, pakohuoneesta sel-
viytymiseen tai jousiammuntaan. 
Nuorisokeskus tarjoaa majoitus- 
ja ruokapalveluita läpi kesän nor-

maalien aukioloaikojen puitteis-
sa. Heinäkuussa nuorisokeskus 
on kiinni 18-27.7 huoltotöiden ta-
kia. Lähtökohtaisesti nuorikeskus 
ja ravintola ovat avoinna aamusta 
iltaan. Heinä-elokuulle on tulossa 
viikko-ohjelma, johon kuka vain 
voi osallistua. Ohjelmassa on päi-
väretkiä lähikohteisiin ja Rytivaa-
raan. Metsävoimaa-retki suuntau-
tuu Pikku-Syötteen huipulle, jossa 
tehdään rentoutumis- ja aistihar-
joituksia. Pikku-Syötteen nettisi-
vuja seuraamalla pääsee jyvälle, 
millainen Juhannusruoka-tilai-
suus on tulossa.

Tutustu ja varaa: 
www.pikkusyote.fi

Pikku-Syötteen 
nuorisokeskus tarjoaa 

tekemistä nuorille. 

Syöte Rent & Safaris tarjoaa niin 
sisäliikunta kuin ulkoaktiviteet-
tejä lomailijoille, ryhmille, yri-
tyksille sekä yhteisöille Syötteen 
upeissa maisemissa. Vuokraamon 
valikoimista löytyy välineitä mo-
neen menoon. Vuokraamosta löy-
tyy noin 40 maastopyörää, joten 
isommatkin ryhmät pääsevät hel-
posti tutustumaan Syötteen maas-
toihin. FatBike pyöristä voi valita 
niin perus kuin sähköavusteisen 

pyörämallin. Syötteeltä löytyykin 
monipuolisesti eritasoisia pyöräi-
lyreittejä muun muassa kansallis-
puistosta kuin myös Iso-Syötteen 
sekä Pikku-Syötteen tuntumasta 
tai vähän kauempaakin. Kesän 
uutuuksina Syöte Rent & Safaris 
tarjoaa tienliikenteeseen soveltu-
via mönkijöitä. Näillä kaksipaik-
kaisilla mönkijöillä on helppo tu-
tustua tunturialueen eri kohteisiin 
sekä ympäristössä kiemurteleviin 

teihin. Kuuman kesän vesiretkil-
le vuokraamosta löytyy lisäksi 
Sup-lautoja, joilla pääsee helposti 
suppailemaan lähivesistöihin tai 
ne voi ottaa helposti mukaan pi-
temmillekin retkille. Sisäliikuntaa 
kaipaaville vuokraamo kautta on 
varattavissa myös LumiAreenan 
salin sisäliikunta mahdollisuudet. 
Aktiviteeteiksi voi valita muun 
muassa sulkapallon, sählyn, len-
topallon, tenniksen tai vaikkapa 

omatoimisen jumpan. Vuokratta-
vana on myös eri sisäpelivälineitä 
eli omien sisäpelivälineiden puut-
tuminen ei estä liikunta tuokiota.

Henkilökuntamme tavoittaa Lu-
miAreenalla sijaitsevasta vuokraa-
mostamme kello 10-17.30 välillä. 
Lisäksi käytettävänä on helppotoi-
minen Online-varausjärjestelmä. 
Järjestelmän avulla voi tehdä käte-
västi välinevuokraukset viikon jo-

kaisena päivänä ja mihin vuorokau-
den aikaan vaan. Välineet voi varata 
haluttuun ajankohtaan ja samalla 
hoituu myös varauksen maksu. Vä-
lineiden nouto onnistuu suoraan 
vuokraamoltamme tai vuokraamon 
aukioloaikojen ulkopuolella omatoi-
mipalveluna. Omatoimipalvelu on 
asiakkaiden käytössä viikon jokai-
sena päivänä kello 8-22.

syoterentsafaris.fi

Kaisu Tuohiluoto, Teija Sarajärvi ja Kati Alatalo toivottavat kesän 
leiriläiset ja matkailijat tervetulleeksi Pikku-Syötteelle.

Syöte Rent & Safaris.
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Iso-Syötteen juurella 
sijaitsevan KIDE 
Hotellin jokainen 
yksityiskohta 
on suunniteltu 
palvelemaan erityisesti 
aktiivisia lomailijoita.

