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PUDASjärveläinen

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

Talvinen Syöte 2023 -liite

LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

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

KEVÄTTARJOUS  

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

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät: to 2.3., to 23.3. ja to 13.4.  
Lääkäripäivät: to 2.3., to 23.3. ja to 13.4.  

Moniteholasien Moniteholasien 

ostajalle Polaroid ostajalle Polaroid 
aurinkolasit aurinkolasit 

kaupan päälle.kaupan päälle.

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

Kaisu Heikkinen

Tervetuloa 
VAALITAPAHTUMAANI 

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS

la 25.2. klo 12-15 Pudasjärven 
S-market piha-alueelle!

Tarjolla paljon kaivattua hernesoppaa 
soppatykki mestarin tykistä.

Mahdollisesti myös muita Liike Nyt 
eduskuntavaaliehdokkaita mukana.

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

9999--..

LAMINAATTI GOODIY NAUVO LAMINAATTI GOODIY NAUVO 
H2709 8MM KL32 TAMMI 1,99M²H2709 8MM KL32 TAMMI 1,99M²

CELLO SERRA REMONTTIMAALI PUOLIHIM-CELLO SERRA REMONTTIMAALI PUOLIHIM-
MEÄ 2,7L PM1 VALKOINEN SÄVYTETTÄVISSÄMEÄ 2,7L PM1 VALKOINEN SÄVYTETTÄVISSÄ

 / m / m22

+sävytys+sävytys

Goodiy Nauvo -laminaatti on luon-Goodiy Nauvo -laminaatti on luon-
nollisen vaalean sävyinen, aidon nollisen vaalean sävyinen, aidon 
tammipuun oloinen lankkukuosinen tammipuun oloinen lankkukuosinen 
8 mm paksu laminaatti.8 mm paksu laminaatti.

Cello Serra on kestävä ja ympäris-Cello Serra on kestävä ja ympäris-
töystävällinen puolihimmeä remont-töystävällinen puolihimmeä remont-
timaali. Se soveltuu pinnoille, joilta timaali. Se soveltuu pinnoille, joilta 
vaaditaan kulutuksenkestoa, kuten vaaditaan kulutuksenkestoa, kuten 
eteiseen ja keittiöön. Maalipinta eteiseen ja keittiöön. Maalipinta 
kestää hyvin puhdistusta. Valkoinen, kestää hyvin puhdistusta. Valkoinen, 
sävytettävissä.sävytettävissä.
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TERVETULOA JUTTELEMAAN! 

PERUSSUOMALAISTEN
2. VARAPUHEENJOHTAJA

Mauri 
Peltokangas

LAUANTAINA 25.2.

klo 13.15-14.00
TAIVALKOSKELLA

Torilla, Kirkkotie
 

klo 15.15-16.15
PUDASJÄRVELLÄ

S-marketilla, Kauppatie 8

TUOTEKEHITYS-
PIZZOJEN 

MYYNTIPÄIVÄ
tiistaina 28.2.2023 

klo 8–15.00
HUOM. 

korkeintaan kolme 
henkilöä sisään 
kerrallaan, vain 

korttimaksu.

Apetit Ruoka Oy

TAIVALKOSKI:
ke 22.3 klo 19.00 Heikki Luokkanen, Inget
to 23.3. 

klo 12-13.30 Jokijärven kylätalo
klo 14-15.30 Tyrävaaran kyläkauppa

pe 24.3.
klo 17.00 -18.30 Jalavan kauppa
klo 19.00 Finn Jann Husky, Raappanansuo

PUDASJÄRVI:
la 25.2 Kauppatie 3 klo 12.00 
su 26.2.

