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Jouluinen Syöte 2022 -liite

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

SUORAAN TILALTASUORAAN TILALTA
Toimituspäivä Taivalkoskella  to  8.12.Toimituspäivä Taivalkoskella  to  8.12.
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 16.12. Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 16.12. 
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA VILJAPOSSUA 

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

Matkaohjelma:
Pe 5.5.2023
klo 14.00 lähtö Oikopolun pysäkiltä.
klo 15.15 Oulun linja-autoasema.
Myöhään illalla saavumme Helsinkiin 
ja majoitumme Sokos Hotel 
Presidentissä 2-hengen huoneisiin.
La 6.5.2023
Runsas hotelliaamiainen, jonka jälkeen 
vapaata aikaa tutustua Helsinkiin.
klo 19.00 alkaa musikaaliesitys, johon meille on varattu 
A-hintaryhmän paikat. 
Kyyditys hotellilta Amfi-teatteriin ja takaisin.
Su 7.5.2023
klo 10.00 aloitamme paluumatkan maittavan 
hotelliaamiaisen jälkeen. 
Hinta 315 € /hlö. sis. bussimatkat, 2 yön majoituksen 2hh, 
aamiaiset ja musikaalilipun (ovh 85€). 
(matka toteutuu, mikäli ilmoittautujia on väh. 30).

TULE MUKAAN GREASE-TULE MUKAAN GREASE-
MUSIKAALIMATKALLE MUSIKAALIMATKALLE 
HELSINKIIN 5.-7.5.2023HELSINKIIN 5.-7.5.2023

Ilmoittaudu viimeistään 28.3.2023 
puh. 08 822 052 

ma-pe 8-16 / nevakivi@nevakivi.fi

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

9999--..

MEILTÄ JEPPE JA JULIUS 
KOIRAN- JA KISSANRUOAT, 

SEKÄ VALIO KOIRANRUOAT!

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

M-Market  
Puhoskylä

pe 2.12.2022 klo 8.30 -17 pe 2.12.2022 klo 8.30 -17 
Tervetuloa torttukahville! Tervetuloa torttukahville! 

M-MARKET PUHOSKYLÄN M-MARKET PUHOSKYLÄN 

JOULUNAVAUSJOULUNAVAUS

Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.

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
Huom! liike kiinni ma 5.12.- ti 6.12.

JOULUN SUPERTARJOUS

Moniteholasien 
Moniteholasien 

ostajalle kehykset 
ostajalle kehykset 

00€!  €!  Tarjous voimassa ostaessasi monitehosilmälasit 
(kehykset+linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät to 8.12. ja pe 13.1. Lääkäripäivät to 8.12. ja pe 13.1. 

Itsenäisyyspäivän 
vuoksi ilmoitus-

aineisto toimituk-
seen jo perjantaina 

2.12. klo 10 
mennessä.

Lehti painetaan jo 
maanantai aamulla.

HyvääHyvää
Itsenäisyys-Itsenäisyys-

päivääpäivää
6.12.2022!6.12.2022!

PUDAS-
järveläinen
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 4.12 kello 10. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Mikael Johansson, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Striimaus YouTuben kautta. 
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa 6.12. 
kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Elias Nieme-
lä. Striimaus YouTuben kautta. Seppeleenlasku sankarihau-
doille jumalanpalveluksen jälkeen. 
Itsenäisyyspäivän sanajumalapalvelus Sarakylän kappe-
lissa 6.12. kello 10. Toimittaa Mikael Johansson, kanttorina 
Keijo Piirainen. Kappelikuoro. Seppeleenlasku sankarihau-
doille jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkkokahvit.  
Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodissa ke 30.11 
kello 13.
Kauneimmat joululaulut Syötteen luontokeskuksen pi-
halla la 3.12. kello 17.30, Kuren kylätalolla (Kariniemen-
tie 10) su 4.12. kello 18, Syötteen kyläyhdistyksellä (Särki-
suontie 12) pe 9.12 kello 18, Virtalan koululla (Konttilantie 
805) la 10.12. kello 17, Livon koululla (Kirsiojantie 31) su 
11.12. kello 13, kirkossa su 11.12. kello 18, seurakuntako-
dissa 14.12. kello 13, Iinattijärvellä Koivukartanossa (Poh-
joispuolentie 345 A) la 17.12. kello 18, Korpisen kylätalos-
sa (Turpeisenvaarantie 1150) su 18.12. kello 14, kirkossa 
ke 21.12. kello 19.
Kansalaisopiston oppilaskonsertti kirkossa to 8.12. kel-
lo 18.
Raamattupiiri ke 30.11 kello 18 seurakuntakodilla. Syk-
syn viimeinen kerta ke 7.12.
Lähetyksen tupakahvila ke 30.11 kello 9.30–12.00 seura-
kuntakodilla. Syksyn viimeinen kerta ke 7.12.
Iltakahvila Rönö pe 2.12. kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa. Rönössä on kivaa tekemistä yhdessä. Tervetu-
loa rönöilemään!
Lapsiparkki pe 2.12. ja 9.12. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Varaa paikka lastenohjaajilta P. 040 586 1217 Sirpa.
Perhekerho ke 30.11. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoa ei ole ke 7.12. Seuraava perhekerho torstai-
na 15.12. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.   
Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset Sarakylän koululla pe 
2.12. kello 19.00, joulujuhlaseurat Paukkerinharjun kyläta-
lolla la 3.12. kello 18 (Jukka Lehto), pyhäkouluseurat ry:llä 
su 4.12. kello 13 (Matti Törmänen, Samuli Leppänen), lau-
luseurat Teuvo ja Elsi Moilasella su 4.12. kello 18.00.
Kastettu: Noel Sebastian Kärki.
Haudatut: Aaro Armas Partanen 92 v, Timo Olavi Hanhisu-
anto 62 v, Mikko Tuomas Komulainen 47 v.
 

Onko sinun kotonasi jo joulu-
koristeita esillä? Kuunteletko 
tai oletko kuullut jo joulumu-
siikkia? Elämme adventin ai-
kaa ja joulun odotus on myös 
kirkossa alkanut. Pudasjär-
ven kaupunginkin jouluvalot 
ovat jo syttyneet. Välillä tun-
tuu, että joulun odotuksen -tai 
joulun- alkaminen aikaistuu 
vuosi vuodelta. Ainakin kaup-
pojen hyllyillä. Lännen kristil-
lisissä kirkoissa joulun odotus 
alkaa ensimmäisenä advent-
tisunnuntaina. Se oli viime 
sunnuntaina ja silloin syttyi 
ensimmäinen kynttilä advent-
tikynttelikköön. Kirkossa alt-
tari oli puettu valkoiseen, ilon, 
puhtauden ja Kristuksen vä-
riin. Alttarilla paloi kuusi kynt-
tilää. Ja messussa saatiin naut-
tia kuorojen musiikista. Oli 
juhlan tuntua. Ensimmäistä 
adventtia on syytä juhlia. Se 
aloittaa kirkossamme joulun 
odotuksen lisäksi uuden kirk-
kovuoden. 

Mutta vielä siis emme vietä 
joulua, odotamme vasta jou-
lun Herraa. Itselläni on tapana 
pitää seimiasetelmassa seimi 

tyhjänä jouluun asti. On hyvä 
malttaa mielensä ja elää kirk-
kovuodessa mukana pyhä py-
hältä. Tänä vuonna olen eri-
tyisen vahvasti saanut kokea 
kuinka hienosti kirkkovuoden 
pyhien tekstit kuljettavat mei-
tä. Edessä on toinen adventti-
sunnuntai. Sen aihe on ”Kunin-
kaasi tulee kunniassa”. Tämä 
viittaa Kristuksen tulemiseen 
kunniassaan aikojen lopulla. 
Odotamme siis Kristusta syn-
tymään seimeen ja odotam-
me häntä myös aikojen lopul-
la saapumaan kunniassaan ja 
noutamaan omansa luokseen, 
kuten meille Raamatussa lu-
vataan. 

Joulun odotukseen kuu-
luu myös jouluun valmistau-
tuminen. Enkä tässä tarkoita 
siivousta ja lahjojen hankin-
taa. Toisena adventtisunnun-
taina alttari on puettu violet-
tiin, katumuksen, odotuksen 
ja parannuksen väriin. Jou-
lun alla on paastonaika, ku-
ten pääsiäisenkin alla. Joulun 
alla tämä on ehkä vähemmän 
tunnettu ja toteutettu perinne 
meidän kirkossamme. Siinä on 

kyse juuri jouluun valmistau-
tumisesta. Silloin on hyvä tut-
kiskella omaa elämää, rukoilla 
ja viettää aikaa Jumalan sanan 
äärellä. 

Ensi sunnuntain Raama-
tun teksteissä korostetaan sitä, 
kuinka tärkeä on, että olemme 
valveilla odottaessamme Kris-
tusta. Odotamme Kristuksen 
saapuvan aikojen lopulla. Ai-
kaa ja päivää koska se tapah-
tuu, me emme tiedä. Mutta 
saamme luottaa ja uskoa, että 
hän saapuu, kuten on luvan-
nut. Ja meidän tehtävämme on 
odottaa häntä ja olla valveil-
la. Mitä se tarkoittaa? Ajatte-
len, että se tarkoittaa ainakin 
sitä, että minun ja koko kristil-
lisen seurakunnan tulee pysyä 
lujana uskossa ja Jumalan sa-
nan totuudessa. Pelot, houku-
tukset, epäonnistumiset, itsek-
kyys ja epäusko koettelevat 
uskoamme. Ensi sunnuntain 
epistolatekstissä sanotaan: ”

 (Hepr. 10:35). 
Meidän tulee olla rohkeita 
Kristuksen seuraajia, rohkei-

ta elämän edessä ja rohkeita 
maailmassa. Seurakunnan tu-
lee kärsivällisesti kilvoitellen 
odottaa Kristuksen tuloa. Kes-
kelle hätää ja syyllisyyttä seu-
rakunta on saanut lupauksen 
pelastuksen ajasta. Tämä lu-
paus antaa toivon ja ilon. Ajat-
telen tuon Heprealaiskirjeen 
kohdankin myös lupaukseksi. 
Jumalaltahan kaikki hyvä on 
elämässämme. Häneltä saam-
me myös rohkeuden. Hänen 
kanssaan saamme olla rohkei-
ta. ”Täydellinen rakkaus kar-
kottaa pelon.” (1. Joh. 4:18) 

”Avaja porttis, ovesi, val-
mista hälle itsesi. Sun lamppus 
olkoon palava ja valvo, Her-
raas odota. Hän saapuu rie-
musaatossaan ja sinut kruunaa 
armollaan. Nyt olkoon kiitos 
Jeesuksen, hän saapuu luokse 
syntisen.” Virsi 2:4

Hyvää matkaa 
kohti joulua!

Mikael 
Johansson

Matkalla kohti joulua

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

Veljemme

Timo Olavi 
HANHISUANTO
s. 26.8.1960
k. 28.10.2022

Lämmöllä muistaen

Siskot ja veljet perheineen
Sukulaiset
Ystävät

Levolle laske luojani
Armias ole suojani

Timo on siunattu 26.11.2022 Sarakylän kappelissa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitämme Kurenkartanon ja terveyskeskuksen henkilökuntaa 
TImon hyvästä hoidosta.

Kiitokset Pudasjärven hautaustoimistolle.

Kontiotuote Oy palkittiin 
Pudasjärven Vuoden Yrityksenä 2022
Pudasjärven Yrittäjien syys-
kokous ja pikkujoulu pi-
dettiin lauantaina 26.11. 
Pohjantähdessä. Vuoden 
Yrityksenä palkittiin Kontio-
tuote Oy. Palkinnon otti vas-
taan tehtaanjohtaja Mikko 
Suontausta. Vuoden Nuore-
na Yrityksenä palkittiin Re-
monttipalvelu Pulkkanen 
Oy, yrittäjänä Ville Pulk-
kanen. Yrittäjäristejä luo-
vutettiin: timanttinen 40 v 

Markku Knuuttila, kultaiset 
ristit 20 v yrittäjätoiminnasta 
Hannu Heikkilä, Pasi Puu-
runen ja Kaija Hukari. 

Puheita pitivät PPY:n pu-
heenjohtaja Jussi Riikonen, 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Riikka Tuo-
mivaara ja kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 
Mirka Väyrynen. Tierna-
pojat esiintyivät ja lopussa 
oli hanurimusiikkia. Muka-

na oli 50 henkeä. Jouluateria 
oli herkullinen ja monipuoli-
nen. Ihmiset viihtyivät pai-
kalla pitkälle iltaan.

Syyskokouksessa todet-
tiin Heimo Turusen jatkavan 
ensi vuoden yhdistyksen 
puheenjohtajana. Hallituk-
seen valittiin uutena Aino 
Vengasaho ja Erkki Lauhi-
kari sekä valittiin jatkamaan 
erovuorossa ollut Mikko 
Vilppola. Muina hallituksen 

jäseninä ovat Tommi Nis-
kanen, Markku Knuuttila, 
Marko Rautio ja Pirkka Yli-
koski. 

Lisää juttua syyskoko-
uksesta ja pikkujoulussa 
palkituista yrityksistä ensi 
viikon Pudasjärveläisen 
yrittäjä -teemanumerossa. 

Ape Nieminen

Pudasjärven Yrittäjät ry ja Pudasjärven kaupunki palkitsivat Vuoden Yrityksenä Kontiotuote Oy:n. Palkinnon otti vastaan teh-
taanjohtaja Mikko Suontausta (oikealla). Pudasjärven Vuoden Nuori Yritys Remonttipalvelu Pulkkanen Oy:n Ville Pulkkanen 
keskellä, vieressään puoliso Anne Pulkkanen.
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Pohteen vasemmistoliiton 
aluevaltuustoryhmän vierailu
Lauantaina 26.11. Pohteen 
vasemmistoliiton alueval-
tuustoryhmän vieraili Pu-
dasjärvellä. Hyvän Olon 
Keskuksessa hyvinvointi-
päällikkö Outi Nivakoski 
kertoi ryhmäläisille sote-pal-
veluiden rajapinnnoista en-
nen ulkoilmatapahtumaa. 
K-Supermarketin edustalla 
ihmisiä olivat jututtamassa

Pohteen aluehallituksen 
jäsen Anne Huotari ja alue-
valtuuston kolmas varapu-
heenjohtaja Olli Kohonen 
Oulusta, tulevaisuuslauta-
kunnan jäsen Teijo Liedes 
Iistä ja toinen yksilöasiain-
jaoston varapuheenjohtaja 
Antti Tihinen Pudasjärveltä. 
Kohonen osallistuu aluehal-
lituksen kokouksiin puhe- 
ja läsnäolo-oikeuden turvin. 
Hän vastasi julkisuudessa 
olleisiin hyvinvointialueen 
yt-neuvotteluihin seuraa-
vasti: ” Pohteen yt-neuvot-
teluiden tarkoituksena on 
keventää hallintoa, joka on 
mielestäni kaikkien tavoite. 
Kun 20 organisaatiota liittyy 
yhteen, niin siitä löytyy pal-
jon esimerkiksi keskiportaan 
johtajistoa, joita kaikkia ei 
välttämättä tarvita tulevissa 
tehtävissä. Tehtävät ja työ-
kuvat tulevat muuttumaan 
keskiportaan henkilöstöllä. 

Kaikille tarjotaan töitä esi-
merkiksi palvelutuotannon 
kentältä. Kaikesta osaavas-
ta henkilökunnasta halutaan 
pitää kiinni nykyisessä hen-
kilöstöpulassa. En usko, että 
sairaanhoitajia tai lääkäreitä 
tullaan irtisanomaan.”

Miten  
palveluiden käy?
Pohteen aluehallituksen jä-

sen Anne Huotari toi esil-
le huolensa siitä, miten 
harvaan asutuilla alueilla 
saadaan tulevaisuudessa ta-
sapuolisesti palveluja, esi-
merkiksi Kotoa- kotiin pal-
velut ja päivystyspalvelut. 
Digitaaliset palvelut anta-
vat mahdollisuuksia, mutta 
miten huolehditaan niiden 
toimivuudesta. Hyvinvoin-
tialueen pitää nähdä yh-
teistyön mahdollisuudet 

kuntien kanssa. Yhteistyö-
kumppanit pitää löytää sel-
laiselta tasolta, joka ym-
märtää harvaanasuttujen 
alueiden erityispiirteet.  Hy-
vinvointialue on strategias-
saan luvannut, että jokaiseen 
kuntaa tulee sotekeskus, jos-
sa on alueen ihmisten tarpei-
den mukaiset palvelut.

Ape Nieminen

Vasemmistoliiton teltalla hyvinvointialueen Antti Tihinen, Olli Kohonen, Juha Haapala, Anne 
Huotari ja Teijo Liedes jututtivat makkaratarjoilun merkeissä porukoita. Kuva: Juha-Matti 
Mustonen.

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

Atria

VILJAPORSAAN  
LUUTON  

JUHLAKINKKU 
Pakaste n. 5 kg

Atria

VILJAPORSAAN  
LUUTON  

JUHLAKINKKU 
Pakaste n. 5 kg

695
KG

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 1.-3.12. ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko
Metsäsienikeitto  L, G
Kermaperunoita L, G
Perunamuusi  L, G
Keitin perunoita L, G
Pippurihärkää  G, L
Makaroonilaatikko L
Uunilohi L, G

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

439

Pitkäaikasesti edulliset Pirkka- tuotteet! 
Voimassa 31.10.2022-1.1.2023

Meiltä mukaan 
maistuvat 

lounas-annokset 
hintaan 

6,49€/annos

PKT

24
-PACK

Haapalan

JUUSTOLEIVÄT
500 g (9,98/kg)

499
KPL

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT
24 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 2,40 
Rajoitus 2 erää/talous

999
Ilman Plussa-korttia 13,49–15,99/24-pack  
(1,40-1,72/l) sis. pantit 2,40

-31-44 %
Plussa-etu

Fazer

SHARE THE FUN  
MAKEISPUSSIT
250-280 g (5,95-6,67/kg)

5.-
Ilman Plussa-korttia  
2,75 ps (9,82-11,00/kg) 

3 PS

-39 %
Plussa-etu

Pringles

PERUNALASTUT
180-200 g (10,00-11,11/kg)

4.-
Ilman Plussa-korttia 
2,39 prk (11,95-13,28/kg) 

-16 %
Plussa-etu

KALIFORNIAN 
LUUMU
250 g (10,00/kg)

PEHMEÄ TAATELI
200 g (5,97/kg)

350PUNAINEN JA 
VAALEA GLÖGI
1 l (1,75/l)

RUSTIIKKI-
KYNTTILÄ
130x68 ja 140x60 mm

TEET
20 ps, myös luomut 

Ilman Plussa-korttia 2,95/ps (11,80/kg)

5.-

2 PRK

2 PSS

lman Plussa-korttia 2,29/ps (11,80/kg) 4.-2 PSS

2 LTK

Ilman Plussa-korttia 1,95/tlk (1,95/l)

790
2 KPL

Iilman Plussa-korttia 4,49/kpl

Iilman Plussa-korttia (59,75/kg)

350
2 PSS

KEKSI- 
LAJITELMA
250 g (17,56/kg)

699
KG

TUORE SUOMALAINEN  
KIRJOLOHI 
Kasvattaja Laitakarin Kala, Suomi 
Rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 1.-3.12.

ERÄ

HERKKUTORILTA

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 1.-3.12.

ERÄ

1495
KG

Ruokamestarin

KARJALANPAISTI- 
LIHAT

HERKKUTORILTA

SUOMI

Voimassa 
TO-LA 1.-3.12.

Trube

VOILEIPÄKAKUT
Lohi tai kinkku  
500 g (25,90/kg)

1295
KPL Voimassa 

PE-TI 2.-6.12.

ERÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄN  
KUKKA-ASETELMA

Ruukussa, Tanska

1490
KPL

Meiltä hyvä 
valikoima 

pakastekinkkuja! 
Jokaiselle kokonaisen 
joulukinkun ostajalle 
Meiran sinappipullo 
260g veloituksetta!