KIDE Hotellissa pääsee retkipäivän 
päätteeksi heittäytymään Unikul-
man muh keaan ja laadukkaaseen 
sänkyyn. Tilavat 26 m² huoneet 
ovat kahden hengen huoneita, 
joissa on lisävuodemahdollisuus. 
Osa huoneista on väliovella yhdis-
tettäviä, ja myös koirakaverit ovat 

Aktiivisen reissaajan hotelli. 
tervetulleita hotelliin. 

Retkitavarat ja -varusteet saa su-
jautettua tilanteesta riippuen joko 
sänkyjen alta löytyviin säilytysti-
loihin tai kuivauskaapin lämpöön. 
Jokaisessa huoneessa on lisäk-
si hyvin varustettu keittiö, jonka 
yhdistelmäuunissa voi lämmittää 
ruoan tai paistaa vaikka pannu-
kakun! Syysiltojen ihailu onnistuu 
suoraan omalta parvekkeelta.

Sporttilomalaisille hotellista 
löytyy yli 200 m² salitilaa: moder-
nein välinein varustettu kuntosali 
ja toiminnalliseen treeniin suun-
nattu alue. Hotellin asukkaiden 

KIDE HOTELLI
• 60 tilavaa huonetta
• Aamiainen, saunaosaston käyt-

tö ja wifi sisältyvät huonehintaan
• Oma parkkipaikka jokaista huo-

netta kohden
• Sisäyhteys LumiAreenaan ja ra-

vintolaan; täydellinen ympäristö 
yritysten elämyskokouksille

Tutustu ja varaa: 
www.hotellikide.fi

käytössä olevat saunat lämpiävät 
päivittäin.

Keskeinen sijainti takaa helpon 
pääsyn alueen pyöräily- sekä vael-
lusreiteille. Jos mukana on oma 
pyörä, sen voi jättää turvallisin 
mielin hotellin lukittuun väline-
varastoon. 

Turvallista lomailua
omassa rauhassa
KIDE Hotellissa asiakas siirtyy 
itsenäisesti odottamiensa loma-
elämysten pariin: kirjautuminen 
sisään ja ulos hotellista hoidetaan 
check-in automaatin kautta. 

Täysin omassa rauhassa metsä-
maisemista voi nauttia kivenhei-
ton päässä hotellilta sijaitsevissa 
Kuuru Tunturilaakso sviiteissä. 
Valtavilla ikkunoilla ja lämmite-
tyllä lasikatolla varustetuissa svii-
teissä luksus ja tunturiluonnon 
rauha yhdistyvät upealla tavalla. 

Oma rauha ei kuitenkaan tar-
koita eristäytymistä – päinvastoin, 
KIDE Hotelli sijaitsee Syötteen 
keskeisimmällä paikalla palvelui-
den äärellä.

Iso-Syötteen 
tunturin juurella, 
tunturialueen ytimessä, 
LumiAreenan tiloissa 
sijaitseva Syötteen 
keskusvaraamo 
on monipuolinen 
palvelujen välittäjä 
Syötteellä. 

Repertuaariin kuuluu alueen laa-
jin ja monipuolisin majoitusva-
likoima, majoituskohteiden sii-
vous-, huolto- ja avainpalvelu sekä 
alueen virallisena infopisteenä 
toimiminen. Lisäksi keskusva-
raamosta voi varata erilaisia ak-
tiviteetteja, esimerkiksi ohjatun 
fatbike-retken, varata Karsikko-
lammen savusaunavuoron, pääs-

tä kokeilemaan rivertubingia Pär-
jänjoella tai opetella melomaan 
kajakilla. Keskusvaraamon toi-
misto palvelee kesällä matkaili-
joita arkisin klo 9-17. Ainoastaan 
juhannusaattona toimisto on sul-
jettu.

Koko Syötteen alue on muka-
na kestävän kehityksen Sustai-
nable Travel Finland -ohjelmas-
sa ja Syötteen keskusvaraamo on 
omalta osaltaan edistämässä kes-
tävää matkailua. ”Yritämme pie-
nillä, arkipäiväisillä asioilla tehdä 
vastuullisia ympäristötekoja. Toi-
mistostamme löytyy roskien la-
jitteluastiat ja pyrimme olemaan 
paperiton toimisto”, kertoo koh-
devastaava Tiina Saarela. Mat-

kailijoille keskusvaraamo antaa 
vinkkejä kestävän kehityksen tii-
moilta, erityisesti veden ja sähkön 
säästämiseksi majoituskohteissa.

