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PUDASjärveläinen

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

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

peräkärryt ja paljon muuta.

Pudasjärvi-Syöte alueellaPudasjärvi-Syöte alueella

    0100 84250
1,25€/puhelu + 1,00€/min+pvm

Tilaa Kelataksi numerosta

Tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7.

Paikallinen ja Palveleva!

Nopeaan ja helppoon taksitilaukseen!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

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

Ruska Syöte -teema

Oulu Tuira, Valtakatu 45

Ma-Ke 10-17 To-Pe 10-16jalonom.fi  09-5127298

KULTAA JA HOPEAA
VAIHDA RAHAKSI TAI OSTA OMAKSI

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi 
ja muuta ne rahaksi.  

Maksamme jalometallisi arvon
HETI KÄTEISENÄ TAI TILILLE!

Lahjavinkki!
Kulta- ja hopeaharkot 

verkkokaupasta ja 
palveluautosta alk. 24€

S-Market Pudasjärvi
Kauppatie 8,

To 15.9. Klo 10-17

Uusia ideoita sisustukseen!
Lähde kanssamme ostosmatkalle 
Haaparannan Ikeaan 8.10.2022

Matkareitti Syöte - Taivalkoski - Pudasjärvi - 
Kiiminki - Haaparanta
Matkan hinta 45€/hlö

Katso lisää ja 
varaa matka 

www.stpliikenne.fi/
matkakauppa
Lisätietoja 

0400 442 552 

Lääkäriajat: ke 28.9., Markku TeiramaaLääkäriajat: ke 28.9., Markku Teiramaa

Palvelemme: ma ja ke klo 10-17, ti ja to klo 10-16, pe klo 10-15, la suljettuPalvelemme: ma ja ke klo 10-17, ti ja to klo 10-16, pe klo 10-15, la suljettu

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Tervetuloa 

tutustumaan 

syksyn uusiin 

kehysmalleihin! 

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Pudasjärven

Optiikan hurja 

kevätkampanja

jatkuu!

Pudasjärven Optiikassa 
Pudasjärven Optiikassa 

ALOITTAA UUSI 
ALOITTAA UUSI 

SILMÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI 

SILMÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI 

Lauri Pelkonen.
Lauri Pelkonen.

Lääkäriajat: pe 11.11. ja
Lääkäriajat: pe 11.11. ja

 to 24.11. to 24.11.

Pudasjärven 

Optiikan hurja 

tuplapaketti- 

tarjous jatkuu! 

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.

Hinausauto Volvo F610 vm. 1982, aj. 
344 000 km, kahdelle autolle, vinssi, grilli, 
tukijalat, 3.5 m rampit,  juuri kats., hyvä-
kuntoinen.  6500€

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa, kats. 
2/22, aj. 301 000 km, webasto, kahdet ren-
kaat, ilmastointi.   2500 €

Lada Niva 1,8 bens. vm. 1988, kats. 4/22, 
aj. 84 000 km, kahdet renkaat, vinssi kau-
kosäädöllä, HYVÄ METSÄSTYSAUTO. 
 3500 €

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

19199595

PLAFONDI TRIO PUTZ SCANDI LED PLAFONDI TRIO PUTZ SCANDI LED 
STARLIGHT 400MM 1800LM 4000KSTARLIGHT 400MM 1800LM 4000K
Putz-plafondin kupu on Putz-plafondin kupu on 
kaunista starlight-muovia. kaunista starlight-muovia. 
Valaisimessa integroitu Valaisimessa integroitu 
led-valonlähde 15 W, valoteho led-valonlähde 15 W, valoteho 
1800 lm ja valon väri 4000K. 1800 lm ja valon väri 4000K. 
Halkaisija 40 cm ja korkeus Halkaisija 40 cm ja korkeus 
13,8 cm. Koukkukiinnitys ja 13,8 cm. Koukkukiinnitys ja 
valaisinpistotulppa.valaisinpistotulppa.

LED-NAUHASETTI EGLO LED-NAUHASETTI EGLO 
RBG 3M 13,5W 250LMRBG 3M 13,5W 250LM
Nopeasti ja helposti Nopeasti ja helposti 
asennettava joustava 3 asennettava joustava 3 
metrin led-tarranauha-metrin led-tarranauha-
setti sisälle. Valon väriä setti sisälle. Valon väriä 
ja voimakkuutta voi ja voimakkuutta voi 
säätää kaukosäätimellä. säätää kaukosäätimellä. 

39399595
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 18.9. kello 10. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, avustaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta. 
Messu Sarakylän kappelissa su 18.9. kello 14. Toimittaa Vei-
jo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Kappelikuoro. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.  
Pianokonsertti: Armas Järnefeltin pianoteoksia seurakun-
tatalolla ke 21.9. kello 19. Pianisti Janne Oksanen. Ohjelma 
10 €.
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 14.9. kel-
lo 13.
Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin alkaen 14.9. 
kello 18. Tervetuloa!
Miesten saunailta Hilturannassa to 22.9. kello 18. Ohjelmas-
sa hartaushetki, saunomista, makkaranpaistoa ja yhdessäoloa. 
Mukana Veijo Lohiniva. 
Yhteisvastuu –lounas seurakuntatalolla ti 20.9. kello 11.00 
alkaen.
Ystävänkammari seuraavan kerran ti 27.9. kello 12.00 seu-
rakuntatalolla.
Muistikahvila to 15.9. kello 14–15.30 seurakuntatalolla. Ai-
heena “Mukavasti muistista”. Muistikahvilaa pitää Oulun seu-
dun muistiyhdistys ry.  
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin seurakuntakodin 
rippikoulusalissa kello 9.30–12 Myynnissä kahvia ja pullaa, 
pullaa myös mukaan, sekä villasukkia. Tervetuloa!
Tämän viikon vko 37 iltaperhekerho, perhekerho, päivä-
kerhot ja lapsiparkki peruttu.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon la 17.9. ennakkoon il-
moittautuneille. Lähtö seurakuntakodilta kello 10 ja paluu ta-
kaisin n. kello 15. Omat eväät ja säänmukainen vaatetus. 
Perhekerho ke 21.9. krllo 10–12.30 seurakuntakodilla.  Per-
hekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdes-
sä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen 
kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirk-
kohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.  
Lapsiparkki pe 23.9. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsipark-
kiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. En-
nakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja 
/ P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipa-
lan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Diakonian vastaanottoa ei ole keskiviikkona 14.9. Kiireel-
lisissä asioissa voit soittaa pastori Jari Valkonen p. 040 595 
2037.
Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi kuole-
man kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on seurakuntata-
lolla to 29.9. kello 18.00. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa (n.  
2 h/kerta) joka toinen viikko. Sururyhmässä voit jakaa luotta-
muksellisesti kokemuksia ja tunteita yhdessä toisten kanssa. 
On suositeltavaa, että ryhmään tullessasi puolisosi kuolemas-
ta on kulunut vähintään 3 kk, korkeintaan kaksi vuotta. Suru-
ryhmän ohjaajina toimivat seurakuntapastori Jari Valkonen ja 
diakoni Marko Väyrynen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset vii-
meistään pe 23.9. Marko Väyryselle (0400 866 480 tai mar-
ko.vayrynen@evl.fi).
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 16.9. kello 18.00 
Eevaleena ja Marko Luokkasella (Simo Kinnunen), myyjäis-
seurat Paukkerinharjun kylätalolla la 17.9. kello 19 (Pekka 
Lehto), seurat ry:llä su 18.9. kello 13 (Arvo Niskasaari, Samuli 
Leppänen), lauluseurat Marketta Sarajärvellä su 18.9. kello 19.
Kuolleet: Aili Sofia Kälkäjä 95 v.

Ensi sunnuntaina kirkkovuo-
dessa ollaan edetty 15. sun-
nuntaihin helluntaista. Tänä 
pyhänä puhutaan etenkin kii-
tollisuudesta. Jeesus teki hy-
vää erityisesti muiden hylkää-
mille ihmisille. Ihmisiä, joita 
hän auttoi, vain harvat palasi-
vat kiittämään häntä ja tunnus-
tamaan uskonsa häneen. Toisia 
kiusasi se, ettei Jeesus toimi-
nut heidän tahtomallaan taval-
la, mutta hän halusi tehdä hy-
vää kaikille.

Evankeliumissa Luukkaan 
mukaan kymmenestä Jeesuk-
sen parantamasta spitaalises-
ta vain yksi palasi Jeesuksen 
luokse ylistämään Jumalaa ja 
lankesi maahan Jeesuksen jal-
kojen juureen. Hän oli muiden 
hylkimä samarialainen. Hänen 
uskonsa Jeesukseen oli hänet 

pelastanut ja tehnyt hänet ter-
veeksi. Hän toi kiitollisuuten-
sa Jeesuksen kautta Jumalalle.

Meidän elämäämme kuu-
luu myös kiitollisuus. Olem-
me Jumalalle kiitollisia kai-
kesta hyvästä ja kauniista, joita 
olemme saaneet.  Olemme kii-
tollisia Jumalaa avusta, jonka 
Hän meille suo. Myös siitä, että 
Jeesus on voittanut kuoleman. 
Jeesuksen ylösnousemuksen 
tähden jokainen, joka uskoo 
Häneen, on elävä ikuisesti – 
kiittääkseen Jumalaa! 

Taivaallinen Isä, 
kiitos elämästä.
Kiitos uskon lahjasta.
Jumala, kiitos, että sinä olet.
Auta meitä huomaamaan 
sinun lahjojasi,
kaikkia hyviä asioita 

elämässämme.
Anna meille kiitollista mieltä.
Tätä rukoilemme Poikasi 
Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

Meidän ei tulisi unohtaa, 
että Taivaallinen Isämme on 
meidän turvamme. Saamme 
tuoda kaikki huolemme ja pel-
komme kiitoksen kanssa hä-
nelle. Hän lupaa, että Hänen 
rauhansa varjelee sydämem-
me ja ajatuksemme Jeesukses-
sa. Taivaan Isä siunaa kaikkia 
meitä ja on meille hyvä. Hä-
nen siunaava kätensä on mei-
dän kaikkien yllä. Hän on meil-
le turva, jonka turviin saamme 
tulla, kun elämässämme kaik-
ki ei menekään hyvin. Taivaan 
Isä opettaa meitä huomaamaan 
jokaisesta päivästä ilon aiheita 

ja pienen onnen hetkiä. Hän 
tekee kiitollisuudesta meille 
ihan jokaiselle tavan elää ar-
kista elämäämme. Kiitollinen 
mieli kohentaa meidän jokai-
sen mielialaa ja elämän laatua.

Itse kirjoitan silloin tällöin 
kiitollisuuspäiväkirjaa, ettei 
vaan pääsisi unohtumaan, mis-
tä kaikesta voinkaan olla kii-
tollinen. On kiva oivaltaa, että 
arjen pienistäkin asioista syn-
tyy kiitollisuutta. Itse koen, 
että kiitollisuus on voimavara, 
joka auttaa jaksamisessa. Mis-
tä sinä olet kiitollinen? 

Sirpa  
Kukkohovi 

Nuorisotyön- 
ohjaaja 

Kiitollinen mieli

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, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Mediamyynti 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

Pudasjärven Sotaveteraanit ry 
liittyy perustettavaan Perinneyhdistykseen

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry piti 7.9.ylimääräisen yleis-
kokouksen entisen Kenkä-
Ahosen tiloissa.

Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin yhdistyk-
sen nykyinen puheenjohtaja 
Vesa Holmström ja sihteerik-
si Vesa Ervasti. Kokouslistas-
sa oli yksi varsinainen asia eli 
liittyminen Tammenlehvän 
Pohjois-Pohjanmaan Perin-
neyhdistyksen jäseneksi. 

- Jokainen veteraaniyh-
distys Pohjois-Pohjanmaal-
la tulee ottamaan kantaa liit-
tymisasiaan tämän vuoden 
loppuun mennessä. Liitty-
minen yhteisöjäseneksi Pe-
rinneyhdistykseen ei tuo 
muutoksia veteraanien tai 
veteraanien leskien tukemi-
seen tai muuhun oman yh-

distyksemme toimintaan. So-
tiemme veteraanit kutsutaan 
Perinneyhdistyksen kunnia-
jäseniksi ja lesket ainaisjäse-
niksi. Veteraaniyhdistysten 
kannattajajäsenet kutsutaan 
henkilöjäseniksi. Pudasjär-
ven Sotaveteraaniyhdistyk-
sen jäsenmäärä on tällä het-
kellä noin 270Ensimmäinen 
ajatus minulla on ollut, että 
saataisiin tämä perinneai-
ka liikkeelle, selvitti Holm-
ström. 

Liittyminen  
hyväksyttiin
Liittymisestä käytiin keskus-
telua. Sointu Veivo ja Paa-

vo Ervasti peräänkuuluttivat 
selkeyttä yhdistyksen autta-
mistoiminnan jatkumisesta, 
etteivät autettavat eivät jäisi 
oman onnensa nojaan. Tätä 
on hyvä ennakkoon pohtia, 
koska meidän toiminnan lak-
kauttaminen tulee ajankoh-
taiseksi muutaman vuoden 
kuluttua. Holmström kertoi, 
että sotaveteraanien leskiä 
autettiin viime vuonna lähes 
10.000 eurolla. Tänä vuonna 
jäätäneen tuosta summasta 
jonkin verran. Tammenleh-
vän Pohjois-Pohjanmaan Pe-
rinneyhdistyksen toiminta 
alkaa vuonna 2023. Alkuun 
paikalliset yhdistykset toimi-
vat Perinneyhdistyksen rin-

nalla. Eero Ahonen ehdotti, 
että Pudasjärven Sotavete-
raanit ry liittyisi Tammenleh-
vän Pohjois-Pohjanmaan Pe-
rinneyhdistyksen jäseneksi. 
Sointu Veivo kannatti Aho-
sen esitystä. 

- Hyväksytään tämä liit-
tyminen jäseneksi Tammen-
lehvän Pohjois-Pohjanmaan 
Perinneyhdistykseen, jota on 
kannatettu. Keskustelu asias-
ta päättyy. Tällä nuijan kopa-
uksella me liitymme siihen 
kutsun saatuamme, sanoi 
kokouksen puheenjohtaja 
Holmström. AN

Vesa Holmström

Kokoukseen osallistuneet henkilöt: Eero Ahonen, Esko Törmänen, Paavo Ervasti, Vesa Ervasti, 
Vesa Holmström, Sointu Veivo ja Aarne Latvajärvi.

Vesa Holmström kertoi aja-
tuksiaan tulevasta Poh-
jois-Pohjanmaan Perin-
neyhdistys Tammenlehvän 
periaatteista.
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Teuvo Jaurakkajärven ”Takautuva”-taidenäyttely
Kun keskustelimme Teuvo 
Jaurakkajärven kanssa Kii-
reen Raja -kahviossa maala-
ustekniikasta, niin eräs nai-
nen tuli sanomaan: ”Tämä 
on paras näyttely, mikä on 
koskaan täällä ollut!” 

Teuvo on syntyisin pu-
dasjärveläisiä. Lapsuuden 
hän vietti Hetekylässä. Mo-
nien taulujen aiheet ovat 
nousseet juuri lapsuuden 
kokemuksista. Inspiraatio-
ta hän on saanut myös luon-
nosta ja seuraamalla ajan 
tapahtumia. Kertomansa 

mukaan tekniikka, jota hän 
käyttää taulujen valmistami-
seen on harvinainen. Hän ei 
tunne ketään, joka tekisi sa-
malla tekniikalla. 30 vuotta 
sitten hän nimesi tekotavan 
micropointillismiksi. Pointil-
lismi on piste- tai täplämaa-
lausta, mutta micropoin-
tillismissä pigmenttiä eli 
maalijauhetta ripotellaan öl-
jytyn pellavakankaan pääl-
le. Monien työvaiheiden jäl-
keen teos on lopullisesti 
valmis, johon saattaa mennä 
kuukausia. 

En ole taiteilija
Teuvo ei pidä itseään taitei-
lijana, koska hän ei maalaa 
elääkseen. ”Ovatko teokset 
myytävänä?” Teuvo oli het-
ken hiljaa ja vastasi: ”Siinäpä 
kysymys. Minä en taida enää 
ehtiä rikastua näillä. Kyllä 
pitää lottovoitto antaa, jos 
minä näistä luovun.” Teu-
vo on lahjoittanut taulujaan 
omille lapsille ja siskoille, 
muutamia on jäänyt myös it-
selle. Aikoinaan hänellä olisi 
ollut hyvä sauma ryhtyä Ou-
lussa kokotoimiseksi taiteili-
jaksi kahden muun taiteilijan 
kanssa, mutta pääsponsori 
menehtyi onnettomuudessa. 
Pirtin Taidekamarissa esillä 
olevat taulut ovat valmistu-
neet etupäässä 1990-luvulla, 
mutta joukossa on muuta-
mia aiemmilta vuosikymme-
niltä.

- Olen tehnyt teokset vaa-
katasossa ripottamalla maa-
lijauhetta pellavakankaalle. 
Laitan ohuen kerroksen pel-
lavaöljyä kankaalle ja ripot-
telen purkista maalijauhetta. 
Annan sen kuivua ja laitan 
toisen kerroksen öljyä, jo-
hon pigmentit tarttuvat. Ai-
kaa menee, koska öljyn täy-
tyy välillä kuivua kerrosten 
välissä. Aina joudun rajaa-
maan maalattavan alueen 
paperilla. Ihmisten tekemi-
seen olen käyttänyt apuna 

sapluunaa. Yhden taulun 
tekemiseen voi mennä jopa 
puoli vuotta. Tällä tekniikal-
la tehtyjä tauluja voi huolet-
ta koskettaa. Mitään ei jää 
sormiin. Kuutamo tai aurin-
ko eivät normaalisti näy tau-
luissani. Valo tulee aina jos-
takin muualta, kertoi Teuvo.

Teoksia vai tauluja
Teuvon on vaikea ajatella, 
ovatko hänen työnsä tauluja 
vai teoksia. Hän sanoi, että 
se on jokaisen oma asia. Lai-

ta siihen juttuun, että nämä 
ovat teoksia. 1990-luvulla 
minulla oli sellainen kausi, 
että tein paljon. Elämän ti-
lanne oli rauhallinen ja lap-
set olivat jo isompia. Minul-
la oli työskentelytila. Välillä 
tein kivistä ja rautalangas-
ta jotain. Aina oli pikku luo-
vuus päällä.

- Aina luova tekeminen, 
oli se musiikkia, näyttämö-
taidetta tai kuvataidetta, se 
on se ajan henki, jota teh-
dään kaikessa. Joskus sadan 

vuoden päästä sitä jopa ar-
vostetaan. Teoksissani on 
muistoja lapsuudesta, hir-
venmetsästyksestä ja hiih-
tämisestä, kun mentiin isän 
ja äidin kanssa torstaisin 
mummukerhoon. Naiset ku-
toivat sukkia, lapset saivat 
pullaa ja isännät puhuivat 
politiikkaa.  Nyt vietän elä-
kepäiviä Kurenalla. Tämä 
on minun ensimmäinen tai-
denäyttelyni Pudasjärvellä. 

Ape Nieminen

Teoksien aiheet ovat syntyneet lapsuuden muistoista, eletystä elämästä ja nykyajasta. Taide 
seuraa aikaansa.

- Omakuva. Olen varjottomana siinä. Tytöt tanssivat suolla. 
Olen hämmästyneenä hiihtänyt siihen, selitti Teuvo.

Tavallista parempi ruokakauppa
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 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

2
KPL

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Broilerikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L,G
Keitinperunoita L, G
Palapaisti L, G
Täytetty broilerileike L

Perjantai
Lohikeitto L, G 
Uunilohi L, G
Perunamuusi L, G 
Kermaperunoita L, G 
Hasselbackan perunavuoka 
Aura possukastike L, G 
Feta-kasviskiusaus L, G

Tiistai
Lohikeitto L, G
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L, G
Kermaperunoita L, G
Liha-pekoninallaspulla L
Broilerikiusaus L, G

Torstai
Lapinriistakeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamuusi L,  G
Kermaperunoita L, G 
Uunimakkaraa L, G 
Metsäsienikiusaus L, G 

-20 %
Plussa-etu

Maanantai
Pinaattikeitto L, G 
Uunilohi L, G 
Perunamusi L, G
Kermaperunoita L,G
Tumma härkäpata L, G
Uunimuikkuja L 

Päivittäin
Broilerin koipireisiä
Grillikylkeä 
Palvikylkeä
Päivän lämpimät  
kasvikset
Päivän salaatit

Nappaa 
mukaan 

herkulliset meillä 
valmistetut 
patongit!’

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 15.-17.9.

ERÄ

895
KG

TUORE  
SUOMALAINEN  
PERATTU  
MUIKKU
 
Suomi, säävaraus

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 15.-17.9.
995

KG

SUOMI

KUKKA- 
KIMPPU 
Hollanti

10.-KIMPPU

CALLUNA 
17 cm, Saksa

749
KPL

K-ruokamestarin 
KUUMA 
PORSAAN 
GRILLI- 
KYLKI

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 15.-18.9. ELLEI TOISIN MAINITA.