klo 11.00 Hirvaskosken Kartano
klo 12.30 Kurenalus K-Market
klo 16.00 Livon kylätalo
klo 18.30 Sarakylän koulu
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 26.2. kello 10. 
Johansson, Liikanen, Niemelä. 
Tuhkakeskiviikon iltakirkko seurakuntakodilla 22.2. kel-
lo 19. Liikanen, Piirainen, Vox Margarita. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 1.3. kello 13 seurakuntako-
dissa.
Raamattupiiri ke 22.2. kello 18 seurakuntakodilla. HUOM: 
ke 1.3. ei raamattupiiriä.
Yhteisvastuukeräys 2023. Pe 3.3. lipaskeräys keskustan 
kauppojen ja liikenneasemien ovilla. Ilmoittaudu lipaske-
rääjäksi tunnin vuoroon (0400 866 480/Marko).
Ystävänkammari ensi viikon to 2.3. kello 12.00 seurakun-
takodilla.
Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 9.30–12.00 
seurakuntakodilla.
Iltakahvila Rönö pe 24.2. kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa. Tästä iltakahvilasta rippikoululaiset saavat rip-
pikoulukorttiin tapahtumamerkinnän.
Perhekerhoa EI ole ke 22.2. Seuraava perhekerho ke 1.3. 
kello 10–12.30 seurakuntakodilla.
Iltaperhekerho ma 27.2. kello 17.30–19.30 seurakuntako-
dilla.
Lapsiparkki pe 24.2. ja 3.3. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480.
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 8823 100.  
Siionin virsiseurat pe 24.2. kello 18 Tuulikki Tihisellä, Pel-
totie 1.
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 26.2. kello 16.
Haudatut: Lilja Emilia Repola 91 v., Veikko Tapio Granlund 
63 v., Leena Maarit Heikkinen 57 v., tyttövauva Kummala.

Ensimmäisen paastonajan sun-
nuntain keskeinen aihe on ker-
tomus Jeesuksen kiusaamises-
ta autiomaassa. Tuolloin Jeesus 
joutui Paholaisen kiusattavak-
si. Paholainen pyrki siihen, 
että Jeesus luopuisi tehtäväs-
tään ja kutsumuksestaan maa-
ilman vapahtajana. Jeesus kui-
tenkin voitti kiusaukset. Silloin 
Paholainen jätti Jeesuksen rau-
haan, mutta ei kuitenkaan lo-
pullisesti. Myöhemmin Paho-
lainen uudisti kiusauksensa 
aina sopivan tilaisuuden tullen. 
Kaikkein voimakkaimmat kiu-
saukset Jeesus kohtasi rukoil-
lessaan yksin Getsemanessa 
ennen ristiinnaulitsemistaan.

Raamatun alkulehdillä on 
kuvaus kiusauksesta. Paratii-
sissa kasvoi puu, josta Juma-
la oli kieltänyt ihmistä; siitä 
kyseisestä puusta hedelmiä ei 
saanut syödä. Kaikista muis-
ta puista sai hedelmiä vapaas-
ti ottaa ja niitä nauttia. Mutta 
juuri se yksi puu houkutteli. Ja 

nainen söi ja antoi miehensä-
kin syödä. 

Kiusaus voidaan määritellä 
viettelykseksi, houkutukseksi 
tai mielihaluksi yleensä jotakin 
kiellettyä tai sopimatonta koh-
taan. Tai kenties kiusaus voi 
kohdistua siihen, että kuvit-
telemme itse tietävämme par-
haiten sen, mitä elämässämme 
tarvitsemme.  Kiusaaja tekee 
kaikkensa, että me emme us-
koisi Jumalan sanan lupauk-
siin. Kun kiusaaja huomaa, että 
Jumala sana tekee työtään sy-
dämessämme ja synnyttää us-
koa, se yrittää saada meidätkin 
uskomaan sellaista, mitä Juma-
la ei ole käskenyt uskoa. ”Kiu-
saaja on valehtelija ja valheen 
isä.” (Joh.8:44). 

Kiusaaja ei jätä rauhaan ke-
tään nykypäivänkään ihmistä. 
Tämän raamatunkohdan äärel-
lä miettii, mitä ovatkaan tämän 
päivän kiusaukset, joita koh-
taamme omassa arjessamme. 
Kiusaus on siis jotain sellais-

ta, joka houkuttelee. Kiusaus 
ja siihen myöntyminen johtaa 
helposti itsekkyyteen ja oman 
edun tavoitteluun. Se houkut-
telee meitä syntiin ja myös rak-
kaudettomuuteen lähimmäis-
tämme kohtaan. Seurauksena 
ja vaarana on, että tuolloin ri-
komme Jumalan antamat käs-
kyt. Kiusauksia kohdatessam-
me olemme valintatilanteessa, 
ikään kuin tienhaarassa. Juma-
lan on antanut meille sisim-
päämme omantunnon äänen, 
joka ohjaa erottamaan oikean 
ja väärän. Oikea valinta on Ju-
malan mielen mukainen ja vie 
oikealle tielle. Väärä valinta 
vie kauemmas Jumalasta. Jos 
myönnymme kiusaajan hou-
kutuksiin ja teemme väärän 
valinnan, omatunto alkaa kol-
kutella ja kehottaa korjaamaan 
asian. 