Meiltä laaja 
valikoima 

ihania Muumi-
tuotteita!Perjantai

Broilerikeitto G, L
Kermaperunoita  G, L
Perunamuusi  G, L
Riisiä  G, L
Appelsiininen  
broilerikastike  G, L
Lihakaalilaatikko  G, L
Uunilohi  G, L

Torstai
Jauhelihakeitto G, L
Kermaperunoita  G, L
Perunamuusi  L, G
Rosmariini perunoita  G, L
Paprika possukastike  G, L
Porokiusaus G, L
Uunilohi G, L

Maanantai
Jauhelihakeitto L,G 
Kermaperunoita L,G 
Perunamuusi L, G  
Karjalanpaisti L, G 
Lohilaatikko L, G

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

TUORE  
SILAKKAFILEE
Ruotsi, säävaraus

895
KG

Joulumieltä herätellään 
kansalaisopiston 

tapahtumissa

Joulumieltä herätellään 
kansalaisopiston tapah-
tumissa. Yhteistyössä kir-
jaston kanssa järjestetään 
Joulumusiikkia kirjastossa 
-musiikkituokiot torstaina 
1.12. ja tiistaina 13.12. Hy-
vän olon keskus Pirtin au-
lassa. Kumpikin tilaisuus 
alkaa kello 15.30 ja tapah-
tumiin on yleisöllä vapaa 
pääsy. Kansalaisopiston 
musiikinopiskelijat esittä-
vät jouluista musiikkia ja 
samalla yleisö voi naut-
tia kahvilan antimia. Heti 
musiikkiesitysten jälkeen 
torstaina 1.12. on myös Ki-
pinän lasten teatterikurs-

sin Fursuit-tanssiesitys 
Kaarina Nevanperän joh-
dolla.

Kansalaisopiston joulu-
konsertti järjestetään tors-
taina 8.12. kello 18 Pudas-
järven kirkossa. Kyseisenä 
päivänä vietetään myös 
Jean Sibeliuksen ja suo-
malaisen musiikin päi-
vää. Konsertissa esiintyy 
kansalaisopiston musiiki-
nopiskelijoita ja säestäjä-
nä toimii kansalaisopiston 
pianonsoitonopettaja Ter-
hi Laitinen. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Pudasjärven 
kansalaisopisto
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Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille 
28.11.-13.12.2022
Ohjeet lahjan hankintaan:  

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven S-marketin,
K-marketin, Hyvän Olon keskus Pirtin, 
Seurakuntatalon tai Tokmannin joulukuusesta.

2. Toimita uusi ostettu tai itsetehty lahja 
paketoituna LähiTapiolan oven ulkopuolella 
olevaan laatikkoon (os. Toritie 1, 2.krs.).

Kenttäpostia rintamalta
Urpo Iinatti antoi rinta-
malta lähetetyn kenttäpos-
tikirjeen lehdessä julkais-
tavaksi. Kirjoitin tekstin 
tarkoituksella niin kuin se 
oli kirjoitettu kirjeeseen. Il-
man pisteitä ja pilkkuja. Li-
säsin vain väliotsikot. Kir-
jeestä huokuu kirjoittajan 
mietteet ja sen ajan kirjoi-
tustyyli. Kirjeen on kirjoit-
tanut luutnantti Veikko 
Loukusa.

Jumalan terve 
täältä jostakin 
10.1.1940
Ja ensiksi lausun mitä suu-
rimmat kiitokset taaskin 
tulleen kirjeenne edestä 
jonka sain tänä iltana kym-
menespäivä vastaan ottaa. 
Ja oli kiva, että sai taas ko-
tipuolen uutisia, joka on-
kin aina mielessä. Talvi se 
ois täälläkin muuten vain 
lunta on niin vähän, että on 
huono hiihtää, vaikka on 
meillä suksetkin ja on sitä 
joka päivä kyllä hiihdetty-
kin vain kiinni sukset käypi 
myötään. Vain onse siellä-
kin kuuluu Molotahvi len-
täny minä nyt kuulin kun 
tuli Sarakylän pojille kirjei-
tä että Sarakylään on rys-
sä putotellut pommeja vain 
eipä tuo kuulu saaneen mi-
tään vahinkoa aikaan eikä 
se saakkaan niin harvaan 
asutuilla seutuilla kyllä 
siellä saatte olla aivan rau-
hassa hukkaan nekin pom-
mit on menny Molotohvilla 

Kirjeet rintamalle ilahduttivat sotilaita ja päinvastoin. Kotiväki oli huolissaan miesväestään.

Metsäkoneenkuljettajalle töitä tarjolla! 
Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy:n 

työmäärät kasvavat.
Haemme joukkoomme 

HAKKUU- JA AJOKONEEN-HAKKUU- JA AJOKONEEN-
KULJETTAJAAKULJETTAJAA 

toistaiseksi voimassa 
olevaan työsuhteeseen. 

Työt alkavat sopimuksen mukaan.
Edellytämme kahden vuoden työkokemusta työstä. 

Hakuaika 15.12.2022 saakka.

KIINNOSTUITKO?
Soita Esalle 040 560 9302 tai laita sähköpostia: 

metsakoneurakointialatalo@gmail.com

täällä se ei ole mikään har-
vinainen näky että lentoko-
neita näkyy Sillä niitä on 
joka päivä kymmeniä so-
dan ensi päivästä lähtien. 
Ja ainahan niitä alaskin tu-
lee, silloin se käypi iivanal-
le hullusti vain mitäpähän 
lähtee syyhytä saunaan 
kyllä se ajo rekinsä kan-
toon kun lähti Suomeen. 

Kaatuneita  
molemmin puolin
Osahan se kyllä joku mei-
dänkin poikia kaatunut tais-
tellessaan isänmaan puo-
lesta minä kuulin nyt, että 
Sieltä Naamangan kylältä se 
Takalan Kalle on kaatunut 
taistelussa vain Kallehan oli 
uskomassa ei tullut vahin-
koa sielulle hän pääsi naut-

timaan sitä osaa joka kai-
kille uskovaisille annetaan 
kun mainen matka päättyy 
Vain enempi niitä Moloto-
villa on mennyt niitä Iivan-
oita Ja rajan taaksepa sillä on 
tullutkin lähtö mitä on jääny 
Meillä täällä on ratioitakin 
saamme joka päivä kuulla 
uutiset ja tulee tänne Kaleva 
ja Liitto lehtiäkin niistäkin 
näkee kotipitäjän uutisia ja 
pysyy ajan tasalla Teillehän 
tulee vissiin vielä Kaleva nä-
jette sieltä meidän terveisiä 
me pantiin Pudasjärven po-
jat nimemme ja lähetimme 
Kalevan konttoriin en tietä 
milloin joutunevat 

Lopputerveiset
Noniin pitänee lopettaa taas 
tällä kertaa tämä täherrys ja 

toiste lisää piirrin vain sen 
verran että näette että on se 
teidän kirje tullut perille hy-
västi vain Jumalan rauhaan 
ja rakkaan isän haltuun toi-
votan teille kaikille Jumalan 
siunausta olkaa vain huolet-
ta siellä kotona kyllä vielä 
palataan sinne koti seuduille 
kuhan tämä sota lopetetaan.

Paljon terveisiä teille kai-
kille ja sanokaa kaikille se 
perän asukkaille paljon ter-
veisiä täältä kaikilta tutuil-
ta, että täällä voidaan hyvin 
Toivon vain Jumalan rauhaa 
piirsi uskon veljenne Veik-
ko Loukusa Merivoimat 2/6 
Kenttäpostik. No 16

Työväentalolla 
juhlitaan 105-vuotiasta 

Suomea
Iiläinen laulaja Merja Juu-
tinen on viihdyttänyt ja 
viihdyttää lavoilla tans-
sikansaa. Siuruan Työvä-
entalo on keikkapaikka-
na lauantaina 3.12., kun 
Duo Merja Juutinen&Jari 
Väliaho saapuvat viihdyt-
tämään Suomi-105 vuotta 
juhlatansseihin. 

Laulu, musiikki ja 
tanssi ovat Merjalle tär-
keitä arvoja. Perinteisen 
tanssi- ja iskelmämusiikin 
lisäksi lavoilla taittuu tar-
vittaessa niin lattarit kuin 
myös rokimmat menot. 
Sitä soitetaan mitä yleisö 
pyytää! 

Merjalta on ilmesty-
nyt alkuvuodesta myös 
uusi sinkku, jossa on kak-
si ennen julkaisematonta 
kappaletta ja kaksi cover-
biisiä. Radioitten soittolis-
toilla nämä pyörivät kai-
ken aikaa. 

Merja Juutinen viihdyttää  
itsenäisyyden 105-vuotis 
juhlatansseissa Siurualla.

Merja esiintyy sekä 
neljän hengen kokoonpa-
nolla että duokeikkaa yh-
dessä Väliahon kanssa.

Merjan musiikkia voi 
kuunnella suoratoistopal-
veluista, kuten YouTu-
besta ja Spotifysta. TS 
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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 1.-7.12. RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 1.-2.12. LAUANTAINA 3.12. MAANATAINA 5.12. KESKIVIIKKONA 7.12.

TORSTAI-LAUANTAI 1.-3.12. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 5.-7.12.

MEILTÄ PUKINKONTTIIN!

179,-179,-

35,-35,-

65,-65,- 65,-65,-

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.

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.

19199595

32329090

79799595

Airam LukaAiram Luka
OTSALAMPPUOTSALAMPPU
ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 W, 1200 ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 W, 1200 
lm. Ladattava paristo 1 x 18650 2600 mAh lm. Ladattava paristo 1 x 18650 2600 mAh 
3,7 V sisältyy pakkaukseen. USB A/USB 3,7 V sisältyy pakkaukseen. USB A/USB 
Micro latausjohto sisältyy pakkaukseen. Micro latausjohto sisältyy pakkaukseen. 
Materiaali alumiini + ABS. Koko 86 x 35 x Materiaali alumiini + ABS. Koko 86 x 35 x 
25 mm. Paino 75 g ilman akkua.25 mm. Paino 75 g ilman akkua.

Neo 1/2” 25-osNeo 1/2” 25-os
HYLSYSARJAHYLSYSARJA

Sievi Arktis TRSievi Arktis TR
NAHKASAAPPAATNAHKASAAPPAAT

149,-149,-
MustangMustang
KAMINAPUHALLINKAMINAPUHALLIN
4-lapanen4-lapanen

14149595

550000119999

665050

110000

669595

110000

779999

ras

440000

110000

kgkg779595

pkt

pss

779595

prkprk

11119595

228989

339999
pkt

226969

999595
pkt

kpl

rasras

pkt

kpl

plo

339595
psspss

339999
pktpktrasras 113939

kgkg

kgkg

pkt

117979
pkt

3 kg/3 kg/
taloustalous

449595
kgkg

11119595
kgkg

11119595
kg

13139595
kg

110000
pss

2 kalaa/talous12129999
kg

kpl

334949
kgkg

10100000
pktpkt

224949
pkt

raj. erä

rasras 669595
kg

pss

2 filettä/talous

3 pkt

3 kpl

4 plo

2 pkt/talous

336969
rasras

229999
kpl

2 paria

5 kpl

2 kpl

Varaudu jouluun
OTAMME VASTAAN 

JOULUKINKKUVARAUKSIA
- TUOREET KINKUT
- PAKASTEKINKUT
- VALMIIT KINKUT yms.

Kysy lisätietoja myyjältä!
119999

plo 229999
plo

119999
pss

HK ViljaporsaanHK Viljaporsaan
FILEEPIHVIFILEEPIHVI

640 g640 g
ruohosipuli, ruohosipuli, 

pippuri tai ranchpippuri tai ranch

PunainenPunainen
PAPRIKAPAPRIKA

EspanjaEspanja

ArlaArla
JOGURTITJOGURTIT

1 kg1 kg

Old El PasoOld El Paso
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

KorpelaKorpela
JOULU-JOULU-
KINKKU-KINKKU-
VIIPALEETVIIPALEET
400-500 g400-500 g

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

Atria Atria 
GOTLER-GOTLER-
MAKKARA-MAKKARA-
TANKO TANKO 1 kg1 kg

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

COCA COLA COCA COLA taitai
FANTA FANTA 
1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

Valio HyväValio Hyvä
suomalainen  suomalainen  
ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALEVIIPALE
400-500 g400-500 g

Myllyn Paras Myllyn Paras 
TORTTU-TORTTU-
TAIKINA-TAIKINA-
LEVYJÄ LEVYJÄ 1 kg1 kg

PandaPanda
JUHLA-JUHLA-
PÖYDÄN PÖYDÄN 
KONVEHTIKONVEHTI
3x300 g3x300 g

Atria Atria 
PUNAINENPUNAINEN
LENKKILENKKI
500 g500 g

Atria Atria 
Kunnon ArkiKunnon Arki
LIHA-LIHA-
PYÖRYKKÄPYÖRYKKÄ
360 g360 g

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

RönkäRönkä
NAUDANNAUDAN

KYLMÄSAVU-KYLMÄSAVU-
ROUHEROUHE

150 g150 g

AtriaAtria
BURGERIBURGERI
100 g100 g

FreshFresh
LOUNASHETKILOUNASHETKI

SUOSIKKI-SUOSIKKI-
SALAATITSALAATIT

230-315 g230-315 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kg10 kg

ValioValio
JOGURTITJOGURTIT
200 g200 g

TuoreTuore
NorjanNorjan
LOHI-LOHI-
FILEE FILEE 

Panda Panda 
SUKLAA-SUKLAA-
BOXITBOXIT

PestyPesty
ROSAMUNDAROSAMUNDA

UUNI-UUNI-
PERUNAPERUNA

Atria Atria 
Kunnon ArkiKunnon Arki
MAKSA-MAKSA-
LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

MrMr
PANINITPANINIT
235 g235 g

NaudanNaudan
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT

Atria Jyväbroilerin Atria Jyväbroilerin 
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
350-390 g350-390 g

559999

PorsaanPorsaan
TALOUS KYLJYKSETTALOUS KYLJYKSET

KivikylänKivikylän
PIKNIKPIKNIK
PAISTIPAISTI

n. 1,5 kg/kpln. 1,5 kg/kpl

SaarioinenSaarioinen
LANTTU-, LANTTU-, 

PORKKANA- PORKKANA- taitai  
MAKSA-MAKSA-

LAATIKKOLAATIKKO
700 g700 g

449090

Lasten Lasten 
BODYBODY
Koot: 56-80 cmKoot: 56-80 cm

Apetit Uudet Apetit Uudet 
SUPERIORSUPERIOR
PIZZATPIZZAT
335-340 g335-340 g

449090

Lasten Lasten 
HOUSUTHOUSUT
Koot: 56-74 cmKoot: 56-74 cm

12129090

Lasten Lasten 
POTKU-POTKU-
PUKUPUKU
Koot: 56-80 cmKoot: 56-80 cm

13139595

Mega Thermo Mega Thermo 
KINNASKINNAS
Koot: S-XLKoot: S-XL
-15-15..CC

889090

LAPASETLAPASET
one sizeone size

17179595

RUKKASETRUKKASET
Koot: S-LKoot: S-L

19199595

BrandlessBrandless
naisten naisten 
YÖPAITAYÖPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

79799090

NaistenNaisten
TrueNorthTrueNorth
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

29299090

BrandlessBrandless
miesten miesten 
PYJAMAPYJAMA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

24249595

TrueNorthTrueNorth
tyttöjentyttöjen
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

19199090

FashionFashion
StyleStyle
PIPOPIPO
eri värejäeri värejä

10,-10,-

CoolMax CoolMax 
URHEILU--/URHEILU--/
VAELLUS-VAELLUS-
SUKKASUKKA
Koot: 35-38 jaKoot: 35-38 ja
43-4543-45

42429090

Nikko Nikko 
KAUKO-KAUKO-
OHJATTAVAT-OHJATTAVAT-
AUTOTAUTOT

19199595

Disney Disney 
FROZENFROZEN
ASTIASTOASTIASTO

54549090

Shephard Shephard 
TOSSUTTOSSUT
Koot: 36-46Koot: 36-46

Atria Atria 
KANAN FILEESUIKALEKANAN FILEESUIKALE
1000 g1000 g
hunaja-hunaja-
marinoitumarinoitu

Irto Irto 
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

Porsaan Porsaan 
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai LAPA  LAPA 

DUCKn happy oceanDUCKn happy ocean
WC-PUHDISTUS-WC-PUHDISTUS-
AINEAINE
750 ml750 ml

Mr MuscleMr Muscle
PUTKIMIESPUTKIMIES
1 l1 l

Putaan PullaPutaan Pulla
JOULU-JOULU-
VIIPALEETVIIPALEET
400 g400 g
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Joulunavauksessa väkeä torin täydeltä

Perinteinen Jouluavaus jär-
jestettiin 25.11. Pudasjärven 
torilla Siuruan Kylä ry:n, Pu-
dasjärven Yrittäjät ry:n, Pu-
dasjärven kaupungin, Iijoki-
seutu-lehden ja Pudasjärven 
seurakunnan yhteistyönä. 
Tori täyttyi tuttuun tapaan 
iloisesta väestä. Ennen viral-
lista Joulunavausta oli toril-
le tulleilla mahdollisuus tu-
tustua Joulutorin tuotteisiin. 
Myynnissä oli muun muassa 
räiskäleitä, kahvia, hunajaa, 
käsitöitä, leivonnaisia ja jou-
luisia koristeita. Tapahtuman 
juontaja Martta Oinas-Panu-
ma kertoi toriemännän jou-
lun ajan terveiset ja samalla 

vietettiin Kerttu Simun toi-
vomuksesta hiljainen hetki 
Hannun muistoksi. 

Joulutorin avajaisissa Aira 
Siuruainen-Kalliolan ohjaa-
mat kansalaisopiston lau-
luryhmät esittivät jouluista 
musiikkia ja Iijokiseutu-lehti 
tarjosi glögiä sekä pipareita.

- Joulukoristeiden teke-
minen on perinteistä harras-
tustoimintaani näin joulun. 
Tykkään tällaisesta pikkunä-
pertämisestä. Lapsena teim-
me siskoni kanssa koruja, 
joita myimme kirppiksellä. 
Jouluteeman tekemistä odo-
tan joka vuosi innolla, kertoi 
floristi Mervi Juurikka.

Kaupungin lahjottaman pääpalkinnon eli viikonlopun Syötteellä voitti Tuula Liehu. Yrittäjien lahjoittamat 50 euron lahjakor-
tit voittivat Teppo Parkkila ja Hannu Valkola. Iijokiseudun tuotekassin Pentti Lukkari ja Veeti Koivukangas. Martta Oinas-Panu-
ma, Heikki Heikura ja Pirkka Ylikoski valvoivat onnettaren ottamia arpalipukkeita.

Joulunavauksessa ison roolin otti Siuruan Kylä ry. Puheenjoh-
taja Christa Van der Vegt ja tytär Elisa toivottivat kaikille to-
rivieraille hyvää Joulua!

Onni ja Neeo Kantoniemi odottivat muiden lasten kanssa Jou-
lupukin vierailua. 

Niemitalon Pekan paistamia räiskäleitä ostettiin kotiin vietäviksikin.

Mervi Juurikka on lapsuudesta saakka tehnyt erilaisia käsitöitä. Tällä hetkellä jouluisten ko-
risteiden tekeminen on vienyt hänen vapaa-aikansa.

Kaupungin ja  
seurakunnan  
joulutervehdykset
Neeo ja Onni Kantoniemen 
mielestä Joulunavaukseen oli 
kiva lähteä, kun torilla saa pi-
pareita ja 

glögiä. Tänäkin vuon-
na veljekset odottivat Joulu-
pukin näkemistä ja karkkien 
saamista. Hyvinvointipääl-
likkö Outi Nivakoski aloit-
ti Joulunavauksen tuomal-
la kaupungin jouluterveiset. 
Hän toivoi, että joulun lähes-
tyessä jokainen voisi raiva-
ta ajatuksista tilaa arjen kii-
reiden rauhoittamiselle ja 
hetkestä nauttimiselle. Hän 
kehotti huomioimaan kes-
kuudestamme henkilöt, joi-
den sosiaalinen verkosto on 
harva. 

Pudasjärven seurakunnan 
tervehdyksessä pastori Jari 
Valkonen puhui, kuinka jou-
lu on paitsi perheiden myös 
yhteisöllisyyden juhla ja mi-
ten täällä torilla saamme yh-
dessä kokea tulevaan jouluun 
virittäytymistä, suuren odo-
tuksen alkua sekä tulevan 
joulurauhan ensiaskeleita. 

-Seuraavien neljän viikon 
ajan voimme valmistaa it-
seämme kohti joulua ja rau-

haisaa yhdessäoloa. Niin 
kuin tiedämme, me vietäm-
me joulua Jeesuksen syn-
tymän johdosta, tiivisti 
Valkonen seurakunnan jou-
lutervehdyksen.

Diplomit Voimaa 
vanhuuteen- 
ohjelman  
edistäjille 
Siuruan Kylä ry:n puheen-
johtaja Christa Van der Vegt 
oli iloinen, että heidän yhdis-
tyksensä otti vastuun tämän 
vuoden Joulunavaus-tapah-
tumasta Joulutoreineen.