K-Menu

RASVATON 
RAEJUUSTO  
400 g

K-Menu

SUKLAA- 
VOHVELIPALA
220 g

225
RSS

169
PSS

Herkku-
toriltamme 

arkisin maistuvat 
lounasannokset 

mukaan!

K-Menu

TIIKERIKAKKU 
350 g

K-Menu

WC-PAPERI
8 rll

225
KPL

265
PKT

K-Menu

SUODATINPUSSI  
 1x4/200 valkaisematon

K-Menu

MARGARIINI
60%, 400 g

135
PKT

055
PKT

Muista myös aina 
edulliset K-Menu tuotteet!

Valio 
OIVARIINIT 
340-400 g ja
JUOKSEVA 400 ml
(6,25-7,14/kg, 6,25/l)
Rajoitus 2 kpl/talous

5.-Ilman Plussa-korttia 3,15 kpl 
(7,88-9,00/kg, 7,88/l)

1.- Ilman Plussa-korttia
1,69 ps (5,28-6,04/kg)

Fazer 
PAAHDOT 
280-320 g  
(3,13-3,57/kg)

-40 %
Plussa-etu
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Inventointia ja dokumentointia 
Hirvaskosken kartanossa

Hirvaskosken kartanossa 
oli 8.9. positiivista tekemi-
sen meininkiä, kun OSAO:n 
Haukiputaan yksikön res-
tauroinnin lehtori Merja 
Tenhunen tuli opiskelijoi-
den kanssa tekemään raken-
nusinventointiharjoituksia. 
Ennen tehtävää opiskelijat 
tutustuivat päärakennuk-
seen huoneisiin ja muihin 
pihapiirin rakennuksiin ul-
koapäin. Tenhunen kertoi, 
että jokainen opiskelija ke-
rää inventointitietoja josta-
kin kohteesta. Muutamasta 
kartanon huoneesta tehdään 
dokumentointi. Siinä katso-
taan huone lattiasta kattoon. 
Mitä materiaalia on käytetty 
ja löytyykö erityispiirteitä? 
Rakennusinventointi on osa 
meidän työtä. Restaurointia 
ei tehdä koskaan ilman do-
kumentointia. Inventoidaan, 
dokumentoidaan, tehdään 
vauriokartoitus ja niin edel-
leen.  

Kartanon väki saa 
loppuraportin 
- Tässä kohteessa teemme 
pintapuolisen inventoinnin 
tämän päivän aikana. Konk-
reettisesti kiinnitämme huo-
mioita kokonaisuuteen, mil-
laiseen miljööseen rakennus 
kuuluu? Millainen on ra-

kennuksen julkisivu? Sitten 
kerätään tietoja rakennuk-
sen perustuksista aina ylös-
päin ulkokaton katteeseen 
saakka. Kiinnitetään huo-
miota rakennuksen oviin ja 
ikkunoihin, jonka jälkeen 
voidaan mennä aina yksi-
tyiskohtaisempaan suun-
taan. Yleisluontoinen in-
ventointi tehdään, jos kunta 
haluaa esimerkiksi tarkistaa 
kaavojansa, silloin tehdään 
aina rakennusinventointi. 
Täällä Hirvaskosken karta-
nolla katsomme, mitä raken-
nuksia tähän tilaan kuuluu 
ja mikä on rakennuksien 
yleiskunto. Teemme yleisen 
inventoinnin. Päärakennuk-
sen sisätiloista valitsemme 
tietyt huoneet, joihin teh-
dään vähän tarkempi sisä-
tilojen dokumentointi ja va-
lokuvaus. Loppuraporttiin 
kokoamme tiedot kartanon 
ulkokohteista ja sisätiloista 
ja annamme ne talonväelle, 
kertoi Tenhunen.

Me olemme vasta 
ensimmäisen  
vuoden  
opiskelijoita
- Katsomme seinän maa-
lipintaa, onko se maalat-
tu? Millainen on katon mal-

li? Tässä rakennuksessa on 
koteloitu nurkat, mutta jos-
takin kohtaa mennyt rikki. 
Teemme silmämääräisesti 
ulkopuolisen kartoituksen. 
Me vasta opetellaan teke-
mään tätä dokumentointia. 
Me olemme vasta ensim-
mäisen vuoden opiskelijoita. 
Opiskelun myöhemmässä 
vaiheessa voi erikoistua, ha-
luaako toimia pintapuolella 
vai hirsipuolella, kertoi Sii-
kajoelta kotoisin oleva Briit-
ta Kupsala. 

Juukalainen Sanni Ruot-
tinen kertoi, että he tekivät 
ensimmäisen opintomatkan 
oman restaurointiryhmän 
kanssa Turkansaareen. Siellä 
hän oli Briitan kanssa tehnyt 
yhdestä rakennuksesta do-
kumentoinnin. Sannille Hir-
vaskosken harjoitustyö oli 
vasta toinen. ”Minun mie-
lestä tämä on kyllä mielen-
kiintoista. On kiva oppia tar-
kemmin, miten inventointia 
tehdään. Vanhat rakennuk-

set tulevat tällä tavalla tu-
tuiksi.”

Heta teki  
kartanon tuvan 
inventoinnin
- Opistolla kirjoitan muis-
tiinpanot puhtaaksi ja lai-
tetaan asiat virallisempaan 
muotoon. Pyrin järjestel-
mällisyyteen. Ensin kuvasin 
tuvan kokonaisuutena, ot-
tamalla kuvia joka kulmas-
ta vastakkaiseen nurkkaan 

päin. Sitten lähdin pinta ker-
rallaan tutkimaan. Aloitin 
lattiasta. Millainen on se, 
mikä pinta siinä on, näkyy-
kö vaurioita? Sitten jalkalis-
tat. Mikä on seinän pintama-
teriaali? Onko aukotuksia, 
ovia tai ikkunoita? Valoku-
vaan kohteet. Lopuksi kat-
son katon. Sitten palaan ik-
kunoihin ja oviin, niiden 
karmiin, listoihin, ikkunoi-
hin ja peileihin. Otan lattia, 
ikkuna ja ovilistoista pro-
fiilit. Onko tuvassa erityis-

kohteita? Täältä löytyivät 
portaat. Millaisia kiintoka-
lusteita löytyy? Tässä tuvas-
sa on kiinteitä kaappeja, löy-
tyy komero, iso kiviuuni ja 
kattoparruja, jossa kuivat-
tu muun muassa piisamin 
nahkaa, sipulisäkkejä, leipää 
ja vaatteita. Lopuksi inven-
toin irtokalusteet kuten tu-
van pitkän pöydän ja penkit, 
kertoi Heta Smith.

Ape Nieminen

Heta Smith otti tuvan ikkunalistasta profiilikuvan. 

Kartanon puutarhaa. Takaovista pääsee kahvittelemaan terassille.

Kartanon tupa on suuri ja rauhallinen. Sopii isommankin perheen ruokailutilaksi. Sanni Ruottinen ja Briitta Kupsala dokumentoimassa vanhaa aittarakennusta.
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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-KE 15.-21.9. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 15.-16.9. LAUANTAINA 17.9. MA-TI 19.-20.9. KESKIVIIKKONA 21.9.

TORSTAI-LAUANTAI 15.-17.9. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 19.-21.9.

KENKÄOSASTOLTA

15159595

114949

118989

110000339595

229999

449999

449999

330000

559999

kg

330000

11119595

kplkpl

kgkg669999

kg

pss

225050

kplkpl

337979

334949

119999
pss

113939

449999
pkt

pkt

kgkg

pkt

pkt

pss

prk

118989
prk

114949
pss

119999
pktpkt

110000
prkprkpktpkt

säävaraus

224949
rasras

prkprk

2 pkt

2 pkt

kpl

550000
pss

2 kg/2 kg/
taloustalous669595

kgkg

669595
kgkg

339999
kg

559999
ras

117979
pss

2 kalaa/talous 889595
kg

kg

224949
kgkg

114949
pktpkt

220000
kpl

raj. erä

kgkg 11119595
kg

kg

59599595 59590000 49499595

49499595 39399595 33339090

35359090 34349090 29299090

29299090 28289090 39399090

179,-179,-

2 pkt

3 kpl

3 plo

3 kg/3 kg/
taloustalous

Atria Kunnon ArkiAtria Kunnon Arki
LIHAPYÖRYKÄTLIHAPYÖRYKÄT

360 g tai360 g tai
JAUHELIHA- JAUHELIHA- 
PIHVIT PIHVIT 380 g380 g

Atria Atria 
JyväbroileriJyväbroileri

FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
350-390 g350-390 g

AtriaAtria
JUUSTO-JUUSTO-
BALKANBALKAN
TANKOTANKO

500 g500 g

KotimainenKotimainen
KUKKA-KUKKA-
KAALIKAALI

HKHK
HERKKUMAKSA-HERKKUMAKSA-

MAKKARAMAKKARA
150 g150 g

YlikypsäYlikypsä
SAVU-SAVU-
KYLKIKYLKI

Snellman  Snellman  
tosi mureatosi murea
KINKUTKINKUT
200 g200 g

Tuore porsaan Tuore porsaan 
GRILLIKYLKI GRILLIKYLKI 
talon mausteellatalon mausteella

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanbapalanba

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

Findus Findus 
KANELI-KANELI-
PULLATPULLAT
12 kpl/4520 g12 kpl/4520 g

Oollannin Oollannin 
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT
RANSKA-RANSKA-
LAISET LAISET 
500 g500 g

Saarioinen Saarioinen 
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen
ARKIJUUSTOARKIJUUSTO
625-750 g625-750 g

Eldorado Eldorado 
MANSIKKA-MANSIKKA-
HILLOHILLO
420 g420 g

Fazer Fazer 
RUISPUIKULATRUISPUIKULAT
6 kpl/330 g6 kpl/330 g

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

Tuore Tuore 
PERATTUPERATTU
MUIKKUMUIKKU

SuomalainenSuomalainen
KERÄKAALIKERÄKAALI

HKHK
METRILENKKIMETRILENKKI

500 g500 g

Pingviini Pingviini 
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖTJÄÄTELÖT
1 l1 l

Eldorado Eldorado 
TONNIKALA-TONNIKALA-
PALATPALAT
vedessä tai öljyssävedessä tai öljyssä
185/140 g185/140 g

Atria porsaanAtria porsaan  
ULKOFILEEULKOFILEE
1,5 kg/kpl1,5 kg/kpl
naturellnaturell

Oman talonOman talon
JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

EldoradoEldorado
ANANASANANAS

SÄILYKKEETSÄILYKKEET
227/140-143 g227/140-143 g

Tuore porsaanTuore porsaan
LAPA LAPA taitai    
ETUSELKÄETUSELKÄ

PEPSIPEPSI
MAXMAX
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Vaasan Vaasan 
LAPINLAPIN
RIESKASETRIESKASET
8 kpl/260 g8 kpl/260 g

TuoreTuore
NORJANNORJAN
LOHILOHI
kokonainenkokonainen
1-3 kg1-3 kg

Oululainen Oululainen 
PULLAVA-PULLAVA-
PITKOPITKO
450 g450 g

KivetönKivetön
VIHREÄ VIHREÄ taitai

TUMMA TUMMA 
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

ValioValio
OLTERMANNI OLTERMANNI 
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

Poprilli Poprilli 
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

Atria Atria 
KANANKANAN
PAISTILEIKE PAISTILEIKE 500-600 g500-600 g
chili tai merisuolachili tai merisuola

Porsaan Porsaan 
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

Hyvä Hyvä 
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa max 10%rasvaa max 10%

Nokia Piha Nokia Piha 
SAAPASSAAPAS
Koot: 35-47Koot: 35-47

Gulliver lastenGulliver lasten
waterproof waterproof 
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 28-38Koot: 28-38

Gulliver lastenGulliver lasten
waterproof waterproof 
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

TrueNorthTrueNorth
miesten  miesten  
FLATFLEECE FLATFLEECE 
TAKKI TAKKI 
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cool BlueCool Blue
miestenmiesten
PITKÄHIHAINEN PITKÄHIHAINEN 
T-PAITAT-PAITA
rintataskurintatasku
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

Cool BlueCool Blue
miesten miesten 
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
vetoketjukaulus,vetoketjukaulus,
rintataskurintatasku
Koot: M-3XLKoot: M-3XL

TrueNorthTrueNorth
miesten  miesten  
TEKNINENTEKNINEN
PAITAPAITA
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

TrueNorthTrueNorth
naisten naisten 
TEKNINENTEKNINEN
PAITAPAITA
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

TrueNorthTrueNorth
naisten naisten 
FLATFLEECE FLATFLEECE 
TAKKI TAKKI 
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

TrueNorthTrueNorth
naisten ja miesten  naisten ja miesten  
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
helppo ”hyppymalli”helppo ”hyppymalli”
vetoketjutaskutvetoketjutaskut

TrueNorth lasten TrueNorth lasten 
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
helppo ”hyppymalli”helppo ”hyppymalli”
vetoketjutaskutvetoketjutaskut
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

LassieLassie
tyttöjen tyttöjen 
SOFTSHELLSOFTSHELL
TAKKITAKKI
Koot: 128-140 cmKoot: 128-140 cm

13139595

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

39399595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

Hellberg Secure 1H Hellberg Secure 1H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet Päälakisangalliset kuulonsuojaimet 
tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta tarjoavat erinomaista käyttömukavuutta 
ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt 
ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-ja kestävä sankarakenne, mukavat peh-
musteet ja helppo kokosäätö takaavat musteet ja helppo kokosäätö takaavat 
täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin täydellisen istuvuuden kaikenkokoisiin 
päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja päihin. Suojaustaso 1 soveltuu alhaisille ja 
keskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dBkeskivoimakkaille melutasoille, 75–90 dB

Hellberg Secure 3H Hellberg Secure 3H 
KUULOSUOJAIMET KUULOSUOJAIMET 
Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-Päälakisangalliset kuulonsuojaimet tar-
joavat erinomaista käyttömukavuutta ja joavat erinomaista käyttömukavuutta ja 
laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja laatua kaikille ammattikäyttäjille. Kevyt ja 
kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-kestävä sankarakenne, mukavat pehmus-
teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-teet ja helppo kokosäätö takaavat täydelli-
sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-sen istuvuuden kaikenkokoisiin päihin. Suo-
jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin jaustaso 3 soveltuu voimakkaille ja erittäin 
voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.voimakkaille melutasoille, 100–115 dB.

Hellberg SECURE  Hellberg SECURE  
2H RELAX2H RELAX
RADIOKUULONSUOJAINRADIOKUULONSUOJAIN
Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax Kuulonsuojain AM/FM-radiolla. Relax 
suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet suojaa kuuloasi samalla, kun kuuntelet 
suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä suosikkiradioasemaasi. Suurilla säätimillä 
virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-virität AM/FM-radion tarkasti, myös käsi-
neet kädessä.neet kädessä.
- AM/FM-radio- AM/FM-radio
- Pyörivät säätönupit- Pyörivät säätönupit
- Automaattinen taajuussäätö (AFC)- Automaattinen taajuussäätö (AFC)
- EPS (Electronic Protection System)- EPS (Electronic Protection System)
- 3,5 mm AUX-tulo- 3,5 mm AUX-tulo
- Ulkoinen 3,5 mm:n audioliitäntä.- Ulkoinen 3,5 mm:n audioliitäntä.

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 
Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain 
musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on musiikin suoratoistoa varten. Kuulosi on 
suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-suojattu samalla, kun nautit suosikkimu-
siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja siikistasi erinomaisella äänenlaadulla, ja 
sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla 
voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-voit soittaa puheluita. Aktiiviset kuuntelu-
mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat mikrofonit kummassakin kuvussa takaavat 
erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen 
äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien äänen ja keskustelujen, varoitussignaalien 
ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen ja muiden tärkeiden tietojen kuulemisen 
suojausta vaarantamatta.suojausta vaarantamatta.
- Bluetooth®- Bluetooth®
- Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu- Tasoriippuvainen aktiivinen kuuntelu
- IPX4-luokan vedenpitävyys- IPX4-luokan vedenpitävyys
-  Suunniteltu musiikin kuunteluun-  Suunniteltu musiikin kuunteluun
- Handsfree-puhelut melussa- Handsfree-puhelut melussa
- Painikesäätimet- Painikesäätimet
- USB-lataus- USB-lataus
- Ääniavustajatuki - Ääniavustajatuki 
- Pariston virransäästötoiminto- Pariston virransäästötoiminto

19199595

32329090

79799595

14149595

NUOHOUSSETTINUOHOUSSETTI
-harjan halkaisija 15 cm-harjan halkaisija 15 cm
-kuula 1,5 kg-kuula 1,5 kg
-köyden pituus 10 m-köyden pituus 10 m
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– Eikö teidän taloon tule juokseva vesi? kysyy vie-
ras pohjalaisisännältä. 
– Tulee toki, keväällä tulvien aikaan ja aina koval-
la sateella!

* * *
Tanssimuusikko avioitui kampaajan kanssa. Heille 
syntyi tytär, jolla oli polkkatukka.                                                              

* * *
Siinä pari esimerkkiä Urho Brillin ja Aaro Käytsön 
toimittamasta kirjasta ”Lauseet lentävät” (Recallmed 
Oy 2006). Tässä muutama lentävä huumoripläjäys_
*Vääpeli: – Missä olette oppinut uimaan, alokas? – Ve-
dessä, herra vääpeli! 
*Pitkä on kiväärin kantamatka, huokasi alokas 40 kilo-
metrin marssin jälkeen.
*Hyvinkään Mieslaulajat piti konsertin vanhainkodis-
sa. Eräältä mummolta tiedusteltiin, miltä laulu tuntui. 
– Siinähän se meni, muun kärsimyksen ohessa.
*Miksi poliisilla on pamppu vasemmassa kädessä? 
Koska asiakas on aina oikeassa. 
*Uusin olympialaji: 400 m:n tekstiviesti.
*Iloisella pasuunansoittajalla on aina suu messingillä.

* * *
Tuula Nousiainen on muistanut kolmella jutulla. 
Tunnettu kirjailija on ollut kerhonsa juhlissa koko il-
lan suuna päänä. Kun muut jo istuvat kyllääntyneinä, 
kirjailija huudahtaa: – Mutta hyvänen aika, tässä minä 
vain puhun itsestäni. 
Puhutaan nyt välillä teistäkin. Sanokaahan, mitä pidit-
te uusimmasta kirjastani?

* * *
Takarivin Taavit: – No mitä Alli tuumasi, kun veteraa-
nijuhla venähti aamuviiteen? – Mitäs Alli. Ja etuham-
paathan minä olisin joutunut vedättämään muuten-
kin pois! 

* * *
Eturivin Eetut: – Joko te kuulitte, kun Kake oli kaksi 
viikkoa lomaleskenä? No, Kake heitti joka ilta klaavaa 
ja kruunua, lähteäkö pubiin vai jäädä kotiin. Yhtenä-
kin iltana Kaken piti heittää yhdeksän kertaa, että sai 
klaavan ja voi mennä pubiin!

* * *
Mika Riihimäeltä on lähettänyt kaksi pikku tarinaa. 
Tane kysyy Manelta:
– Joko sinä kuulit, että Rauha ja Toivo saivat viime vii-
kolla eron?
– Äläs, mutta hei: - nythän Rauha on Toivoton ja Toi-
vo ihan Rauhaton!

* * *
Väpä kahvilla: – Vaan ette usko, miten sanavalmis 
tuo uusi lähikauppias on. Naapurin Ulla oli ostamas-
sa hevospaistia gulassia varten, ja kysyi, onko paisti 
varmasti tuoretta. Siihen kauppias, että tuoretta on ja 
varmasti. Että jos rouva syödessä sanoo, että ”ptruu”, 
niin lihapalanen pysähtyy jo ruokatorvessa!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Sanat soivat – lauseet 
lentävät! 

Oi niitä aikoja! Höyryveturin vetämä juna. Kuva: Mauri 
Hietala.

Opintopäivästä ajankohtaista 
tietoa koulutusasioihin
Palvelupiste Pirtin Kohtaa-
mo ja OSAO järjestivät yh-
teistyössä opintoneuvonta-
päivän perjantaina 2.9.

Päivän aikana kerrottiin 
muun muassa ajankohtai-
sia kuulumisia OSAO:n Pu-
dasjärven yksiköstä, haus-
sa olevista opintolinjoista 
sekä muuta koulutusasioi-
hin liittyvää. Kohtaamossa 
paikan päällä oli opintoasi-
oita OSAO:sta valaisemassa 
opinto-ohjaaja Anna Kuos-
manen.

OAMK esittely 
kiinnosti 
Iltapäivällä OAMK:n opis-
kelijat esittelivät ja ja-
koivat informaatiota 
opintomahdollisuuksista, hakume- 
nettelyistä ja opiskeluko-
kemuksiaan ammattikor-
keakoulussa Kuulijajouk-
ko koostui ammattiopiston 
ja lukiolaisten opiskelijois-
ta sekä heidän opettajistaan. 
Opiskelijoita oli paikan pääl-
lä niin runsaasti, että lukio-
laisten saapuessa, tilaisuus 
siirrettiin Pirtin Kurkisalin 

puolelle. Infotilaisuudessa 
kiinnostuneita opiskelijoita 
oli kaikkiaan lähes sata.