Koettelemukset ja kiusauk-
set ovat aina läsnä. ”Autuas se, 
joka koettelemuksessa kestää. 
Sen kestettyään hän on saa-

va voitonseppeleeksi elämän. 
Jumala on sen luvannut niil-
le, jotka häntä rakastavat. Äl-
köön kukaan kiusauksiin jou-
duttuaan ajatelko, että kiusaus 
tulee Jumalalta. Jumala ei ole 
pahan kiusattavissa, eikä hän 
itse kiusaa ketään. Jokaista 
kiusaa hänen oma himonsa; 
se häntä vetää ja houkuttelee. 
Ja sitten himo tulee raskaak-
si ja synnyttää synnin, ja kun 
synti on kasvanut täyteen mit-
taan, se synnyttää kuoleman.” 
(Jaak.1:12-15).

Kaikissa kiusauksissa ja 
houkutuksissa meidän turvam-
me on Kristus, joka oli kaikes-
sa kiusattu, mutta kuitenkin il-
man syntiä. Vaikka kiusaukset 
eivät tule jättämään meitä rau-
haan, on apumme kiusauksia-
kin suurempi. Hän on Kristus, 
kiusausten voittaja.

Kyllikki 
Syrjäpalo

Kristus, kiusausten voittaja

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

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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakas veljemme

Veikko Tapio 
GRANLUND
s. 6.2.1959 Pudasjärvellä
k.14.1.2023 Ranualla

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla lapsuutensa maisemiin,
vehreän metsän ja kultaisen syksyn maahan.
Siellä laulavat toisenlaiset linnut.
(Mukaeltu Sirkka Turkan runosta)

Veikkoa rakkaudella kaivaten

Lempi ja Ykä perh.
Salli ja Pertti perh.
Anja ja Esa perh.
Teppo ja Mirja perh.
Margit ja Sakari perh.
Ismo ja Soili perh.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 
18.2.2023 Sarakylän kappelissa. 

Lämmin kiitos osanotosta suuressa surussamme.

Kiitämme Osanotosta 
lähisukulaisia, tuttavia ja 

Kurenkartanon henkilökuntaa.

Maria KOSAMON
Omaiset

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön hallitus 
kokoontui perjantaina 3.2. 
Vuoden 2023 kunnallisjär-
jestön viestintävastavak-
si valittiin Henna Tolonen, 
jäsenvastaavaksi Janne Ma-
java, vaalipäälliköksi Mart-
ti Räisänen, verkkovastaa-

vaksi Olga Oinas-Panuma, 
koulutusvastaavaksi Jorma 
Kouva, yrittäjävastaavaksi 
Vesa Riekki ja taloudenhoi-
tajaksi Jouni Piri. 

Aiemmin syyskoko-
uksessa oli valittu uudek-
si puheenjohtajaksi Jouni 
Vengasaho, varapuheen-

johtajaksi Jorma Kouva ja 
sihteeriksi Henna Tolonen. 

Olga Oinas-Panuman 
vaalikampanja on lähtenyt 
käyntiin hyvin. Tarkoituk-
sena on kiertää kaikki kylät 
ja saada vielä uusia kohtaa-
misia. Virallinen vaalikam-
panjan avaus oli Oulun 

kauppatorilla lauantaina 
18.2. jolloin siellä oli mm. il-
maista poroajelua, lättyjä ja 
kasvomaalausta lapsille.

Henna Tolonen 

Kunnallisjärjestöllä järjestäytymiskokous

Liike Nyt kasvaa Koillismaalla
Liike Nyt eduskuntavaalieh-
dokkaat pudasjärvinen Kai-
su Heikkinen, oululainen 
Jussi Arponen ja Suomussal-
men Näljängästä saapunut 
Verneri Lindholm olivat ää-
nestäjien tavattavissa ja tar-
josivat grillimakkaraa lauan-
taina 11.2. K-Supermarketin 
edustalla. Pudasjärvelle he 
saapuivat Taivalkoskelta, 
jossa oli pureva pakkanen. 
Pudasjärvellä puolen päi-
vän aikaan oli jo ilma selväs-
ti lauhtunut ja aurinkokin 
näyttäytyi. 