Outi Nivakoski kertoi 
Pudasjärvellä toimivasta 
Ikäinstituutin Voimaa van-
huuteen-ohjelmasta. Aktii-
visesta ikäihmisten liikutta-
misesta ojennettiin diplomit, 
jonka saivat ansioituneet toi-
mijat Heleena Talala, Mar-
ko Väyrynen, Annika Heik-
kinen, Helena Koivukangas 
sekä Arja Panuma.

Yrittäjien  
jouluterveiset 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
terveiset toi hallituksen jä-
sen Pirkka Ylikoski.

-Joulu on valon ja hil-
jentymisen aikaa ja erityi-
sesti lasten juhlaa. Muis-
tetaan näin joulun aikana 
käydä katsomassa vanhem-
pia ja heitä, joiden tiedäm-
me sitä odottavan. Pudasjär-
ven Yrittäjät valmistautuvat 
myös omalta osaltaan joulun 
viettoon. Kannustaisinkin 
näin yleisellä tasolla pitä-
mään huolta oman paikka-
kunnan yritysten tuomasta 
elinvoimasta huomioimal-
la joulun ajan ostosten teos-
sa erityisesti paikallinen tar-
jonta. Pudasjärven kaupunki 
on sytyttänyt jouluvalot, se 
näyttää mukavalta ja kiitos 
siitä. Kiitos myös kaupungin 
ja yrittäjien välisestä yhteis-
työstä. Monin paikoin se on 
ollut sujuvaa ja edesauttanut 

asioita eteenpäin. Latinalai-
nen sanonta Carpe diem eli 
tartu hetkeen, on hyvä ohje 
meille kaikille. Joulun alla 
on lupa hetkeksi unohtaa 
kaikki epäolennainen, jos-
ta emme tiedä varmaksi mi-
tään ja yrittää päästä joulun 
tunnelmaan, puhui Ylikoski. 

Tämän jälkeen esiintyi-
vät Hirsikampuksen Tier-
nat, jossa esiintyivät Nuutti 
Ylikoski, Siiri Ylikoski, Maa-
ria Mattila ja Emmi Hirvas-
niemi.

- Joulunavaus torilla on 
hyvä asia näin eläkeläisel-
lekin. On mukava osallis-
tua. Lapsena joulun odotta-
minen oli erilaista. Muistan, 
kun isä laittoi pirtin lattialle 
olkia jouluaatoksi ja kävim-
me rannan savusaunassa. 
Lapsuuden joulusta on jää-
nyt hyvät muistot, kertoi Ju-
hani Hyttinen.

Ape Nieminen
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Löydä
joulu kiireen
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Tutustu 
tarjouksiin ja 
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syote.fi
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Joulu tunturissa hiihtokeskuksen 
työntekijöiden silmin

Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
vuokraamossa loistaa joulu-
kuusen valot ja katosta roik-
kuu paperiset joulutähdet 
koristamassa lauta- ja suksi-
rivejä. Rinnetyöntekijät ovat 
kokoontuneet taukotilan 
sohvalle hörppimään kahvia 
ja vaihtamaan päivän kuulu-
misia; mikä oivallinen hetki 
käydä jututtamassa heitä ja 
kysymässä, millaista on jou-
lunvietto tunturissa.

Millainen  
tunnelma tuntu-
rissa on jouluna, 
rinnepäällikkö 
Mikko Törmälä?
Itse en ole erityisen jouluih-
misiä, mutta jouluna tun-
turissa on jotenkin aivan 

poikkeuksellisen hyvä tun-
nelma. Asiakkaat ovat iloisia 
ja työntekijöiden keskuudes-
sa vallitsee lämmin, ren-
to ja jopa sydämellinen fii-
lis. Vuosi toisensa jälkeen on 
mahtavaa nähdä, miten mo-
net vieraat ovat innoissaan 
siitä, miten paljon meillä on 
lunta. Se ei ole itsestään sel-
vyys joka puolella Suomea. 
Joulu on monille juhlapäi-
vistä se kaikkein pyhin, ja 
siksi haluammekin omalta 
osaltamme tehdä siitä mah-
dollisimman mukavan asi-
akkaillemme. 

Mitä kuuluu  
tampparikuskin 
jouluun?
Töiden osalta joulu on mel-
ko tavallinen työpäivä, ja se 

menee pitkälti rinteitä ajaes-
sa ja rakentaessa. Iso-Syöt-
teellä on monesti joulun tie-
noilla satanut paljon lunta, 
joten pukattavaa riittää ihan 
kunnolla. Joskus jos olen oi-
kein joulumielellä, niin rin-
nekoneen kaiuttimista saat-
taa soida joululaulutkin. 
Omiin jouluperinteisiini 
kuuluu joululaatikoiden val-
mistus – muutenkin ruoka 
on pääosassa. Lempilaatik-
koni on porkkanalaatikko. – 
Olli Toivanen, rinnekoneen 
kuljettaja

Miten joulu näkyy 
Iso-Syötteen  
hisseillä ja  
rinteissä?
Hisseillä ja rinteissä on py-

hinä leppoisa ja rauhallinen 
tunnelma. Asiakkaat ovat 
joulumielellä, ja tonttulak-
kejakin saattaa vilahdella 
siellä täällä. Yleensä joulun 
tienoilla meillä on kymmen-
kunta rinnettä auki, riippu-
en kunkin vuoden lumitilan-
teesta, ja jokaisella hissillä 
on aina joku meidän hissi-
henkilöistämme vastassa. – 
Mika Kokko, rinnetyöntekijä

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen rinteet ovat joulua ja 
uutta vuotta myöten päi-
vittäin auki aina vappuun 
saakka. Vuokraamo palve-
lee rinteiden aukioloaiko-
jen puitteissa ja aukeaa aina 
puoli tuntia ennen hissien 
pyörähtämistä käyntiin. Iso-Syötteen rinnekoneen kuljettaja Olli Toivanan pitää huo-

len, että suorituspaikat pysyvät kunnossa vaikka lunta tulisi 
reippaamminkin.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen joulun ja uuden vuoden aukioloajat:
23.12. klo 10-19, 24.12. klo 10-15, 25.12. klo 12-19, 26.–29.12. klo 10-19, 30.12. klo 10-21, 31.12. klo 10-24 (ilmainen yömäki eturinteillä klo 19-24), 1.1. klo 10-19. 

Joulu hotellin lakanoissa 
vailla kiireen tuntua

Tykkylumi puut, lumiset aktiviteetit sekä tunturin 
rauha houkuttelevat Iso-Syötteen KIDE Hotelliin niin 
suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin joulun juhlijoita.

Hotellissa joulunvietto su-
juu ilman turhaa stressiä 
ja kiirettä, kun jouluruuan, 
saunan lämmityksen ja sii-
vouksen hoitaa joku muu. 
Iso-Syötteen sydämessä, las-
kettelurinteiden ja hiihtola-
tujen välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee vuonna 2019 
valmistunut KIDE Hotelli, 
joka on tänäkin vuonna vali-
koitunut monen suomalais-
perheen ja pariskunnan jou-
lunviettopaikaksi. Lapsille 
joulun kohokohtia ovat jou-
lupukin vierailun lisäksi po-
roajelu ja tonttusuunnistus, 
kun taas aikuiset odottavat 

pääsevänsä valmiiseen pöy-
tään nauttimaan joulun an-
timista.

Hotellin väliovella yhdis-
tettävät huoneet mahdollis-
tavat yhteisen joulunvieton 
jopa 6 henkiselle perheelle, 
ja mukaan mahtuvat myös 
isovanhemmat sekä perheen 
karvakuono. 26 neliömet-
rin huoneesta löytyy pehme-
ät sängyt, tilava kylpyhuone 
sekä täysvarusteltu keittiö, 
jossa voi halutessaan val-
mistaa lounasta tai lämmit-
tää vaikka glögit ulkona vie-
tetyn päivän päätteeksi.

KIDE Hotelli sekä Iso-

KIDE Hotel by Iso-Syöte on toista vuotta peräkkäin palkittu 
Suomen parhaana lasketteluhotellina.

Syöte Campingilla 
uudistuksia 

talvisesongin 
lähestyessä

Talvisesongin lähestyes-
sä Syöte Campingille tu-
lee pieniä muutoksia päi-
väpaikkamyyntiin. Eli 
jatkossa päiväpaikkojen 
varaus/maksu tapahtuu 
ensisijaisesti BestPark.fi 
sivujen kautta. BestPark 
Iso-Syöte sijaitsee Syö-
te Campingin yhteydessä, 
aivan laskettelurinteiden 
ja hiihtolatujen vieressä ja 
sitä kautta on varattavissa 
yhteensä 24 paikkaa. Syö-
te Campingilla on lisäksi 
noin 40 päiväpaikkaa, joi-
ta myydään caravan toi-
miston kautta, kun Best-

Parkin paikat ovat täynnä. 
Muutokset tulevat vaikut-
tamaan myös toimiston 
aukioloaikoihin, joista il-
moitetaan myöhemmin. 
Kausipaikkalaisille tämä 
ei aiheuta minkäänlaisia 
muutoksia ja kausipaikka-
laiset asioivat jatkossakin 
toimiston kautta.

Mukavaa talven 
odotusta kaikille!

Make & Taina

Syötteen upea luonto ja 
monipuoliset aktiviteetti-
mahdollisuudet kiinnos-
tavat kotimaisten mat-
kailijoiden lisäksi myös 
ulkomaalaisia. Suomalais-
ten ykkösharrastuksen olles-
sa laskettelu kansainvälis-
ten matkailijoiden suosiossa 
ovat erityisesti revontuliret-
ket sekä huskysafarit. Myös 

talvipyöräily sähköfatbi-
keilla on herättänyt entis-
tä enemmän kiinnostusta. 
KIDE Hotellissa kansainvä-
liset matkailijat arvostavat 
sen tarjoamaa kestävää mat-
kailuelämystä sekä hotellin 
keskeistä sijaintia Iso-Syöt-
teen palveluiden ja aktivi-
teettien läheisyydessä.

Talonpojantie 2, 93400 Taivalkoski, 044 241 7907, 
palvelu@pesiola.fi, www.pesiola.fi

Pyydä ilmainen tarjous!

MONIPUOLISTA PALVELUA 
KOILLISMAALLA

Kiinteistöhuolto, korjaus- ja uudisrakentaminen, kattoremontit, 
ulkosaneeraukset, kodin sisäremontit, mökkihuollot, siivouspalvelut, 

palvelusetelisiivoukset, rakennustarvikemyynti.

-avainkopiot

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

www.syote.fi

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi

VKK-
Media Oy
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Avoinna:
Ma-pe 9.00 - 17.00
Muina aikoina sopimuksen mukaan!

Uutuuksia: Kiinteyttävä neulaton 
mesoterapia kasvoille
Shellacin geelilakkaukset 
luonnonkynnelle.

www.kauneushoitolaeloisa.fi

Pukinkonttiin Eloisasta Pukinkonttiin Eloisasta 
hemmottelulahjakortit hemmottelulahjakortit 
ja tuotepaketitja tuotepaketit

Nähdään Eloisassa!
Ihanaa Joulunaikaa 

Lahjakortit liikkeestä tai postitetaan 
lahjakortin saajalle kotiin.

040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskashinaus
Myös raskashinaus

040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskashinaus

040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskashinaus

040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskashinaus

Hinaus-
palvelua 
jo 38 v.

Monipuolista ohjelmapalvelutarjontaa 
Syötteellä

Syötteellä on tarjolla run-
saasti ohjelmapalvelua. 

Syötteen Keskusvaraa-
mosta löydät kaikki tun-
turialueen aktiviteetit ja 
ohjelmapalvelut helposti 
ja valmiiksi paketoituna. 
Halusitpa lähteä talvisel-
le retkelle koiran, hevosen 
tai moottorikelkan kanssa 
niin varaus onnistuu suo-
raan Keskusvaraamon tai 
online-varausjärjestelmän 
kautta. 

Hevosajelu Syötteen 
lähiympäristössä sopii ak-
tiviteetiksi monenlaisille 
ryhmille ja perheille. Rau-
halliset suomenhevoset 
vievät sinut ihastelemaan 
tunturimaisemia lämpi-
män peitteen alla reessä. 
Syötteen Hevospalvelu 
tarjoaa joulukuussa itse-

Syötteen keskusvaraamo palvelee 
monella tavalla - vastuullisesti

Me olemme täällä Syötteen 
keskusvaraamossa sinua 
varten, olit sitten Syötteellä 
vieraileva lomailija, majoi-
tuskohteen omistaja, alueen 
yritys tai paikallinen mökki-
läinen, vastaamme kaikkiin 
kysymyksiin, kerromme 
parhaat vinkit ja neuvomme 
sinua! Tarvitsit sitten reitti-
ohjeita, aukioloaikoja, suo-
situksia alueen ravintoloista, 
suursiivousta, huoltomiestä 
tai nuohoajaa, rengasrikon 
vuoksi autokorjaajaa, ratkai-
semme pulmasi ja autamme 
sinua.

Toimistomme Iso-Syöt-
teen tunturin juurella, Lu-
miAreenan rakennukses-
sa, palvelee talvikaudellakin 

pääsääntöisesti maanantais-
ta lauantaihin. Aukioloaiko-
ja rukkaamme tarpeen mu-
kaan pidemmiksikin, mutta 
voimme luvata, että olem-
me vähintäänkin kello 9-17 
avoinna. 

Syötteellä on juuri alka-
nut uusi Vastuullisempi ja 
kestävämpi Syötteen mat-
kailualue -hanke Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n hallinnoi-
mana ja myös me Syötteen 
keskusvaraamossa olem-
me siinä vahvasti muka-
na. Olemme jo aloittaneet 
Visit Finlandin Sustainab-
le Travel Finland -ohjelman, 
jonka myötä tulemme ha-
kemaan toimistollemme 
WWF:n Green Office -sertifi-

kaatin. Tämän myötä olem-
me jo miettineet ja pohti-
neet toimia, joilla me omalta 
osaltamme voimme tehdä 
vastuullisia ja kestävämpiä 
valintoja. Lisäksi tulemme 
ohjeistamaan asiakkaitam-
me mm. energian ja veden 
säästämisessä. Toivottavasti 
saamme kaikki mukaan yh-
teisiin energiansäästötalkoi-
siin!

Matkailuala on kokenut 
viime vuosina jos jonkin-
laista myllerrystä. Tulevan 
talven osalta yleinen maa-
ilmantilanne ja sen myö-
tä esimerkiksi sähkönhin-
nan korotukset puhuttavat 
ja mietityttävät myös meil-
lä – niin kuin varmasti mo-

nella muullakin. Mutta us-
komme silti vahvasti, että 
pääsemme toivottamaan tä-
näkin talvena niin tutut kuin 
uudetkin asiakkaat tervetul-
leeksi Syötteelle talviloman 
viettoon. Ja pienenä vinkki-
nä näin joulun alla – meiltä 
löytyy myös joulupukin yh-
teystiedot, jos olette olleet 
kiltteinä.

Talvinen Syöte tarjoaa 
upeita elämyksiä.  

Tervetuloa vieraaksemme!

Syötteen Keskusvaraamo

Syötteen keskusvaraamo palvelee LumiAreenan rakennuksessa talvikaudellakin maanantaista lauantaihin.

Talven viikko-ohjelmasta 
löydät koko Syötteen alu-
een ohjelmatarjonnan yh-
dellä silmäyksellä. Kuva: 
Pytky Ranch

näisille ratsastajille kentäl-
lä ratsastusta sekä järjestää 
perheen pienimmille talu-
tusratsastusta hevosella tai 
pikku ponilla. 

Liukulumikenkäretkiä 
opastettuna tarjoaa Taiga-
vire. Retkellä hiihdellään ja 
välillä lasketellaan mukavia 
mäkiä tai letunpaistoretkel-
le Teerivaaran päivätuval-
le. Taigavire järjestää myös 
avotuli- tai kotaruokailuja. 

Syötteen Eräpalvelu-
jen oppaat vievät perheesi 
tai yritysasiakkaasi rennolle 
huskysafarille, jossa takuul-
la saa nauttia luonnon hil-
jaisuudesta ilman liikenteen 
tai moottoreiden ääniä. Vain 
lumi narisee kelkan alla, kun 
huskyjen lihasvoima kiidät-
tää sinua halki lumisen tyk-
kymetsän. 

Iso-Syötteen hiihtokes-
kuksen tarjoamat aktivi-
teetit voidaan toteuttaa oh-
jattuina tuotteina ryhmille. 
Räätälöity rinnepäivä tai 
opastettu lumikenkä- tai 
hiihtoretki on mieleenpainu-
va ja ryhmää yhdistävä ko-
kemus. Ulkoilupäivän kruu-
naa rentouttava savusauna 
Karsikkolammella. 

Tunturihotelli Iso-Syöte 
tarjoaa mm. rentoutumista 
kylpyläosastolla sekä kaune-
us- ja hyvinvointipalveluita.

Pytky Ranch tarjoaa po-
roaitavierailun ohella sauno-
mista tynnyrisaunassa ja ro-
manttisen yön iglussa. 

Syöte Rent & Safaris on 
vauhdista tykkäävien suun-
tana, joka järjestää ohjattuja 
kelkkasafareja ja aktiviteetti-
päiviä yrityksille, perheille ja 

kaveriporukoille. 
Talven viikko-ohjel-

masta löydät koko Syöt-
teen alueen ohjelmatarjon-
nan yhdellä silmäyksellä. 
Syöte on monien mahdolli-
suuksien ihmemaa. AN

Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme Kiitämme kuluneesta vuodesta asiakkaitamme 
sekä yhteistyökumppaneitamme.sekä yhteistyökumppaneitamme.

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023! Onnellista Uutta Vuotta 2023! 

Toivottavat kauppiaspari Tarja ja KalleToivottavat kauppiaspari Tarja ja Kalle

Palvelemme:
Jouluaattona klo 10 - 13
Joulupäivänä SULJETTU
26. - 29.12.    klo 10 - 18

SyötekylänSyötekylän
KauppaKauppa

Tarjoamme Oulussa ja 
lähikunnissa monipuolisesti 
ilmanvaihtoalan palveluita. 

Ilmalämpöpumppujen 
asennus ja myynti.

Lisäksi palveluihimme 
kuuluvat pienimuotoiset 

putkialantyöt. Ota yhteyttä!

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

www.lvisheikkinen.com

Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

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

● Kotisiivoukset 
● Suursiivoukset
● Ikkunoitten pesut 
● Pienet pihatyöt ja -siivoukset 
● Mökkisiivoukset  

Meiltä joulupukki 
pikkujouluihin sekä 

jouluaattona.

Maksuvälineenä käy 
myös PALVELUSETELI.
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Tykkylumen taikaa Syötteen kansallispuistossa
Syötteen kansallispuis-
to on runsasluminen para-
tiisi! Puiston tykkypeittei-
set kuusimetsät tarjoavat 
tunnelmallisen ympäris-
tön niin kävelijälle, hiihtä-
jälle, lumikenkäilijälle kuin 
talvipyöräilijällekin. Aloi-
ta tutustumisesi Syötteen 
kansallispuistoon Syötteen 
luontokeskukselta, missä 
sinua opastavat alueen hy-
vin tuntevat oppaat. Ter-
vetuloa myös tutustumaan 
luontokeskuksen uuteen, 
upeaan näyttelyyn, joka 
avataan yleisölle viimeis-
tään joulun pyhien jälkeen. 
Muuten luontokeskus pal-
velee normaaliasioissa.

Retkeilijä pääsee tutustu-
maan talvireiteillä ja laduil-
la kansallispuiston koko 
talviseen loistoon: jylhiin 
kuusimetsiin, helppokul-
kuisiin soihin ja lumimai-
seman rikkauteen. Otsa-
lampun varassa päivää voi 
jatkaa myös illan sekä yön 
tunneille saakka. Kansallis-
puiston lukuisia avaria soi-
ta kannattaa hyödyntää re-
vontulten bongaamisessa ja 
tähtitaivaan tarkkailussa.

Talvikävelyretkelle on 
helppo suunnata luonto-
keskukselta Annintuvalle 
(3km) ja jos patikkajalkaa 
kutkuttaa, niin talvireittiä 
pitkin voi patikoita vaikka 
Välituvalle tai Koiratuvalle. 
Lumikengillä pääsee hui-
puttamaan Syötteen luon-
tokeskuksen vieressä sijait-
sevan Teerivaaran, jonka 
upeille kallioille johtaa mer-
kitty reitti (5 km). Reitti tar-
joaa korkeusvaihtelujen li-
säksi upeita pilkahduksia 
kansallispuiston maisemis-
ta lumikinosten tunnelmal-
lisessa syleilyssä. Matkan 
varrella voi pysähtyä hörp-
pimään kuumaa juomaa 
viihtyisään Teeritupaan. 