-Vastaavia tilaisuuk-
sia tullaan varmasti järjes-
tämään myös tulevaisuu-

dessa. Opiskeluun liittyviä 
asioita kannattaa käydä ky-
selemässä jatkossa Pirtin 
Kohtaamosta tai olla suo-
raan yhteydessä esimerkik-
si OSAO:n opinto-ohjaajaan, 

neuvoo Kohtaamon koordi-
naattori Tapio Laurila. 

Teksti ja kuvat: Tapio 
Laurila

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Hannu Vuolo sekä rakennus- ja yhdyskuntateknii-
kan opiskelija Hanna Kilponen olivat kertomassa opiskelusta Oulun Ammattikorkeakoulussa.

Mahdollisuudet korkeakoulussa opiskeluun keräsi mittavasti kuulijoita Pirtin Kurkisaliin.

PUDASjärveläisessä aloitettiin julkaisemaan Jarin pakinoita. Kirjoittajana on porvoolainen 
harrastekirjailija Jari Outila, joka viettää paljon aikaa Pudasjärvellä.

Jarin pakinat

Yleistä asiaa
Ennen oli limsapullot paksum-
paa muovia. Ennen oli pussin-
sulkijat kestävämpiä. Ennen oli 
vanupuikkojen varret muovia. 
Nykyään ollaan ympäristötie-
toisempia. Sen takia kaikkea 
on vähemmän tai on enemmän 
kiellettyä kuin ennen!

Kauha
Insinöörit eivät lakkaa yllättämästä. Mi-
nulla oli kerran käsissäni muovinen kau-
ha ja tarkoitus oli ottaa sillä vettä kattilas-
ta. Niin se kauha oli juuri oikean kokoinen 
ja mahtui kattilaan. Jos olisi ollut liian iso, 
niin ei olisi mahtunut. Oli kattila kuin teh-
ty kauhaa varten. Sen täytyy olla insinöö-
rityötä parhaimmillaan!

Vyö
Minulle tuotti kerran suuria vaikeuk-
sia laittaa vyö kiinni housuihin, jotka ei-
vät olleet jalassa. Äkkiseltään ajattelisi sen 
olevan yksinkertaista. Mutta ei! Helppoa-
han se silloin on, kun ovat jalassa. Mutta 
kun eivät ole jalassa. Silloin vaikeudet al-
kavat. Hiiteen koko vyön keksijä! Käyte-
tään henkseleitä koko sakki.
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PUDASJÄRVI 20.-24.9.
Kauppatie 3, Entinen kirjakaupan tila

Terve tu loa !

SeniorShopSuomi.fi Tiedustelut: 040 5687266

Avoinna
ti-ke10-17
to  10-18
pe 10-16
la  10-14

 
n:PO emmatsapO  

netsiökhäs  
nediulevlapikknap  

 ässötyäk
 iatsrot neniot akoj ällitriP

 ollek .9.22 neakla   31-21
nejuksal ökiE ?assotonööttyäk niliiboM PO aiskuekiav allunis oknO  

aunis naalletuJ ?suusillavrut ökäättytiteiM ?ujus nenimaskam  
 !ässedhy naalletiojrah aj atsioisa atsivatturraksa

  
neniot akoj ässötyäk nediulevlapikknap netsiökhäs n:PO emmatsapO  

.9.22 allarreksutsapo ällesiämmisnE .neakla .9.22 31-21 ollek iatsrot  
 !elliojilut neeskutsapo tivhakallup emmaojrat

  
eelut allunis ätte ,nahtaamouH .ittelbat iat nilehupylä amo naakum atO  

aekah tiov asseattivraT .teskunnutikknapokkrev tavimiot allo  
netsunnuT .aniokiaoloikua nes emmatsirottnok teskunnutikknapokkrev  

 .nitrokölikneh iat nissap navelo assamiov testivrat neesimätnöym
  

 !ällitriP näädhäN

Tuleeko energiapuun käytöstä 
uusi mahdollisuus?

Pudasjärvellä ensi lauan-
taina 17.9. metsänomista-
jilla ja metsäenergian tuo-
tannosta kiinnostuneilla 
yrittäjillä on mahdollisuus 
tutustua pieniläpimittai-
sen nuoren metsän hoi-
toon ja karsitun rangan 
energiapuun korjuuseen 
maastossa työnäytöksen 
merkeissä. Maastokohteel-
la on lisäksi erilaisia in-
fopisteitä ja keskustelua 
taimikonhoidosta, nuoren-
metsän kunnostuksesta, 
sovellettavasta käyttökel-
poisesta korjuukalustos-
ta. Paikalla on mm. Sampo 
Rosenlewin ja Pro Silvan 
harvennuskoneita soveltu-
villa kaatopäillä.  

Vauhtia päivään hae-
taan Pudasjärven Hy-
vän Olon keskus Pirtin 
Kurki auditoriosta, jos-
sa alkuun kuullaan met-
säenergia-aiheisia alusta-

jia metsäenergian käytöstä 
ja tuotannosta. Keittolou-
naan jälkeen iltapäivällä 
siirrymme maastokohteil-
le, alkuun lämpölaitoksen 
terminaalialueelle ja ener-
giapuun lähteelle nuoren 
metsän kunnostuskohteel-
le ja ensiharvennusleimik-
koon, jossa maastossa on 
mahdollista nauttia vie-
lä nokipannukahvit päivän 
päätteeksi. Maastokohteil-
le siirrytään yhteiskuljetuk-
sella linja-autolla.

Tervetuloa viihtymään 

syksyn metsäenergiatee-
maiseen maksuttomaan 
Energiaa metsästä - Koil-
lismaan energiapuun käy-
tön ja korjuun info ja työ-
näytös -tapahtumaan 
lauantaina 17.9. kello 9.-15. 
Järjestelyjä varten ennak-
koilmoittautumiset sähköi-
sesti https://www.lyyti.
fi/reg/Energiaa_metsasta_
Koillismaa_2721 tai puheli-
mella mhy:lle 040 844 2028.

Antti Härkönen
Johtaja, mhy Koillismaa 

Energiapuun käytöstä on tilaisuus ensi lauantaina.

Pohjois-Pohjanmaan Keskus-
tan jäsenäänestys eduskun-
tavaaliehdokkaista käytiin 
viikonloppuna 9. – 11.9. Jä-
senvaali toteutettiin kunnit-
taisena uurnavaalina (kiinte-
ät äänestyspaikat) yhtäläistä 
äänestystapaa noudattaen. Jä-
senäänestyksessä saivat äänes-
tää Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin perusjärjestöihin 
vähintään kaksi kuukautta en-
nen jäsenäänestystä liittyneet 
15 vuotta täyttäneet henkilöjä-
senet. Vaalissa annettiin 8 928 
ääntä.

Eniten ääniä keräsivät is-
tuvat kansanedustajat Mikko 
Kinnunen Reisjärveltä, Pekka 
Aittakumpu Oulusta ja Hanna-
Leena Mattila Raahesta. Kah-
deksan joukkoon äänimäärän 
mukaan pääsivät myös Timo 
Mehtälä Haapavedeltä, Jari 
Ahlholm Kärsämäeltä, Olga 
Oinas-Panuma Pudasjärveltä, 
Lauri Nikula Oulusta ja Liisa 
Ojantakanen Siikalatvalta. Pu-
dasjärveläisen Anni-Inkeri Tör-
mäsen äänimäärä toi yhdek-
sännen sijan. 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön puheenjoh-
taja Jorma Kouvan mukaan ää-
nestystulos ehdokkaillamme 
oli tosi hyvä, joten täytyy olla 
tulokseen tyytyväinen. 

-Ilmeisesti onnistuimme hy-
vin jälleen kerran vaalityössä 
tukijoukkojen kanssa ja ehdok-
kaiden kera. Nyt pureskellaan 
vaalitulosta ja johtopäätökset 
tehdään myöhemmin.

Jäsenvaalien äänimäärällä 
Olga Oinas-Panuma 

eduskuntavaalien ehdokkaaksi
-Tulos osoittaa, että piiriko-

kouksessa jouduttanee käyttä-
mään muutosoikeutta, toteaa 
Pohjois-Pohjanmaan Keskus-
tan toiminnanjohtaja Minna 
Siira.

Jäsenäänestyksen tuloksesta 
voidaan poiketa enintään yh-
dellä kolmasosalla. Kahdeksan 
eniten vaalissa ääniä saanutta 
henkilöä piirikokous nimeää 
kansanedustajaehdokkaaksi. 
Sijoilla 9-15 on viiden ehdok-
kaan muutosoikeus, jota käy-
tettäessä voidaan ehdokkaaksi 
asettaa myös sellainen henki-
lö, joka ei ole ollut ehdokkaa-
na jäsenäänestyksessä. Häneltä 
on kuitenkin oltava kirjallinen 
suostumus asettua ehdokkaak-
si vaalissa.

Kevään piirikokous an-
toi piirihallitukselle mandaa-
tin täyttää yksi ehdokaspaikka. 
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan 
ylimääräinen piirikokous hy-
väksyy lopullisen ehdokaslis-
tan lauantaina 24.9. Siikajoella.

Tulokset:
Kinnunen Mikko 1050, Ait-
takumpu Pekka 989, Matti-
la Hanna-Leena 863, Mehtä-
lä Timo 698, Alholm Jari 422, 
Oinas-Panuma Olga (Pudas-
järvi) 362, Nikula Lauri 353, 
Ojantakanen Liisa 353, Tör-
mänen Anni-Inkeri (Pudasjär-
vi) 341, Heikkilä Matti (Kuu-
samo) 339, Lehtonen Marjut 
327, Jaatinen Markus 297, Ol-
likainen Antti 284, Haapakos-
ki Paula 247, Hannula Mari-

Varma syksyn merkki on 
ilmassa, kun Pintamol-
la järjestetään rykimätans-
sit lauantaina 17.9. Illan 
musiikista vastaa perin-
teiseen tapaan poromies 
Eero Magga orkesterei-
neen. Liiterissä soivat syk-
syn viimeiset karaoket, 
vetäjänä toimii dj. Jesse 

Rykimätanssit Pintamolla

Poromies Eero Magga tanssit-
taa Pintamon kylätalolla.

Huitsi. Puffet tarjoaa jälleen 
porotortillaa ja virvokkei-
ta. Jätkänkynttilät valaisevat 
kylänraittia, joten kaikki jou-
kolla tervetuloa viihtymään 
Pintamolle.

Paavo Holappa

ka 237, Nikupaavo Hanna 232, 
Mykkänen Ville 209, Toppinen 
Ira 204, Rasinkangas Merja 174, 
Heikkilä Olli 136, Karjalainen 
Esa 126, Leskelä Eveliina 123, 
Paloniemi Merja 118, Kuotes-
aho Markus 101, Kisner Susan-
na 93, Isokangas Niilo 92, Huh-
tala Pekka 76, Räisänen Virpi 
51, Laukkanen Simo 46. HT

Olga Oinas-Panuma saavutti 
jäsenäänestyksessä kuuden-
neksi parhaan äänimäärän ja 
tullaan nimeämään suoraan 
kansanedustajaehdokkaaksi. 

Anni Inkeri Törmänen sai 
yhdeksänneksi eniten ää-
niä, joten saa vielä jännittää 
piirikokoukseen saakka kan-
sanedustajaehdokkaaksi ni-
meämistä.
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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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTOPALVELUT

• 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

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

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 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

Liikunnanohjaaja Malle Haas
Pudasjärven kaupungin 
palveluksessa on aloittanut 
liikunnanohjaajana Mal-
le Haas. Kun kutsu tuli vie-
hättävästä pohjoisesta hän 
muutti työn perässä tänne 
Keski-Suomesta. Jyväsky-
lässä hän on toiminut muun 
muassa kansalaisopiston 
sekä naisvoimistelijoiden 
ryhmäliikunnan opettaja-
na. Vuonna 2015 hän tutki 
omassa gradussaan erilaisia 
työtuoleja ja niiden vaiku-
tuksia istumiseen. Tutkiel-

massa selvisi, että dynaami-
nen työtuolikaan ei palasta 
passiivisuudesta kärsivää. 
Malle puhuu aktiivisen elä-
mäntavan ja arkiliikunnan 
puolesta. Hän painottaa 
harrastusliikunnan tärkeyt-
tä. Hän on itsekin harrasta-
nut monipuolista liikuntaa 
lapsuudesta asti alkaen kan-
santansseista sekä kokeillut 
erilaisia taistelulajeja. Mal-
len mukaan ihmisen hyvin-
vointiin liittyy runsaasti te-
kijöitä, johon liikunnalla on 

todettu olevan hyviä vaiku-
tuksia. Mallen ensimmäisiä 
työtehtäviä Pudasjärvellä 
oli olla toimitsijana Koillis-
maan koululaisten mesta-
ruuskilpailuissa.

- Täällä on mahtava fii-
lis. Näin ne alkavat tul-
la tutuiksi uudet työkuvat 
ja tehtävät. Elämässä pitää 
olla haasteita, jotta voi it-
sekin kehittyä. Odotan in-
nolla monipuolisia tehtäviä 
kuten ryhmien ohjauksia 
muun muassa erityis- ja se-

Tämän liikunnanohjaajan 
sijaisuuden aikana haluan 

tutustua Pudasjärven 
luontoon ja ihmisiin.

nioriliikunnan parissa. Mi-
nut löytää Puikkarista, ter-
vetuloa sinne, kertoi iloinen 
Malle. AN

Malle Haas
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

RAKENNUSPALVELUITAMAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

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

Jenni Jenni 
Timonen-HøgliTimonen-Høgli  

040 363 6720

Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. Lisäksi palveluihimme 

kuuluvat ilmalämpöpumppujen asennukset ja 
pienimuotoiset  putkialan työt. Ota yhteyttä!

+358 45 145 8330
lvi.heikkinen@outlook.com, www.lvisheikkinen.com

VUOKRA-ASUNNOT

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

www.pudasjarvenvuokratalot.fi 

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Safarikuoro matkalla pohjoiseen

- Kuulimme edellisessä laulussa siunauksien sateesta ja toivottiin, että pieni pisara putoai-
si tänne Pudasjärvellekin. Pari vuotta sitten Safarikuoron oli tarkoitus osallistua Namibiassa 
lähetyksen 150-vuotisjuhliin. Silloin ensimmäiset suomalaiset lähetystekijät menivät silloi-
selle Ambomaalle, Namibian alueelle, spiikkasi Tommi Niskala laulujen välissä. 

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
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

Pudasjärven seurakunta-
kodilla oli 5.9. todella taso-
kas Safarikuoron konsertti. 
Paikalla oli vähän yli viisi-
kymmentä kuulijaa. Joku Sa-
farikuoron jäsenistä kysyi 
konsertin jälkeen, oliko pai-
kalla ketään kirkkokuoro-
laista? Vox Margaritasta oli 
läsnä muutamia. Rippikou-
lunuorten niin tyttöjen kuin 
poikien mielestä konsertti oli 
hyvä. Saman sanan vahvis-
ti konserttia kuuntelemassa 
ollut Marko Väyrynen: ”Ai-
van mahtava konsertti. Tosi 
monipuolinen. Oli kaiken-
laisia lauluja, joista tykkäsin 
kovasti! Kuorolaisten äänet 
soivat erittäin mahtavasti. Ta-
sapainoinen kuoro ja muuta-
mat soittimet toivat lisäväriä 
esityksiin.” Eteisaulasta ta-
voitettu Kari Stenius totesi: 
”Konsertin anti meni luihin ja 
ytimiin! Konsertti oli korkea-
tasoinen ja sanoma tuli hyvin 
esille musiikin kautta.” 

Safarikuoro  
harjoittelee  
matkoilla
- Me olemme nyt Lapin kier-
tueella, jossa ovat mukana 
Haapajärvi ja Kajaani. Pudas-
järven jälkeen esiinnymme 
seuraavaksi Rovaniemellä. 

Pohjoisin tilaisuus on Kittilän 
Levillä, jonka jälkeen päätäm-
me kiertueen Tornioon. Safa-
rikuoron jäsenet ovat ympäri 
Suomea, Helsingistä Kemiin. 
Me harjoittelemme keski-
määrin kerran kuukaudessa, 
jonkun konsertin yhteydessä. 
Sana ”safari” tarkoittaa mat-
kaa tai matkustamista, joten 
se sopii hyvin meidän kuo-
ron nimeksi. Kuorolaisten 
täytyy aina matkustaa jonne-
kin. Meillä on ohjelmistossa 
eri säveltäjien ja sanoittajien 
erityylisiä lauluja. Esitämme 
lauluja yli kymmenellä eri 
kielellä. Laulujen teemana on 
lähetys. Safarikuoro täyttää 
tänä vuonna 55 vuotta. Al-
kuperäisiä jäseniä ei kuoros-
sa enää ole, mutta virkaiäl-

tään vanhin kuorolainen on 
laulanut yli 40 kuorovuotta. 
Safarikuorolaiset ovat hyvin 
sitoutunutta porukkaa. Me 
toimimme Suomen Lähetys-
seuran alaisuudessa, mutta 
samalla tuemme paikallisseu-
rakuntien tekemää lähetys-
työtä, kertoi kuoron johtaja 
Tommi Niskala.

Johdatuksen  
kautta kuoroon
- Olen ollut mukana vähän 
toistakymmentä vuotta. En 
yhtään tiedä, miksi tulin kuo-
roon. Huomasin vain yhtenä 
kauniina päivänä selailevani 
nettiä ja joutuvani Safarikuo-
ron sivuille ja seuraavassa 
vaiheessa jo olinkin Safari-
kuoron riveissä. Kai tämä oli 

jonkunlainen kutsu tai johda-
tus minulle. Asun Etelä-Poh-
janmaalla, Kuortaneella. Olen 
paikallisen Urheiluopiston 
kasvatteja. Aina joku meistä 
reissaa pitemmän tai lyhyem-
män matkan. Tämän poruk-
ka on niin elvyttävä ja eheyt-
tävä, että aina tekee mieli 
lähteä, vaikka kauemmak-
sikin. Olen päässyt mukaan 
melkein jokaiselle keikalle.

Yleensä priorisoin Safari-
kuoron keikat ensimmäisiksi 
ja muut asiat sitten. Laulami-
sesta tulee itselle valtava ilo 
ja riemu. Meillä on aivan su-
perjohtaja, joka saa motivaa-
tiomme pysymään korkealla 
tasolla, iloitsi Kristiina Hotti.

Ape Nieminen

Keskustalainen aate nousee syvältä maaseu-
dulta pelloilta ja saroilta, sen elävistä kylistä ja 
se on siirtynyt myös pikku hiljaa kaupungin syk-
keeseen.

Nyt tulevien eduskuntavaalien alla koros-
tuu keskustalainen henki: yhdessä tehden, yh-
teistyössä ja yhteisöllisesti vaalityötä, jolla on 
voitettu monet vaalit, joskus on saatu aikaan 
torjuntavoitto, mutta olemme edelleen mer-
kittävä osa Suomen puoluekarttaa. Olkaamme 
ylpeitä Keskustalaisuudesta!

Muistetaan KUUNNELLA mitä naapuri sanoo 
ja mitä he haluavat. Jokainen tarina on yksilöl-
linen ja tärkeä, se on aina henkilökohtainen jut-
tu, joka on puhujalle tärkeä. Myös jokainen ääni 
on tärkeä.

Pudasjärven Keskustan Kurenalan paikallis-
yhdistys on nimennyt kansanedustajaehdok-
kaaksi Olga Oinas-Panuman. Olga tuo meil-
le kaikille raikkaan tuulahduksen kaupungista 
sekä rakentaa meille nuoren kuvaa luontomat-
kailusta ja luontomatkailuyrittäjyydestä maa-
seudulla. Samalla hän avaa nuoren sukupolven 
ajatuksia politiikan kentille.

Olga Oinas-Panuma 
kansanedustaja-

ehdokkaaksi

Me tarvitsemme 
nuorta voimaa ja 

uusia tuulia  
– SIKSI OLEN OLGA  
OINAS-PANUMAN  
TUKIJOUKOISSA

Marko Koivula,
Mari Kälkäjä ja

Vesa Riekki
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PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

HUUTOKAUPPA
Entisellä terveyskeskuksella (Juhontie 8)  

23.9.2022 klo 12.00 alkaen

Pudasjärven kaupunki myy huutokaupalla entisen 
terveyskeskuksen irtaimistoa. Myynnissä mm. hie-
rontapöytää, penkkiä, pöytää, jakkaraa ja jos jonkin-
moista terveyskeskuksen varustukseen liittyvää – 

lääkinnällisiä tarvikkeita lukuun ottamatta.

Maksuksi kelpaa kortti taikka käteinen.

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kunnostetun 
KUPSON KUTSU-POLUN
AVAJAISET la 17.9.2022.

Kello 10.00 mahdollisuus opastetuille kierroksille 
Lumous- ja Keidaspoluille, lähtö P-paikalta, 

Puolangantie 3355. Reitillä kohteiden bongailua.