Ehdokkaiden mukaan 
molemmilla paikkakunnil-
la tuli selväksi kansalaisten 
huoli tulevasta ja iloitsivat 
uuden puolueen esiintuloa 
Koillismaallekin. Vierailijoi-
ta jututettiin tasaisena virta-
na ja Pudasjärvellä oli jopa 

makkara- ja juttujonoa. Maa-
ilmaa parannettiin yli puo-
luerajojen. Puheen aiheina 
oli myös pienen puolueen 

kasvu ja poliittinen vaikutus 
tulevaisuudessa. 

-Liike Nyt kasvaa ja ää-
nestämällä voi vaikuttaa 

kasvun nousuun, vetosivat 
ehdokkaat. HT

Liike Nyt kansanedustajaehdokkaat keskellä Verneri Lindholm, Kaisu Heikkinen ja Jussi Arpo-
nen. Heidän takanaan grillimestarina toiminut Antti Salonurmi Oulusta.
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Senior Shop tulee luoksesi
Pudasjärvisillä oli mahdol-
lisuus käydä vaateostok-
silla entisen kirjakaupan 
tiloissa 6.-7.2. Senior Shop-
myyjä Outi Juutilainen 
on kotoisin Pudasjärvel-
tä ja jonka vuoksi hänellä 
on aina ilo palvella asiak-
kaita entisessä kotikunnas-
sa. Senior Shop on liik-
kuva vaatekauppa, jonka 
tuotteet soveltuvat kaiken-
ikäisille ihmisille. Suomen 
suurimman liikkuvan vaa-
tekaupan voi tilata vaikka 
yhdistysten tapahtumapäi-
viin tai senioritaloihin. Se-
nior Shopin ideana on tuo-
da vaatekauppa asiakkaan 
luo. Myyntipäivän yhtey-
teen on mahdollista saada 
myös näyttävän muotinäy-
töksen yhdessä järjestävän 
tahon kanssa. Outi kertoi, 
että yli tuhannen artikke-
lin valikoima kattaa vaat-
teet alusasuista päällystak-
keihin ja hattuihin. Aina on 
mukana vaatteita miehil-
le S-koosta aina viisi kertaa 
XL:n ja naisten valikoimis-
ta löytyy koot 36-56. Seni-
or Shopin vaatemallistoil-
le on ominaista tuotteiden 
laadukkuus, helppohoitoi-
suus, hyvä istuvuus sekä 
klassisen moderni tyyli.

Outi on ahkerasti 
tienpäällä 
Senior Shop on alun perin 

ruotsalainen franchising-
ketju, jolla on Pohjoismais-
sa noin 40 franchising-yrit-
täjää. Toiminta pyörähti 
käyntiin noin 30 vuotta sit-
ten. Suomessa Senior Shop-
yrittäjiä toimii kahdeksalla 
eri alueella. Outin alue kä-
sittää Oulun seudun, Koil-
lismaan, Ylä-Kainuun ja 
Länsi-Lapin. Outi lähtee 
keikoille Oulusta käsin. Ki-
lometrejä kertyy kauden 
aikana noin 70-90 keikas-
ta runsaasti. Hän on toi-
minut franchising-yrittäjä-

Myyntityönsä motiiviksi Outi Juutilainen sanoi tykkäävänsä 
asiakaspalvelusta vaatteiden parissa, jossa saa kohdata kai-
ken ikäisiä ihmisiä.

Miehille löytyy muun muassa reisitaskuhousuja, stretch-farkkuja, suoria- ja olohousuja sekä 
monenlaisia neuleita, puseroita ja toppaliivejä. Mallistoista löytyy myös isoja kokoja niin nai-
sille kuin miehille.

nä viisi vuotta. Hän kertoi, 
että kevään ja kesän mallis-
tojen ja uutuuksien myyn-
ti alkaa aina 1.3. ja syys- ja 
talvimallisto tulee myyn-
tiin 1.9. Senior Shopin vaa-
temallistoille on ominais-
ta tuotteiden laadukkuus, 
helppohoitoisuus, hyvä is-
tuvuus sekä klassisen mo-
derni tyyli. Vaatteet tulevat 
johtavilta tavarantoimitta-
jilta Ruotsista, Tanskasta, 
Saksasta ja Itävallasta, jotka 
täyttävät Senior Shopin laa-
tuvaatimukset.