Murtomaahiihtäjäl-
le Syöte tarjoaa parhaim-
millaan yli 100 kilometrin 
edestä monipuolisia latuja. 

Syötteen luontokeskus
Vapaa pääsy, tervetuloa!
- “Lastuja selkosilta” –näyttely kansallispuiston luon-

nosta ja historiasta
- Maksuttomia luontoaiheisia filmiesityksiä
- Kartat, latupassit, luvat, varaustupien varaus
- Retkivinkit ja ajankohtainen tieto reiteistä
- Lasten puuhanurkka, ilmainen Wi-Fi
- Lastenkantorinkka, lapsenvetoahkio ja lumikenkiä 

vuokrattavana
- Luonnonläheiset lahjat ja matkamuistot
- Kahvila- ravintola Tykystä lämmintä juomaa sekä suo-

lasta ja makeaa purtavaa

Yhteystiedot:
Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 93280 Syöte.
puh. 0206 39 6550 / sähköposti syote@metsa.fi
www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus
www.luontoon.fi/syote
Seuraa meitä myös:
www.facebook.com/syotteenkansallispuisto

Kansallispuiston laduilla, Annu Tuohiluoto.

Maaselkä
Maaselkä on osa Syötteen kansallispuis-
toa, johon merkittyjä reittejä ei juuri ole ve-
detty. Alue on kesäisin tunnettu Vattuku-
run luontopolustaan, mutta talvisaikaan 
kannattaa vuokrata lumikengät ja suunna-
ta Syötekyläntien pohjoispuolelle. Maasel-
kä tarjoaa Syötteen upeimmat tykkymai-
semat vain kivenheiton päässä maantieltä! 
Maastokarttoja alueelle saa Syötteen luon-
tokeskuksesta.

Riihitupa
Riihituvan päivätupa sijaitsee Iso-Syöt-
teen eteläpuolella soisissa maisemissa. Rii-
hitupa tarjoaa oivan taukopaikan talven 
tuiskeen lomaan, ja makkarat paistuvat 
hetkessä tuvan tulisijalla. Hiillosta odotel-
lessa voi lukea vieraskirjasta edellisten kä-

vijöiden merkintöjä ja jättää siihen myös 
oman puumerkkinsä. Sinne pääsee Pytkyn 
lenkkiä (9 km) pitkin, jonka varrelta pää-
see jatkamaan hiihtokierrosta myös Naa-
mankajärven ympäri.

Ahmatupa
Ahmatuvan varaus- ja autiotupa keskel-
lä komeaa korpimetsää on Syötteen kes-
tosuosikki käyntikohde. Talvisin sinne 
hujauttaa hetkessä niin hiihtäen kuin pyö-
räillen. Talven tunnelmaa hakeva vuokraa 
petipaikan varaustuvan puolelta ja läm-
mittää illan pimennossa saunan. Pakka-
seen on makeaa tulla vilvoittelemaan ja 
katsomaan satumaisen kirkasta tähtitai-
vasta. Varaustuvan vuokraukset hoitaa 
Syötteen luontokeskus.

Hiihtäen läpi metsämaan Talven retkikohdevinkit
Murtomaahiihtäjälle Syöte tarjoaa 120 ki-
lometrin edestä monipuolisia latuja. Kor-
keuserot tarjoavat haasteita jokaiselle hiih-
täjälle, mutta rengasreittejä löytyy parista 
kilometristä useampaan kymmeneen, jo-
ten jokainen löytää omantasoisensa maas-
ton. Syötteen ladut ovat hyväkuntoiset ja 
tilavat, ja latujen kunnossapitoa voi tukea 
ostamalla latupassin, joita myyvät use-
at alueen yritykset. Useille laduille myös 
kytkettyinä olevat koirakaverit ovat terve-
tulleita.

Yksi alueen suosituimmista hiihtola-
duista löytyy Syötteen kansallispuiston 
alueelta. Ahmankierros on 17 km pituinen 
rengasreitti, jonka varrella pääsee ihaile-
maan tykkylumen kuormittamia kuusi-
metsiä ja auringonvalossa säihkyviä suo-
maisemia. Sesonkiaikaan Ahmatuvalta 

löytyy latukahvila, joka on tunnettu suus-
sa sulavista munkeistaan. Hiihtolenkkiä 
voi jatkaa Ahmakallion takalenkille, mis-
sä näkymät vain paranevat.

Hiihtoharrastusta ei kannata jättää pel-
kästään ajettujen latujen varaan. Met-
säsuksilla umpihangessa hiihtäminen 
antaa luontoon aivan toisenlaisen koske-
tuksen, kun matkareitin voi valita fiiliksen 
mukaan ja poiketa katsomaan mielenkiin-
toista puuta tai kurua minne vaan. Met-
säisen hiihtoretken voi yhdistää yön tai 
parin vaellukseen, jolloin yön voi viettää 
makoisasti autiotuvassa. Pelkästään Syöt-
teen läheisyydessä on kolme vapaasti ret-
keilijän käytössä olevaa autiotupaa, ja kun 
uskaltautuu hieman kauemmaksi lähim-
miltä kohteilta, luonnon rauha ja koske-
mattomuus on taattua.

Korkeuserot tarjoavat haas-
teita jokaiselle hiihtäjälle, 
mutta rengasreittejä löytyy 
parista kilometristä useam-
paan kymmeneen, joten jo-
kainen löytää itselleen sopi-
van. Ehdoton käyntikohde 
talvella on Ahmatupa, jossa 
latukahvilasta saa ostettua 
sesonkiaikana tuoreet mun-
kit. Syötteen ladut ovat hy-
väkuntoiset, ja taukopaik-
koja niiden varsilta löytyy 
hyvin. Useille laduille myös 
kytkettyinä olevat koira-
kaverit ovat tervetulleita. 
Muistathan tukea latujen 
kunnossapitoa lunastamal-
la Syötteen latupassin, jon-
ka tuotto ohjataan suoraan 
latujen ylläpitoon. 

Parhaiten retkeilijä ta-
voittaa Syötteen joului-
sen taian yöpymällä jollain 
kansallispuiston tunnel-
mallisista vuokratuvis-
ta. Rytitupa tai Ahmatupa 
ovat molemmat hyvin va-
rusteltuja eräkämppiä, joi-
den vuokraukseen kuuluu 
myös sauna. Mikä olisi iha-
nampaa kuin pitkän ulkoi-
lupäivän päätteeksi nakata Revontulet Syötteellä, Juho Niemelä.

Tykyn taikaa, Annu Tuohiluoto.

kuupallinen vettä kuumil-
le kiuaskiville ja antaa läm-
mön virrata sieluun saakka! 

Lisätiedot ja  
vuokratupien varaukset
Syötteen luontokeskus,
020 639 6550
syote@metsa.fi
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Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

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

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

Meiltä pehmeät Meiltä pehmeät 
paketit paketit 

pukinkonttiin!!!pukinkonttiin!!!

Tervetuloa!Tervetuloa!
Avoinna ark 9-17, la 9-13

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Mökkikaupoilla huomioidaan 
ekologisuus

Kuuru LKV, yksi Syötteen 
suurimmista kiinteistönvä-
litystoimistoista avasi loma-
asuntojen tilannetta talven 
kynnyksellä. Yritys tuntee 
Syötteen alueen markkinan 
vuosien kokemuksella.

- Kannattaako nyt myy-
dä tai ostaa loma-asuntoa 
tunturista? Tämä on yksi tä-
män hetken kysytyimmistä 
kysymyksistä, kertoo Kuu-
ru LKV:n kiinteistönvälittä-
jä Antti Suhonen.

Muuttunut maailmanti-
lanne vaikutti loma-asun-
tokauppaan kuten varmas-
ti moneen muuhunkin alaan 
hetkellisesti, mutta vilkastui 
jälleen ajan kuluessa. Kysyn-
tä Syötteen alueella on ollut 
viime vuodet nousujohdan-
teista ja loma-asuntoja han-
kitaan nyt enenevissä mää-
rin sijoitusmielessä.

Hyvän tuotto-odotuk-
sen ansiosta loma-asunto on 
erinomainen sijoitus myös 
epävarmempana aikana ja 
usein loma-asunto on tärkeä 
paikka myös omalle perheel-
le. Loma-asuntojen tarve py-

syy ja ihmiset kaipaavat 
paikkaa tunturista, jossa he 
voivat vaihtaa vapaalle sekä 
nauttia upeasta luonnosta 
kiireisen arjen vastapainona.

Suosituimmilta alueil-
ta on vain rajallisesti tarjol-
la kohteita, joten sopivan 
kohteen löydyttyä toimeen 
tartutaan usein nopeasti. 
Kysyntä on selkeästi vilkas-
tunut ja tulee varmasti nou-
semaan pikkuhiljaa huippu-
vuosien tasolle.

Tällä hetkellä ostajat kiin-
nittävät huomiota ekolo-
gisuuteen sekä taloudel-
lisuuteen. Maalämpö tai 
muu lämpöpumppuratkai-
su on tällä hetkellä suosit-
tu kriteeri ostajien keskuu-
dessa. Kuuru LKV:llä onkin 
myynnissä niin uudiskohtei-
ta kuin loma-asuntoja, mis-
sä suosittu lämmitysmuoto 
on jo valmiina. Myös säh-
kölämmitteisten kohteiden 
osalta kulutus on kuitenkin 
usein maltillista eikä syytä 
huoleen ole.

- Myyntiä harkittaes-
sa kannustamme rohkeas-

ti ottamaan meihin yhteyttä. 
Kerromme mielellään lisää 
myyntiprosessista ja tämän 
hetken markkinasta. Lähes-
tyvä loma-aika saa monet 
haaveilemaan omasta loma-
asunnosta, joten myyntiai-
keita ei kannata turhaan pit-
kittää, kertoo Suhonen.

- Uusille kohteille on 
tarvetta jatkuvasti ja lo-
ma-asuntoja etsitään eten-
kin Syötteen alueelta. Syöt-
teen erinomainen sijainti ja 
alueen suosio on kasvus-

sa, joten loma-asuntoja, uu-
diskohteita sekä tontteja 
etsitään saamamme analy-
tiikan perusteella. Olemme 
edelläkävijä alueella ja tar-
joamme jokaiselle asiak-
kaalle erinomaisen asiakas-
kokemuksen. Luotettavuus 
ja läpinäkyvyys on kaiken 
pohja ja haluamme olla ai-
dosti auttamassa olit sitten 
myymässä ja ostamassa koh-
detta Syötteeltä.

Julia Tapaninaho

Tunturi Market palvelee 
Iso-Syötteen juurella

Tunturi Market sijaitsee 
Syötteen matkailualueen 
ydinalueella Iso-Syötteen 
eturinteiden juurella sa-
moissa tiloissa Tunturi Pu-
bin kanssa. Tunturi Market 
sponsoroi Joulupukin vierai-
lun Syötteen Joulun avaus-
päivänä 3.12. matkailijoiden 
iloksi. Saman päivän iltana 
oululainen Moonshine soit-
taa pubilla elävää musiik-
kia. Asiakkailla on mahdol-
lisuus vuokrata lasinen iglu 
illanviettoon Pubista. Kau-
pan valikoimista löytyy elin-
tarvikkeiden lisäksi mat-
kamuistoja, postikortteja ja 
-merkkejä ja käsityönä val-
mistettuja puukkoja ja asus-
teita. Tunturi Marketista asi-
akas löytää Syötteen Sienen 
ja Puhoksen Kalan lähituot-

teita sekä Putaan Pullan ja 
Ämmän leivän leipomotuot-
teita. Paistopiste mahdol-
listaa joka päivä asiakkaille 
mukaan tuoretta, vastapais-
tettua leipää. Tunturiporon 
valmistamista porosäilyk-
keistä löytyy erikoisuutena 
myös purkitettu, lämmittä-
mistä vaille oleva poronkä-
ristys. Kaupan yhteydessä 
toimii pieni kahvila, Postin 
noutopiste, Ranuan Aptee-
kin lääkekaappi ja tehokas 
pullonpalautusautomaatti. 
Kauppias pyrkii mahdolli-
suuksien mukaan tilaamaan 
asiakkaiden toivomia eri-
koistuotteita. Tunturi Mar-
ket on auki maanantaista 
torstaihin kello 9-18, perjan-
taina ja lauantaina aamusta 
ilta seitsemään ja sunnuntai-

na kello 10-17. Jouluaattona 
marketilla odotellaan Joulu-
pukin vierailua.

Ape Nieminen

Samassa rakennuksessa Tunturi Marketin kansa toimiva Tun-
turi Pubin asiakkaat voivat vuokrata illanviettoa varten lasi-
sen iglun.
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Omatoimisesti talven riemuihin
Suomen eteläisin tunturi-
alue Syöte tarjoaa luonnos-
sa viihtyvälle kiinnostavia 
ja haastavia elämyksiä. Mat-
ka talviseen luontoon voi al-
kaa Iso-Syötteen hiihtokes-
kuksen kautta vaikka heti. 
Vuokraamolta löytyy mur-
tomaahiihtoon tai laskette-
luun soveltuvia välineitä. 
Perinteisten lasketteluväli-
neiden lisäksi valikoimis-
ta löytyy pro-tason suksia ja 
lumilautoja, twin tip-temp-
pusuksia ja snowmopoja. 
Pikku-Syötteen nuorisokes-
kuksen ylläpitämä hiihto-
keskus avaa toimintonsa 
16.2., josta löytyy myös mur-
tomaahiihtoon ja laskette-
luun soveltuvia välineitä. 
LumiAreenan tiloissa toimi-
va Syöte Rent Safaris on alu-
een ainut moottorikelkkoja 
vuokraava yritys. Lumiken-
kiä ja liukulumikenkiä löy-
tyy vuokrattavaksi monis-
ta yrityksistä muun muassa 
Taigavireeltä. 

Monenlaisten 
mahdollisuuksien 
Syöte
Omatoimiseen talvipyöräi-
lyyn sopivia läskipyöriä löy-

tyy Syöte Rent Safarikselta, 
Iso-Syötteen hiihtokeskuk-
sen vuokraamosta, Taiga-
vireeltä ja Tunturi Marke-
tilta. Talvisen hiihtoretken 
voi toteuttaa kätevästi pien-
tenkin lasten kanssa. Met-
säluontoon lapset ja tava-
rat kulkeutuvat  helpoiten 
ahkiossa.  Ahkiot, sukset ja 
jääkiipeilyvarusteet talvisen 
seikkailuun kannattaa ky-
sellä Taigavireeltä. Syötteen 
kansallispuistosta löytyy 
kaksi mahtavaa lumikenkäi-
lyreittiä, Teerivaaran kierros 
ja Vattukuru! Puiston luon-
tokeskukselta kannattaa tie-

dustella vuokrattavista va-
raustuvista! 

Talvikalastusta pilkki-
mällä voi harrastaa ilmai-
seksi muun muassa Syötteen 
kansallispuiston lammilla ja 
kansallispuiston ulkopuo-
lella olevalla Kovalammel-
la. Siellä hyvällä kalaonnella 

voi koukkuun tarttua kir-
jolohi. Rauhallista matkante-
koa haluaville löytyy Tuntu-
ri Marketilta potkukelkkoja 
sekä saunailtaa varten palju-
ja. Isompien tavaroiden kus-
kaamiseen löytyy marketil-
ta vuokraperäkärry. Kaupan 
pihassa olevaa lasista iglua 

Tunturi Pub vuokraa omille 
asiakkailleen.

Jos ulkoliikunta ei jo-
nain päivänä maistu voi 
käteen ottaa sähly- tai sul-
kapallomailan tai kerätä po-
rukan lentopalloilemaan Lu-
miAreenan liikuntatilaan. 
Samasta paikasta löytyy 
tasokas kuntosali ja vapaa-
painosali. Syöte on monien 
mahdollisuuksien ihmemaa. 
Kaikkiin mieltä askarrutta-
viin kysymyksiin saa asian-
tuntevat vastaukset Syötteen 
keskusvaraamosta.  

Ape Nieminen

Syöte Rent&Safaris vuokraa kelkat, pyörät, lumikengät, rattikelkat ja pulkat sekä hoitaa Lu-
miAreenan urheiluvuorojen varaukset. Kuva: Syöte Rent&Safaris. 

Finn-Jann Huskyfarmi tarjoaa 
puhtaan luonnon elämysmatkailua 

Timo Jokela perusti Finn-
Jann Huskyfarmin Taival-
koskelle, Kuusamontien lä-
heisyyteen vuonna 1993. 
Jurmussa sijaitsevalle Hus-
kyfarmille on noin puolen 
tunnin ajomatka Taivalkos-
kelta tai Syötteeltä. Finn-
Jann järjestää talvisin tilauk-
sesta koiravaljakkosafareita, 
joiden kestot vaihtelevat päi-
väretkistä aina useamman 
vuorokauden kestäviin safa-
reihin. 

– Reittimme on suunni-
teltu kulkemaan vaihtelevi-
en maisemien kautta, joten 

asiakkailla riittää aina uut-
ta katseltavaa. Näiden 30 
vuoden aikana on tapahtu-
nut paljon muutoksia luon-
nossa. Syksyt ovat venyneet 
pitemmiksi ja lumen tulo ja 
sitä myötä kauden alku on 
siirtynyt myöhäisemmäksi. 
Valtaosa asiakkaistamme on 
ulkomaalaisia.  Safareihin si-
sältyy paljon muutakin oh-
jelmaa kuin koiravaljakoilla 
ajaminen. Yön ylitse kestä-
villä reissuilla majoitutaan 
erämaakämpillä ja päivä 
päätetään aina saunomisella 
sekä leppoisalla illanvietol-

la. Saunomisen yhteydessä 
on mahdollisuus myös avan-
touintiin, joka on asiakkaille 
mieluisa arktinen haaste il-
lan päätteeksi.

Farmi tarjoaa asiakkail-
leen kesäisin majoitusta joko 
toimipisteessä olevissa kah-
den hengen huoneissa tai 
sitten neljässä 6 hengen mö-
keissä. Kämpät sijaitsevat 
rauhallisilla paikoilla erin-
omaisten kalastus- ja metsäs-
tysalueiden keskellä. Näistä 
kaksi on erämökkejä ja kaksi 
Iijoen varrella, kaikilla mu-
kavuuksilla varusteltuina.  
Asiakkaiden käytettävis-
sä on myös noin 40 hengen 
kahvila, jonka yhteydessä on 
kattavan valikoiman sisältä-
vä matkamuistomyymälä. 
Piha-alueella asiakkailla on 
käytettävissään tunnelmalli-
nen kota nuotioiltoja varten 
sekä pihasauna paljuineen. 

Uutena palveluna aloi-
timme pienimuotoisen baa-
ritoiminnan tiloissamme. 
Rekipirtiksi nimetyssä pu-
bissamme on anniskeluoi-
keudet ja varsin tuhdit kara-
okelaitteet valoineen. Nälän 
yllättäessä ravintolasta saa 
myös pikkupurtavaa. Ravin-
tola on ollut avoinna toistai-
seksi vain lauantai-iltaisin.  
Safarikauden alkaessa ravin-
tolan auki oleminen on vielä 
harkinnassa.

-Ajatus baaritoimintaan 
on pyörinyt tukan alla jo pi-
tempään. Meillä on taannoi-
sen tulipalon jäljiltä uudet ti-
lat, joiden käyttöaste on ollut 
hyvin pieni ja vanhojen, pa-
tinoituneiden tilojen jälkeen 
en oikein päässyt sinuksi 
näiden uusien kanssa. Mie-
tiskelin, että miten herätän 
paikan elävämmäksi ja si-
ten baaritouhu tuli ajankoh-
taiseksi.  Asiakkaat ovat löy-
täneet meidät varsin hyvin 
ja palautekin on ollut mie-
leistä. Karaoke on näillä kul-
milla hyvin suosittu harras-
tus, johon selkeästi monet 
harjoittelevat ja suhtautuvat 
hyvinkin tosissaan. Olem-
me pyrkineet saamaan ää-
nentoiston ja puitteet sellai-

Finn-Jann-koiravaljakot ovat innostuneita, kun pääsevät 
oman työnsä ääreen.

Viihtyisässä Rekipirtissä voi 
istahtaa nauttimaan hyvästä 
musiikista juoman ja pienen 
purtavan kanssa. Tilauksesta 
siellä voidaan järjestää eri-
laisia tilaisuuksia.