Elämyksellä, (jonne matkaa 1,3 km suoraan)
klo 13.00 alkaen nokipannukahvit, mehua, 

makkaraa ja muurinpohjalettuja.

Myynnissä Kupson kutsu -paitoja ja arpoja.

Mahdollisuus on saunoa Elämyksen saunassa. 
Tervetuloa!

Korpisen kyläseura ry.

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet Pintamon kyläseura

TULOSSA: la 1.10. 
Rainer Bollström

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 17.9. klo 20-24

syksyn viimeinen  syksyn viimeinen  karaokekaraoke
liiTerissä, dj.jesseliiTerissä, dj.jesse  

TanssiTTaaTanssiTTaa

eero maGGaeero maGGa
OSTETAAN Käytetty Poksi-asuntovaunu.

P. 044 550 0288.

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään Hyvän olon kes-
kuksen Kurkisalissa, 
torstaina 22. päivänä 
syyskuuta 2022 alkaen 
klo 16:00. 
Kokousta voi seura-
ta kaupungin YouTu-
be-kanavalla sekä pai-
kan päällä Kurkisalis-
sa. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä 
asioista on nähtävänä 
15.9.2022 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja on näh-
tävänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
27.9.2022 alkaen.

Pudasjärvi 9.9.2022 
Olga Oinas-Panuma 
valtuuston puh.joht.

MYYDÄÄN käyttämättömät kesärenkaat 
195 / 70 / 15. Sarjan hinta 200€. P. 044 515 7806 

Jaurakkajärven 
vesiyhtiön 

KOKOUS 
su 25.9. klo 16.00 

Puolangantie 3227 (Pellonpää)
Toimitsija

Koskenhovilla 
su 18.9.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

MYYDÄÄN puolukkaa puhdistettuna. 
10 litran sankko 25 €. P. 040 730 1523.

VUOKRATTAVANA Syötteeltä kylmää hallitilaa 
noin 100 m2. P. 0400 342 308. 

Pintamon paliskunnan 
SYYSKOKOUS 

pe 23.9.2022 klo 18 
Kuren kylätalolla.

Käsitellään PHA 3§ mukaiset asiat ja 
muut esille tulevat asiat.

Hallitus 

Pudasjärven Livon Paliskunnan 
VARSINAINEN 
SYYSKOKOUS 

su 25.9. klo 12.00 Livon koululla

11.9.2022 Hallitus

Käsiteltävät asiat:
- PH-asetuksen 3 pykälän määräämät asiat
- PH-vuoden 2020-2021 tilit
- ym. esille tulevat asiat

Yhteisen alueen lunastus 615-408-878-2
Yhteisen maa-alueen lunastus 2021-680712 koskien Pudas-
järven kaupungissa, Naamangan kylässä, Pölläjärven ran-
ta-alueella ja sen lähistöllä sijaitsevia kolmea yhteisen maa-
alueen palstaa. Kokouksessa 25.10.2022 käsitellään mm. 
lunastusedellytykset sekä mahdolliset korvauskysymykset ja 
muut toimituksessa tarpeelliseksi katsottavat asiat.
Aika ja paikka
2021-680712 Tiistaina 25.10.2022, kello 9.30,  
Hotelli Pikku-Syöte, kokoustila Kaarnikka  
(Syötekeskuksentie 126, Syöte).
Toimitukseen osallistuminen
Toimitukseen kutsutaan kaikki, joiden oikeutta toimitus välittö-
mästi koskee. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suo-
rittamista. 
Lisätietoja verkkosivuilla 
www.maanmittauslaitos.fi
Toimitusinsinööri Jaakko Järvitalo
Maanmittauslaitos
040 180 0783
jaakko.jarvitalo@maanmittauslaitos.fi

KUTSU maanmittaustoimitukseen

HIRVIPALAVERI 
maanantaina 19.9. klo 18 alkaen 

Pohjantähden auditoriossa.  
Seurojen ja seurueiden yhteyshenkilöt ja 

metsästyksenjohtajat.

PUDASJÄRVEN 
RIISTANHOITOYHDISTYS
TIEDOTTAA

UINTIJAOSTO
Syyskuun 
uintikisat 
Puikkarissa
 su 18.9. 
klo 17.00 alk.
Osallistuminen maksuton-
ta ja ilmoittautuminen pai-
kan päällä.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
URHEILIJAT

* jaostotoiminta
Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11

Lämpimästi tervetuloa!

Me kehoitamme teitä Me kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan vastaanottamaan Jumalan 
armon niin, ettei se jää turhaksi. armon niin, ettei se jää turhaksi. 
2 Kor. 6:12 Kor. 6:1

MYYDÄÄN kuivaa koivuklapia 1 m3 säkeissä,
50 ja 30 cm, toimitus Kurenalle ja lähiympäristöön. 

Tied. p. 0400 311 233 ja 0400 296 077.
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Pudasjärvellä parhaat kouluyleisurheilijat
Koillismaan koulujen väli-
nen yleisurheilukilpailu käy-
tiin 6.9. Suojalinnan kentällä. 
Koululaisia tuli Kuusamos-
ta, Posiolta, Taivalkoskelta ja 
Pudasjärveltä. Koululaisten 
yleisurheilun Koillismaan 
mestaruuskilpailujen jouk-
kuekohtaiset sijoitukset ja 
pisteet: 1. Pudasjärvi 341, 2. 
Kuusamo 330, 3. Taivalkos-
ki 278, 4. Posio 195. Kisojen 
päätöslajina juostiin perin-
teinen sukkulaviesti, jossa 
oli jokaisesta ikäryhmästä 
juoksijat. Viestin nopeimmin 
juoksi Kuusamon joukkue 
1.14,60. Pudasjärvi oli toinen 
1.15,14. Joukkueessa juoksi-
vat Reetamari Poijula, Ellii-
na Puhakka, Ellen Kumpula, 
Emma Riepula, Hannes Hir-
vasniemi, Petri Korvala, Cle-
ment Ntambwe ja Veeti Pu-
rola. Pronssille ylsi Posion 
joukkue 1.19,27.

Hanneksella meni 
kaikki suoritukset 
putkeen
Henkilökohtaisia tuloksia 
tarkastelemalla voidaan hy-
vällä mielellä nostaa esiin 
Hannes Hirvasniemi, joka 
oli kisojen nelosvoittaja!  
Hän voitti 40 metrin ja 1000 
metrin juoksut, junnukei-
hään ja pituushypyn. Vee-
ti Purola oli kaksoisvoitta-
ja. Hän voitti 15-vuotiaiden 
poikien 100 metrin juok-
sun ja pituuden. 13-vuoti-
aiden ikäluokassa Clement 
Ntambwe voitti kuulakilpai-
luun ja sai 60 metrin juok-

P 13 v. 60 metrin juoksussa Hirsikampuksen oppilas Clement Ntambwe tuli toiseksi.
Esther Nabirugu oli paras pudasjärveläinen T 13 v. kuulantyö-
nössä sijoittuen kolmanneksi.

Tyttöjen 13 v. 100 metrin juoksussa Ellen Kumpula tuli toiseksi. 
Tyttöjen 15 v. 100 metrin juoksussa Emma Riepula venytti 
toiseksi.

Pudasjärveläisten koululaisten sijoituksia

P 9 v. 40 m 1. Hannes Hir-
vasniemi 6,97, 4. Aaron Il-
likainen 7,44. T 9 v. 40 m 
2. Reetamari Poijula 7,48, 
3. Eea Roininen 7,53. P 11 
v. 60 m 3. Petri Korvala 
9,68, 4. Teemu Jurmu 9,92. 
T 11 v. 60 m 1. Elliina Pu-
hakka 9,61, 7. Jemina Mat-
tila 10,12. P 13 v. 60 m 2. 
Clement Ntambwe 8,66, 4. 
Otto Hirvasniemi 8,85. T 
13 v. 60 m 2. Ellen Kumpu-
la 9,18, 5. Venla Heino 9,67.
P 15 v. 100 m 1. Veeti Pu-
rola 12,43, 7. Aukusti Vil-
jamaa DNS T 15 v. 100 m 
2. Emma Riepula 15,33, 5. 

Miila Puominen 15,66. P 9 
v. 1000 m 1. Hannes Hir-
vasniemi 3.58,02, 2. Elis Pe-
sälä 4.05,50. T 9 v. 1000 m 3. 
Reetamari Poijula 4.11,63, 
6. Sanni Puhakka 4.31,33. P 
11 v. 1000 m 2. Huugo Hir-
vasniemi 3.40,06, 4. Seve-
ri Lauri 3.55,40 T 11 v. 1000 
m 4. Eerika Mattila 4.05,27, 
8. Anna Graber 4.38,37. P 13 
v. 1000 m 2. Otto Hirvasnie-
mi 3.43,61. T 13 v. 1000 m 
5. Iiris Piri 4.06,06, 6. Venla 
Heino 4.09,98. T 15 v. 800 m 
1. Silja Alahäivälä 2.50,71, 
2. Emma Riepula 2.58,02. P 
11 v. pituus 1. Aappo Vää-

räniemi 360, 2. Huugo Hir-
vasniemi 356. P 13 v. pituus 
2. Clement Ntambwe 407, 
3. Otto Hirvasniemi 396. P 
15 v. pituus 1. Veeti Puro-
la 517. T 9 v. pituus 1. Ree-
tamari Poijula 314, 5. Vilma 
Kettunen 289. T 11 v. kor-
keus 1. Jemina Mattila 120. 
T 13 v. korkeus 5. Liisa Poi-
jula 110, 7. Palina Kuosma-
nen 105. T 15 v. korkeus 2. 
Silja Alahäivälä 130. P 9 v. 
pituus 1. Hannes Hirvas-
niemi 341, 6. Aaron Illikai-
nen 284. T 11 v. kuula 1. 
Aino Kaijala 8,23, 4. Elliina 
Puhakka 7,32. T 13 v. kuula 

3. Esther Nabirugu 7,05, 8. 
Miriam Yasin 5,71. P 11 v. 
kuula 1. Miska Pesälä 7,40, 
3. Leevi Kujala 6,57. P 13 v. 
kuula 1. Clement Ntamb-
we 10,05, 5. Topi Kettunen 
7,75. P 15 v. keihäs 3. Otto 
Hirvasniemi 31,69. T 9 v. 
junnukeihäs 2. Iida Ylita-
lo 10,94, 3. Vilma Kettunen 
9,59. P 9 v. junnukeihäs 1. 
Hannes Hirvasniemi 17,70, 
5. Joose Hiltula 12,72. T 15 
v. kuula 2. Aino Salmela 
7,88, 5. Anna Puolakanaho 
6,88.

sussa ja pituudessa hope-
aa. Tytöissä Elliina Puhakka 
voitti 11-vuotiaiden tyttö-
jen 60 metrin juoksun. Sil-
ja Alahäivälä voitti kultaa 
15-vuotiaiden tyttöjen 800 
metrin juoksussa ja hopeaa 
korkeudessa. Reetamari Poi-
jula voitti pituushypyn, tuli 
toiseksi 40 metrin juoksus-
sa ja sai pronssia 1000 met-
rin juoksusta. Kultamitalin 
voittaneita olivat myös Mis-
ka Pesälä, Aino Kaijala, Je-
mina Mattila ja Aappo Vää-
räniemi. Muut sijoitukset 
tuloslistassa. Kaiken kaik-
kiaan pudasjärveläiset kou-
lulaiset menestyivät Koil-
lismaan koulujen välisissä 
yleisurheilukilpailuissa hy-
vin. Kuten tiedämme, aina 
ei voi voittaa, mutta aina voi 
osallistua. Liikunnan ilo se 
paras ilo.

Ape Nieminen

Suomen parhaat jälkikoirat kokoontuvat Pudasjärvellä

Tulevana viikonloppuna 
17.-18.9.2022 ratkotaan met-
sästyskoirien jäljestämisko-
keen Suomenmestaruus Pu-
dasjärven metsissä. Kokeen 
järjestää Oulun seudun 
noutajakoirayhdistys ry. ja 
toimikunta on valmistellut 
koetta usean vuoden ajan. 
Arvokokeen keskuspaikka-
na toimii Hilturannan leiri-
keskus.

Metsästyskoirien jäljes-
tämiskoe eli MEJÄ on koi-
rien koemuoto, jossa testa-
taan koiran kyky selvittää 
haavoittuneen hirvieläimen 
verijälkeä. Koemuodon 
avulla koiria koulutetaan 
tosielämän jäljestystilan-

teisiin. Vuosittain Suomes-
sa tapahtuu lukuisia hir-
vi- ja peurakolareita, joissa 
loukkaantunut eläin pake-
nee ja piiloutuu metsään. 
Myös metsästystilanteissa 
voi käydä niin, että ammut-
tu hirvieläin jää haavakok-
si. Koulutettu koira pys-
tyy useimmiten löytämään 
haavoittuneen eläimen ja 
se voidaan lopettaa asian-
mukaisesti. Koulutetuilla 
koirilla on siis merkittävä 
rooli suurriistavirka-apu-
tehtävissä.

Koemuodossa jäljet teh-
dään keinotekoisesti maas-
toon koetta edeltävänä päi-
vänä ja jokaiselle koiralle 

tehdään oma jälki. Jäljet teh-
dään vereen kostutetulla 
sienellä, jota vedetään pe-
rässä ja kuljetaan tietty reit-
ti. Reitin varrelle tehdään 
erilaisia tapahtumia, jotka 
koiran tulisi osoittaa. Voit-
tajaluokan jäljen pituus on 
vähintään 1200 metriä. Ko-
keessa tuomari seuraa koi-
ran työskentelyä ja antaa 
pisteet näkemänsä suori-
tuksen perusteella.

Lauantaina Pudasjärvel-
lä pidettävään karsintako-
keeseen osallistuu yhteensä 
18 koiraa, jotka ovat kennel-
piiriensä nimeämiä edusta-
jia. Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta jokaisesta Suo-

men kennelpiiristä on pai-
kalla osallistuja. Tämän-
kertaiset osallistujat ovat 
enimmäkseen metsästysro-
tuisia koiria, kuten nouta-
jia, spanieleita ja mäyräkoi-
ria. Karsinnan kuusi parasta 
koiraa starttaavat sunnun-
taina finaalikokeessa.

Pudasjärven hienot ja 
riistarikkaat kangasmetsät 
tarjoavat erinomaiset maas-
tot ja puitteet tämän tasoi-
selle arvokokeelle. Monelle 
etelän koiralle voi osoittau-
tua haasteeksi porot, joita 
ne eivät välttämättä ole en-
nen haistaneet. Jäljestysko-
keissa on usein sattuman-
varaisesti mukana koirille 

häiritseviä elementtejä, ku-
ten elävää riistaa tai mar-
jastajia. Luonnossa kun 
kuljetaan, vastaan voi tul-
la monenlaisia yllätyksiä. 
Suomen parhaat jälkikoirat 

selvittävät nämäkin haas-
teet ja sunnuntaina ratkeaa 
seuraava metsästyskoirien 
jäljestämiskokeen Suomen-
mestari.

Liisa Keränen
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OSAO:n opiskelijat kengittämässä

Hirvaskosken kartanolla 
oli 7-9.9. tekemisen meinin-
kiä, kun restaurointilinjan 
tuntiopettajan Timo Kor-
tetjärven johdolla OSAO:n 
Haukiputaan yksikön opis-
kelijat tulivat kengittämään 
vanhaa varastoa. Puojin eli 
varastoaitan alin hirsi oli 
vaurioitunut aikain saatos-
sa. Timo kertoi, että luulta-
vasti lastauslaituri oli vau-
rioittanut hirttä. Puoji on 
noin 170 vuotta vanha kak-
sikerroksinen varastoaitta, 
jossa on kolme osastoa, öl-
jypuoji, keskellä ruokapuo-
ji, jossa viljaa säilytettiin 
laarissa ja mankelipuoji. 

On mukava  
opettaa aidossa 
ympäristössä
- Yksi päivä meni tunka-
tessa lattianiskoja ja irroit-
taessa etuseinän alahirttä. 
Varastonetuseinän edus-
tan maa oli kovaa, joten se 
helpotti työskentelyä. Ki-
ristimme kuormaliinoil-
la kolmen varastoosan vä-
liseiniä, että ne pysyisivät 
paikoillaan ja väliaikaisia 
lankuföljareita pultattiin 
seiniin. Käsivoimin kan-
noimme alimman hirren 
työskentelyalueelle. Hirrel-
lä oli pituutta 11 metriä 44 
senttiä ja olihan sillä paino-
akin ihan riittävästi. Hirren 
ulkopinnassa oli lahovau-
rioita, mutta ei kosteut-
ta. Kyllä entisaikojen puut 
ovat olleet tiukkasyisiä! 

Opiskelijat saivat hyvää 
harjoitusta, kun sahasivat 
lahosiivun pois. Yllättävän 
paljon sahaukseen meni ai-
kaa ja monta kertaa piti te-
rät teroittaa. Oman haas-
teensa toi sepän takomat 
naulat, joita oli lyöty hir-
teen useampia. Puukkosa-
halla saimme osan katkais-
tua. Tarkoitus on kiinnittää 
puutapeilla tervettä puu-
ta leikatun siivun tilalle eli 
teemme pintakorjauksen. 
Onneksi varastosta löy-
tyi leveätä ja paksua lank-
kua. Aikoinaan Hirvas-
kosken kartanon tilalla on 
ollut raamisahalaitos, jo-
ten luultavasti nämä lankut 
ovat täällä sahattua tava-
raa. Tarkoituksena on vaih-
taa myös takaseinän alin 
hirsi, joka on kärsinyt kos-
teudesta ja hirren lieväs-
tä painautumisesta maata 
vasten. Tämä on hyvä har-
joittelukohde. Puitteet ovat 
kunnossa. Voimme ruo-
kailla ja majoittua vanhas-
sa kartanossa. Restauroin-
nin tuntiopettajana aloitin 
vuosi sitten elokuussa. 
Koulutukseltani olen ra-
kennuskonservaattori 
(Amk). On mukava opettaa 
aidossa ympäristössä. Tääl-
lä opiskelijat näkevät eri 
työvaiheet käytännössä ja 
oppivat soveltamaan tietoa 
haasteiden edessä. Ei ken-
gitystä voi ihan tarkkaan 
suunnitella paperilla etu-
käteen. Sitä mukaan kuin 
työ etenee, suunnitelmaa 

Harri Seppälä tarkistaa mistä löytyisi sopivaa tilaa tunkalle 
nostaa lattianiskoja ylös.

Paksua on puu ennen ollut. Ennen kengitystä opiskelijat tunkka-
sivat ja tukivat niskat väliaikaisesti.

Päivän paras hetki ulkona. Kengitysryhmä on kahvinsa ansainnut.

Oululaisen Noora Timonie-
men vuoro oli teroittaa akku-
käyttöisen sahan teräketju. 

päivitetään, kertoi Timo.

Käytäntö opettaa
Kolmannen vuosikurs-
sin opiskelija Seppo Jurve-
lin kertoi, että hän oli kou-
lun puolesta ensimmäistä 
kertaa kengittämässä. Ai-
emmin hän on ollut ken-
gittämässä kahta eri hirsi-
rakennusta, jotka oli ensin 
purettu ja tehty nurkkaki-
vet uudestaan. Näitä koke-
muksia hän on voinut nyt 
hyödyntää tässä projektis-
sa. ” Tavoitteena on oppia 
kengittämään. Tässä näkee 
käytännössä, miten kengi-
tys etenee vaihe vaiheelta. 
Toivottavasti saan lisätai-
toja, että voin itsekin ken-
gittää. Se on tavoite, mutta 
hyvä olisi ensin päästä jon-
kun kokeneemman kaverin 
työpariksi. Näissä hommis-
sa huomaa, että hirsiraken-
taminen ja -korjaaminen 
on hidasta työtä.” Oululai-
nen Noora Timoniemi on 
toisen vuoden opiskelija. 
Opiskelussa häntä on miel-
lyttänyt opintoretket ja hir-
sityöt. Pudasjärvellä viete-
tyt kolme päivää tuntuvat 
kivalta vaihtelulta luokas-
sa istumiseen. Hän kertoi, 
että he tekevät asiakastöitä 
myös opistolla.

Pudasjärven  
yksiköstä  
lisäapua
Lehtori Paavo Kortetjär-
vi ohjasi viittä hirsi- ja kor-

jausrakentamisenkurssin 
opiskelijaa. Heillä oli mah-
dollisuus osallistua kengi-
tykseen vain yhtenä päi-
vänä. Kurssilaisille tämä 
kengitysharjoitus oli en-
simmäinen kerta. Paavo 
kertoi, että nurkkien tunk-
kaamisessa täytyy var-
mistaa rakennuksen py-
syminen muodossaan ja 
opiskelijoiden turvallisuus. 
Kurikasta kotoisin olevalle 
Harri Seppälälle kengitys 
oli aivan uusi asia. Hän piti 
Hirvaskosken kartanon va-
rastoaitan kengitystä haas-
tavana ja erityisesti varas-
ton takaseinän alimman 
hirren korjaamista tilanah-
tauden takia. Jatkosuun-
nitelmat töiden suhteen 
olivat vielä auki. Hirsi- ja 
korjausrakentaminen kiin-
nostaa häntä. Hän sanoi, 
että on saanut hyvää ope-
tusta opistolla. Todennä-
köisesti jatkan tällä alalla, 
koska minulla on raken-
nusalan yritys. Hirsiala on 
uutta, siksi hakeuduin kou-
lutukseen. 