Kesäinen Syöte  tarjoaa 
upeita elämyksiä. 
Tervetuloa 
vieraaksemme!
Tutustu ja varaa: www.syote.net

Syötteen keskusvaraamo 
palvelee kesälläkin.

Hotelin vieressä
Iso-Syötteen 

Luppovedellä on 
mukava pulahtaa 
uimaan pyörälen-

kin päätteksi.
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Pikku-Syötteen 
nuorisokeskuksella 
on vankka kokemus 
lasten ja nuorten 
leiritoiminnasta. 
Erilaisia leirejä on yli 
20 vuoden aikana 
järjestetty tuhansia. 
Monet urheiluseurat 
ja seurakunnat tuovat 
nuorensa Pikku-
Syötteen maisemiin. 

Tulevana kesänäkin useat seu-
rakunnat järjestävät rippikoulu-
leirejä nuorisokeskuksen upeissa 
puitteissa. On tilaa oppitunneil-
le, liikunnalle ja majoittumiselle. 
Kesän ohjelmatarjonnasta löytyy 

alakouluikäisille lapsille avoimia 
kahden yön leirejä sekä yksi nuor-
ten ja yksi perheiden leiri. Pik-
ku-Syötteellä järjestetään lapsil-
le kesän aikana neljä kertaa niin 
sanottu päiväleiri, joka sisältää 
ruokailut ja ohjelman. Tarkempia 
tietoja leireistä löytyy www.pik-
kusyote.fi-sivuilta.

Nuorisokeskuksen keittiö pitää 
huolen siitä, että energiaa riittää 
päivän touhuihin. Sadesääkään ei 
ole este toiminnallisuudelle. Toi-
mivat sisätilat antavat mahdolli-
suuksia seinäkiipeilyyn, tähtien 
tarkkailuun, pakohuoneesta sel-
viytymiseen tai jousiammuntaan. 
Nuorisokeskus tarjoaa majoitus- 
ja ruokapalveluita läpi kesän nor-

maalien aukioloaikojen puitteis-
sa. Heinäkuussa nuorisokeskus 
on kiinni 18-27.7 huoltotöiden ta-
kia. Lähtökohtaisesti nuorikeskus 
ja ravintola ovat avoinna aamusta 
iltaan. Heinä-elokuulle on tulossa 
viikko-ohjelma, johon kuka vain 
voi osallistua. Ohjelmassa on päi-
väretkiä lähikohteisiin ja Rytivaa-
raan. Metsävoimaa-retki suuntau-
tuu Pikku-Syötteen huipulle, jossa 
tehdään rentoutumis- ja aistihar-
joituksia. Pikku-Syötteen nettisi-
vuja seuraamalla pääsee jyvälle, 
millainen Juhannusruoka-tilai-
suus on tulossa.

Tutustu ja varaa: 
www.pikkusyote.fi

Pikku-Syötteen 
nuorisokeskus tarjoaa 

tekemistä nuorille. 

Syöte Rent & Safaris tarjoaa niin 
sisäliikunta kuin ulkoaktiviteet-
tejä lomailijoille, ryhmille, yri-
tyksille sekä yhteisöille Syötteen 
upeissa maisemissa. Vuokraamon 
valikoimista löytyy välineitä mo-
neen menoon. Vuokraamosta löy-
tyy noin 40 maastopyörää, joten 
isommatkin ryhmät pääsevät hel-
posti tutustumaan Syötteen maas-
toihin. FatBike pyöristä voi valita 
niin perus kuin sähköavusteisen 

pyörämallin. Syötteeltä löytyykin 
monipuolisesti eritasoisia pyöräi-
lyreittejä muun muassa kansallis-
puistosta kuin myös Iso-Syötteen 
sekä Pikku-Syötteen tuntumasta 
tai vähän kauempaakin. Kesän 
uutuuksina Syöte Rent & Safaris 
tarjoaa tienliikenteeseen soveltu-
via mönkijöitä. Näillä kaksipaik-
kaisilla mönkijöillä on helppo tu-
tustua tunturialueen eri kohteisiin 
sekä ympäristössä kiemurteleviin 

teihin. Kuuman kesän vesiretkil-
le vuokraamosta löytyy lisäksi 
Sup-lautoja, joilla pääsee helposti 
suppailemaan lähivesistöihin tai 
ne voi ottaa helposti mukaan pi-
temmillekin retkille. Sisäliikuntaa 
kaipaaville vuokraamo kautta on 
varattavissa myös LumiAreenan 
salin sisäliikunta mahdollisuudet. 
Aktiviteeteiksi voi valita muun 
muassa sulkapallon, sählyn, len-
topallon, tenniksen tai vaikkapa 

omatoimisen jumpan. Vuokratta-
vana on myös eri sisäpelivälineitä 
eli omien sisäpelivälineiden puut-
tuminen ei estä liikunta tuokiota.