Safari on päättynyt ja iloiset retkeläiset vertailevat kokemuk-
siaan.

siksi, että laulajat pääsevät 
oikeuksiinsa ja täytyy sa-
noa, että aivan uskomatto-
man hienoja esityksiä kuu-
lee tuon tuostakin. Toinen 
seikka mikä erityisesti on 
lämmittänyt mieltä, on pai-
kallisten hyvä vastaanotto. 
On mukava nähdä, kun pai-
kalliset piipahtaa porinoilla 
keskenään. Näiltä syrjäkul-
milta on kadonneet palve-
lut ja samalla yhteiset tilat 
lähes kokonaan ja se ei kos-
kaan tee hyvää kyläyhteisöl-
le. Olen armoitettu P.A Tur-
peinen / Karjalan kunnailla 
fani ja tämä olkoon minun 
pieni panostus siihen, että 
kylänurkka pysyisi elävänä. 
Asiakkaita toki käy laajem-
maltakin alueelta Pirtissä, 

summaa Finn-Jann Husky-
farmin omistaja Timo Jokela.

-Nyt valmistaudumme 
tulevaan safarikauteen. Syk-
syn kelit ovat olleet suotui-
sat treenaamiseen ja olem-
me pystyneet toteuttamaan 
treeniohjelman koirillemme 
suunitellusti. Virtaa tuntuu 
olevan mukavasti tuleviin 
haasteisiin. Kauden varaus-
tilanne näyttää varsin hy-
välle ja kun oppaiden osalta 
on kokenut porukka koossa, 
niin seuraavien lumisatei-
den myötä olemme valmiita 
kauteen, toteaa Jokela tyyty-
väisenä. R.E.

www.syote.fi

Jari Keskiaho 040 516 0430, Jari Keskiaho 040 516 0430, 
Sami Kaivorinne Sami Kaivorinne 
040 560 5993040 560 5993  

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 822 007Puh. (08) 822 007

MEILTÄ MOOTTORIKELKAT
VARUSTEET
VARAOSAT
HUOLLOT
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Luppovedellä jo hiihdetään
Luppoveden 1.6 kilometrin 
latu on jo hiihtäjien käytössä 
ja lisää latuja valmistuu sään 
salliessa. Syötteen Latupoo-
li ry vastaa talven aikana yli 
100 kilometrin latuverkos-
ton kunnossapidosta vain

Luokan lenkin ylläpi-
dosta luovutaan. Valaistu-
ja latuja matkailualueelta 
tulee talven mittaan löyty-
mään 20 kilometriä. Kai-
killa laduilla, poissulkien 
Iso- ja Pikku-Syötteen tun-
tureiden huippuladut, saa 
hiihtää kytketyn koiran 
kanssa. Latukartasta kannat-
taa varmistaa Ei-koirille-la-
dut. Murtomaahiihdon suo-
sio on kasvanut Syötteellä 
roimasti. Lomailijat ovat yl-
lättyneet hyvin hoidetuis-
ta laduista ja vaihtelevista 

maastoista. Enää ei tarvitse 
hiihtämisen takia matkustaa 
pohjoiseen. Syötteeltä löytyy 
kaikentasoisille hiihtäjille 
sopivia reittejä niin lapsille, 
vanhemmille kuin kilpahiih-
täjille. Kaikki ladut soveltu-
vat perinteisen- tai luistelu-
tyylin hiihtämiseen.

Hommaa Latupassi
Syötteen Latupooli ry:n vuo-
sibudjetti noin 200.000 eu-
roa. Tulot kertyvät Pudasjär-
ven kaupungin, yrityksien, 
mökkiläisten ja yksittäisten 
päiväkävijöiden maksuista. 
Monet hiihtäjät lunastavat 
poolin latupassin päiväksi, 
viikoksi tai koko kaudeksi, 
jonka tuotto käytetään latu-
verkon ylläpitämiseen. La-
tukartasta voi skannata äly-

Erinomaiset säät ovat myötävaikuttaneet, että hiihtämään on 
päästy jo 22.11. Kuva: Pauliina Pekkala

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.

Toyota Hiace 2,5d, NELIVETO, PITKÄ, 
vm. 2007, manuaali, aj. 343 500 km, kats. 
2/22, kahdet renkaat, ilmastointi, webasto, 
juuri tehty iso huolto, vetokoukku.   
 10750€ sis. 24% alv.

Honda CR-V 2,0 bens., automaatti, NELI-
VETO, SIISTI, aj. 288500 kats. 8/22, kah-
det renkaat aluilla, vakkari, ilmastointi.   
5500 €

Toyota Landcruiser 3,0TD, automaatti, 
HYVÄ, 7 henk., vm. 2000, aj. 580 100 km, 
kats. 1/22, kahdet renkaat, lohkolämmitin, 
akkulaturi, hyvin huollettu, vetokoukku.  
 7950 €

Skoda Octavia farmari 1,6 bens, JUURI 
KATSASTETTU, kahdet renkaat, ilmastointi, 
vakkari. 2650 €

MOOTTORIKELKKA 4-tahti Yamaha Rs 
venture tf TOURING, vm. 2012, ohjauste-
hostajalla, aj. 10 500 km, hyvin huollettu, 
ollut kahdella omistajalla. 7500 €

Erätien Grilli tarjoaa burger-
herkkuja Kahvila Korpissa

Kahvila Korppi Syötteen 
luontokeskuksella aloitti lo-
kakuussa uuden ravintola-
konseptin, Erätien Grillin, 
joka toimii pop-up-tyyp-
pisesti tiettyinä viikonlop-
puina. Erätien Grilli syntyi 
kahvilayrittäjien ajatuksesta 
tarjota jotakin uutta Syötteen 
luontokeskuksella ja hyö-
dyntää paremmin kahvilati-
laa myös ilta-aikaan.

– Erätien Grilli -nimen 
taustalla on ajatus perin-
teisestä grillistä, joka tarjo-
aa yksinkertaisista aineksis-
ta koottuja reilunkokoisia ja 
maukkaita burgereita. Toim-
me listalle hieman erilais-
ta ideaa, sillä burgereiden 
raaka-aineena on käytetty 
muun muassa hirvenlihaa, 
lähialueen naudanlihaa sekä 
kotimaista järvikalaa, kertoo 
Kahvila Korpin yrittäjä Jan-
ne Autere.

Toki listalta löytyy myös 
kasvisvaihtoehto, ja suu-
rin osa burgereista on mah-
dollista valmistaa myös 
gluteenittomana. Burgerin 
kaveriksi tarjolla on rapeita 
ranskalaisia ja palanpainik-
keeksi saa limsojen lisäksi 
alkoholittomia oluita. Erityi-
sesti hirvenjauhelihapihvin 

Luontokeskuksen uudistus on valmistumassa joulukuun alku-
puolella. 

sisältävä Eräburger ja po-
siolaisen Aneen farmin nau-
danlihasta valmistettu Lapin 
härkä ovat olleet asiakkai-
den suosiossa.

Avoinna  
pop-up-tyyliin
Erätien Grilli on tähän men-
nessä palvellut asiakkai-
ta kahtena viikonloppu-
na syyslomien aikaan, neljä 
tuntia kerrallaan aina luon-
tokeskuksen sulkeutumisen 
jälkeen kello 16 alkaen. Asi-
akkaita oli liikkeellä oikein 
mukavasti testaamassa bur-
gereita, ja ehtipä muutama 
käydä maistamassa jo use-
ammankin erilaisen.

– Olemme iloisia, että 
vastaanotto oli niin positii-
vinen. Etenkin paikallisten 

asiakkaiden runsas määrä 
lämmitti kovasti, kiittelee 
Korpin toinen yrittäjä Terhi 
Taikavaara.

Tavoitteena on, että Erä-
tien Grilli palvelisi asiak-
kaita muutaman kerran 
kauden aikana, riippuen 
Kahvila Korpin resursseista. 
Seuraavan kerran maukkai-
ta burgereita pääsee maista-
maan uuden vuoden aikaan 
ja loppiaisena, kun Erätien 
Grilli on avoinna 30.–31.12. 
ja 6.–7.1.2023 kello 16–19. 
Ruokalista ja tulevat au-
kioloajat löytyvät Kahvi-
la Korpin Facebook-sivulta, 
www.facebook-com/kahvi-
lakorppi.

Kahvilan ilme  
uudistuu
Metsähallitus on uudistamas-
sa Syötteen luontokeskuksen 
näyttelyä ja samalla kahvilan 
puolen ilmettä uudistetaan 
uusilla kalusteilla ja valais-
tuksella. Tavoitteena on teh-
dä kahvilasta viihtyisämpi 
ja hieman ravintolamaisem-
pi, muuttamatta kuitenkaan 
liikaa hirsitalon upeaa tun-
nelmaa. Uudistus valmistuu 
joulukuun alkupuolella, jo-
ten uuteen ilmeeseen voi käy-
dä tutustumassa Syötteen tal-
vikauden avajaisissa 2.–6.12. 
päivittäin kello 10–16.

PUDASjärveläinen -lehti

Hirvenjauhelihapihvin sisäl-
tävä Eräburger ja naudanli-
hasta valmistettu Lapin här-
kä ovat olleet asiakkaiden 
suosiossa.

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00

-välitykset kaikkiin maihin

  

 
 

KKYYNNTTTTIILLÄÄTTAALLOO  
PPaajjaa  

KKuuuussaammoonnttiiee  22004466  

Kun tunnelmalla on väliä

PPiikkkkuuppuuoottii  aauukkii  2244//77,,    VVooiitt  mmyyööss  ttiillaattaa    wwwwww..kkyynnttttiillaattaalloo..ffii
jjaa  nnoouuddaa  ppaakkeettttii  oohhii  kkuullkkiieessssaassii  ttaaii  lläähheettäämmmmee  ttiillaauukksseenn

kkyynnttttiillaattaalloo@@ggmmaaiill..ccoomm    ppuuhh::  004400  
 

KKYYNNTTTTIILLÄÄTTAALLOO  
aajjaa  &&  mmyyyymmäällää

KKuuuussaammoonnttiiee  22004466  
PPuuddaassjjäärrvvii

Kun tunnelmalla on väliä 

wwwwww..kkyynnttttiillaattaalloo..ffii  
iieessssaassii  ttaaii  lläähheettäämmmmee  ttiillaauukksseenn..  

004400  55449922006633  

Varaa jo nyt Polaris Homes HuippuVaraa jo nyt Polaris Homes Huippu
040 724 4734040 724 4734

kännykään linkin poolin 
latumaksuihin. Smartum ja 
e-Passi käyvät myös. Poo-
limaksun voi maksaa myös 
suoraan poolin tilille. Kausi-

passi maksaa 50 euroa, viik-
ko 25 euroa ja päiväpassi 10 
euroa.

Ape Nieminen
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Taksipalvelut toimivat Syötteellä vuorokauden ympäri
Viime kevään sesonkiin 
Syötteelle saatiin kolmas 
taksipalvelua tarjoava yritys, 
Syöte Taxi. Yrityksen toimi-
tusjohtaja ja itsekin kuljetta-
jana toimiva Markus Särkelä 
on ensimmäiset taksiajonsa 
ajanut lähes 30 vuotta sitten 
Atte Särkelän ja hänen poi-
kansa Teijon palveluksessa. 
Teijo jatkaa edelleen Aten ja-
lan jäljissä.

Syöte Taxi aloitti toimin-
nan yhdellä tilataksilla, mut-
ta nopeasti kysynnän kas-
vaessa on jo laajentunut 
kahden taksin yritykseksi. 
Toinen yrityksen autoista 
on hissillinen invataksi. Tu-
levaisuuden suunnitelmissa 
on laajentaa yritystä sitä mu-
kaa, kun Syötteen alueen toi-
minta kasvaa.

Perheessä on muitakin 
taksinkuljettajia. Markuk-
sen puoliso Tuija Särkelä on 
ajanut vuoden verran Syöt-
teen Taksipalveluilla, joka 
on Mauno Sarajärven taksi- 
ja tilausajopalveluita tuotta-
va yritys.

Perheen vanhin tytär Tiia 
ajaa taksia sen minkä omilta 
töiltään ehtii. Talvisesonkiin 

saamme lisävahvistusta per-
heen ulkopuolelta.

Tuija ja Tiia ovat koulu-
tus- ja työtaustaltaan hoito-
alan ammattilaisia ja täyden-
tävät siten hyvin yrityksen 
henkilökunnan osaamis-
ta. Eniten tämä tulee esil-
le kelakyydeissä sekä ikäih-
misten palvelukyydeissä. 
Myös Markuksella on ensi-
aputaustaa ja 10 vuotta ko-
kemusta omaishoitajana 
toimimisesta. Ennen kaik-
kea taksinkuljettajan työ on 
asiakaspalvelua ja sosiaalis-
ta kanssakäymistä. Jokainen 
päivä on kuitenkin erilainen 
ja asiakaskunta on laaja.

Sesonkia pukkaa
Syötteen talvisesongista 
odotetaan vilkasta ja ulko-
maalaisten matkailijoiden 
osuus ennakkotietojen mu-
kaan näyttää todella hyvältä. 
Teemme yhteistyötä muiden 
paikallisten taksiyrittäjien 
kanssa ja yhdessä meillä on 
alueella yli 10 taksia palve-
lemassa asiakkaita. Lisäksi 
Syötteen Taksipalveluilla on 
useita busseja erikokoisten 

ryhmien tarpeisiin.
- Tuomme asiakkaita alu-

eelle ja saatamme heidät taas 
kotimatkalle. Esimerkik-
si lentokentällä olemme asi-
akkaan ensikosketus Syöt-
teeseen, ja meille on tärkeää 
jättää heille miellyttävä en-
sivaikutelma kotikylästäm-
me sekä sen ihmisistä, Tui-
ja kertoo. 

Syötteellä numeromme 
päivystää 24/7 ja hoidam-
me asiakkaalle aina lähim-
män vapaan taksin. Talvise-
songin ajan päivystystämme 
yhteistyössä alueen muiden 
taksiyrittäjien kanssa.

Kelakuljetukset 
työllistävät
Syöte Taxin molemmat au-
tot ajavat kelakyytejä Tam-
pereen Aluetaksin alaisuu-
dessa.

- Meillä täällä Koillis-
maalla on paljon taksiautoi-
lijoita, jotka ajavat Tampe-
reen keskuksen välittämiä 
kelakyytejä. Taksit kuljet-
tajineen ovat paikallisia ja 
palvelevat sekä Pudasjär-
ven että Taivalkosken asuk-

kaita ja vieraita. Näissäkin 
kyydeissä teemme tiivistä 
yhteistyötä toistemme kans-
sa, jotta asiakas saa tarpei-
taan vastaavan kuljetuksen 
helposti ja nopeasti, Markus 
kertoo.

Tampereen Aluetaksi on 
toimijana Suomen suurim-
pia ja heidän välityksessään 
on yli 1000 sopimuskumppa-
nia. Uuden toimijan tullessa 
hoitamaan Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaan kelataksiväli-
tyksiä, on yksi tykätyin asia 
ollut toivetaksin käyttö. Asi-
akas voi kyytiä tilatessaan 
esittää keskukseen toiveen 
saada tietty taksi, mutta sil-
loin täytyy tietää auton niin 
sanottu kupunumero. Tätä 
voi tiedustella suoraan au-
toilijalta. Olemme myös saa-
neet kiitosta yksilöllisestä ja 
luotettavasta palvelusta sekä 
siitä, että saatamme asiak-
kaan perille oikeaan paik-
kaan ja haemme osastolta. 
Olemmekin saaneet hyvin 
vakiasiakkaita, jotka käyttä-
vät toivetaksia.

Kelakyytien lisäksi ajam-
me vammaispalvelu- ja sosi-
aalihuoltolain mukaisia pal-

velukyytejä. Jos asiakkaalla 
on esimerkiksi kaupungin 
myöntämä taksikortti hän 
voi tilata asiointi- tai virkis-
tysmatkansa meiltä. Nämä 
kuljetuspalvelut Oulunkaa-
ri on kilpailuttanut viime ke-
väänä ja uudet toimijat ovat 
aloittaneet liikennöinnin elo-
kuun alusta. Ajamme joka 
keskiviikko asiointikyydin 
Kurenalle. Reitti alkaa Syöt-
teeltä ja kulkee Iinattijärven, 
Pintamon ja Poijulan kaut-
ta keskustaan. Soittamalla 

meille varaat paikan itselle-
si. Tätä kyytiä voit käyttää, 
vaikka sinulla ei olisi taksi-
korttia.

Kiitämme asiakkaitamme 
positiivisesta vastaanotos-
ta yritystä kohtaan ja palve-
lemme teitä ilolla jatkossa-
kin.

Tervetuloa kyytiimme ja 
tervetuloa Syötteelle 

- Kiireen pohjoispuolelle! 

Ravintola Bistoriassa onnistuvat myös 
suuret kokoukset ja konferenssit

Ravintola Bistoria sijaitsee 
keskeisellä paikalla KIDE Ho-
tellin ja LumiAreenan välis-
sä. Oululaisen ProDine ravin-
toloiden ravintoloitsijat Katja 
Pasanen, Antti Lindholm ja 
Janne Gehör uskovat vahvas-
ti ravintolan sijainnin ja Iso-
Syötteen matkailualueen tuo-
van ravintolaan aivan uusia 
asiakkaita. Yrittäjien vahva 
hotelli-, ravintola-, kokous- 
ja kongressiosaaminen takaa 
sen, että suurempienkin ko-
kousten ja konferenssien jär-
jestäminen onnistuu ammat-
titaidolla. Ympäri vuoden 
avoinna olevasta ravintolasta 

on tarkoitus saada yksi alueen 
vetovoimaisimmista ravinto-
loista. Bistoria tulee täyden-
tämään hyvällä tavalla alueel-
la lomailevien asiakkaiden ja 
yritysvieraiden ravintola- tai 
kokouspalvelu tarpeita. 

Vaihtuvat  
ruokalistat tuovat 
vaihtelua
Aamiaispöytä pyritään teke-
mään houkuttelevaksi niin 
Kide-hotellin asiakkaille kuin 
mökkiläisille ja karavaana-
reille. Bistoria haluaa palvella 
mahdollisimman monien asi-

akkaiden ruoka- ja makutot-
tumuksia tarjoten paikallisia 
tuotteita kuin makuja maail-
maltakin. Kausittain vaihtu-
van ruokalistan lisäksi Syöt-
teellä paljon aikaa viettäville 
lomalaisille tarjotaan seson-
kituotteita, joissa vaihtuvat 
maut tuovat uusia makuelä-
myksiä. Bistoriassa on päivit-
täin tarjolla hotelliaamiainen, 
arkisin lounas ja päivittäin á 
la carte-menu. Ruoka on tär-
keä osa tilaisuuksia ja yhdes-
sä KIDE Hotellin majoitus-
kapasiteetin ja LumiAreenan 
kanssa asiakkaita houkutel-
laan tunturiin myös touko- ja 

loka-marraskuussa. 

Ravintolan  
uusi ilme
Yrittäjät ovat uudistaneet ra-
vintolan vastaamaan KIDE 
Hotellin laatutasoa ja tarpei-
ta. Ravintolan ja terassin ka-
lusteet on uusittu. Aamiai-
sen toiminnot, buffetlinjastot 
ja hotellin lounge uudistetaan 
kokonaan. Pääsisäänkäyn-
nistä tulee kutsuva ja kan-
sainvälisen lämminhenki-
nen. Ravintolan keskiössä 
oleva takka on huollettu ar-
voiseensa kuntoon, jonka ää-
rellä voi viettää tunnelmal-
lista laatuaikaa. Ravintola 

Oululaisilla Janne Gehörillä, Katja Pasasella ja Antti Lindholmilla on vahva hotelli-, ravinto-
la-, kokous- ja kongressi osaaminen, joten suurempienkin kokousten ja konferenssien järjes-
täminen onnistuu ammattitaidolla.

Ravintola Bistorian ruokalistateemat ajoittuvat isän- ja äi-
tienpäivään, joulun– ja uudenvuoden juhlapyhiin, bliniviik-
koon, pääsiäiseen ja vappuun.

Tunnelmallisen takkatulen 
ääressä voi nauttia lämmit-
tävistä juomista ja herkutel-
la juureen leivotulla artesaa-
nipitsalla tai antipastoilla, 
ihaillen samalla Suomen ete-
läisimpää tunturimaisemaa.

LumiAreena soveltuu hyvin isompiin kokouksiin, yritystilai-
suuksiin, messuihin, häihin ja muihin perhejuhliin. Areenalla 
järjestetystä 300 henkilön konferenssista tuli järjestäjältä ja 
asiakkailta paljon kiitosta.

Tervetuloa kyytiimme - Kiireen pohjoispuolelle!