Ape Nieminen

Uuden materiaalin mallausta. Puojin kätköstä löytyi vanhaa 
kunnon lankkua. 

Vanha hirsi oli tiukkasyistä. Pintasiivun sahaamiseen meni ai-
kaa kolme tuntia. Vanhan ajan sepän tekemät rautanaulat toi-
vat oman haasteensa. Niitä piti katkoa puukkosahalla.

Kolmannen vuosikurssin opiskelijat Seppo Jurvelin ja Juk-
ka Muikkula. Sanna Savolainen aloitti restaurointilinja vii-
me tammikuussa. Haukiputaalta tuli kengityshommiin kuusi 
opiskelijaa.

Restaurointi tuotti hyvän ja kauniin lopputuloksen Timo Kor-
tetjärven ohjauksessa. Kuva: Timo Kortetjärvi.
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Tervetuloa kiireen
pohjoispuolelle. 

TUTUSTU SYÖTTEESEEN 
SYOTE.FI 

TAI SKANNAA PUHELIMEN 
KAMERALLA QR-KOODI.
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Syötteen 
tapahtumat
Syötteen 
tapahtumat

TUTUSTU SYOTE.FI 
TAI SKANNAA PUHELIMEN 
KAMERALLA QR-KOODI.

Syötteellä valmistaudutaan ruskasesonkiin 
On se uskottava, että kesä on 
takana ja viileä, mutta toi-
vottavasti sitäkin kauniim-
pi ja värikkäämpi syksy on 
edessä. Syksy on ruskaret-
kien luvattua aikaa ja toi-
vonkin, että Syöte täyttyy 
patikoivista ja pyöräilevistä 
ruskaturisteista. 

Syksyn saapuminen mer-
kitsee myös revontulikau-
den alkua. Syötteellä vieraili 
elokuun viimeisenä viikon-
loppuna neljä matkanjär-
jestäjää Saksasta. Kuin ti-
lattuna, viimeisenä iltana, 
näimme hennot vihreät re-
vontulet taivaalla. Vierail-
le tuli kuulemma ihan kyl-
mät väreet, niin hienolta se 
tuntui. Ruskan värit ja tai-
vaalla loistavat revontulet, 
en hienompaa kuvaa kyl-
lä itsekään tiedä. Siihen vie-
lä yhdistettynä veden pin-
ta. Minä en sellaista ole vielä 
saanut napattua, mutta toi-
vottavasti tänä syksynä on-
nistun. Haastankin teidät 

RuskaSyötteen lukijat tuijot-
telemaan iltaisin taivaalle ja 
kuvaamaan niin ruskaa kuin 
revontuliakin. 

Kesän majoitusluvut 
Syötteellä laskivat edelli-
sestä kesästä, joka olikin 
kaikkien aikojen ennätys-
kesä. Kuitenkin tämä kesä 
oli huomattavasti parem-
pi kuin kesät 2018, 
2019 ja 2020. Osa-
simme odottaa 
laskua, suoma-
laisten päästyä 
ulkomaille. Ilah-
duttavaa luvuis-
sa oli kuitenkin 
se, että meillekin oli 
saapunut vieraita ulko-
mailta. Vieraita saapui mm. 
Tanskasta, Saksasta, Italiasta 
ja Ruotsista. 

Kesän aikana teetettiin 
myös Salmi Platformin mat-
kailutulotutkimusta ja sii-
tä selvisi mm. seuraavaa. 
Kysyttäessä tärkeintä syytä 
tulla Syötteelle, voittaja oli 

aivan selvä. Maastopyöräi-
lyn vuoksi Syötteelle tuli 50 
% vastanneista. Se on aivan 
huikea määrä. Toiseksi suo-
situin syy oli patikointi rei-
lut 11 % ja kolmas rentoutu-
minen reilut 9 %. Pyöräilyyn 
satsaaminen Syötteellä on 
siis ollut oikea ja kannattava 

teko. Pyöräily se on vie-
nyt minutkin men-

nessään. Ostin-
pa toukokuussa 
oman elämäni 
ensimmäisen 
maastopyörän-
kin. On se vaan 

mukavaa viilet-
tää luonnossa pyö-

rän selässä. 
Luppovesi palaa tapah-

tumaa vietettiin viime lau-
antaina Syötteellä. Kaivattu 
iltatapahtuma myös kokkoi-
nen ja ilotulituksineen teki 
paluun. Tapahtumassa oli 
mukavasti kävijöitä. Mieles-
täni parasta tapahtumassa 
on yhteisöllisyys. Niin moni 

taho osallistuu yhdessä ta-
pahtuman järjestämiseen. 
Tämän tyylisiä tapahtu-
mia voisi olla Pudasjärvellä 
enemmänkin ja eri vuoden 
aikoina. 

Meille jokaiselle syksy 
merkitsee eri asioita. Minul-
le se merkitsee luonnossa 
liikkumista niin patikoiden 
kuin pyöräillen, marjastus-
ta ja sienestystä, mutta myös 
talviuintiin totuttelua, ve-
sien kylmetessä. Mitä se si-
nulle merkitseekään, niin 
nauttikaamme luonnosta ja 
upeasta ruskasta kuitenkin 
yhdessä. Tervetuloa Syöt-
teelle – kiireen pohjoispuo-
lelle!

Syksyn raikkain 
terveisin

Minna Hirvonen 
Toiminnanjohtaja 

Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Syysseikkailut alkavat suoraan hotellilta
Iso-Syötteen sydämessä sijait-
seva KIDE Hotel by Iso-Syö-
te on aktiivisen lomailijan ja 
ruskaretkeilijän hotelli. Jokai-
sessa modernissa 26 m2 huo-
neessa on suuri maisemaik-
kuna sekä parveke, joista 
avautuvat syksyiset näkymät 
joko tunturiin tai Luppove-
den kauniisiin maisemiin. 
Syysiltoina hotellin taivaalta 
voi myös bongata revontuli-
en loistoa.

Keskeisen sijainnin ansios-
ta alueen parhaille pyöräily- 

ja retkeilyreiteille on helppo 
pääsy, ja jo parin päivän reis-
sun aikana ehtii nähdä ja ko-
kea paljon, kun toisen päivän 
viettää pyörän selässä ja toi-
sen patikoiden. Maastopyö-
räilijän kannattaa suunnata 
22 kilometrin mittaisen Ke-
tun kevennyksen monipuoli-
siin maisemiin ja jo klassikok-
si muodostuneelle Syötteen 
kierrokselle. Teerivaara puo-
lestaan on mukava päiväret-
kikohde koko perheen pati-
kointiin.

Pyörän saa napattua kä-
tevästi alle rinteiden juurel-
ta hiihtokeskus Iso-Syötteen 
vuokraamosta. Myös oman 
pyörän voi ottaa turvallisin 
mielin reissuun mukaan, sil-
lä sen säilyttäminen onnistuu 
hotellin lukollisessa välineva-
rastossa.

Ruska aikaan Syötteen 
alueen helmiä ovat kansal-
lispuiston värikkäät suot, joi-
ta pääsee ihailemaan leveiltä 
pitkospuilta. KIDE Hotellilta 
luontokeskukselle, josta au-

KIDE HOTELLI:
• 60 tilavaa huonetta, joissa hyvin varusteltu keittiö, kuivauskaappi ja parveke
• Lukollinen välinevarasto pyörien säilytykseen
• Modernein välinen varustettu yli 200 m2 kuntosali
• Myös lemmikit ovat tervetulleita hotelliin
• Sisäyhteys LumiiAreenaan ja ravintolaan: täydellinen ympäristö yritysten elämysko-

kouksille

Tutustu ja varaa: www.hotellikide.fi

keaa kansallispuiston upea 
luonto ja laaja retkeilyreitis-
tö, on matkaa vain reilu ki-
lometri. Ruskaretkelle kan-
nattaa napata pussi mukaan 
herkullisten sienien ja marjo-
jen varalta. Löydökset säily-
vät hyvin reissusi ajan hotelli-
huoneen jääkaapissa.

Raikkaassa syyssäässä 
vietetyn päivän päätteeksi 
on ihana nauttia kuppi kuu-
maa sekä lämmitellä lempeis-
sä löylyissä. KIDE Hotellin 
saunat lämpiävät asiakkaille 
joka ilta klo 18–21. Saunan voi 
myös varata yksityiseen käyt-
töön yleisen saunavuoron ul-
kopuolelta muutkin kuin ho-
tellin asiakkaat. Aktiivisen 
ulkoilupäivän kruunaa vie-
lä maittava illallinen hotellin 
tunnelmallisessa ravintolas-
sa sekä hyvät yöunet Unikul-
man laadukkaissa vuoteissa.

Toiminnanjohtaja Minna Hirvonen saksalaisen Lean kanssa 
Pikku-Syötteen luontopolulla elokuun lopulla. 
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Avoinna:
Ma-to   9.00 - 18.00 
pe-la    9.00 - 19.00 
su      10.00 - 17.00

Tarkista 
päiväkohtaiset 

aukioloajat 
www.tunturimarket.fi

Soita ja tilaa 
ruuat mukaan! 
puh. 040 670 9037

Tervetuloa
kaupoille!

puh. 0440 838 668

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Syöte        www.tunturimarket.fi

Unohtumattomia elämyksiä 
tunturin huipulla

Hotelli Iso-Syöte on Suomen ensimmäinen pyörähotelli.

Suomen eteläisimmän tun-
turin huipulla sijaitseva ul-
jas Hotelli Iso-Syöte kut-
suu unelmien tunturilomalle 
luonnon keskelle, tarjoten 
uudet ja upeat puitteet sekä 
laajan kirjon elämyksiä. 

Boutique-hotellin Poro-
huoneet ja Aurora-sviitit tar-
joavat tyyliä ja persoonal-
lisia valintoja. Uusiin Star 
Superior-huoneisiin astues-
sasi ihastut takuulla maan-
läheiseen sisustukseen sekä 
suureen kylpyhuoneeseen, 
mutta lumoudut ikkunois-
ta avautuvista tunturimaise-
mista.

Huoneiden sisutuksessa 
on otettu huomioon pohjoi-
nen luonto, ympäristöystä-
vällisyys sekä suomalainen 
design. Korkeatasoiset svii-
tit ovat niittäneet kansain-
välistä mainetta ja Kotkan-
pesä-sviitti on valittu useana 
vuotena maailman romantti-
simmaksi huoneeksi. Ylelli-

Hotelli Iso-Syötteen Skywalk-kattoterassi on pohjoisen hienoimpia näköala- ja kuvauspaikkoja.

set elämyssviitit Karhunpesä 
ja Feeniks-sviitti valmistui-
vat jouluksi 2020.

Aidon karheissa Tuntu-
rimökeissä ja Kelomökeissä 
puolestaan majoittuu muka-
vasti koko perhe tai ystävät 
yhdessä. Tunturin laella si-
jaitsevien mökkien tunnel-
ma on vertaansa vailla, kun 
ympärillä avautuu puhdasta 
luontoa silmänkantamatto-
miin ja seurue nauttii yhtei-
sestä ajasta takkatulen läm-
mössä.

Arctic Spa -kylpylä kut-
suu aktiivisen päivän jäl-
keen rentoutumaan ja hem-
mottelemaan kaikkia aisteja.

Ravintola Hilltopissa 
rento ja ystävällinen palve-
lu herkullisen ruuan ja upe-
an maiseman äärellä luovat 
puitteet mieleenpainuville 
elämyksille. Hirrestä valmis-
tetun tilan sydämenä toimii 
suuri avokeittiö ja hehkuva 
hiiligrilli.

Hotelli Iso-Syötteen Sky-
walk-kattoterassi on pohjoi-
sen hienoimpia näköala- ja 
kuvauspaikkoja. Kattoteras-
si on ainutlaatuinen paikka 
ihailla 360 °-näkymiä tuntu-
rin huipulta. 

Hotelli Iso-Syöte on Suo-
men ensimmäinen pyöräho-
telli. Järjestämme opastet-
tuja retkiä kaikentasoisille 
polkijoille. Syötteen metsät 

ja tunturimaisemat tarjoavat 
unohtumattomat puitteet 
maastopyöräilijöille. 

Hotelli Iso-Syöte ei ole 
vain paikka, jossa yövytään. 
Se on paikka, jossa koetaan 
uusia ja ainutlaatuisia elä-
myksiä upean luonnon kes-
kellä. 

Hotelli Iso-Syöte tiedotus 

Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

• Fysioterapia- ja äitiysfysioterapiapalvelut
• Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
• Hieronta ja akupunktiohoidot

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,

 Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi, puh. 040 650 1992

Lähdeveteen leivottu

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO KY

08 841 049
Kiskotie 2 

TAIVALKOSKI

Talonpojantie 8 B 16, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 044 980 5903

Kelantie 2, 93600 KUUSAMO 
Puh. 08 852 1294 

mtpelamanlanka@gmail.com

Elämänlanka Oy
KUKKA- JA HAUTAUSPALVELUT

www.syote.fi
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Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski, 040 632 9641
Jari Huttu 0400 917 425 jari@koillismaanautopalvelu.fi, 

www.koillismaanautopalvelu.fi

HUOLTO- JA KORJAUS-
TYÖT NYKYAIKAISILLA 
KORJAUSLAITTEILLA

MAALAUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ 

AUTOKOLARIKORJAAMO

NYKYAIKAINEN 
AUTOKORJAAMO

OOMMAANN  KKYYLLÄÄNN  KKAAUUPPPPAA

TAIVALTORI
Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21

Talonpojantie 1 , puh. 045 848 3755, www.k-market.com
VERKKOKAUPPA: 

www.k-ruoka.fi/kauppa/K-market-Taivaltori

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250
Taivalkoski 

0100 84255

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, 
KauppaKIrjaT, LahjaKIrjaT, 

jaKoSopImuKSET, 
KaupaNVahVISTamISET mYÖS 

TaIVaLKoSKEN ja puDaSjÄrVEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

SarI KÄSmÄ puh. 040 670 9766, sari.kasma@tunturilkv.com
mIKa KÄSmÄ puh. 0400 390 016, mika.kasma@tunturilkv.com

Syötteen takarinteiltä tasokasta palvelua

Pärjä Ski Bistro & Suites
Pärjä Ski Bistro & Suites tar-
joaa vanhaan tapaan uudel-
la tyylillä ruokaa, juomaa 
ja viihdettä Iso-Syötteen ta-
karinteen juurella. Pizza- ja 
grillimenusta löytyy vaihto-
ehtoja pienempään ja suu-
rempaan nälkään. Pärjä Ski 
Suites tarjoaa tasokasta ma-
joitusta palvelujen äärel-
lä. Vanhan ravintolan tiloi-
hin on remontoitu neljä eri 
kokoista Suites-huoneistoa. 
Jokaisessa huoneistossa on 
kattavasti varusteltu keittiö 
ja sauna pesutiloineen. Jo-
kaisen huoneiston varustuk-
seen kuuluu ulkoporeamme, 
jonka käyttö sisältyy huo-
neiston hintaan. Huoneisto-
jen kuistilta pääsee helposti 
rinteeseen. Uusi Syöte Spirit-
mökki tuo luksusta lomai-
luun. Hyvä sijainti tunturin 
juurella helpottaa lähtemis-
tä retkeilyreiteille, rintee-
seen tai palvelujen äärelle. 
Pärjä Ski Suites ja Syöte Spi-
rit varaukset tehdään Syöt-
teen Keskusvaraamon kaut-
ta (keskusvaraamo@syote.fi)

Pieniä uudistuksia 
tehdään joka vuosi
- Nyt on odotukset korkeal-
la, kun on päästy koronasta. 
Positiivisella mielellä odote-
taan hyvää talvea. Juoma ja 
annospuolella tulee uutuuk-
sia ja ravintolatilassa teh-
dään lokakuun aikana pien-
tä sisustuksellista remonttia. 
Meillä tulee periaatteessa 
joka vuosi jotain uutta. Lis-
talle pidetään suositut an-
nokset ja lisäillään uusia. 
Käytämme kotimaisia raaka-
aineita ja lähiruokaa. Tynny-
ripöydillä olemme pyrkineet 
rikkomaan salimaista tyyliä, 
että tulisi erilaisia istuskelu-

ryhmiä. Meidän yksi suosi-
tuimmista oleskelupaikois-
ta on kulmanurkkaus, jossa 
on sohvaryhmä. Takan eteen 
tulee korituolit, josta voi kat-
sella elävää tulta. Meidän 
mielestä sali on jo nyt todel-
la viehättävä ja varsinkin il-
lalla, kun laitetaan takkaan 
tuli ja pöytiin kynttilöitä. 
Joka lauantai meillä on kark-
kibingo, joka on tosi suosit-
tu. Jatkamme viime vuoden 
tyyliin tasting-iltojen pitä-
mistä. Näihin iltoihin tulee 
ilmoittautua etukäteen, että 
ehdimme valmistella juo-
matuotteet ja pikkusyötävät, 
kertoivat Janita Puolankan-
aho ja Juha-Pekka Soronen.

Sosiaalisen median 
tiimi valvoo
- Meillä on tosi hyvä some-
tiimi, joka huolehtii ja päi-
vittää meidän sosiaalista 
mediaa. Siitä on tullut pal-

jon kiitosta, että meidät ta-
voittaa helposti ja porukat 
löytävät ruokalistat ja auki-
oloajat netistä. Kun somen 
kautta kysellään pöytäva-
rauksista, niin me pyrimme 
vastaamaan heti. Haluamme 
erottua hyvällä palvelulla. 
Haluamme pysyä hyvänä ja 
viihtyisänä ruokapaikkana.    
Sesonkiaikana on lauantai 
aamuisin brunssit ja hiihto-
lomaviikoilla ja pääsiäisenä 
panostamme terassin esiin-
tyjiin. Kevään aurinkoisina 
päivinä duot tai trubaduurit 
esiintyvät ulkona ja iltaisin 
sisällä. Läheisen caravaani-
alueen lapsille me saatamme 
välillä keksiä ohjelmaa len-
nosta. On järjestetty diskoa 
ja karaokea. kertoi Janita.

Me osataan  
heittäytyä
- Perinteinen karkkibingo 
muuttaa nimensä Pärjänbin-

goksi. Se on suosittu koko 
perheen yhteinen ohjelma. 
Bingo kestää noin tunnin, 
jonka aikana osallistujat ti-
laavat ruokaa ja juomaa pöy-
tiin. Pelaamme yhden ruu-
dukon täyteen ja rivivoittajat 
palkitaan. Tässä bingossa lo-
pulta palkitaan jokainen. Ih-
miset ovat ottaneet tämän 
paikan omakseen. Talvi-
pakkasesta ja lumituiskusta 
tänne on mukava tulla, kun 
pöydissä palaa kynttilät ja 
takassa elävä tuli. Pyrimme 
saamaan saliin lämpimän 
tunnelman. Juhla- ja teema 
aikoina koristelemme sa-
lia hillitysti. Sesonkiajan ul-
kopuolella meiltä voi vuok-
rata vaikka koko salin. Sali 
muuttuu monen juhlan pito-
paikaksi ja me osataan heit-
täytyä tilanteiden mukaan, 
kertoi Juha-Pekka.

Ape Nieminen

Pärjän Ski ja Bistron legendaarinen karkkibingo vetää aina tuvan täydeltä porukkaa. 

Janita Puolakanaho ja Jp pitävät huolen, että asiakaspalvelu pelaa. 
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Syötteen 
Taksi 

palvelee

0200 964 46
OTAXI KELATAKSI 
0800 93377

(1 € / puh. + ppm) 

www.syotteentaksi.fi

Palvelu on maksuton 24/4

Pikku-Syötteen lastenleirit 
tuovat helpotusta loma-aikoihin 

Syysleirin ilmoittautuminen nyt auki!

Lasten lomiin ajoittuvat, 
suositut ja aktiiviset leirit on 
suunnattu 7- 13-vuotiaille 
lapsille, 13-16-nuorille sekä 
heidän perheilleen. Leiri-
päivät ovat täynnä mukavaa 
sään ja vuodenajan mukais-
ta tekemistä, kuten korikii-
peilyä, jousiammuntaa, erä-
taitoja luonnossa, retkeilyä 
ja seinäkiipeilyä. Lapset voi-
vat ottaa leirille mukaan 
vanhempansa tai tulla yksin, 
sillä ammattitaitoiset ohjaa-
jat ovat mukana koko leirin 
ajan huolehtimassa lasten 
tarpeista.

”Itsekin vanhempana tie-
dän, että lasten pitkät lomat 
muun muassa kesällä ja tal-
vella ovat monelle perheel-
le haasteellinen tilanne, jos ja 
kun vanhemmilla ei ole sa-
maan aikaan lomaa. Halu-
simme lähteä tarjoamaan tä-
hän tilanteeseen helpotusta 

Monipuolisten leirikoulujen, rippileirien ja 
urheiluleirien lisäksi Pikku-Syötteellä järjestetään 

vuosittain erilaisia aktiivisia leirejä lapsille, nuorille 
ja perheille. Lastenleirit tuovat helpotusta loma-
aikoihin ja tarjoavat lapsille mukavaa tekemistä 

luonnon ja aktiviteettien parissa. 

ja järjestää lapsille mieluisaa 
tekemistä loma-aikoihin”, 
Pikku-Syötteen nuorisotyön 
päällikkö Kaisu Tuohiluoto 
toteaa.