Henkilökuntamme tavoittaa Lu-
miAreenalla sijaitsevasta vuokraa-
mostamme kello 10-17.30 välillä. 
Lisäksi käytettävänä on helppotoi-
minen Online-varausjärjestelmä. 
Järjestelmän avulla voi tehdä käte-
västi välinevuokraukset viikon jo-

kaisena päivänä ja mihin vuorokau-
den aikaan vaan. Välineet voi varata 
haluttuun ajankohtaan ja samalla 
hoituu myös varauksen maksu. Vä-
lineiden nouto onnistuu suoraan 
vuokraamoltamme tai vuokraamon 
aukioloaikojen ulkopuolella omatoi-
mipalveluna. Omatoimipalvelu on 
asiakkaiden käytössä viikon jokai-
sena päivänä kello 8-22.

syoterentsafaris.fi

Kaisu Tuohiluoto, Teija Sarajärvi ja Kati Alatalo toivottavat kesän 
leiriläiset ja matkailijat tervetulleeksi Pikku-Syötteelle.

Syöte Rent & Safaris.
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Saaga Travel tuo matkailijat päiväretkille.

Pohjolan Rengastie – Suomi pienoiskoossa.

Autottomalle 
matkailijalle hyviä 
uutisia: Saaga Travel 
toteuttaa myös kesällä 
2022 päiväretkiä 
Oulusta Pohjolan 
rengastien kohteisiin – 
myös Syötteelle.

Syötteellä on monipuoliset mah-
dollisuudet luonnosta nauttimi-
seen ja halutessaan perillä voidaan 
tehdä bussilla nähtävyyskierros.

- Tänä vuonna suunnittelim-
me kesän Syötebussin aikataulun 
niin, että hissipyöräilyn kokeile-

misesta kiinnostuneet ehtivät bus-
silla juuri sopivasti Bike Park tu-
tuksi -kurssille, kertoo Johanna 
Salmela Saaga Travelilta.

Maisemien katsomisesta kiin-
nostuneelle luontonautiskelijalle 
Salmela suosittelee aamupäivälle 
Syötteen luontokeskukselta läh-
tevän Teerivaaran kierroksen pa-
tikointia, jonka jälkeen bussilla 
voi siirtyä Iso-Syötteen tunturin 
huipulle, mistä löytyy kilomet-
rin mittainen Huippupolku. Lou-
nastaa voi luontokeskuksella ja 
iltapäivällä voi nauttia vielä vir-
vokkeet Hotelli Iso-Syötteen pa-

noraamakahvilassa. 
Maastopyöräilystä kiinnostu-

neille Salmela suosittelee 19 kilo-
metrin pituista Syötteen kierrosta, 
jonka varrella voi pitää evästauon 
tai pulahtaa uimaan. Alueelta voi 
vuokrata erilaisia polkupyöriä, tai 
lisämaksusta mukaan saa oman 
pyöränsä.

- Pilotoimme retkibusseja en-
simmäisen kerran viime kesä-
nä. Saimme niistä hyvää oppia ja 
palautetta. Monet Oulun seudun 
kohteet ovat vaikeasti saavutetta-
vissa ilman omaa autoa. On myös 
kestävän matkailun mukaista 

suosia joukkoliikennettä.
Viikko-ohjelman retket toteute-

taan 28.6.-7.8.2022 takuulähtöinä, 
ilman minimiosallistujamäärää. 
Syötteen retket tehdään lauan-
taisin, lähtöpaikka löytyy Oulun 
kauppatorin kupeesta Kaarlenväy-
lältä. 