Bistorian uusitut tilat sovel-
tuvat erinomaisesti pienem-
pien yritystapahtumien, ko-
kouksien, perhejuhlien tai 
pikkujoulujen järjestämiseen. 
Ravintolassa on myös kaksi 
erillistä kokoustilaa enintään 

20 henkilölle. Bistoria tarjoaa 
konstailematonta ruokaa ja 
rentoa tunnelmaa sekä osaa-
van henkilökunnan. 

Ape Nieminen
Kuvat: ProDine

Jouluinen Syöte 2022
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Talvikauden 
avajaiset Syötteellä.
pe 2.-ti 6.12.2022
Syötteen talvikauden avajaisia vietetään 
totutusti Itsenäisyyspäiväviikonloppuna. 
Syötteen alueen toimijat järjestävät erilaisia 
tapahtumia Syötteen alueella

Tervetuloa kiireen pohjoispuolelle!

Tutustu 
avajaisten ohjelmaan 

syote.fi/tapahtumakalenteri
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Huskyajelut, mökkivuokraus, Huskyajelut, mökkivuokraus, 
koirahoitopalvelutkoirahoitopalvelut

Raappanansuontie 61,  
93420 Jurmu
info@finn-jann.com
www.finn-jann.com
+358 40 593 2597

Hiilivarastot ja monimuotoisuus ovat 
tulevaisuuden metsätalouden tuotteita 

Syötteellä keskusteltiin metsänhoidon 
uusista vaihtoehdoista 

Syötekylän kauppa Syötekylän kauppa 
mukana talvisesongissamukana talvisesongissa

Kauppiaspariskunta Kalle 
ja Tarja Tihinen ovat vuo-
desta 2016 lähtien tarjonneet 
Syötteen matkailualueen 
asukkaille ja matkailijoil-
le ystävällistä asiointia kau-
passaan. Syötekylän kau-
pasta löytyy 3000 erilaista 
tuotetta. Lomailijat täyttä-
vät ostoskorinsa ensisijai-
sesti elintarvikkeilla, teks-
tiileillä, pesuaineilla ja 
lemmikkieläinten ruuilla. 
Kaupan hyllyiltä lomailija 
löytää myös tarvitsemansa 
pientyökalut. Tunturialueen 
ainut polttoaineen tankka-

uspaikka sijaitsee kaupan 
piha-alueella. Se on auki 
24/7. Kauppareissun yhte-
ydessä voi nestekaasupul-
lon kätevästi vaihtaa tai os-
taa uuden. Sesonkiaikaan 
varustaudutaan lisäämällä 
ajankohtaisia tuotteita. Syöt-
teen matkailun myönteinen 
kehittyminen on vakiinnut-
tanut kaupan toimintaa. Ke-
losyötteen, Haka Majojen 
sekä tunturihotellien asiak-
kailla on lyhyt matka käy-
dä asioimassa vapaa-aika-
naan Syötekylän kaupalla. 
Kaupan on kahvio, veikka-

us, Pudasjärven Apteekin 
palvelupiste ja Alko-tuottei-
den noutopalvelu täyden-
tävät arjen ja juhlan viet-
toa. Paikallisen kyläsepän 
Juha Ronkaisen käsinteh-
dyt upeat puukot löytyvät 
myös kaupan valikoimista. 
Syötekylän kauppa palve-
lee kaikkia Syötteen alueen 
mökkiläisiä ja matkailijoi-
ta maanantaista torstaihin 
kello 10-17, perjantaina kel-
lo 10-18, lauantaina 10-17 ja 
sunnuntaina kello 10-15.

Ape Nieminen

Pudasjärven Kelosyötteellä 
Aten mökeillä keskusteltiin 
keskiviikkona 23.11. perin-
teisen metsänhoidon vaih-
toehtoisista menetelmistä ja 
uusista mahdollisuuksista 
saada taloudellista tuottoa 
metsistä. Tilaisuuden järjesti 
Metsiin perustuvat matkai-
lun hiilipäästöjen kompen-
saatiomallit – esimerkki-
nä Koillis-Suomi (MAHIS) 
-hanke, jota toteuttavat Koil-
lis-Suomen kehittämisyh-
tiö Naturpolis, Luonnon-
varakeskus (LUKE) sekä 
Oulun yliopisto. Paikal-
le saapui puolentoistakym-
menkunta aiheesta kiinnos-
tunutta metsänomistajaa ja 
metsäalan asiantuntijaa.  

Asiantuntijat kertoivat 
muun muassa metsien kier-
toajan pidentämisestä ja jat-
kuvan kasvatuksen mene-
telmästä, joilla molemmilla 
on ilmastonmuutoksen tor-
juntaan ja luonnon moni-
muotoisuuden turvaami-
seen liittyviä vaikutuksia. 
Metsän kiertoajalla tarkoite-
taan tasaikäisen metsän pe-
rustamisesta hakkuuseen 
kuluvaa ajanjaksoa. Kierto-
ajan pidennyksellä saatavan 
puun lisäys on parhaimmis-
sa tapauksissa tukkipuuta, 
hiilensidonnan kannalta hy-
vien, pitkäaikaisten tuottei-
den raaka-ainetta. Kierto-
ajan pidentämisellä voidaan 
puuston kasvun myötä kas-
vattaa hiilensidontaa ja met-
sän hiilivarastoa. 

Jatkuvan kasvatuksen 
menetelmässä metsä py-
syy jatkuvasti peitteisenä ja 
hakkuut tehdään poiminta-

hakkuin ilman avohakkuu-
vaihetta ja metsänviljelyä. 
Silva ry:n Yrjö Norokorven 
mukaan metsänkasvatuk-
sen taloudellinen hyöty syn-
tyy siitä, että metsästä myy-
dään ainoastaan tukkipuuta 
ja kuitupuu jätetään kasva-
maan järeämmäksi. Taimet-
tumista tapahtuu aukko-
kohtiin sekä ajourille, jolloin 
metsä uudistuu luontaises-
ti paikallista alkuperää ole-
valla siemenellä . Jatkuvan 
kasvatuksen menetelmäs-
sä metsä säilyy hiilinieluna 
ja maisemallisesti miellyttä-
vänä virkistyskäytön ja mat-
kailun kannalta.

Ilmastonmuutoksen hil-
litsemistoimet ja esimer-
kiksi (eri tuotteiden ja toi-
mintojen) hiilineutraalisuus 
puhuttavat eri toimialoilla. 
Mahis -hankkeessa kehite-
tään kotimaista, paikallisia 
metsiä hyödyntävää vapaa-
ehtoista hiilikompensaatio-
mallia Koillismaalla mat-
kaileville. Vapaaehtoisella 
kompensaatiolla tarkoite-
taan rahallista hyvitystä, jol-
la pyritään kumoamaan ai-
heutettujen hiilipäästöjen 
vaikutuksia rahoittamal-
la päästöjen vähentämiseen 
tähtääviä toimia toisaalla. 
Hankkeessa tehdyn kyse-
lytutkimuksen perusteella 
sekä kotimaiset matkailijat 
että kansainväliset matkai-
lijat ovat halukkaita kom-
pensoimaan matkansa hii-
lipäästöjä paikallisesti. 
Yksinkertaistaen mallin mu-
kaan metsänomistaja myy 
metsiensä hiilensidontaa 
matkailijoiden hiilipäästö-

jen hyvittämiseksi. Maan-
omistus ei muutu, mutta 
metsänomistaja sitoutuu säi-
lyttämään metsänsä hiiliva-
rastona tiettynä ajanjaksona. 
Aiemmin hieman vastaa-
vanlaista menetelmää mat-
kailun kannalta tärkeiden 
maisemien säästämiksi on 
kokeiltu Sincere -hankkees-
sa, jossa matkailijat maksoi-
vat vapaaehtoisen summan 
alueen maisemallisesti ar-
vokkaiden metsien säilymi-
seksi puustoisena. 

Paikallisen kompensaa-
tion etuna ovat sen läpi-
näkyvyys ja luotettavuus, 
kun matkailija voi halutes-
saan käydä tutustumas-
sa metsään. Kompensaa-
tiometsä on tyypillisesti 
vanha ja eliöstöltään moni-
muotoinen, eli sen rakenne-
piirteet miellyttävät silmää 
ja ovat retkeilijöille hou-
kuttelevia kohteita. Paikal-
lisesti kompensoidut pääs-
töt tukevat osaltaan myös 
paikallista aluetaloutta, kun 
metsänomistajat saavat kor-
vauksen metsästään vaih-
toehtona hakkuille. Aten 
mökkien Sauli Särkelällä on 
ajatuksena suojella mökki-
en lähimetsää ja tarjota niitä 
asiakkaiden hiilikompensaa-
tiokohteeksi. Ilmastohyödyn 
lisäksi mökkien ympäris-
tö säilyy puustoisena ja vir-
kistyskäyttöön soveltuvana. 
Hiiliviisas matkustaminen 
onkin tulevaisuuden kilpai-
luetu, joka hyödyttää sekä 
matkailualaa että paikallista 
metsänomistajaa.

Anna Sarela, 
kuvat Jukka Koutaniemi 

Silva ry:n Yrjö Norokorpi suo-
sitteli myymään ainoastaan 
tukkipuuta ja kuitupuu jäte-
tään kasvamaan järeämmäksi.

Aten kodan viihtyisissä tiloissa Syötteellä keskusteltiin met-
sänhoidon uusista vaihtoehdoista.
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huonekalu@javari.fi � www.huonekalujavari.fi
93400 TAIVALKOSKI ( 040 191 0913

Kun kotisi kaipaa uutta ilmettä
Meiltä löydät huonekalut 
kaikkiin huoneisiin.
Rakennus- ja sisustustarvikeet, sähkötarvikeet, 
työkalut, lukot, helat jne. sekä Masi lumenluontityökalut.

Meiltä saatasiantuntevaaja ystävällistäpalvelua.

� Matot
� Maalit
� Tapetit
�	Listatarvikkeet
� Kaakelit

� Laatat 
� Valaisimet
�	Runkosängyt ja
 mootorisängyt
� Keittiökalusteet

�	Kodinkoneet
� Pultit, mutterit 
 ja yleisruuvit 
 kiloittain

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Syöte www.tunturimarket.fi

TALVIKAUDENTALVIKAUDEN
AVAJAISETAVAJAISET
PE-TI 2.-6.12.PE-TI 2.-6.12.

La 3.12. JOULUTORI JA
PAIKALLA MYÖS JOULUPUKKI.

Skibussi Oulusta Syötteelle!
Pukki paikalla myös

jouluaattona klo 12.00.

TUNTURI PUB
AVOINNA TO-SU

Tarkista aukioloajat
p. 040 670 9037
tai Facebookista.

RUUAT MYÖS KOTIPAKETTIIN.

TUNTURI MARKET 
AVOINNA:

 • MA–TO  klo   9 –18
 • PE–LA  klo   9 –19
 • SU  klo  10 –17

Kahvilapalvelut, Postin noutopiste ja 
Ranuan apteekin palvelupiste

Marketin tiloissa

Vaihda arki 
arktiseen.

W W W . R A N U A R E S O R T. C O M

Rovaniementie 29, 97700 Ranua | 016 469 2050

Joululounas

21.-23.12. ke-pe klo 11-15

Jouluaaton illallinen

24.12. klo 16, 18.30 ja 21

Joulupäivän illallinen

25.12. klo 16, 18.30 ja 21

Uudenvuoden illallinen

31.12. klo 16, 18,30 ja 21

Tervetuloa

     Pöytävaraukset, 044 4939 550 

bistoria.fi

VUOKRAUSPALVELUT
Moottorikelkat
Mönkijät
Läskipyörät ja E-Läskipyörät
Lumikengät ja Liukulumikengät
Ahkiot
Pulkat ja rattikelkat
LumiAreenan liikuntasali 
päiväkäyttäjille

Snowmobiles
ATVs
FatBikes and E-FatBikes
Snowshoes and 
Skin based skis
Skiing sledges
Sleds and snow racers
LumiAreena sporthall 
for daily use

RENTAL SERVICES

Romekievarintie 2,
LumiAreena
93280 Syöte

+358 45 200 0212
info@syoterentsafaris.fi
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Kurenpoikien P13 joukkueen futsalkausi käynnistyi
FC Kurenpoikien P13 jouk-
kue aloitti futsalin sarjakau-
tensa 19. marraskuuta Ke-
min Tervahallissa. Kauden 
avausturnauksessa vastassa 
oli tutut joukkueet KePS:in 
juniorit, jotka tosin viime 
kaudella pelasivat FC Kemin 
nimen alla futsalin sarjape-
linsä. Hyvin palloa liikutta-
nut kemiläisryhmä KePS/
punainen otti alussa pelin 
ohjat ja siirtyi nopeasti kah-
den maalin johtoon. Kuren-
poikien Pekka Lapinlampi 
kavensi lukemiksi 2-1 noin 
kuuden peliminuutin koh-
dalla. Kurenpoikien maalil-
la Matias Aarnilla riitti tor-
juntatehtäviä kemiläisten 
vyöryttäessä hyökkäyksiään 
Kurenpoikien kenttäpää-
tyyn. Kotijoukkue onnistui 
maalinteossa ennen taukoa 
vielä kolmesti ja tilanne oli 
puoliajalla 5-1 kemiläisille. 
Toisella puoliajalla kemiläi-
set olivat tehokkaita maali-
tilanteissaan. Kurenpojat sai 
luotua omat maalipaikkan-
sa, mutta viimeistely ei on-
nistunut. Peli päättyi lopulta 

KePS:in 11-1 voittoon.
Toiseen peliin Kurenpojat 

sai vastaansa KePS/valkoi-
sen. Avauspelistä sisuuntu-
nut pudasjärveläisryhmä sai 
otteluun hyvän alun ja on-
nistui luomaan hyviä teko-
paikkoja kemiläisten maa-
lille. Avausmaalista vastasi 
KePS, mutta Kurenpojat tuli 
tasoihin kulmatilanteesta, 
pallon ottaessa kimmokkeen 
kemiläispelaajasta. Topi Ket-
tunen laukoi Kurenpojat 2-1 
johtoon pari minuuttia en-
nen taukoa. Toisella puoli-
ajalla Kurenpojat lisäsi johto-
aan Unto Niemelän maalilla. 
KePS onnistui kaventamaan, 
mutta seuraavasta hyökkä-
yksestä Kettunen iski uu-
delleen Kurenpojat kahden 
maalin johtoon. Pekka La-
pinlampi laukoi komeas-
ti Kurenpoikien viidennen 
maalin. Saku Nurmela esit-
ti hyviä torjuntoja Kuren-
poikien maalilla, piti johto-
asemaa yllä, eikä kemiläiset 
enää saaneet kiriä aikaisek-
si. Peli päättyi Kurenpoikien 
5-2 voittoon.

Haukiputaalla  
toinen turnaus
Kauden toinen turnaus pe-
lattiin marraskuun 27.päi-
vä Haukiputaalla. Aamu-
peliin joukkue sai vastaansa 
turnauksen kotijoukkueen 
HauPa:n. Kurenpojat sai 
otteluun hyvän alun, kun 
Pekka Lapinlampi ja Unto 
Niemelä onnistuivat maa-
linteossa. Myös HauPa sai 
maalihanansa auki ja kaven-
si pelin 1-2 lukemiin. Topi 
Kettunen lisäsi Kurenpoi-
kien johtoa. Vieraiden ote 
herpaantui ja puoliajan vii-
meisistä osumista vastasi ko-
tijoukkue. Tauolle mentiin 
HauPa:n 4-3 johtoasemassa. 
Kurenpojat nousi uudelleen 
peliin mukaan, kun ensin 
Kettunen osui pelissä tois-
tamiseen ja tasoitti tilanteen 
4-4 lukemiin. Heti perään 
Niilo Panuma viimeisteli 
maalin edestä 4-5 johtomaa-
lin. HauPa pääsi vielä tasoi-
hin, mutta Kurenpojat kar-
kasi Unto Niemelän ja Topi 
Kettusen osumilla 5-7 joh-

Haukiputaan turnauksessa FC Kurenpojat ja OLS/Itä tasasivat 
pisteet. Kuva Erkki Panuma.

toon. Ottelun lopussa hauki-
putaalaiset onnistuivat vielä 
kerran, mutta tasoihin Hau-
Pa ei enää noussut. Kuren-
pojille maukas 6-7 voitto jän-
nittävien vaiheiden jälkeen.

Toisessa pelissä vastas-
sa oli raahelainen AS Moon. 
Pelin kuva oli lähes toisinto 
edellisestä pelistä ja ottelus-
sa maaleja tehtiin vuorotah-
tiin. Avauspuoliajan jälkeen 
tilanne oli 3-3. Kurenpojis-
ta maalinteossa onnistuivat 
Henri Malinen, Severi Lau-
ri ja Unto Niemelä. Toisel-
la puoliajalla maaliverkko ei 
enää heilunut kuin kerran. 
Niemelän toisella osumalla 
Kurenpojat ottivat 4-3 voi-
ton raahelaisista. 

Pitkän turnauspäivän vii-
meisessä pelissä oululainen 
OLS/Itä aloitti pelin sähä-
kästi ja siirtyi ensimmäises-
tä tilanteestaan 1-0 johtoon. 
Unto Niemelä laukoi tasoi-
tuksen minuuttia myöhem-
min. Molemmilla joukkueil-
la oli tämän jälkeen hyviä 
maalipaikkoja, mutta maa-
leja saatiin odottaa puoliajan 

lopulle. Oululaiset tekivät 
kaksi osumaa ja johtivat tau-
olle mentäessä 3-1. Toinen 
puoliaika ehti vanheta vain 
seitsemän sekuntia, kun 
Niemelä iski pallonriiston 
jälkeen 3-2 kavennusmaalin. 
Pelin hallinta oli enemmän 
pudasjärveläisillä, mutta 
OLS/Itä sai vaarallisimmat 
paikat nopeista vastaiskuis-
ta. Kurenpoikien maalilla 
Saku Nurmela torjui välil-
lä jopa päällään. Kurenpo-
jat viritti kiriään ja maali 
roikkui ilmassa. Vain puo-
li minuuttia ennen peliajan 

päätöstä Niemelän laukaus 
lipui maalivahdin torjunnas-
ta maaliviivan paremmalle 
puolelle ja tilanne oli tasan 
3-3. Aivan viimeisillä sekun-
neilla Kurenpojilla oli lähellä 
voitto-osuma, mutta ylärima 
pelasti oululaiset pistemene-
tykseltä. Peli päättyi 3-3 ta-
satulokseen. 

Joukkueen pelit jatku-
vat joulutauon jälkeen koti-
turnauksen merkeissä tam-
mikuun 21. päivä Tuomas 
Sammelvuo- salissa.

Teemu Torvinen, 
kuva Erkki Panuma

Pudasjärven JHL:n jäsenet siirtymässä 
hyvinvointialueen yhdistykseen
Pudasjärven JHL ry piti kes-
kiviikkona 16.11. historian 
viimeisen syyskokouksen-
sa. Yhdistys kerkesi täyttää 
59 vuotta. Viimeinen lopet-
tamiskokous on tarkoitus pi-
tää 28.12.

Yhdistys päätettiin lak-
kauttaa sen vuoksi, että 
kaikki jäsenet siirtyvät 2023 
alusta Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen yhdistyk-
seen. Paikkakunnalle perus-
tetaan jaosto Pudsjärvellä 
työskenteleville JHL:n jäse-
nille. Heille jotka eivät siirry 
hyvinvointialueen palveluk-

seen. Jaoston PLM:ä jatkaa 
Sirpa Timonen-Nissi ja muut 
jaoston toimijat ovat Heik-
ki Erkkilä, Tarja Paukkeri ja 
Tiina Haapakoski. Näin taa-
taan jäsenien edunvalvon-
ta paikkakunnalla edelleen 
JHL:n toimesta.

Kokouksessa oli paikalla 
myös alueasiantuntija Risto 
Säkkinen, hän kertoi yleises-
ti tämän hetken työmarkki-
natilanteesta, jota kiihtyvä 
inflaatio vaikeuttaa. Kuluva 
talvi voi olla tosi haasteel-
linen työsopimusasioiden 
hoidossa. Samoin syntyvä 

hyvinvointialue haastaa am-
mattiliittoa siten, että alueel-
le saadaan kattava edunval-
vontaverkosto myös JHL:n 
jäseniä varten.

Yhdistys kiittää jo täs-
sä vaiheessa kaikkia yhteis-
työkumppaneita kuluneista 
vuosista.

Seppo Arvola
Pudasjärven JHL ry pu-

heenjohtaja

Pudasjärven JHL:n syyskokous pidettiin Ravintola Meritan kabinetissa.