Lastenleirien järjestä-
minen sopii muuhun nuo-
risokeskustoimintaan, sil-
lä Pikku-Syöte on tarjonnut 
elämyksellisen, turvallisen ja 
kehittävän toimintaympäris-
tön muun muassa leirikou-
luille jo yli 20 vuoden ajan. 
Pikku-Syöte on yksi Suomen 
yhdeksästä nuorisokeskuk-
sesta ja kohtaa vuosittain sa-
toja nuorten ryhmiä kou-
luista, järjestöistä, kunnista, 
urheiluseuroista ja seura-
kunnista. 

”Meille on helppoa ja 
turvallista tulla, sillä meil-
tä löytyy hyvät puitteet sekä 
vankka nuorisotyön ja kas-
vatuksen erityisosaaminen. 
Toimiminen lasten kans-

Leiripäivät muodostuvat ohjatusta tekemisestä luonnossa ja 
monipuolisten sisäaktiviteettien parissa – liikkuen ja leikki-
en.

Leiripäivät ovat täynnä mukavaa sään ja vuodenajan mukaista tekemistä, kuten mm. seinäkiipeilyä.

sa on meille tuttua ja luon-
tevaa hommaa”, Tuohiluo-
to jatkaa.

Luontoa ja yhdessä 
tekemistä
Leiripäivät muodostuvat oh-
jatusta tekemisestä luonnos-
sa ja monipuolisten sisäakti-
viteettien parissa – liikkuen 
ja leikkien. Lähtökohtana 
on tarjota lapsille ja nuorille 
paikka, jossa voi turvallisesti 
sekä seikkailla että hengäh-
tää. Viime vuonna lastenlei-
rejä järjestettiin kesälomien 
aikaan yhteensä kolme kap-
paletta ja myös syyslomal-
le oli tarjolla leiri, joka täyt-
tyi nopeasti. Ilmeisemmin 
leireille on siis kysyntää ja 
suunnitteilla onkin nyt myös 
talvileiri loppiaisen tienoille.

”Meidän vahvuutena on 
se tunne, joka välittyy, kun 
saapuu henkeäsalpaavan 
luonnon keskelle hymyile-
vien ohjaajien seuraan. Se 
fiilis, kun touhutaan päi-
vät yhdessä ja iltaisin istah-
detaan iltanuotiolle kertaa-
maan päivän kokemuksia”, 
Tuohiluoto kuvailee.

All Inclusive- leirihintaan 
sisältyy hotellimajoituk-
sen, ohjatun leiriohjelman 
ja kuljetuksen lisäksi mau-
kas kotiruoka hotellin näkö-
alaravintola Purossa. Myös 
vanhemmat ovat tervetullei-
ta mukaan. 

”Kun lapsi leireilee, 
vanhemmat voivat ko-
kea Syötteen upean ja mo-
nipuolisen tunturiluonnon 
vaikkapa fatbiken selästä tai 
patikoiden luonnossa. Lisäk-
si meillä on tarjolla aktiivis-
ta ohjattua toimintaa syys-
lomaviikoille 42 ja 43, joten 
kannattaa seurailla mei-
dän nettisivuja!”, Tuohiluo-
to kertoo.

Hotellista löytyy tila-
via hotellihuoneita yhteen-
sä 82 kpl ja majoitustilaa yh-
teensä jopa 230 henkilölle. 
Myös nelijalkaiset ystäväm-
me on huomioitu lemmikki-
huoneilla. Näköalaravintola 
Puro palvelee asiakkaita aa-
miaisesta iltapalaan.

Pikku-Syöte tiedotus 

Lasten lomiin ajoittuvat, suositut ja aktiiviset leirit on suun-
nattu 7- 13-vuotiaille lapsille, 13-16-nuorille sekä heidän 
perheilleen.

Erätie 1
Syötteen

luontokeskus
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

•  Virkistyspäivät, kokouspalvelut
•  Ruokapalvelut kahvilassa ja 

maastossa
•  Luonto-ohjelmapalvelut
•  Välinevuokraus kätevästi verkossa!

Varaa ja maksa helposti
verkkokaupassa:

www.taigavire.fi

KOILLISMAAN 
KONEURAKOINTI

- Kaivinkonetyöt
- Maansiirotyöt
- Traktorityöt
- Pyöräkonetyöt
- Pihojen sekä teiden auraus
- Sorateiden lanaukset
- Tienvarsien niitot sekä raivaukset

P. 040 552 3631
kkurakointi.fi

Viihtyisä NÄKÖALAHUONEISTO-426 
(5 hlöä)  

VUOKRATTAVANA

sekä tunnelmallinen KELOHONKAINEN 
PARITALOMÖKKI (6 hlöä)

Kysy tarjous haluamallesi ajankohdalle!
p. 044 343 8357

Molemmat sijaitsevat Iso-Syötteen huipulla!
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Avoinna:
Ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Kasvo- ja jalkahoidot...
Lahjakortit, tuotemyynti...
Passikuvat...
Uutuuksia: Neulaton mesoterapia 
sekä CND Shellac geelilakkaus

www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kirkkotie 1, 93400 Taivalkoski, Puh. (08) 842 620

Aitovaatteesta Aitovaatteesta 
lämmintä syksyynlämmintä syksyyn

Tervetuloa!Tervetuloa!

Luhdan topat Luhdan topat 
129129€€  lyhyt lyhyt 

169169€€ pitkä  pitkä 

--1010% % 
Housut, neuleet, tunikat, kengät.  Housut, neuleet, tunikat, kengät.  

Uutuuksia saapuuUutuuksia saapuu
päivittäin!  päivittäin!  

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologin ja yleislääkärin sekä 
työterveyslääkärin vastaanotto.

Luppovesi palaa
-tapahtuma sytytti

Syötteellä järjestetty Luppo-
vesi palaa-tapahtuma 3.9. sai 
paikalliset matkailuyrittä-
jät, yhdistykset ja muut jär-
jestämään ohjelmaa aamusta 
iltamyöhään. Iiläinen Saa-
ra Paakkola osallistui kah-

jonka jälkeen he kävivät tu-
tustumassa luontokeskuk-
seen ja huskytarhaan. Pyt-
kyn Cafessa lapset piirsivät 
aiheesta: ”Mikä on paras-
ta Syötteellä?” Keskipäivän 
Peikkopolun tapahtumas-
sa riitti nähtävää, syötävää 
ja koettavaa. Lapset tykkä-
sivät olla Marko Väyrysen 
lastenlaulukonsertissa lop-
puun saakka. Pärjän Ski ja 
Bistrossa he kävivät syömäs-
sä ja osallistuivat karkkibin-
goon, jonka jälkeen he suun-
tasivat Luppoveden rannalle 
nauttimaan illan ohjelmas-
ta. Mummon mielestä päi-
vä tuntui tosi kivalta. Se oli 
täynnä erilaista aktiviteettia. 
Lapsilla oli mukavaa, kun 
oli tekemistä ja nähtävää. 
Lopuksi hän totesi: ”Tällais-
ta saa järjestää lisää.”

Korikiipeilyä ja  
tikkakisaa
Pikku-Syötteen nuorisokes-
kuksen järjestämällä kori-
kiipeilypaikalla on innok-
kaita kokeilijoita jatkuvana 
jonona. Ilta yhdeksän jäl-

keen, kun ohjelma rannal-
la oli loppunut ja muut toi-
mijat pakkasivat tavaroitaan 
riitti korikiipeilyssä osanot-
tajia. Henna Järvenpää kii-
pesi jo ilta seitsemän aikaan, 
kun vielä oli valoisaa. ”No 
vähän jännitti siinä, kun oli 
niin korkealla. Alkoi puntti 
tutista! 13 koria sain, muuta-
ma jäi puuttumaan. Olen ko-
rikiipeillyt aiemmin kolme-
neljä vuotta sitten.”

Syötteen mökkiläisyh-
distyksen järjesti Luppove-
denrannalla avoimet tikka-
mestaruuskilpailut. Ennen 
palkintojen jakoa tilanne oli 
kutkuttava parhaan tulok-
sen suhteen, sillä nuoret oli-
vat niskanpäällä 38-37. Ti-
kanheittopaikalla kävi yli 50 
heittäjää, joten heittosuori-
tuksia kertyi tuplasti enem-
män. 

Paloauto ja  
alkusammutus-
kokeilu kiinnosti 
lapsia
Syötteen paloaseman mie-
histö, vahvistettuna palotar-

Lapset tutustumassa Syötteen Eräpalveluiden huskyihin. 
Kuva: Tarja Mattila

Syötteen paloaseman miehistöä: Sammutusmies Juha-Matti 
Puolankanaho, yksikönjohtaja Heikki Koivurova, sammutus-
miesharjoittelija Arto Paakki, yksikönjohtaja Juho Tolonen, 
vanhempi sammutusmies Janne Juusola ja palotarkastaja 
Emilia Kuosmanen Oulusta.

Syötteen koululaiset Jimi Puolakanaho, Emma Vaattovaara, 
Lilja Haakana, Anni Väärälä ja Emmi Kiminki möivät lakupus-
seja ja arpoja ensi kevään luokkaretkeä varten.

Kempeleläiset Alma (5v) ja Hilda (3,5v) Pihlajat tutustuivat 
paloautoon. Alma ajatteli, että hänestä voisi isona tulla pa-
lonainen ja Hilda tuumi, että hän voisi toimia paloauton kul-
jettajana.

Syötteen kyläyhdistyksen teltalla Ensio Särkelä auttoi mak-
karanpaistossa. Teltalla kävi kova kuhina koko illan, kun ko-
lea sää patisti ihmiset lettukahveille.

den pojan ja tyttärensä sekä 
äitinsä Tarja Mattilan kans-
sa lähes kaikkeen mahdolli-
seen ohjelmatarjontaan. Aa-
mulla he kävelivät Taneli 
pojan ehdotuksesta Iso-Syöt-
teen korkeimmalle huipulle, 

Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

SOITA IHMEESSÄ!!!  041 314 9962  
raisasensiivousjakiinteistopal@gmail.com  

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse 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!

kastaja Emilia Kuosmasella 
esittelivät kalustoa ja kertoi-
vat paloturvallisuuteen liit-
tyvistä asioista. Yksikönjoh-
taja Juho Tolonen kertoi, että 
paloaseman toiminnan var-
mistaminen on tärkeää Syöt-
teen asukkaiden ja matkaili-
joiden kannalta. Toiminta on 
virkistynyt muutaman hil-
jaisemman vuoden jälkeen. 
Uusia miehiä ja naisia kaiva-
taan mukaan palo- ja pelas-
tustoimintaan. Aika monet 
lapset kävivät kokeilemas-
sa alkusammutusta, niin 
myös kempeleläiset Liam ja 
Lumikukka Isoaho. Liamil-
le kokeilu oli ensimmäinen 
kerta. Lumikukasta tulen 
sammuttaminen tuntui ki-
valta. Hänen mielestään on 
tärkeä harjoitella tulen sam-
muttamista, että osaa sitten 
oikeassa tilanteessa toimia. 
Kempeleläiset Alma (5v) ja 
Hilda (3,5v) Pihlaja tutustui-
vat paloauton ohjaamoon. 
Alma ajatteli, että hänes-
tä voisi isona tulla palonai-
nen ja Hilda tuumi, että hän 
voisi toimia paloauton kul-
jettajana. He pyysivät van-
hemmiltaan, että pääsisikö 
vielä käymään paloauton ta-
kapenkillä?

- Meillä on asuntovaunun 
talvipaikka Pärjänkievaris-

sa. Tänä viikonloppuna tul-
tiin ensimmäistä kertaa vau-
nulle ja sattui sopivasti tämä 
tapahtuma. Kokkoa ja ilo-
tulitusta tultiin katsomaan, 
kertoivat Antti Pihlaja ja Eli-
sa Siltala.

Ape Nieminen

Pytky Cafessa mummin tyt-
tärentytär sai kasvomaalauk-
sen. Kuva: Tarja Mattila

Päivän ennätys kuvanottohetkellä. Henna Järvenpään asettama 14:sta kori oli lähellä jäädä 
paikoilleen.

Kempeleläinen Liam Isoaho tulen sammutuspuuhissa.

Luppovesi palaa-tapahtuma huipentui upeaan ilotulitukseen.

Syötteen koululaisten esityksessä oli menoa ja meininkiä.

Luppoveden rannalla oli noin 300 ihmistä, mutta se ei estä-
nyt nauttimasta kokosta kaverin kanssa yhdessä.

Kannuslainen Milja Hägg-
man, oululaiset Livia Liukko 
ja Iivo Liukko seurasivat ai-
tiopaikalta, mitä Luppoveden 
rannalla tapahtui. Häggma-
neilla että Liukoilla on mökit 
Syötteellä, siksi osallistumi-
nen Luppovesi tapahtumaan 
perheittäin oli helppoa.

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
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Peikkopolulle tuotiin uutta nähtävää

Syötteen Peikkopolulla vie-
tettiin 3.9. erityistä juhlaa, 
kun eri puolilta Pudasjär-
veä kyläläiset toivat tekemi-
ään peikkoja. Idea peikko-
jen tekemiseen lähti Siuruan 
kylältä, joka haastoi muut 
Pudasjärven kylät peik-
ko-talkoisiin mukaan. Vii-
me kevään kyläkierroksilla 
kaupungin palvelusuunnit-
telija Sinikka Mosorin ja Juk-
ka Koutaniemi Pudasjärven 
Kehitys Oy:stä kannustivat 
kyläläisiä osallistumaan tä-
hän syksyn tapahtumaan. 
Kaikki kylät lupasivat läh-
teä mukaan. Tapahtuma-
päivän alkutunteina puolet 
kylistä oli tuonut peikkon-
sa. Kaupunki oli homman-
nut kauniit logokyltit kylä-
kunnittain, jotka asetettiin 
uusien peikkojen läheisyy-
teen. Peikko-haasteen esit-
tänyt Siuruan kylä paistoi 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
sponsoroimana 160 makka-
raa ilmaiseksi Peikkopolun 
alussa olevalla tulipaikalla. 
Sankoin joukoin väkeä oli-
kin paikalla ja vuoronpe-
rään peikkojen tekijät kävi-

duttua. Pauli Särkelä, peik-
kopolun toinen ideoija muis-
teli avajaisten olleen joskus 
1980-luvun puolivälin paik-
keilla. Alkuaikana peikkoja 
saatiin polun varteen erityi-
sellä kilpailulla, joka myö-
hemmin jäi pois. Nyman 
kertoi, että hän voitti Peikko-
kilpailun Tuohettarella ja sai 
palkinnoksi 2000 markkaa. 
Kääpäläinen on edelleen hy-
vässä kunnossa, vaikka Syöt-
teen luonto onkin armoton. 
Osa Peikkopolun peikois-
ta on jo maatunut. Nyman 
käy kunnostamassa peikko-
jaan aika ajoin. Linnut tah-
tovat viedä pesiinsä peikois-
sa olevaa

materiaalia.  ”Kääpäläisen 
päätä olen uusinut. Tukka on 
luonnonkuusesta otettu lat-
vakäkkärä, jonka kuivasin. 
Tämä on mukava harrastus, 
mutta sopivaa materiaalia 
ei tahdo enää luonnosta löy-
tyä.”  Polun alkupäässä on 
kolme Nymanin tekemää ja 
yksi tyttären pojan Arttu Sal-
melan kanssa ideoima Tek-
no-Aika-peikko. Arttu teki 
peikon vanhan nauhurin 
osista. Upea oivallus.

Idean isä Pauli  
Särkelä kertoo
- Peikkopolun käyntiin saat-
taminen oli minun ja Atte 
Särkelän yhteistyön tulos. 
Kyllä tämä on ollut mahtava 
idea. Peikkopolulla käy pal-
jon väkeä ja nyt nämä eri ky-
liltä tuodut peikot lisäävät 
polun mielenkiintoa. Tänne 
voi tuoda peikkoja, on ihan 
mukavaa, kun muutkin ihmi-
set ottavat asian omakseen. 
Muistelisin, että vuoden 1985 
seutuvilla Peikkopolku pe-
rustettiin. Polulla mahtaa olla 
ainakin sata peikkoa. Tämä 

on mielenkiintoinen jut-
tu, kun Siuruan kylä haastoi 
muut kylät peikkojen tekemi-
seen. Iloitsen tällaisesta aktii-
visuudesta.

Virallista puhetta 
ja ammattitaitoista 
musisointia 
Matkailun yrityskehittäjä 
Jukka Koutaniemi Pudasjär-
ven Kehitys Oy piti virallisen 
alkupuheen Peikkoteatterilla. 
”Me olemme halunneet ottaa 
kopin Siuruan kylän aloit-
teesta, että saisimme tästä 
vaikka vuosittaisen tapahtu-
man. Viime vuonna aloitim-
me pienellä porukalla ja nyt 
on jo kolminkertainen mää-
rä yleisöä paikalle siihen ver-
rattuna. Kaupungin, Pudas-

Pauli Särkelä iloitsee siitä, että kylät eripuolilta Pudasjärveä 
ovat tuoneet peikkonsa polun varteen.

Johanna Jussila kertoi, että Panuman lapset askartelivat pei-
kot yhdessä aikuisten kanssa Panuman Suvipäivillä. Peikko-
jen nimet ovat Nenukki ja Kolosuu. Peikkoja pystyttämässä 
Aune, Pauli ja äiti-Johanna ja Laikku-koira. 

Marko Väyrysen vetämät hauskat laululeikit saivat aikaan hy-
vän mielen ja hymyn huulille.

Siuruan Peikot: Maarit, Sanna, Helena, Maarit ja Marja-Leena.

Oulunkaari henkilökunta toi 
oman peikkonsa polulle. Ed-
ward ”Eetu” Heikki Olavi 
Reimikari V syntynyt Vaala 
Oulujärvellä 18.3.1837.

Leosta, Annista ja Huugosta oli kiva tulla katsomaan peikkoja. 
Pojat olivat Iistä ja Anni Pudasjärveltä.

Pudasjärven kaupungin teettämät kauniit kylälogokyltit.

Peikkopolun ensimmäisiä 
peikkoja oli Airi Nymanin te-
kemä Kääpäläinen.

Marika Kujala ja lapset Iiris ja Viljami Peikkoteatterin lähei-
syydessä. - Konsertin vetäjä oli kylä paras. Hän osasi tosi hie-
nosti ottaa lapset mukaan, kertoi iloinen äiti. 

vät mikrofoniin kertomassa 
oma kylän peikon valmis-
tusprosessin. Peikkopolun 
tapahtumapäivä oli samalla 
yhdistystoimijoiden virkis-
tyspäivä.

Kääpäläinen  
edelleen polun 
varrella
Airi Nyman toi Kääpäläisen 
Peikkopolulle heti sen avau-

järven Kehitys Oy:n, Siuruan 
kylän, Sauli Särkelä ja Pau-
li Särkelän kanssa olemme 
halunneet järjestää tällaisen 
yhteisen tapahtuman.” Kou-
taniemi taputti Marko Väyry-
sen aloittamaan livemusiikki 
osuuttaan. Väyrynen oli va-
rannut laululeikkilauluja ja 
muutamia peikkolauluja oh-
jelmistoonsa. Hän kertoi, että 
Perheen parhaaksi-projek-
tin kautta tuli parikymmen-
tä henkeä tutustumaan Peik-
kopolkuun ja osallistumaan 
konserttiin.

Lastenmusiikin konsert-

ti oli hyvin aktiivinen moni-
ne laululeikkeineen. Paikalla 
oli yli 80 henkeä, joista suu-
rin osa oli lapsia. Hetekylä-
läinen Marika Kujala lapsi-
neen toi Hunsvotti-nimisen 
peikon Syötteen Peikkopo-
lulle. Iiris mielestä konsertti 
oli kiva, kun sai leikkiä lau-
lujen mukana. Pikkuveli Vil-
jami kommentoi makkaran 
syönnin lomasta: ”Tykkäsin 
lauluista. Mörrimöykynpesä 
oli paras!”

Ape Nieminen
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Yöretkellä syksyisellä Soiperoisella 

Herään syyskuun kuulaaseen 
aamuun teltasta Soiperoi-
sen rannalta. Vieressä tuhisee 
kuusivuotias lapsi, josta nä-
kyy vain nenänpää makuu-
pussin uumenista.  Raotan 
teltan oviaukkoa ja ihailen su-
mun peittämää järveä, jonka 
aamuaurinko värjää kullan-
keltaiseksi. Yöllä olen saanut 
kuunnella kuikkien kaihoisaa 
huutelua jostain järvenselän 
takaa, ja mietin, kuinka on-
nekas olen, kun saan nauttia 
luonnosta ympärilläni.  