Pudasjärvellä  
on paljon tuttuja 
asiakkaita
- Tänään oli vähän rauhal-
lisempaa iltapäivästä. Eilen 
kävi asiakkaita koko ajan 
tasaisesti. Vasta neljältä 
pääsin syömään. Nyt meni 
paljon talvisia stretch- ja 
olohousuja. Omaiset käyvät 
ostamassa näitä lämpimiä 
housuja vanhemmilleen 
hoivakoteihin. Trikoopu-
serot ovat kaiken ikäisil-

le ihmisille käteviä käyttää, 
koska ne ovat elastisia pu-
ettaessa, eivätkä pesussa 
mene miksikään. 

- Olen Pudasjärveltä ko-
toisin, niin asiakkaissa on 
paljon tuttuja. Nyt järjestin 
kaksipäiväiset myyntipäi-
vät. Kivasti on käynyt asi-
akkaita. Maaliskuun alusta 
lähtien on esillä kesäkau-
den uutuudet. Suomen Se-
nior Shop-yrittäjät pitävät 
viikolla 12 pop-up-myyn-
tipäiviä ympäri Suomea. 

Minä valitsin Pudasjärven, 
joten olen täällä silloin maa-
nantaista lauantaihin. 

Outin seuraava myyn-
tipaikka odotti Pudasjär-
ven jälkeen Kuivaniemellä. 
Maaliskuussa hän kiertää 
hoivakoteja, palvelukes-
kuksia ja erilaisia ikäihmis-
ten yhdistyksiä. Pakkaa-
mista ja esille laittamista 
riittää.

Ape Nieminen

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 23.-26.2.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 22.2. 
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Lohkoperunoita (G, L)
Liha-pekonimallaspulla (L)
Paprikainen broilerikastike 
(G, L)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 23.2. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Broilerikiusaus (L, G)
Savujuusto possukastike (G, L)

Maanantai 27.2.
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Rosmariini perunoita (G, L)
Sipulinen lihamureke (L, G)
Savulohikiusaus (L, G)

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

Tiistai 28.2.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Metsäsienikastikeessa  
porsaan ulkofilepihvejä (G, L)
Broileripekonipaistos (L)

Lauantai 25.2. 
Lohikeitto (L, G)

Perjantai 24.2. 
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Valkosipulikermaperunoita (G, L)
Naudan hapanimeläkastike
Kaalikääryleitä

PALVELUSTA

Kahvi-
pisteeltämme 

pullakahvit 
maanantaista 

lauantaihin 
1,99€

Nappaa 
mukaan päivän 
keitto tai nauti 
paikan päällä! 
3,95€/annos!

SUOMI

Ruokamestarin
KUUMA  
GRILLIBROILERI
Raakapaino n. 1,3 kg

699
KPL Voimassa TO-LA 23.-25.2.

ERÄ

TUORE SUOMALAINEN 
SIIKA
Kasvatettu, Ahvenanmaa, Suomi

1895
KG SUOMI

SUOMI

PALVELUSTA

TULPPAANI
15 kpl, värimix  
Suomi

790
NIPPU

Kevään tuntua –  
kotiin kukilla

Meriläisen
MÖRKÖSÄMPYLÄ
400 g

199
PSS

379
PKT

Valio

VOI
500 g (7,58/kg)  
Normaalisuolainen 
Rajoitus 2 pkt/talous

Ilman Plussa-korttia 
4,75 pkt (9,50/kg)

-20 %
Plussa-etu

-14 %
Plussa-etu299

PKT

HK

SININEN  
LENKKIMAKKARAT
500-580 g (5,16-5,98/kg)

Ilman Plussa-korttia/utan Plussa-kort  
3,49 pkt (6,02-6,98/kg)

Atria

HIILLOS  
GRILLIMAKKARAT  
tai MAKKARAPIHVI
320-400 g (4,98-6,22/kg)

199
PKT

Ilman Plussa-korttia 2,65 pkt (6,63-8,28/kg)

-24 %
Plussa-etu

2.-

Arla

KALINKA  
JOGURTIT
150 g (3,33/kg)

Ilman Plussa-korttia  
0,62 prk (4,13/kg)

-19 %
Plussa-etu4

PRK

1.-KPL

Jättis, Daim tai Marabou

TUUTIT
88-103 g (9,71-11,36/kg) 
Rajoitus 10 kpl/talous

Ilman Plussa-korttia 
2,49 kpl (19,15-28,30/kg) 