Antti Tihinen jatkaa Vasemmistoliiton 
paikallisena puheenjohtajana
Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osaston syyskokous pi-
dettiin lauantaina 26.11. Pu-
heenjohtajana jatkaa Antti 
Tihinen, varapuheenjohtaja-
na Taisto Puurunen, sihtee-
rinä Teemu Ojala, talouden-
hoitajana Leena Rantala ja 
johtokunnan jäsenenä Erja 
Ojala.

Talousarviossa nähtiin 
järkeväksi kerryttää varo-
ja seuraaviin eduskunta- ja 
kuntavaaleihin sekä ensi 
vuoden vapputapahtumaan. 

Syyspiirikokoukseen 
edustajaksi valittiin Ant-
ti Tihinen ja Teemu Ojala, 

Syyskokous pidettiin Jonguntien varressa puheenjohtaja Antti Tihisen kotona.

sisältäen lauseen, että; tar-
vittaessa johtokunta voi ni-
metä osallistujat toisinkin. 

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston syyspiirikoko-
us pidetään joulukuussa Yli-

vieskassa.
Antti Tihinen, 

kuva Heimo Turunen

Lakari voittoon
Lakarin 6. lk:n pojat nou-
sivat voittoon Koillismaan 
koulujen salibandytur-
nauksessa Posiolla 28.11. 
Kuusamoa vastaan pelat-
tu tasapeli 3-3 kääntyi Pu-
dasjärven eduksi Taival-

kosken ja Posion peleissä 
lukemin 5-1 ja 4-2.

Tytöissä Hirsikampuk-
sen 6. lk urakoi yhden ot-
teluvoiton sijoittuen tur-
nauksessa neljänneksi.

Kirsi Alahäivälä

Iloiset mestarit Elmeri, Eelis, Tuomas, Ossi, Toivo, Eetu, 
Jaakko ja Pauli.
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”Ole viisaasti höperö! sanoi vääpeli Ryhmy” paljastaa aina-
kin veteraani-ikäisille lukijoille, että kyseessä on Armas J. 
Pulla, ”Ryhmy ja Romppainen” -kirjojen tekijä.
Kirjasarjaa käytettiin jatkosodan aikana propagandatar-
koituksiin. Kaikkiaan noin 80 kirjaa kirjoittanut Pulla käyt-
ti Mika Waltarin kanssa salanimeä Kapteeni Leo Rainio.
”Epäylevien ajatusten sanakirja” (Otava 1969) ilmestyi yli 
50 vuotta sitten (1969), mutta sen sisältämät viisaudet 
ovat yhä tuoreita. Armas J. Pullan kirjan kirkkaimmat hel-
met löytyvät hakusanoista Optimisti, Toimettomuus ja 
raha:
Marcel Achard: Optimisti on mies, joka vie autollensa 
vaimonsa muotiliikkeeseen ja jättää moottorin käyntiin 
siksi aikaa, kun vaimo valitsee uuden hatun. 
Ruhtinas Bismarck: Toimettomuus on kaikkien pahei-
den äiti. Jos Eeva olisi ommellut viikunanlehtiä miehel-
leen, hänellä ei olisi ollut aikaa kuunnella käärmettä. 
Oscar Wilde: Kun olin nuori, kuvittelin, että raha on elä-
mässä tärkeintä. Nyt, kun olen vanha, tiedän sen.
Sacha Guitry: Sanotaan, ettei raha tee onnelliseksi. Kyse 
on tietysti toisten rahasta.

* * *
Henrik Oinosen toimittaman Vitsivaliot (Karisto Oy 2011) 
esittely voidaan aloittaa laihialaisvitsillä: Mitä laihialaiset 
tekevät, kun on kova pakkanen?
– Lämmittelevät kynttilän vieressä. – Mitä he tekevät, kun 
pakkanen kiristyy?
– Sytyttävät kynttilän.

* * *
Isäntämies meni ensimmäistä kertaa hienoon ravinto-
laan. Hän kysyi tarjoilijalta: 
– Mitä tämä kaviaari on? Tarjoilija: – No . . . se on mätiä . . 
. ikään kuin kalan munia.
Isäntä: – Vai niin. Minä otan sitten kaksi. Kovaksi keitet-
tyinä. 

* * *
Mies oli jättänyt pyöränsä kunnantalon eteen. Poliisi: – 
Ette voi jättää pyöräänne tähän. Tänne tulevat kunnan-
valtuutetut. Mies: –Minä otan riskin. Pyörä on lukittu.

* * *
Jepa: – Kuulin, että pankki etsii kassanhoitajaa, vaikka he 
vasta pari kuukautta sitten saivat uuden kassanhoitajan? 
Jape: – Juuri häntä he etsivätkin! 

* * *
Orkesteri meni erääseen seurojentaloon keikalle. Yksi 
muusikoista kysyy: – Onko tässä salissa hyvä akustiikka? 
Vahtimestari: – Ei, se on aika huono painikisojen jäljiltä, 
mutta kyllä se paranee, kun vähän tuuletetaan.

* * *
Lääkäri naispotilaalleen: – Muistakaa sitten, että kyl-
vette säännöllisesti, oleskelette paljon raittiissa ilmassa 
ja pukeudutte lämpimästi. Nainen illalla miehelleen: 
– Lääkäri käski olla hyvin varovainen. Ensinnäkin minun 
täytyy päästä lomalla Välimerelle, sitten Alpeille, ja lisäksi 
minun täytyy saada uusi minkkiturkki.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Armas J. ja Epäylevät 
ajatukset 

Kehitysvammaisten Tukilii-
ton paikallisyhdistykset ja 
Me Itse -yhdistyksen paikal-
liset ryhmät sekä muut toi-
mijat viettävät valtakunnal-
lista teemaviikkoa 1.–7.12. 
Teemaviikolla 2022 aiheena 
ovat ”asenteet vammaisuut-
ta kohtaan”.

Pudasjärven tukiyh-
distyksellä oli syyskokous 
21.11. ja siellä Jaana Mosorin 
ja Anne Herukka kertoivat 
kokemustoimija -toiminnas-
ta. He ovat käyneet koke-
mustoimija koulutuksen, 
jonka järjesti Elämä omak-
si -hanke. Koulutus oli tar-
koitettu omien kokemusten 
kertomisesta ja vaikuttami-
sesta kiinnostuneille aikui-
sille. Annea ja Jaanaa voi 
pyytää mukaan esimerkik-
si, jos kunnassa kartoitetaan 
esteettömiä tiloja ja kulku-
väyliä.

Puheenjohtajana jatkaa 
Sirpa Timonen-Nissi ja Sir-
pa kertoikin syyskokousvä-
elle mm. siitä, että jäsenmää-
rä tulee ensi vuonna jonkin 
verran lisääntymään, koska 
Taivalkosken kehitysvam-
maisten tukiyhdistys on lak-
kautettu ja osa jäsenistä siir-
tyy ja osa on jo siirtynytkin 
Pudasjärven yhdistykseen. 
Varmasti monien pienten 
yhdistysten haasteena on 
löytää aktiivisia toimijoita 
ja rahoitusta toiminnan jär-
jestämiseksi. Pudasjärvellä 
tukiyhdistyksen toiminnas-
sa on onneksi aktiivisia, si-
toutuneita toimijoita, joilla 
on kiinnostusta vaikuttamis-

työhön myös laajemmin. Tu-
kiyhdistys on tehnyt myös 
yhteistyötä paikkakunnan 
muiden yhdistysten kanssa 
ja olemme osallistuneet mm. 
Spr:n paikallisyhdistyksen 
kanssa yhteisen vieripyö-
rän hankintaan. Vieripyö-
rä tuo kehitysvammaisille 
mahdollisuuden päästä pyö-
räajelulle, maisemat vaih-
tuvat nopeammin kuin kä-
vellen ja näin pääsee myös 
katselemaan vähän kau-
emmas paikkakuntaa. Yh-
distyksellä on edustus sekä 
alueellisessa vaikuttamis-
työryhmässä että vanhus- ja 
vammaisneuvostossa. Toi-
mintavuosi 2022 päättyy pe-
rinteiseen yhteiseen pikku-
jouluun. 

Asenteet kuntoon 
vammaisuutta 
kohtaan
Me Itse -yhdistys on laatinut 
teemaviikon 2022 julkilausu-
man, jonka nimi on ”Asenteet 
kuntoon vammaisuutta koh-
taan”.

Asenne tarkoittaa tässä 
julkilausumassa sitä, miten 
ihmiset suhtautuvat meihin, 
joilla on erityisen tuen tar-
ve, kehitysvamma tai jokin 
muu vamma. Ihmisten eri-
laiset asenteet näkyvät hei-
dän teoissaan ja siinä, miten 
he kohtaavat meidät. Asen-
teet näkyvät ihmissuhteissa, 
töissä, koulussa ja muussa 
elämässä. Asenteet näkyvät 
myös silloin, kun olemme 
muiden joukossa.

Huonot asenteet erotta-
vat ihmiset toisistaan. Mik-
si vammaisia ihmisiä ei oteta 
tosissaan? Miksi meidät ote-
taan tosissaan vain joissakin 
asioissa, mutta ei kokonaan?

Kun ei oteta tosissaan, 
voidaan vedota kehitysvam-
maan missä tahansa asiassa. 
Vammaan vetoava henki-
lö pitää meitä huonompina 
kuin muita. Syrjivä asenne 
näkyy myös työelämässä ja 
koulussa.

Muiden huono asenne 
voi näkyä esimerkiksi kiu-
saamisena. Huonoa asen-
netta on, jos muut eivät edes 
tervehdi. Töissä kukaan ei 
pyydä kahville, vaikka kaik-
ki muut juovat kahvia yh-
dessä.

Syrjivää on sellainen, jos 
toinen sanoo: ”En ala olla 
kanssasi, koska olet vam-
mainen.”

Huonot asenteet johtavat 
siihen, että meitä ei kuun-
nella eikä oteta huomioon. 
Jäämme ulkopuolelle.

Hyvät asenteet otta-
vat kaikki mukaan. Onnek-
si vammaiset ihmiset koh-
taavat myös hyviä asenteita. 
Pääsemme vaikuttamaan 
asioihin erilaisissa luotta-
mustehtävissä. Muut luot-
tavat siihen, että osaam-
me kehittää asioita yhdessä 
muiden kanssa.

Hyvä asenne näkyy siinä, 
kun muut kohtelevat mei-
tä tasavertaisina tekijöinä ja 
kumppaneina.

Kun asenteet ovat koh-
dillaan töissä ja opiskelus-

sa, meidät otetaan yhteisöön 
avoimin mielin ilman en-
nakkoluuloja. 

Meille annetaan vastuu-
ta ja itsenäisiä tehtäviä, ja 
saamme palautetta työs-
tämme. Meitä arvostetaan ja 
kohdellaan samalla tavalla 
kuin muitakin.

Tavallisilla työpaikoilla 
asiakkaat luottavat siihen, 
että osaamme tehdä työm-
me. He kysyvät meiltä apua 
ja neuvoa yhtä herkästi kuin 
muiltakin työntekijöitä. He 
tervehtivät ja ovat ystäväl-
lisiä. Huonot asenteet voi-
vat muuttua paremmiksi, 
jos niihin puututaan ja niis-
tä keskustellaan.

Me uskomme, että huo-
noja asenteita voi muuttaa 
paremmiksi. Siihen tarvi-
taan oikeaa tietoa

kehitysvammaisuudes-
ta kaikenikäisille, taaperois-
ta vanhuksiin. Oikea tie-
to auttaa pääsemään eroon 
vanhanaikaisista asenteis-
ta. Meidän mielestämme 
parhaita keinoja asentei-
den muuttamiseen on kol-
me: keskustelu, keskustelu 
ja keskustelu.

Keskustelu ja tieto lisää-
vät ihmisten luottamusta 
toisiinsa. Luottamus vahvis-
taa myönteistä suhtautumis-
ta toiseen ihmiseen.

Kohdataan  
toisemme  
ihmisinä!

Me Itse -yhdistys 2022

Kehitysvammaisten teemaviikon aiheena

Asenteet vammaisuutta kohtaan 

Pudasjärven Sdp valmistautuu 
eduskuntavaaleihin

Pudasjärven Sdp:n työ-
väenyhdistys piti syys-
kokouksen sunnuntaina 
26.11. Liepeen väentuvas-
sa. Asialistalla oli syysko-
koukselle kuuluvat asiat. 
Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Päivi Pohjan-
vesi ja sihteeriksi Tuula 
Kuukasjärvi. Kokoukses-
sa käsiteltiin talousarvio ja 
toimintasuunnitelma vuo-
delle 2023. Toimintasuun-
nitelmassa kirjattiin osal-
listuminen ensi kevään 
eduskuntavaaleihin jär-
jestämällä vaalitapahtu-
ma, johon kutsutaan mah-
dollisimman monta Sdp:n 
eduskuntavaaliehdokas-
ta Pohjois-Pohjanmaalta. 
Järjestetään Vapputapah-
tuma torilla sekä tarjotaan 
jäsenille vierailu johonkin 
Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella sijaitsevaan kuntaan 
tai tapahtumaan.

Muissa asioissa keskus-

Syyskokous pidettiin Liepeen väentuvan viihtyisissä tiloissa.

teltiin tämän hetkisestä vai-
keasta maailman tilantees-
sa. Todettiin, että Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan on ai-
heuttanut myös Suomessa 
elinkustannusten korkean 
nousun. Monen pienituloi-
sen elämä on vaikeutunut 

niin ruoan kuin asumiskus-
tannusten noustessa. 

Keskusteltiin myös siitä, 
että pieni- ja keskituloisten 
palkansaajien ja eläkkeen-
saajien verotuksen korotuk-
sia tai leikkauksia sosiaali-
turvasta, koulutuksesta tai 

muista hyvinvointivaltion 
tärkeistä palveluista ei tule 
tehdä. Kokouksen lopuksi 
tarjolla oli riisipuuroa, lak-
koja sekä torttukahvit. HT

Koulutettu hieroja 
Eetu Niemelä

Ajanvaraukset 
puhelimitse
040 531 0868

MAKSUVÄLINEENÄ 
KÄY MYÖS SMARTUM 
TAI EPASSI. 

Varastotie 5, Pudasjärvi

MYÖS 
LAHJA- 
KORTIT
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

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

MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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 -
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa PALVELUHAKEMISTOSTA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

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

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

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin
• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  

eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot



21PUDASjärveläinenNro 48 •  ke 30.11.2022

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

ASUNTOKAUPAT

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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 

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

PALVELUT RAKENTAJILLE
Omakotitalot • Paritalot • Rivitalot

• Laadukas ja asiantunteva palvelu
• Suunnittelupalvelu
• Asennuspalvelu • Tarviketoimitukset

Pudasjärvi, Högli-LKVPudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

Puuttuvia rakennuksia löytyi kiinteistöveroselvityksessä
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
22.11. Pudasjärven kaupun-
gin alueella on noin 8 200 
rakennettua kiinteistöä. Ai-
neistoanalyysin perusteel-
la voidaan todeta, että kau-
pungin rakennusrekisteristä 
puuttuu noin 19 500 raken-
nusta. Analyysissä löytyi 
noin 148 prosenttia enem-
män rakennuksia kuin kau-
pungin rekisterissä on nyt. 
Kiinteistöveroa jää saamat-
ta varovasti arvioitunakin 
vähintään 15–20 prosent-
tia, jolloin koko kaupungin 
kattavalla selvityksellä odo-
tettavissa olisi vähintään 
300 000–400 000 euron vuo-
tuinen lisäys kiinteistöve-
rotuottoon. Hallitus totesi 
kiinteistöveroselvityksen tu-
lokset tietoonsa saatetuksi ja 
linjasi jatkovalmistelua.

Kaavoitus- 
sopimus  
Yhteistuulen  
kanssa
Yhteistuuli Oy on valmis-
tellut kaavoitusta koskevan 
sopimusluonnoksen ja esit-
ti sitä kaupunginhallituk-
sen hyväksyttäväksi. Kaa-

voitussopimusluonnoksen 
mukaan Yhteistuuli Oy 
korvaa Pudasjärven kau-
pungille sopimusaluetta 
koskevan yleiskaavan laa-
timisesta. Alueen maan-
vuokrasopimukset vel-
voittavat Yhteistuuli Oy:tä 
asettamaan tuulivoima-
puiston jokaiselle rakenne-
tulle tuulivoimalalle pur-
kuvakuuden. Sopimuksen 
mukaan yhtiöllä on ilmoi-
tusvelvollisuus kaupun-
gille jokaisen purkuva-
kuuden erän asettamisen 
yhteydessä. Tuulivoimayh-
tiö varaa itselleen oikeuden 
omasta pyynnöstään kes-
keyttää kaavoitushankeen. 
Sopimukseen liittyvä kart-
tarajaus on laaja. Tuulivoi-
maloiden sijoittelu suun-
nittelualueella tarkentuu 
hankkeeseen liittyvän ym-
päristövaikutusten arvi-
ointiselvityksen myötä. 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaava ja valmisteilla 
oleva Pudasjärven tuulivoi-
maselvitys 2030 ja strategia 
ovat myös ohjeena laaditta-
essa yleiskaavaa. Hallitus 
päätti hyväksyä Yhteistuuli 
Oy:n esittämän kaavoitus-
sopimuksen. 

Kaavoituskatsaus
Kaupungin tulee vuosittain 
laatia kaavoituskatsaus, jon-
ka tarkoituksena on antaa 
selvitys kaupungissa vuo-
den aikana vireillä olevista 
ja hyväksytyistä kaavoista 
sekä selvittää kaavoituksen 
tulevaisuuden näkymiä. 
Hallituksen hyväksymässä 
katsaus saatetaan valtuus-
tolle tieoksi sekä tiedotetaan 
paikallisissa lehdissä ja pi-
detään yleisesti nähtävänä 
teknisellä osastolla sekä ne-
tissä. Katsaus lähetetään tie-
doksi kaavoitusasioita kä-
sitteleville viranomaisille ja 
laitoksille. 

Syötteen vesi-
huoltolaitos
Päätettiin muuttaa Yhtei-
sövaliokunnan esitykses-
tä 1.1.2023 alkaen Syötteen 
vesi- ja viemärilaitoksen ni-
meksi Syötteen vesihuolto-
laitos. Samalla hyväksyttiin 
yhtiölle uusi logo. 

Palvelu- 
sopimuksien jatko
Pudasjärven kaupungil-
la on useita määräaikai-

sia palvelusopimuksia, joi-
den voimassaolo päättyy 
2022-2023. Oulunkaaren 
kuntayhtymän eläköityvän 
hankintapäällikön jatkajak-
si on kaupungille rekrytoi-
tu resurssipäällikkö mm. to-
teuttamaan ja avustamaan 
kaupungin hankintoja. Re-
surssipäällikkö on aloittanut 
tehtävässään elokuussa 2022 
ja perehtynyt tehtäväänsä 
toimialahenkilöiden avus-
tuksella. Kaupunki on ha-
keutunut myös osaksi Kei-
no akatemian hankintojen 
vaikuttavuuden johtamisen 
kehitysohjelmaa. Taloudel-
listen säästöjen aikaansaa-
miseksi pyrkimys on ottaa 
osa henkilötyövaltaisesta 
palveluntuotannosta sekä 
tarkastustoiminnasta oman 
järjestämisvastuun piiriin. 

Oivaliikenne ja 
talousarvio
Viisaan asiointiliikenteen 
ohjelma -hanke tarjoaa kun-
talaisille asiointiliikenne 
palvelua Oivaliikenteen ni-
mellä. Asiointiliikennettä to-
teuttaa Nevakivi Oy. Ajo-
päivät ajetaan maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantai-

sin niin, että liikenne käsit-
tää kaksi ajoreittiä. Lipun 
hinta on kaksi euroa /päivä 
tai 15 euroa/kuukausikortti. 
Hankkeen kokonaiskustan-
nus on yhteensä n. 50 000 eu-
roa ja toteutusaika vuoden 
2023 aikana. Hankkeeseen 
haetaan valtionavustusta ja 
kuntien rahoitusosuus olisi 
12 000-15 000 euroa. Hank-
keeseen on tavoitteena saa-
da mahdollisimman mon-
ta POP ELY:n alueen kuntaa 
mukaan. Hallitus päätti, että 
kaupunki osallistuu hakija-
kuntana Viisaan asiointilii-
kenteen ohjelma –hankkee-
seen 2023.

Hallitus merkitsi tietoon-
sa saatetuksi talousarvion 
2023 ja taloussuunnitelman 
2024-2025 valmistelun tilan-
teen ja esitti, että valtuusto 
hyväksyy talousarvion 2023 
ja taloussuunnitelman 2024-
2025.