Soiperoinen ei ole viralli-
sesti Syötteen kansallispuis-
toa, vaan kuuluu harjujen- 
ja rantojensuojeluohjelmaan. 
Kansallispuistoa tai ei, niin 
ehdottomasti se on yksi kau-
neimpia retkeilykohteita lä-
hialueella. Erämaiset, kir-
kasvetiset järvet, komeat 
harjuselänteet ja humisevat 
männikkökankaat sekä alu-
een rauhaisuus kutsuvat vii-
pymään sekä nauttimaan 
alueesta useammaksikin tun-
niksi.  

Telttaretki on hauska seik-
kailu koko perheelle. Pienellä 
etukäteisjärjestelyllä retkes-
tä saa eniten irti ja mukavan 

Syysretkille Syötteen kansallispuistoon
Hirviä, karhuja, 
metsoja… 
Muun muassa näihin voit 
törmätä Naavaparran po-
lulla! Metsän tonttu Naava-
parta toivottaa kaikki ter-
vetulleeksi tutustumaan 
Syötteen kansallispuis-
ton luontoon. Reitti kulkee 
mystisessä vanhassa kuusi-
metsässä, ikään kuin met-
sä sulkisi kulkijan sisäänsä. 
Taukoa voit pitää Annintu-
valla, joka sijaitsee kauniil-
la paikalla Pärjänjoen var-
ressa. Matkan varrella voit 

nähdä metsän kuninkaan, 
eli karhun! Tämä karhu on 
kuitenkin kiltti, ja päästää 
kulkijat ohitse. Lähde tu-
tustumaan kuinka moneen 
eläimeen sinä reitillä tör-
määt! Naavaparran polku 
on n. 3 km pitkä, helppokul-
kuinen reitti. Reitin voi kul-
kea joko ympyräreittinä tai 
mennä edestakaisin luon-
tokeskukselta Annintuvalle 
leveämpää sorastettua pol-
kua, jossa on mahdollista 
kulkea esimerkiksi lasten-
vaunujen kanssa.

Ruskanbongausretki 
Ahmakalliolle 
Jos haluat kokea Syötteen 
ruskan täydessä loistossaan 
korkealta käsin, kannattaa 
suunnata Ahmakallion nä-
köalatornille. Torniretkestä 
saa puolen päivän reissun, 
kun lähtee matkaan Jaas-
kamon pysäköintipaikalta. 
Tällöin kuljetaan tornilta sa-
maa polkua takaisin, koko-
naismatkaa tulee 10 km. Pol-
ku kulkee paikoin metsän 
siimeksessä, paikoin ava-
rampaa vaaran rinnettä ja 

kallioidenkin lomassa. Mat-
kan varrella sijaitsee Loma-
ojan laavu, jolla pääset pi-
tämään evästaukoa tulen 
ääressä vaikkapa paluumat-
kalla. Pst! Ota pussi mat-
kaan sienisaaliin varalle.

Lähtöpiste: Jaaskamo P, 
lähin osoite Karsikkoperän-
tie 936. Osoitteen risteyk-
sessä on kyltti ”Jaaskamo 6 
km”, eli jatketaan metsäau-
totietä 6 km länteen.

Erämaa kutsuu 
Kaipaatko retkelläsi omaa 

rauhaa, kapeita neulas-
polkuja tallattavaksi, seik-
kailua koettavaksi? Silloin 
kutsuu Syötteen kansallis-
puiston pohjoisin kolkka 
Posion puolella. Reissuun 
pääsee näppärästi jättämäl-
lä auto metsäautotien var-
teen Laivavaaran kohdalle 
ja suuntaamalla siitä kohti 
etelää. Vanhan UKK-reitin 
jäljillä kulkeva polku kato-
aa välillä vain aavistukseksi 
olleesta ja osa reittimerkki-
puista on vanhuuttaan kaa-
tunut kumoon, joten kart-
ta ja kompassi ovat tarpeen 

tällä retkellä. Varjoisia vaa-
rakuusikoita, valoisia vaa-
ranlakimetsiä ja pieniä so-
mia rinnesoita tarjoileva 
reitti vie 8 kilometrin pati-
koinnin päätteeksi Hoikka-
lammen autiotuvalle, jossa 
on hyvä lepuuttaa niin ruu-
mista kuin sieluakin. Mikäli 
vaellusjalkaa vielä vipattaa, 
niin retkeä voi jatkaa reilun 
9 kilometrin etapin Loma-
vaaran autiotuvalle. Reit-
tiä pitkin pääsee Syötteel-
le saakka, jolloin taivallusta 
kertyy yhteensä 54 km. 

Lisätietoja reiteistä: Syötteen luontokeskus

Rääpysjärven laavun pihapiiri on rauhallinen ja kaunis retkei-
lykohde. Kuva: Annu Tuohiluoto.Ahmakallion näköalatornista näkee pitkälle yli värikkään ruskaisen luonnon. Kuva: Panu Molsa

VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

Lue lisää kairankuitu.fi /ajankohtaista tai soita 045 616 0272

Nopea 100/100Mbs yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

kokemuksen koko porukal-
le. Teltta, makuualustat, läm-
pimät makuupussit, varavaa-
tetta sekä maukasta ruokaa 
ovat periaatteessa ainoat tar-
vikkeet, joita tarvitsee paka-
ta mukaan. Toki puukko, tu-
lentekovälineet, otsavalo, 
hygieniatarvikkeet sekä en-
siapulaukku ovat retkeili-

jän perusvälineistöä. Lapsi 
voi pakata omaan reppuun-
sa unikaverin, iltasatukirjan 
ja pientä herkkua, vaikkapa 
vaahtokarkkeja iltanuotion 
äärellä nautittavaksi.  

Soiperoisen päivätuvalle 
ja tulipaikalle pääsee autolla 
lähimmillään muutaman sa-
dan metrin päähän, joten ta-

varoiden kantaminen onnis-
tuu, vaikka kestokassissa. 
Alueella on voimassa joka-
miehenoikeudet, joten telt-
tailla saa vapaasti. Itse olen 
tykästynyt Soiperoisen päi-
vätuvan sekä Rääpysjärven 
laavun pihapiireihin. Kau-
niin sijaintinsa lisäksi niis-
sä on käytössä tulisijat sekä 

huussit. Tuulisella säällä päi-
vätuvassa on mukavan läm-
min evästellä.  

Jos retkeilykärpänen pu-
raisi, mutta kaipaat vielä lisä-
apua retkien suunnitteluun, 
niin Syötteen luontokeskuk-
sen oppaat auttavat mielel-
lään ja hyödyllistä tietoa löy-
tyy myös internetistä, kuten 

www.luontoon.fi/retkeilyna-
bc -sivuilta. Mukavia syys-
retkiä! 

Annu Tuohiluoto
 

Lisätietoja: 
Syötteen luontokeskus 
puh. 0206 39 6550 
syote@metsa.fi  
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Syötteen Mökit Oy – rauhallista lomaa

Syötteen Mökit Oy:lla on 
kuusi hyvin varusteltua lo-
mamökkiä, jotka sijaitsevat 
lähellä toisiaan Iso-Syötteen 
hiihtokeskuksen tuntumas-
sa. Tämä antaa mahdollisuu-
den isommallekin ryhmäl-
le majoittua lähellä toisiaan, 
mutta kuitenkin omassa rau-
hassa. Matkaa rinteisiin ja 
alueen palveluihin on noin 
600 metriä. Talvisaikaan 
hiihtoladuille ja moottori-
kelkkareiteille pääsee suo-
raan mökeiltä. Lapsiper-
heille mökien sijainnit ovat 
ihanteellisen matkan pääs-
sä Luppoveden harrastus- ja 
ajanviettopaikasta, jossa on 
leikkipuisto, frisbeegolfrata, 
skeittipuisto ja kesällä uima-
ranta.

Sopivaa ylellisyyttä 
ulkoporealtailla
- Syötteen Mökit Oy:n kol-
me ensimmäistä lomamök-
kiä valmistuivat Kämmek-
käpolule. Vanamo valmistui 
vuoden 2006 lopussa. Va-
namo on monien suosikki, 
kuuden petipaikan persoo-
nallinen mökki. Takapihalla 
omassa rauhassa on ulkopo-
reallas. Rakentamisen aika-
na tehtiin tonttivaraus Väi-
nämöiselle, joka valmistui 
juuri sopivasti vuoden 2008 

hiihtolomille. Väinämöises-
sä on kolme makuuhuonetta 
kahdessa kerroksessa, joten 
majoittumaan sopii kahdek-
san henkilöä. Hiihtoladut, 
kelkkareitit, patikointipolut 
ja maastopyöräilyreitit ovat 
50-200 metrin tuntumassa 
mökistä. Väinämöisen vie-
reiselle tontille valmistui 
jouluksi 2009 Joukahainen, 
joka on peilikuva 

Väinämöisestä.  Mustik-
kapolun110 neliön Wellamo 
sopii erinomaisesti yritysko-
kouksien pitopaikaksi. Mö-
kissä on 10 erillistä sänkyä 
neljässä eri makuuhuonees-
sa. Wellamon erikoisuutena  
on ihan oikea pönttöuuni. 
Iki-kiuas takaa tilavassa sau-
nassa mahtavat löylyt. Vii-
me vuoden vaihteessa val-
mistuivat uusimmat mökit 
Tellervo ja Tapio. Taitavan 
tilasuunnittelun avulla mö-
kit tuntuvat neliöiltään suu-
remmilta. Näissä kohteissa 
sauna, pesuhuone ja puku-
huone löytyvät saman katon 
alta, mutta eri rakennukses-
ta. Väliin jäävällä katetulla 
terassilla on ulkoporeallas ja 
puutarhakalusteet virkistäy-
tymistä varten. Vuodepaik-
koja näissä uusissa mökeissä 
on 4+2. Meidän kunnia-asi-
ana on pitää kaikki mökit 

Sopivaa ylellisyyttä olemme halunneet luoda ulkoporealtail-
la, jotka ovat vakiovarusteena meidän jokaisessa mökissä. 

Yrityksellä on neljä hirsirakenteista mökkiä. Uusimmat Tel-
lervo ja Tapio ovat moderneja CLT-rakenteisia mökkejä.

Syötteen Mökit Oy markkinoi itse. Varauksen voi tehdä netti-
sivujen kautta www.syotteenmokit.fi

korkeatasoisesti varusteltui-
na, siisteinä ja tämän päi-
vän vaatimuksiin päivitet-
tyinä. Viime kevään aikana 
esimerkiksi uusittiin kaikki-
en mökkien kaasugrillit. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa 
on rakentaa lisää mökkejä, 
kertoi Ismo Hyväri.

Mökkien  
sisustuksia  
kehutaan
Syötteen Mökit Oy:n jokai-
nen lomamökki on oma yk-
sittäinen kokonaisuus. Ne 
eivät ole paritalomökke-
jä. Matkailija voi viettää lo-
mansa kaikessa rauhassa. 
Syötteen Mökit Oy:n hen-
kilökunta huolehtii mökki-

en kunnosta siivoamalla ne 
itse. Mökkien sisustukset 
ovat Siru Hyvärin suunnitte-
lemat. Positiivista palautet-
ta on tullut runsaasti. Mökit 
ovat kodinomaisia, siistejä ja 
hyvin varusteltuja, joissa on 
huomioitu lapsiperheet, pa-
riskunnat ja yritysasiakkaat. 
Yrityksen nettisivuilla on jo-
kaisesta mökistä on Werner 
Klauserin tuottamaa 3D-ku-
vaa, joiden kautta pääsee 
kurkistamaan mökkien si-
sään. Mökkien varaaminen 
käy helposti yrityksen net-
tisivujen kautta www.syot-
teenmokit.fi 

Ape Nieminen
Kuvat: Ismo Hyväri

Pikkusen parempi syyslomaleiri  
– tervetuloa!

7 – 13-vuotiaille lapsille ja nuorille (+ heidän perheilleen) 
ke-pe 26. – 28.10.2022

Hinta: lapsi 249 € / aikuinen 199 € 
Ilmoittautuminen leirille päättyy 25.9.2022!

Lue lisää syyslomaleiristä

www.pikkusyote.fi

Syötteen matkailualue kat-
taa koko Pudasjärven ja tänä 
vuonna alueella on nähty 
yhä enemmän myös ulko-
mailta tulleita vierailijoita.

Vapaa-ajan asuntoja on 
rakennettu edellisiin vuosiin 
verrattuna ennätysmäärä.

Tonttikauppa on käynyt 
jopa niin hyvin, että kau-
pungilla myynnissä olevat 
vapaat tontit mm. Luokka-
vaarassa meinaavat loppua 
käsiin.

Uusia myytäviä tontteja 
kaupungilla on onneksi tu-
lossa lähemmäs Pikku-Syö-
tettä ja Metsähallituksella-
kin on omat kaavailunsa 
uudesta alueesta hyvällä 
mallilla.

Keväällä laaditun Master 
Planin mukaan alue kehit-
tyy ja tiivistyy Syötteen las-
kettelukeskusten ja luonto-
keskuksen ympärille.

Matkailijoiden määrä on 
Syötteellä edelleen aikai-
sempia vuosia korkeammal-
la, vaikka kesäkuukausina 
ei päästy ihan vuoden 2021 
huippulukemiin.

Tammi-heinäkuussa 

Syötteen matkailualue 
kasvaa ja kiinnostaa 

edelleen

Taulukko majoitusmyynnistä 2022.

2022, maksullisten yöpy-
misten määrä Pudasjärvellä 
oli yhteensä 114 000, kasvua 
edelliseen vuoteen verrattu-
na +12,6 %.

Tänä vuonna etenkin ul-
komaalaisia matkailijoita on 
alueella nähty alkuvuodes-
ta saakka yli 12 000 henkilöä 
mm. Alankomaista, Belgi-
asta, Saksasta ja Ranskasta, 
joista kaikista tuli yli tuhat 
matkailijaa Syötteelle.

Kotimaiset matkailijat 
yöpyivät tammi–heinäkuun 
aikana rekisteröidyissä ma-
joitusliikkeissä Pudasjärvel-
lä keskimäärin 2,5 yötä ja 
ulkomaiset matkailijat 4,0 

yötä.
Majoitusmyynti kaikis-

sa majoitusyrityksissä koko 
Pudasjärven alueella tam-
mi–heinäkuussa oli 5,9 mil-
joonaa euroa, kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna 
+1,3 miljoonaa euroa.

Rekisteröimättömän eli 
Airbnb:n ja Vrbo:n osuus oli 
12,2 prosenttia. Näin ollen 
rekisteröity majoitusmyynti 
oli 5,1 miljoonaa euroa (kas-
vua +1,2 miljoonaa euroa) ja 
rekisteröimätön majoitus-
myynti 713 000 euroa (kas-
vua +169 000 euroa).

Jukka Koutaniemi
Matkailun yrityskehittäjä 
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2022, maksullisten yöpy-
misten määrä Pudasjärvellä 
oli yhteensä 114 000, kasvua 
edelliseen vuoteen verrattu-
na +12,6 %.

Tänä vuonna etenkin ul-
komaalaisia matkailijoita on 
alueella nähty alkuvuodes-
ta saakka yli 12 000 henkilöä 
mm. Alankomaista, Belgi-
asta, Saksasta ja Ranskasta, 
joista kaikista tuli yli tuhat 
matkailijaa Syötteelle.

Kotimaiset matkailijat 
yöpyivät tammi–heinäkuun 
aikana rekisteröidyissä ma-
joitusliikkeissä Pudasjärvel-
lä keskimäärin 2,5 yötä ja 
ulkomaiset matkailijat 4,0 

yötä.
Majoitusmyynti kaikis-

sa majoitusyrityksissä koko 
Pudasjärven alueella tam-
mi–heinäkuussa oli 5,9 mil-
joonaa euroa, kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna 
+1,3 miljoonaa euroa.

Rekisteröimättömän eli 
Airbnb:n ja Vrbo:n osuus oli 
12,2 prosenttia. Näin ollen 
rekisteröity majoitusmyynti 
oli 5,1 miljoonaa euroa (kas-
vua +1,2 miljoonaa euroa) ja 
rekisteröimätön majoitus-
myynti 713 000 euroa (kas-
vua +169 000 euroa).

Jukka Koutaniemi
Matkailun yrityskehittäjä 
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Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

● Sähköasennukset
● Antenniasennukset
● Teleasennukset
● Sähkösuunnitelmat
● Vikakorjaukset ja huoltotyöt

Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Talvi tulee! Oletko valmis? 
Vielä on Syötteellä syksyi-
siä tapahtumia, hyttysai-
ka on mennyttä joten ret-
keily maastossa ja vesissä 
on kuulaassa säässä hy-
vin mukavaa. Meillä hus-
kytarhalla alkaa vetotree-
nit heti kun lämpötila on 
pysyvästi alle +10 astetta. 
Vetoharjoitukset valmis-
tavat meitä talvea varten 

ja nyt näyttäisi ennakko-
varausten perusteella tu-
leva talvisesonki olevan 
täynnä reipasta tekemistä. 
Olisi mukavaa jos sopisit-
te tarhavierailuja meidän 
luoksemme myös syksyl-
le. Me tykätään niin rap-
sutuksista. Hyvää syksyä 
ja toivottavasti pian alka-
vaa talvea!

Tarhavierailuja 
otetaan vastaan

Terveisin  
Matkailuyhdistyksen kummikoira 

Oikku ja muut veturit

Taigavire Oy 
megatrendien aallonharjalla

Taigavire Oy on saanut 
Syötteellä ensimmäisen 
Good Travel Seal - kestävän 
matkailun sertifikaatin. Jo 
aiemmin Taigavireen Syöt-
teen luontokeskuksella si-
jaitseva Kahvila Korppi on 
osoittanut vastuullisuuten-
sa Green Key -ympäristö-
ohjelmassa. Good Travel 
Seal, matkailun kestävän 
kehityksen arviointi- ja ser-
tifiointiohjelma, arvioi yri-
tysten kestävän kehityksen 
suorituskykyä selvittämällä 
useiden kestävyyskriteerien 
noudattamista ja tunnista-
malla parannettavia alueita. 

Yritykset, jotka saavuttavat 
vastuullisuudessa tietyn ta-
son, voivat saada sertifikaa-
tin osoittamaan kestävän ke-
hityksen mukaisia toimiaan. 

Taigavireen yrittäjät kan-
nustavat muitakin Pudas-
järven ja Syötteen alueen 
palveluyrityksiä panosta-
maan vastuullisuuteen. ”Us-
kon, että ilman minkäänlais-
ta vastuullisuusohjelmaa ja 
ympäristösertifiointia eivät 
palveluyritykset voi enää 
pian toimia uskottavasti. 
Asiakkaat vaativat vastuul-
lisuutta yrityksiltä”, sanoo 
Taigavireen yrittäjä Janne 

Autere
Taigavire on myös kehit-

tänyt uusia ympäristövas-
tuullisia luontomatkailu-
tuotteita, kuten esimerkiksi 
lintukuvaustuotteen, joka on 
nyt varattavissa verkkokau-
pasta. Huippusuosittua lin-
tujen tarkkailua ja luontoku-
vausta pääsee toteuttamaan 
piilokojusta Syötteen alueel-
la. Janne Autere kannustaa 
kaikkia luontokuvaukses-
ta kiinnostuneita tulemaan 
kokeilemaan kojukuvausta: 
”Jos olet ensimmäistä kertaa 
liikkeellä ja haluat opastusta 
toimintaan, kameran perus-

asetukset käydään läpi ja hy-
viä vinkkejä annetaan, jotta 
saat mahdollisimman hyvät 
kuvat mukaasi.” Kuvaus-
kohteita ovat erilaiset lintu-
lajit vuodenajasta riippuen. 
Aikaisin keväällä ja loppu-
syksystä upeimpia kuvaus-
kohteita ovat innokkaat tee-
rikukot soitimella! Pian on 
käsillä myös revontulikuva-
uksen huippuaika, sillä täs-
sä kohtaa syksyä revontulet 
kajastavat upeasti jäättömäs-
tä järven pinnasta. 

Taigawire tiedotus 

Syötteeltä Salmentakasen järvi 8.9.2022 kello 23.30 Kuva: Janne Autere.

Remontti vaikuttaa 
Syötteen luontokeskuksen syyskauteen 

- retkeilemään pääsee normaalisti

Syötteen luontokeskusta uu-
distetaan tämän vuoden ai-
kana merkittävästi, kun py-
syvä näyttely uusitaan ja 
muita julkisia tiloja ehoste-
taan. Maastossa kansallis-
puiston pää- ja sivulähtöpis-
teet saavat uudet rakenteet. 

Luontokeskuksen pysy-
vä näyttely on nyt purettu 
ja uuden näyttelyn raken-
taminen alkaa syyskuussa. 
Näyttelytilat ovat remontin 
aikana suljettuina. Uuden 
näyttelyn on määrä valmis-
tua joulukuussa. 

Keskuksen auditorio saa 
niin ikään uuden ilmeen 
syksyn ja alkutalven aika-
na. Kahvilan ja aulan tilo-
ja ehostetaan marraskuussa, 
jolloin luontokeskus on ko-
konaan suljettu asiakkailta. 
Lokakuun loppuun saakka 
Kahvila Korppi, Taigavireen 
välinevuokraamo sekä Met-
sähallituksen lupamyynti ja 
retkeilyinfo palvelevat asi-
akkaita normaalisti päivit-
täin kello 10-16. 