Vastuullisuus Saaga 
Travelissa
- Vastuullisuusteot ovat hyvin si-

säänrakennettuja yrityksen toi-
mintaan, mutta yritys on myös 
mukana vastuullisen matkailun 
kehittämisohjelmassa

• Joukkoliikenne on aina vastuul-
linen valinta

• Ajetaan taloudellisesti, polttoai-
netta säästäen

• Palvelut ja tuotteet hankitaan 
paikallisesti

• Turvallisuus: kuljettajat ovat 
koulutettuja

• Vähennetään jätettä
• Autojen päästöluokkiin kiinni-

tetään huomiota

Lisätietoja: 
saagatravel.fi/
matkakauppa

Viime vuoden 
kesäkuussa avattiin 
Pohjolan Rengastie, 
joka on Oulun 
seudun yhteinen 
uusi kiertomatka, 
jonka avulla alueen 
matkakohteita ja 
aktiviteetteja tehdään 
tunnetuksi koko 
kotimaassa sekä 
ulkomailla.

Pohjolan Rengastien taustalla 
toimii yhteismarkkinointiyhtiö 
Oulun Matkailu Oy, jonka toi-
mitusjohtaja Yrjötapio ”Y.t.” Ki-
visaari on tyytyväinen ensim-

mäisen vuoden saavutuksiin:
- Rengastien alueella tehtiin 

historian parhaat matkailutulok-
set viime vuonna, mistä ei koko-
naan voi kiittää Rengastietä, vaan 
pandemiasta seurannutta koti-
maan matkailubuumia.

- Alueella on valtavasti potenti-
aalia. Vain 2,5 tunnin ajomatkan 
etäisyydellä Oulun lentokentästä 
löytyy maantieteellisesti uniikke-
ja alueita ja monipuolisesti nähtä-
vää: jokisuistoa, Perämeren ran-
nikkoa, jääkauden muovaamaa 
luontoa ja Suomen eteläisin tuntu-
rialue. Ikään kuin Suomi pienois-
koossa! Ulkomaille markkinoim-
mekin aluetta sanoin New Way to 

discover Finland (uusi tapa kokea 
Suomi).

Rengastien koko pituus on noin 
900 kilometriä ja se kattaa yhdek-
sän eri matkailualuetta Oulun 
seudulla: Oulun kaupunki, Syöte, 
Rokua Geopark, Kalajoki, Raahe, 
Liminka, Kempele, Ii ja Hailuoto.

- Syöte on erinomainen kohde 
rengastien alueella luontonsa, ul-
koilumahdollisuuksien ja majoi-
tuskapasiteettinsa ansiosta. Ou-
lun tapahtumakesä ja kaupungin 
kulttuuritarjonta tarjoaa hyvää 
vastapainoa luontoelämyksille ja 
näiden alueiden tarjonnat ruokki-
vat toisiaan.
pohjolanrengastie.fi
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Pääsyliput, majoitus ja aktiviteetit: store.ranuazoo.com
ROVANIEMENTIE 29, 97700 RANUA  |  +358 40 517 7436  |  RANUAZOO.COM

ELÄINPUISTO
Avoinna päivittäin 
 1.6. alkaen 10-18

MAJOITUS
Lasi-iglut • camping 

• lomahuvilat

RUOKAA & 
PUUHAA

kaikenikäisille

Kesäloma Ranualla
Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Juhannusaatto klo 8 - 15, Juhannuspäivä klo 12 - 17 

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, 
p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

- Käyntikortit - Esitteet
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 

ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
P. 08 8161724, 0400 559393
posti@pelkosenpainotuote.fi

www.pelkosenpainotuote.fi

Syötekyläntie 382, 93280 Syöte
045 272 4441, pytkyoy@pytky.fi

Haaransuonkuja 2, 90240  OULU Puh. (08) 815 3600

PYTKY OY - VIITAT JA KYLTIT

PR 8742

P4.1 Pytky Cafe & Parttio Bistro -mainos / määrä: 1 kappale

Mainoksen koko: 1000 mm x 1000 mm
Mainoksen materiaali: alumiinikomposiitti

Pytky Cafe & 

Parttio Bistro

Avoinna / Open:

045 272 441         pytkycafe.fiSeuraa meitä facebook ja instagram  

Pytky Cafe on auki juhannuksena ja 
2.7. alkaen kesäviikonloppuisin   
kysy aukioloajoista 045 272 4441

UUTTA! Majoituspalvelut,  
kysy lisää 045 272 4441

•  AuroraHut igluvene,  
vuokrattavissa  
luksus majoittumiseen 
tai muutaman tunnin vesi 
elämykseen

•  Tynnyrisauna (uima- 
rannan kera) vuokrat- 
tavissa koko kesän   

•  Vuokrattavana sup- 
laudat ja soutuvene,  
vesille pääsee suoraan 
Pytkyn rannasta.