Kannustava  
palkkaus ja koulu-
tussuunnitelma
Henkilökohtainen lisä on 
osa kaupungin kannusta-
vaa palkkausta. Kannusta-
valla palkkauksella pyritään 

parantamaan toiminnan tu-
loksellisuutta ja tukemaan 
johtamista. Kannustavuus 
perustuu siihen, että jo-
kainen voi työsuorituksel-
laan vaikuttaa palkkauk-
seensa. Henkilökohtaisten 
tulosten palkitseminen on 
keskeinen tekijä motivaa-
tion syntymisessä. Tästä 
syystä henkilökohtaisen li-
sän perusteiden on tärke-
ää olla henkilöstön tiedos-
sa. Kaupungin henkilöstön 
muistamis- ja palkitsemis-
käytäntöjen uudistettua oh-
jeistusta ovat esimiehet 
käsitelleet syyskuussa työ-
pajojen yhteydessä. Johto-
ryhmä on käsitellyt uudistet-
tua ohjeistusta marraskuun 
alussa, jonka jälkeen henki-
löstötoimikunta oli käsitellyt 
asiaa kokouksessaan ja toi-
mittanut päätöksensä halli-
tuksen kokoukseen. Hallitus 
hyväksyi henkilöstön muis-
tamis- ja palkitsemiskäytän-
nöt ohjeistuksen tulemaan 
voimaan ensi vuoden alus-
ta alkaen. Samoin hyväksyt-
tiin kaupungin henkilöstön 
lakisääteinen koulutussuun-
nitelma. 

PUDAsjärveläinen lehti



22 PUDASjärveläinen Nro 48 •  ke 30.11.2022

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo 

TIISTAINA
www.vkkmedia.fi

Kyläneuvoston kokous
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisali tai Teams-yhteys 
30.11.2022 klo 17.30 - 19.30
Avoin tapahtuma kaikille, jotka haluavat kuulla kylien ja 
yhdistysten toiminnasta Pudasjärvellä kyläpäälliköiden 
kertomana.
klo 17.30 Kaupungin ajankohtaiset 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.40 Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset  
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
klo 17.50 Digikoulutukset yhdistystoimijoille 
Kohota-hanke, projektipäällikkö Leo Siira
klo 18.00 Digiterveisiä ja -infoa Oulunkaarelta 
sähköisten palvelujen asiantuntija Johanna Hemmilä, 
Digiverkosto
klo 18.10 Iijoen Lumo -hankkeen esittely 
projektipäällikkö Virpi Keränen
klo 18.20 Eloa ja iloa kylillä -hankkeen ajankohtaiset 
projektivastaava Tanja Löytynoja
klo 18.30 Kylien kuulumiset 
kyläpäälliköt eri kyliltä
klo 19.30 Tilaisuus päättyy
Mikäli osallistut Teamsin kautta, niin lähetä sähköposti 
aiheenaan ”Osallistun kyläneuvostoon 30.11.” osoitteeseen 
sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 30.11.2022 klo 16.00 men-
nessä. Saat paluupostissa Teams-linkin.
Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/yhdistykset

YHDISTYSTOIMINTA

Kaikille avoin 
Pudasjärvi-neulekilpailu
Suunnittele ja toteuta Pudasjärvi-aiheinen neuletuote! 
Kerro meille myös tarina neuleesi takana.
Toimita valmis kilpailutyösi ja -tarinasi  
31.1.2023 klo 16 mennessä Hyvän olon keskus Pirtin  
(os. Varsitie 1) asiakaspalveluun.
Asiantuntijaraati valitsee kymmenen jatkoon menevää tuo-
tetta, joista yleisö valitsee voittajan. Voittaja saa 200 euron 
lahjakortin valitsemaansa pudasjärviseen liikkeeseen.

Kilpailun säännöt
1. Kilpailija suunnittelee itse ja valmistaa neuletuotteen. 

Valmiiden ohjeiden ja mallien käyttö ei ole sallittua. 
Kilpailuun osallistuneet neuletuotteen yksityiskohtia 
voidaan käyttää myöhemmin kaupungin eri tuotteissa. 
Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Kuvion muokkaami-
sesta ja käytöstä eri käyttökohteissa neuvotellaan teki-
jän kanssa.

2. Neuletuote liittyy Pudasjärveen tai pudasjärveläisyy-
teen. Liitä kuvan mukaan taustatarina tai perustelu. Neu-
letuotteessa ei saa olla logoa tai tekstiä. Suunnittelussa 
ja materiaaleissa kannattaa ottaa huomioon paikalli-
suus, kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys.

3. Kaupungilla on oikeus julkaista kuvat ja ohjeet kaupun-
gin eri tiedotuskanavissa sekä toimittaa medialle.

4. Voittajasta tehdään haastattelu ja se julkaistaan eri me-
diakanavissa.

5. Kilpailun tuomaristo ei voi osallistua kilpailuun.

www.pudasjarvi.fi/neulekilpailu

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

Siuruan Työväentalo - Kylätalo
Siuruantie 2941

La 3.12.2022 klo 20-24
Merja Juutinen & 

Jari Väliaho
VAPAA PÄÄSY!Ravintola avoinna

Itsenäisyyspäivän Itsenäisyyspäivän 
tanssit tanssit 

Siuruan Työväentalo - Kylätalolle
lauantaina 3.12. klo 17.00 alkaen

Juhla on avoin kaikille, asu vapaa
OHJELMA
klo 17.00 Vieraiden vastaanottokättely, Pertti Heikkinen
Tervetulotoivotus
Pudasjärven kaupungin terveiset,  
valtuuston pj. Olga Oinas-Panuma
Ohjelmaa esittävät Hirsikampuksen oppilaat

klo 18.00 Kolmen ruokalajin juhlaillallinen,  
täytekakkukahvit
Lapsille oma juhlapöytä puffetti sekä yllätys
Yhteis- ja yksinlaulua, vetäjänä Paavo Kortesalmi 
Muut mahdolliset toivotukset ja ohjelmanumerot

klo 20.00-24.00 Itsenäisyyspäivän tanssit,  
Duo Merja Juutinen & Jari Väliaho

Suuri Kiitos juhlaa tukeneille ja sen mahdollistaneille!
Kiinteistöyhtymä Heikkinen & Lallukka, Ravintola Sara, Kastelli 
Oulu, Oulun Arvokiinteistöt Oy, LVIS Heikkinen Oy, Pudasjärven 

kaupunki, muut avustaneet yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Jukka Körkön ryhmä toivottaa Teidät sydämellisesti 
tervetulleiksi juhlimaan 105 -vuotiasta Suomea!

KOMEDIA LEHMÄNMAITOA JA KOMEDIA LEHMÄNMAITOA JA 
MANSIKOITAMANSIKOITA

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

esitykset Kurkisalissa joudutaan 
sairastapauksien vuoksi siirtämään joulukuulta 

myöhempään ajankohtaan. 
PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖN VÄKI

Kaavoitus- 
katsaus
Kaavoituskatsaus 2023 
on valmistunut. Katsaus 
on selvitys kaupungissa 
ja maakunnan liitossa 
vuoden aikana vireillä 
olleista ja hyväksytyistä 
kaavoista sekä kaavoi-
tuksen tulevaisuuden 
näkymistä.  

Katsaukseen on mah-
dollisuus tutustua 
kaupungintalolla kaa-
voitus- ja mittaustoimis-
tossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 22.11.2022  
Kaupunginhallitus

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla
 la 3.12. klo 20-24

TULOSSA: la 25.12. 
Raimo Laamanen

TanssiTTaaTanssiTTaa

The sTeels,The sTeels,
marko haaPaniemimarko haaPaniemi

KYLÄSEURAN TALKOOVÄKI/SPONSORIT TERVETULOA 
MA 5.12. KLO 17 PIKKUJOULUN VIETTOON KYLÄTALOLLE!

parillisilla viikoilla torstaisin 1.12.  ja 15.12. 
klo 12 - 13.30 rakennuksessa H.1.

Sitten jäämme joulutauolle ja 
jatkamme tammikuussa 2023. 

Ohjelmassa voimistelua, perinneaskartelua, karkkibingoa, 
laulua, tarinointia kahvikupposen ääressä.

VANHUSTENTALOJEN YSTÄVÄKERHO

Kaarina Nevanperä ja Helena Ylipahkala, 
ohjaajat vapaaehtoistyönä.

Tervetuloa viettämään rentouttavan 
mukava hetki toisten seurassa! 

sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS 

pidetään Hyvän Olon keskus Pirtissä, 
kokoustila Pääty, ma 12.12.2022 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset kokousasiat ja 

luottamusmiesteen valinta kaudelle 2023–2024.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n 

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 
pidetään ABC:n kokoustilassa, 

maanantaina 23.5.2022 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

Jyty 
Pudasjärvi ry:n 

Suojalinnan luistelukauka-
lon vuorot kaudelle 2022 – 
2023 haettavana
Harrastevuoroja myönnetään arkipäiville pääsääntöisesti 
klo 15.00 – 22.00. Viikonloppuisin kaukalo on kaikkien 
vapaassa käytössä. Lisätietoja ja hakulomake:

Hakuaika päättyy 11.12.2022. 
Lisätietoja antaa hyvinvointipääl-
likkö Outi Nivakoski (040 560 9297, 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi.

pudasjarvi.fi
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A V O I N N A
To 1.12. klo 10-17
Pe 2.12. klo 10-17
La 3.12. klo 10-14 
Ma 5.12. klo  9-13 
Ke 7.12. klo 10-17
To 8.12. klo 10-18
Pe 9.12. klo 10-16

SeniorShopSuomi.fi Päähineet

--------------------
ETAGEN
UPEAT
TAKIT

-----------------------
JOUSTAVAT

TALVI-
STRETCH-
HOUSUT

TYYLIKÄSTÄ
MUOTIA

AIKUISILLE

8.12.
glögiä ja

arvontaa! 

PUDASJÄRVI 1.-9.12.
Kauppatie 3,ent inen kir jakaupan t i la

JOULUMUSIIKKIA  
KIRJASTOSSA
to 1.12.2022 klo 15.30 
ti 13.12.2022 klo 15.30 
Hyvän olon keskus Pirtti, Varsitie 1,
yhteistyössä Pudasjärven kirjaston kanssa.

KANSALAISOPISTON  
JOULUKONSERTTI
to 8.12.2022 klo 18 
Pudasjärven kirkko (Mikanharjuntie 14)
Esiintymässä kansalaisopiston  
musiikinopiskelijoita.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Lämpimästi tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

Anna lahjaksi
sujuvampaa arkea 

ja hyvinvointia

LAHJAKORTTI

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Pudasjärvi
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi  |  p. 010 525 8801

Fysioterapia  |  Lymfaterapia  |  Hieronta

Raskasta joulua konsertti Sammelvuo –salilla
Raskasta Joulua pudasjärve-
läisin ottein kuultiin Tuomas 
Sammelvuo–salissa lauantai-
na 26.11. Tilaisuuden järjes-
täjänä toimi Pudasjärven Jou-
lusika Ry. Konsertti oli jatkoa 
Pudasjärven kirkossa 2019 pi-
dettyyn konserttiin. 

Tilaisuuden alkuun saatiin 
kuulla Jukka Jokikokon vi-
deoterveiset kaikille paikalla 
olijoille Kanadasta. Jokikokko 
on ollut Pudasjärven Joulu-
sika ry toiminnassa mukana 
ja kantavana voimana alusta 
lähtien ja olisi ollut touhussa, 
ellei työt Kanadassa olisi estä-
neet.

Konsertissa kuultiin kai-
kille tuttuja joululauluja uu-
silla ja hyvällä maulla tehdyil-
lä sovituksilla joiden takana 
oli vahvasti pudasjärveläisil-
lä juurilla varustettu ja tätä ti-
laisuutta varten kasattu HE-
AVIER XMAS kokoonpano. 
Äänentoistosta ja valoista 
vastasivat Woyzeck Oy:stä 
Antti Faarinen ja Harri Nyys-
sönen.

Vuoden 2019 konsertista 
saadun palautteen perusteel-
la päätettiin järjestää tapah-
tuma uudestaan. Tapahtuma 
tuotiin nyt keskelle kylää, jot-
ta kaikilla olisi helppo päästä 

paikalle. Konsertin valmiste-
lut ja varaukset aloitettiin ke-
vättalvella ja loppuhuipennus 
nähtiin sitten lauantai-ilta-
na. Katsojia tuli suurin piir-
tein odotettu määrä. Yleisö 
kuin järjestäjätkin saivat naut-
tia kattavasta valikoimasta tu-
tuista ja viimeisen päälle hio-
tusta esityksestä. Nyt saatiin 
kuulla myös Juice Leskisen 
Sika, josta jouduttiin viimek-
si luopumaan.

Ilman yhteistyökumppa-
neita ja talkooväkeä tällaista 
tapahtumaa ei pystyttäisi jär-
jestämään. Yhdistys sai tukea 
kaupungilta, eri liikkeiltä, yri-
tyksiltä, yhdistyksiltä sekä yk-

Jukka Jokikokko lähetti terveisensä tilaisuuteen Kanadasta.

Heavier Xmas: Jukka Ihme, Veera Uusi–Illikainen, Ville Hanhisuanto (rummuissa), Heidi Mik-
kola, Jouni Juurikka, Juha Lehmikangas ja Jukka Uusi–Illikainen.

sityisiltäkin avustajilta. Joulu-
sika ry esittää tämän myötä 
syvät ja nöyrät kiitokset kai-

kille tukijoilleen ja talkooväel-
le, jotka mahdollistivat tämän 
konsertin järjestämisen. R.E.

Kurenpojille ensimmäinen tappio
Kurenpoikien P19 kärsi en-
simmäisen tappion Futsal-
Liigassa. Kurenpojille aivan 
uusi tuttavuus Vieska Futsal 
oli kotonaan niukasti parem-
pi maalein 6-5. 

Avausjaksolla Kurenpo-
jat oli kuskin paikalla ja jak-
son lopussa, sillä oli oiva ti-
laisuus lisätä 3-2 johtoaan, 
kun ViFun puolustaja sai 
punaisen kortin ja Kuren-
pojat pääsi pelaamaan kak-
si minuuttia miesylivoimal-
la. Rangaistuksen aikana 
Kurenpojat loi tilanteita run-
saasti, mutta parhaatkin pai-
kat päättyivät maalikehik-
koon.

Toisen jakson allkupuo-
lella molemmista joukkueis-
ta olivat asialla neljän maa-
lin miehet – kotijoukkueesta 
Jasper Ahlholm ja Kurenpo-
jista Barwani Kabinga. Täs-
sä vaiheessa Kurenpoikien 
kannalta 5-3 johto näytti hy-
vältä.

Kapeahkolla ringillä vie-
raspeliin lähtenyt Kurenpo-
jat taisi hieman väsähtää eikä 
onnistunut enää maalinteos-
sa. Sen sijaan  kotijoukkueen 
tehokaksikko Jasper Ahl-
holm Joonas Kyösti juonivat 
ottelussa vielä kolme maa-
lia ja näin Kurenpojat joutui 
kotimatkalle  ilman pisteitä. 

Ottelussa palkittiin Kurenpoikien Ilja Niemelä ja ViFun Jasper 
Ahlholm. Kuva Marianne Kauppinen.

Kurenpojat jatkaa kuitenkin 
tasaisen sarjan piikkipaikalla 
paremman maalieron turvin 
ennen As Moonia. Kärkikak-
sikon takana Vieska Futsal ja 

HauPa vaanivat kolmen pis-
teen päässä neljän sarjakier-
roksen jälkeen. 

PUDAsjärveläinen lehti

Perinteiset 
joulumyyjäiset kahden 
vuoden tauon jälkeen

Koronan ja sen myötä tul-
leiden rajoitusten vuok-
si kaksi kertaa peruttujen 
Pudasjärven kaupungin 
ja Pudasjärven urheilijoi-
den järjestämät perinteiset 
joulumyyjäiset järjestetään 
pitkästä aikaa Tuomas 
Sammelvuo -salissa lau-
antaina 10.12. kello.9-14. 
Tänä vuonna järjestettävät 
myyjäiset ovat järjestyk-
seltään 39. 

Joulumyyjäiset kerää-
vät paikkakuntalaisia ja 
lähikuntien myyjiä yh-
teiseen tilaisuuteen myy-
mään pääosin itse tekemi-
ään tuotteita. Myynnissä 
on mm. joulukoristeita, 
leivonnaisia ja käsitöitä, 
joita voi ostaa kotiin tai 
lahjaksi. Tavoitteena on 
saada levitettyä iloista jou-
lumieltä kaikille ja myös 
ylläpitää ja tukea yhteisöl-
lisyyttä.

Joulumyyjäiset ovat 
hyvänmielen tapahtu-
ma, iloinen puheensorina 

täyttää Sammelvuo -salin.  
Monelle joulumyyjäiset ei-
vät ole vain myyntitapah-
tuma, vaan myös kohtaa-
mispaikka, jossa näkee 
tuttuja ja jossa voi tutus-
tua uusiin ihmisiin. 

Joulumyyjäisissä kuul-
laan kaupungin terveiset, 
nähdään liikuntaesityk-
siä ja joulupukkikin vie-
railee katsomassa perheen 
pienimpiä ja miksei vähän 
varttuneempiakin vierai-
ta.

Joulumyyjäisissä sa-
liin on varattuna noin 
80 myyntipaikkaa, jon-
ne halukkaat voivat il-
moittautua myymään. Il-
moittautuminen tapahtuu 
sähköpostitse hanne.ro-
makkaniemi@gmail.com. 
Paikkoja on vielä jäljel-
lä, joten rohkeasti varaile-
maan omaa paikkaa!

Tervetuloa kaikki hy-
vänmielen tapahtumaan.

Hanne Romakkaniemi 
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Joulukonsertti OP Pudasjärven
omistaja-asiakkaille

Pudasjärven kirkossa 2.12. klo 19
Tervetuloa!

Kuljetus pankilta klo 18:15

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjatJoulun ihanimmat lahjat

KERÄILYKAMPANJA 
- osta kolme lahjapakkausta, saat yllätyslahjan kaupan päälle!

VICHY-LAHJAPAKKAUKSET
- päivävoiteen hinnalla 

yövoide 15 ml ja Booster 
10 ml kaupan päälle

Apteekissa lisäksi paljon muita Apteekissa lisäksi paljon muita 
- tule tutustumaan!- tule tutustumaan!

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

www.pudasjarvenapteekki.fi

15,00€

Aco face puhdistusgeeli  Aco face puhdistusgeeli  
200 ml 200 ml ja ja 

päivävoide  päivävoide  50 ml 50 ml 

Aco body Daily care Aco body Daily care 
- käsivoide - käsivoide 75 ml75 ml ja  ja 
jalkavoide jalkavoide 100 ml 100 ml 

Aco face Anti-age Aco face Anti-age 
päivä- ja yövoide päivä- ja yövoide 

50 ml+50 ml50 ml+50 ml

Aco for men Aco for men 
- deodorantti - deodorantti 50 ml 50 ml ja ja 

suihkugeeli suihkugeeli 200 ml 200 ml 

12,00€

15,00€

17,00€

AVENE AVENE 
- IHONHOITOSARJA - IHONHOITOSARJA 

HERKÄLLE HERKÄLLE 
IHOLLEIHOLLE

38,00€

Neovadiol  Neovadiol  
Post-menopausePost-menopause

38,00€

34,00€
Liftactiv SupremeLiftactiv Supreme

Neovadiol  Neovadiol  
Peri-menopause Peri-menopause 

24,00€

Avene Hydrance rich Avene Hydrance rich 
kosteusvoide kosteusvoide 40 ml40 ml
ja lähdevesija lähdevesi 50 ml 50 ml

29,00€
Avene Cold cream Avene Cold cream 
- käsivoide - käsivoide 50 ml50 ml
ja huulivoideja huulivoide 4 g 4 g

10,00€

Mineral 89 booster Mineral 89 booster 50 ml50 ml
Aqualia thermal päivä- ja Aqualia thermal päivä- ja 

yövoideyövoide 15 ml+15 ml 15 ml+15 ml
kaupan päällekaupan päälle

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

1990€

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 ja harmaa ● Värit pronssi ja harmaa 
● ● Takuu 2 vuotta

PYÖRÄT 
LUOVUTETAAN 
SÄÄDETTYINÄ 

JA TÄYSIN 
AJOVALMIINA.  

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike OyPudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ- JA RAKENNUSPELTITYÖT.
UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN 

URAKALLA TAI TUNTITYÖNNÄ.

ILMA-
VESILÄMPÖPUMPUT 

ILMALÄMPÖ-
PUMPUT

Kauttamme mm.