Syksyn aikana rakennus-
töitä on myös maastossa. 

Syötteen luontokeskuksen syyskautta säestää 
vasaroiden pauke, kun keskusta ja sen ympäristöä 

remontoidaan uuteen uskoon. Rakennustyöt 
vaikuttavat muun muassa pysäköinti- ja 
liikennejärjestelyihin. Luontokeskuksen 

retkeilyneuvonta ja kahvila palvelevat normaalisti 
lokakuun loppuun asti.

Kansallispuiston uuden läh-
töportin rakennustyöt alkoi-
vat syyskuun alussa ja sivu-
lähtöpisteiden uusiminen 
aloitettiin Kaunislammel-
ta elo-syyskuun vaihtees-
sa. Rakennustöiden aikana 
kaikki kansallispuiston rei-
tit ovat retkeilijöiden käy-
tössä, mutta työt aiheuttavat 
muuttuneita pysäköinti- ja 
kulkujärjestelyitä luonto-
keskuksen ja lähtöpisteiden 
ympäristössä. 

Syötteen luontokeskus on 

palvellut retkeilijöitä lähes 
20 vuoden ajan. Uuden py-
syvän näyttelyn nimenä on 
Rakkaudella Luontosi ja sii-
nä käsitellään luonnon ja ih-
misen suhdetta. Näyttelyn 
keskiössä ovat Syötteen alu-
eelle tyypilliset pohjoiset bo-
reaaliset metsät eri luonto-
tyyppeineen ja lajeineen.

Luontokeskuksen uudis-
tustyöt rahoitetaan osittain 
eduskunnan myöntämällä 
lisärahoituksella.

Metsähallitus tiedotus 
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Iso-Syöte Bike Parkissa 

ajetaan pitkälle syksyyn saakka
Iso-Syöte Bike Parkissa on 
ollut vauhdikas meno koko 
kesän, eikä vauhti hiivu vie-
lä syksynkään saapuessa. 
Raikkaassa syyssäässä kur-
vailusta voi nauttia aina 9.10. 
asti hissin kuljettaessa pyö-
räilijöitä tunturin huipulle 
syyskuussa perjantaista sun-
nuntaihin ja lokakuussa vii-
konloppuisin.

Kuluvan kauden aikana 
Bike Parkin reittivalikoima 
on kasvanut ja uudistunut. 
Heinäkuussa Bike Parkiin 
avattiin paljon odotettu uusi 
Isoflow-nimeä kantava hissi-
pyöräilyreitti, joka sai erin-
omaisen vastaanoton lajin 
harrastajilta. ”Reitistä on tul-
lut hyvää palautetta. Isoflow 
on äärettömän hauska ja eh-
dottomasti meidän Bike Par-
kin vauhdikkain reitti. Ensi 
kesänä reitti tulee olemaan 
vieläkin parempi, kun se on 
saanut asettua talvikauden 
lumen alla.”, kertoo Hiihto-
keskus Iso-Syötteen rinne-
toiminnasta vastaava Mikko 
Terentjeff.

Isoflow:n myötä Iso-Syö-
te Bike Parkissa on nyt 13 
erilaista ja eritasoista reit-
tiä, joista löytyy ajettavaa 
niin aloittelijoille kuin ko-
keneemmillekin kuskeille. 
Monipuolisesta reitistöstä 
löytyy rakennettujen bike-
park-reittien lisäksi lähes 
luonnontilassa olevia endu-
roreittejä sekä harjoittelu-
alue.

Lajiin pääsee hyvin kiin-
ni osallistumalla lauantaisin 
klo 10-11:30 järjestettävälle 
Bike Park tutuksi -kurssille. 
Kurssilla käydään läpi hissi-
pyöräilyn alkeet ammattitai-
toisen ohjaajan opastuksella 
aina ajoasennon löytämises-
tä, alamäkiajamisen tekniik-
kaan sekä hissillä nousemi-

AUKIOLOAJAT:
Bike Park
Syyskuu pe-su klo 10-17
Lokakuu la-su klo 10-17 (9.10. asti)
Hiihtokeskus Iso-Syötteen pyörävuokraamo palvelee 
syksyllä päivittäin klo 9:30-17.

Lue lisää Bike Parkista ja  
ohjaustunneista: www.isosyote.fi

040 505 7096, Booking.com

Mikonkuja 2, 93400 Taivalkoski • Puh. 08 841 005
asiakaspalvelu@jalavankauppa.fi • www.jalavankauppa.fi

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 041 314 7741 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839   

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

• Ruokamultaa
• Maa-ainestoimitukset

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. 

Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista 
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

seen. Kurssille osallistuessa 
pelkkä pyöräilytaito riittää.

Hissipyöräilyä voi hel-
posti lähteä kokeilemaan 
myös omatoimisesti vuok-
raamalla täysjoustomaas-
topyörän sekä lajiin kuulu-
vat varusteet Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen vuokraamosta. 
Ajaminen kannattaa aloit-
taa vihreäksi merkatulta, yli 
kahden kilometrin mittai-
selta Pääreitiltä. Pääreitil-
lä voi nautiskella mukavista 
mutkista, ja reitin puolivälis-
sä olevalle levennykselle voi 
pysähtyä ihailemaan syksyi-
sestä ruskamaisemasta en-
nen vauhdikkaalle loppu-
pätkälle siirtymistä.

”Tulkaahan ensikertalai-
set rohkeasti kokeilemaan! 
Mikäli viihdyt talvisin rinne-
lajien parissa, niin hissipyö-
räily saattaa hyvinkin toden-
näköisesti olla myös sinun 
juttusi,” vinkkaa Terentjeff.

www.syote.fi

TERVETULOA TÖIHIN SUOMEN 
HIRSIPÄÄKAUPUNKIIN 

PUDASJÄRVELLE!

Tutustu Pudasjärven avoimiin työpaikkoihin

Pudasjärvi on pullollaan houkuttelevia työmahdollisuuksia 
eri alojen ammattilaisille – ja täynnä tilaa ja tekemistä 

parhaaseen vapaa-ajan viettoon. 
Tutustu alueen tarjontaan ja löydä unelmatyöpaikkasi! 

www.vainparhaitapuolia.fi/pudasjarvi/
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Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LAADUKKAAT JA LUOTETTAVAT TAVARAN-
KULJETUS-, HAKETUS- JA NOSTOPALVELUT

NOSTOPALVELUT 
RAKENNUS-
TYÖMAILLE

Kauppatie 19-21, 93400 TAIVALKOSKI, 040 552 2254 

AJELE RUSKARETKELLE AJELE RUSKARETKELLE 
TAIVALKOSKELLE JA TULE TAIVALKOSKELLE JA TULE 

TULIAIS- JA JOULUOSTOKSILLETULIAIS- JA JOULUOSTOKSILLE
UPEITA 

PRINTTIKUOSEJA 
LAPSILLE MM. 

YÖASUT, PAIDAT, 
HUPPARIT, 
HOUSUT, 

LEGGINGSIT, 
BODYT YM.

AIKUISILLE      JA LAPSILLE

VAATTEET JA 
KENGÄT MYÖS 

AIKUISILLE

Onnistunut Truck Weekend -tapahtuma 
Iso-Syötteellä

Syötteellä viime viikon-
loppuna 8.–10.9. kolman-
nen kerran pidetty Iso–Syö-
te Truck Weekend keräsi 186 
raskaankaluston autoa Ro-
mekievarin parkkipaikalle. 
Luvussa on mukana myös 
paikalle tuotu kevyempi ka-
lusto. Eteläisimmät autot oli-
vat Hämeenlinnasta ja poh-
joisimmat Tervolasta. Myös 
Ruotsin puolella oli kutsu 
kuultu ja tultu osallistumaan 
parilla kuorma–autolla. Ta-
pahtuma on koko perheen, 
kaikille avoin ja ilmainen ta-
pahtuma. Tapahtuman ko-
konaiskävijämäärän arvel-
tiin nousseen lähemmäs 
viittätuhatta.

Torstaina alkoi parkki-
paikka täyttyä osallistujis-
ta ja perjantaina autoille va-
rattu alue oli jo lähes täynnä. 
Muutamia myöhäisimpiä 
osallistujia saapui vielä lau-
antaina aamupäivän aikana. 
Tapahtumaan osallistuvat 
autot jaettiin palkintoluok-
kiinsa ajotehtävänsä mu-
kaan, esimerkiksi puutavara-
autot, hake-autot, sora-autot. 
Kevyemmällä kalustolla oli 
oma pakettiautojen luokka. 
Valinnat suoritti tuomariraa-
ti, johon kuului ryhmä rek-
kaspottaajia, pikkupoikia, 
jotka kuvaavat rekka-autoja 
teiden varsilla.

Paikalla oli myös alal-
la toimivien kauppiaiden 
myynti- ja esittelykojuja, 

joissa väkeä vieraili tiuhaan 
tahtiin kyselemässä. Lumi-
areenan aulaan oli pystytet-
ty pienoismallien näyttely. 
Ruokahuollosta vastasivat 
paikalliset yrittäjät.

Tapahtuman kantava-
na voimana on Pudasjärvel-
tä Teemu Kaijala, Lauri Ny-
ström, Mikko Hallikainen ja 
Sampo Puurunen sekä Mau-
ri Reunala ja Suvi Korhonen 
Joensuusta. Tapahtuma alkoi 
aikoinaan Teemu Kaijalan ja 
Lauri Nyströmin ajatuksesta 
saada jotain raskaankaluston 
autotapahtumaa viriteltyä. 

-Paikaksi valikoitui Syöte 
monestakin syystä. Kolmea-
kymmentä autoa odoteltiin 
osallistuvan. Tuli melkein 

Iso–Syöte Truck Weekend keräsi 186 raskaankaluston autoa Romekievarin parkkipaikalle.

Teemu Kaijalan ja Mikko Hallikaisen mukaan tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta, joten jat-
koa on luvassa myös ensi syksynä. 

PALVELUT 
RAKENTAJILLE

Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu
• Tarviketoimitukset

Valitse juuri

sinulle sopiva

valmiusaste!

sata, Kaijala muistelee.
–Tavoitteena on ollut saa-

da tähän hiljaisimpaan syk-
syyn jotain virikettä ja lii-
kettä meille sekä paikallisille 
yrityksille. Tätä puuhataan 
yhdessä paikallisten yritys-
ten kanssa. Myös kaupunki 
tukee tapahtumaa antamal-
la meille nämä paikat käyt-
töön ja tukemalla muutenkin 
järjestämistä. Tapahtuma on 
kasvanut vuosi vuodelta ja 
saadun palautteen ja toivei-
den myötä olemme luvan-
neet, että ensi syksynä taas 
tapaamme näissä merkeis-
sä, totesivat Teemu Kaijala ja 
Mikko Hallikainen.

PUDASjärveläinen -lehti 
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Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari palkittiin 

Vuoden taivalkoskelaisina
Taivalkosken 28. Elomark-
kinat pidettiin viikonloppu-
na 26.-27.8. kauniissa sääs-
sä, jonka myötä kumpikin 
markkinapäivä oli vilkas. 
Myyjiä oli saapunut paikalle 
mukavasti ja myyntipisteil-
lä kauppaa käytiin vilkkaas-
ti. Eräs myyjä kertoi ha-
vainneensa nyt loppukesän 
myötä asiakkailla hienoista 
varovaisuutta ostokäyttäy-
tymisessä.  Myös eri yhdis-
tykset ja yhteisöt olivat hy-
vin esillä ja heidän luonaan 
poikettiin asioimassa.

Vuoden taivalkoskelai-
siksi 2022 oli valittu taiteili-
japariskunta Eeva-Kaisa Jak-
kila ja Jussi Valtakari. Heidät 
valitsi Taivalkosken kunnan 
ja Taivalkosken Yrittäjien 
yhteinen valitsijaraati, joka 
perusteli valintaa seuraa-
vasti: Taiteilijapariskunta, 
joka työllään on paitsi teh-
nyt Taivalkoskea tunnetuk-
si, myös tuonut taidetta mei-
dän jokaisen ulottuville sekä 
taiteen tuottajina että taide-
kasvattajina. Eeva-Kaisa ja 
Jussi ovat omalla työllään 
edistäneet taiteen ja kulttuu-
rin saavutettavuutta Taival-
koskella, ja näin laajentaneet 
paikkakuntalaisten taidekä-
sityksen moninaisuutta. 

Heti valintatilaisuuden 
jälkeen emerituskauppias 
Ari Jalava kommentoi valin-
nan menneen oikeaan osoit-
teeseen. 

Seppo Raatikainen juonsi ja 
viihdytti markkinakansaa.

Emerituskauppias Ari Jalava kommentoi Vuoden taivalkoske-
laisen valinnan menneen oikeaan osoitteeseen. 

Taivalkosken Yrittäjien sihteeri Pirjo Jylkäs ja kulttuurituottaja Tiina Luokkanen Taivalkosken kunnasta julkistivat Vuoden 
2022 taivalkoskelaiset Eeva-Kaisa Jakkilan ja Jussi Valtakarin. 

Markkinamyyjiä ja -yleisöä suosi kaunis sää.

Kumpikin markkinapäivä oli vilkas. 

– Eeva–Kaisa ja Jussi ovat 
tehneet Taivalkoskea tun-
netuksi koti- ja ulkomail-
la omalla hiljaisella ja vaa-
timattomalla tavallaan ja 
tuoneet taiteen meidän jo-
kaisen nähtäväksi jo tässä 
kotikonnuilla.

Taivalkoskelaisuus 
yhdistää
Markkinat avasi vt. kunnan-
johtaja Harri Karjalainen. 
Hän totesi yhteisöllisyyteen 
kytkeytyvän voimakkaasti 
yhteenkuuluvuuden. Valta-
osalle meistä se yhdistävä-
tekijä on luontevasti taival-
koskelaisuus. Karjalainen 
haastoikin markkinavierai-
ta kysymyksillä: Mitä se si-
nulle merkitsee? Mistä olet 
ylpeä, kun puhutaan paik-
kakunnastamme? Mitä esit-

telisit tai kertoisit Taival-
koskesta vieraalle? Ja ennen 
kaikkea, millaisena haluaisit 
nähdä paikkakunnan tule-
vaisuudessa ja mitä se vaatii?

-Nämä ovat kysymyksiä, 
jotka pyörivät kuntaorgani-
saatiossa ajatuksissa jatku-
vasti, mutta joihin erityisesti 
palataan uutta kuntastrategi-
aa tehtäessä. Kunnassamme 
tämä työ on edessä tulevan 
talven aikana ja siinä työs-
sä haluamme kuulla myös 
kaikkien kuntalaisten ajatuk-
sia, millaisena Taivalkosken 
kunta halutaan nähdä tule-
vaisuudessa. Toki yhteyden-
pito ei saa jäädä vain strate-
giatyöhön, vaan kannustan 
jatkuvaan yhteydenpitoon ja 
ajatustenvaihtoon. Hihasta 

saa aina nykäistä ja terveisiä 
tuoda sekä yhteistä keskus-
telua käydä. Näin uskallan 
sanoa myös uuden kunnan-
johtajan puolesta, totesi Kar-
jalainen. 

Käytetään  
paikallisia palveluja 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien puheenjohtaja totesi pu-
heessaan meneillään olevan 
energiakriisin saaneen mo-
net miettimään energia- ja 
elintarvikeomavaraisuutta. 

-Nämä pitäisi ehdotto-
masti turvata! On aivan kä-
sittämätön tilanne, että nyt 
puhutaan jo energian sään-
nöstelystä tuleville pakkasil-
le, mutta turvetta ei ole saa-
nut nostaa soilta, kun se on 
”kolikonheitolla” todettu 
uusiutumattomaksi.

Suomen Yrittäjät teke-
vät määrätietoisesti vaikut-
tamistoimia polttoaineen 
hinnan korotusten vuoksi. 
Meillä Suomessa täytyy huo-
mioida se, että täällä pohjoi-
sessa välimatkat ovat pitkiä 
ja tavaran on kuitenkin lii-
kuttava. Ei pohjoisen Suo-
men asukkaiden elämää voi-
da kurjistaa polttoaineen 
korkealla hinnalla. 

On todella tärkeää, että 
kuntalaiset, yrittäjät ja unoh-
tamatta itse kuntaa, käyt-

tävät paikallisia palveluita. 
Tuntekaa vastuuta omas-
ta kunnasta, sen kehittymi-
sestä, elinvoimasta ja hyvin-
voinnista. Toimivat palvelut 

luovat ympärilleen uusia 
palveluita ja työpaikkoja – 
näillä eväillä te voitatte kaik-
ki, totesi Riikonen. R.E.
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Rovaniementie 29, 97700 Ranua | 016 469 2050

Vaihda arki 
arktiseen.

RANUAN ELÄINPUISTO ARCTIC IGLOOS

HOLIDAY VILLAS
WILD ARCTIC RESTAURANT

SAFARIT JA AKTIVITEETIT

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

2199€

TULE KOEAJAMAAN! 

INSERA BRONCO 26” 9V. INSERA BRONCO 26” 9V. 
SÄHKÖFATBIKE SÄHKÖFATBIKE 
●  Runko ja etuhaarukka alumiinia●  Runko ja etuhaarukka alumiinia
●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah●  Akku 504 Wh / 36V / 14 Ah
●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta●  Akun kantama jopa 80 km, riippuu ajosuoritteesta
●  Akun latausaika n. 6 h●  Akun latausaika n. 6 h
●  Hydrauliset levyjarrut●  Hydrauliset levyjarrut
●  Kampisarja Prowheel 170mm●  Kampisarja Prowheel 170mm
● Moottori Bafang 250W / 80Nm● Moottori Bafang 250W / 80Nm
●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  ●  Vaihteisto Shimano Altus 9v. /  

HG 200 (11 - 36T) HG 200 (11 - 36T) 

●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa●  Runko koot 17 ja 19 tuumaa
●  Rengas koko 26 x 4,8●  Rengas koko 26 x 4,8
● Värit pronssi● Värit pronssi
● ● Takuu 2 vuotta
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RAVINTOLA PURO, PIKKU-SYÖTE 
Su 4.9. Vastaanotto/Ravintola Puro 
klo 8.00-15.00 
Keittiö klo 8.00-14.00 

5.-24.9. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-21.00
Keittiö klo 8.00-20.00 

Su 25.9. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-15.00
Keittiö klo 8.00-14.00 

26.9.-1.10. Vastaanotto/Ravintola 
Puro 8.00-21.00
Keittiö klo 8.00-20.00 

RAVINTOLA HILLTOP 
Aamiainen klo 8.00–10.30 
Kahvila klo 10.30–17.00 
À la Carte klo 16.00–21.00 (keittiö) 

Ravintola sulkeutuu  
klo 22.00 joka päivä 

TUNTURIPUB
To klo 14.00-22.00 (keittiö 21.30) 
Pe klo 14.00 – 00.00 (keittiö 21.30) 
La klo 12.00 -00.00 (keittiö 21.30) 
Su klo 12.00 – 18.00 (keittiö 17.30) 

RAVINTOLA BISTORIA
Aamiainen 
ma-pe klo 7.30-10.00 
la-su klo 8.00-11.00 
Lounas ma-pe klo 11.00-15.00 
À la carte ma-to 16.00-22.00  
(keittiö 21.00) 
pe klo 16.00-23.00 (keittiö 22.00) 
la klo 14.00-23.00 (keittiö 22.00) 
su klo 12.00-20.00 (keittiö 18.00) 

PÄRJÄ SKI BISTRO
Pe klo 16-22 
La klo 12-22 

KAHVILA KORPPI
Joka päivä avoinna klo 10-16.  
Keittolounasta tarjolla klo 11-15. 

PYTKY RANCH
La-Su klo 11-16 koko syyskuun ajan 

Ravintoloiden 
aukioloajat 
ruskasesonki, 
syyskuu 22

AUKIOLOAJAT 
SYOTE.FI TAI SKANNAA 
PUHELIMEN KAMERALLA 
QR-KOODI.

• Sviitit

• Hotellihuoneet 

• Mökit

• Näköalaravintola Hilltop

• Arctic Spa -kylpylä

• Skywalk-näköalatasanne

• Safarit & sähkömaastopyörävuokraus

Majoitustiedustelut & -varaukset
myyntipalvelu@isosyote.fi 

Puh. 0201 476 400
hotel-isosyote.fi  

Uljas Hotelli Iso-Syöte majoittaa 
vieraansa Suomen eteläisimmän tunturin 

huipulle, keskelle tunturimaisemaa ja uniikkia 
designia. Pohjoisen parhaat palat koetaan 
kansallispuiston reiteillä sekä hotellimme 
tunnelmallisessa Arctic Spa -kylpylässä, 

maisemaravintola Hilltopissa ja monipuolisten 
ohjelmapalveluiden kautta. 

Rise Above the Ordinary.

SUOMEN ULJAIN 
TUNTURIHOTELLI

MAJOITUS &
PYÖRÄVUOKRAUS 
hotel-isosyote.fi