•  Pytky beach,  
yleinen uimaranta

•  Karavaanarit HOX:  
Olemme Matkaparkki.
com kohde. 

•  Catering-palvelut
•  Siivouspalvelut
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#juhannuspudiksella 

Juhannus Pudiksella järjestetään 
Rajamaan rannassa 24.6. ja portit 
aukeavat kello 16. Ensimmäinen 
esiintyjä Blind Channel aloittaa jo 
kello 17, joten paikalle kannattaa 
saapua hyvissä ajoin! 

Rajamaan rannassa järjestettiin 
jo 2019 suosiota kerännyt Pope-
dan keikka, joten alue on tapahtu-
majärjestäjälle tuttu, kertoo Janne 
Soronen Woyzeck Oy:stä.

- Alueelle rakennetaan täl-
lä kertaa kaksi lavaa, muita iso-

ja muutoksia alueelle ei ole tar-
vinnut tehdä. Edelliskertojen 
palautetta kuunneltiin ja esiinty-
jien määrä nostettiin kahdeksaan, 
laadusta tinkimättä.

Pienemmällä lavalla tarjoillaan 
meininkiä päälavan esiintyjien 
väliajoilla. Suurten nimien lisäk-
si esiintymässä nähdään Road 
Crew, Roxette Ultimate Tribute, 
oululaisräppäri Sana sekä DJ Esc.

Rajamaan ranta on kaunis 
paikka Iijoen rannalla, ja se on 

myös yleisölle näppärän matkan 
päässä Pudasjärven keskustasta. 
Bussikuljetukset Syötteeltä ja Ou-
lusta tulevat aivan festivaalialueen 
viereen. Syötteen matkailuyrit-

täjien kanssa yhteistyössä tehtiin 
myös majoituspaketteja, jotka on 
räätälöity vastaamaan festivaali-
kävijän tarpeita.

Tapahtuma on sallittu kaiken 

ikäisille, alueella on erillinen K-18 
anniskelualue ravintoloineen. Li-
put myy Ticketmaster.fi ja Pudas-
järven keskustassa Halla Cafe & 
Catering -kahvila.

Pudasjärven tapahtumakesän kruunaa Juhannus 
Pudiksella, jota saapuvat tähdittämään muun 
muassa Blind Channel ja Behm. Tunnelmallisen 
juhannusjuhlan viimeistelee Dingo – keskiyön 
auringon kajastaessa Iijoen yllä.

Avoinna:

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Pudasjärvi        www.tunturimarket.fi

Elintarvikkeet, virvokkeet, matkamuistot, onkimatoja, 
Ranuan Apteekin apteekkikaappi (150 tuotetta), 

Kahvilapalvelut, myynnissä jäätelöä! 
Postin noutopiste, Veikkaus. 

Myymme Syötteen vesistöjen kalastuslupia. 
Kaupalla on tehokas pullonpalautusautomaatti. 

Soita ja tilaa ruuat mukaan! 
puh. 040 670 9037

Aukioloajat:

Pizzaa, burgeria, 
salaatteja, wingsejä, 

kebabia ja kylmiä juomia. 

PALVELUITAMME 
MUUN MUASSA:

Ma-to   9.00 - 18.00 
pe-la    9.00 - 19.00 
su      10.00 - 17.00

Vuokraamme kysynnän 
mukaan muutamia 
urheiluvälineitä ja 

peräkärrypaljuja sekä 
soutuvene + traileri.

Juhannuksesta eteenpäin avoinna päivittäin. 
Seuraa somessa aukioloaikoja.

Terassin pöydät kutsuvat 
- auringonpaistetta on tilattu!

Erätie 1, 93280 Syöte
puh. 020 639 6550 | syote@metsa.fi

SYÖTTEEN LUONTOKESKUS - 
KOKO PERHEEN MIELUISA KÄYNTIKOHDE!

Puuhaa lapsille sisällä sekä ulkona

Aukioloajat: 
1.6.-26.6. ti-su klo 10-16 
27.6.-30.10. päivittäin klo 10-17

Luontokeskuksen tapahtumat: 
www.syote.fi/tapahtumakalenteri

Retkeilyneuvonta, kartat sekä 
kalastusluvat.

Tervetuloa käymään!