-59 %
Plussa-etu

Coca-Cola Zero Sugar,  
Fanta sokeriton tai Sprite sokeriton

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l (1,06/l)  sis. pantin 0,40 
Fanta Vadelma sokeriton 
Vain K-Kaupoista

Ilman Plussa-korttia 2,59-2,85 pl (1,46-1,63/l) sis. pantin 0,40

-27-35 %
Plussa-etu199

PL
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 14.2. 
Hulhavanahon asemakaava-
luonnos oli ollut nähtävillä. 
Kaavaluonnoksesta annet-
tiin viisi lausuntoa ja kaksi 
mielipidettä. Lausuntojen ja 
mielipiteiden pohjalta kaa-
van laatija oli valmistanut 
kaavaehdotuksen. Kortte-
li 42 on kokonaan melualu-
een ulkopuolella, uusi katu 
on nimetty Luppolomanku-
jaksi ja tonttien rakennusoi-
keudeksi muutetaan 120 ne-
liömetriä, kuten muillakin 
lähialueen pienillä RA-ton-
teilla. Asemakaavaselostuk-
seen on tehty tarkennuksia. 
Hallitus hyväksyi laaditun 
kaavaehdotuksen ja asetti 
kaavaehdotuksen nähtävil-
le ja pyytää siitä tarvittavat 
lausunnot.

Hallintojohtaja, 
rakennustarkas-
taja, maankäyttö-
päällikkö
Kaupunginhallitus vahvis-
ti Henri Pätsin hallintojohta-
jan virkaan. Hän on aloitta-
nut työt vuoden alusta. 

Johtava rakennustarkas-
taja Markus Luukkonen on 
tammikuun alussa päivä-
tyllä kirjeellä irtisanoutu-
nut virastaan. Pudasjärven 
kaupungilla on kaksi raken-
nustarkastajaa. jotka hoita-
vat erillisellä sopimuksella 
myös Taivalkosken kunnan 
rakennustarkastuksen vi-
ranomaistehtävät.

Päätettiin julistaa johta-
van rakennustarkastajan vi-
ran haettavaksi vakituisena 
virkasuhteena.

Hallitus päätti haastatte-
lutyöryhmän yksimielisen 
esityksen mukaisesti vali-
ta maankäyttöpäällikön vir-
kaan Kai Takkusen koko-
naisvertailun perusteella 
soveltuvimpana hakijana. 

Seija Turpeinen on pyytä-
nyt eroa Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy:n ja Oulunkaaren 
Työterveys Oy:n hallituk-
sesta eläkkeelle jäämisen ta-
kia. Oulunkaaren työterveys 
Oy:n hallitukseen esitettiin 
Tomi Timonen, varalle Outi 

Nivakoski. Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n hallituk-
seen edustaja esitetään seu-
raavassa kokouksessa. 

Tilakauppa posti 
ja teletalo tontilla
Kaupunki on ostanut etuos-
tomenettelyllä Toritie 2:ssa 
sijaitsevan Posti-Tele-kiin-
teistön, jonka tontti muo-
dostuu useasta eri tilasta. 
Tontilla on myös kauppaan 
kuulumaton noin 130 neli-
ön suuruinen määräala tilas-
ta Sivakkasaari, jonka omis-
taa Asunto Oy Pudasjärven 
Paiste. Etuostoa valmistel-
taessa myyjällä ei ollut tie-
toa määräalan olemassa-
olosta. Kiinteistön käyttö 
ilman määräalan hallintaoi-
keutta on mahdotonta. Pää-
tettiin ostaa määräala tilas-
ta Sivakkasaari 4100 euron 
kauppahinnalla ja muuten 
kauppakirjassa tarkemmin 
määritellyin ehdoin.

Kiinteistövero- 
selvityksen  
tekeminen
FCG Oy on jättänyt Pu-
dasjärven kaupungil-
le tarjouksen kiinteistöve-
roselvityksen maasto- ja 
tietotyöpilotin toteuttami-
sesta. Tässä selvityksen vai-
heessa 2. toteutetaan kiin-
teistöverotarkastuksia 
paikan päällä kohteissa. Tar-
kastuksia kohdennetaan en-
nalta rajatulle alueelle, jol-
la on aikaisemmin tehdyn 
kiinteistöveroanalyysin pe-
rusteella tunnistettu olevan 
eniten selvitettäviä kohtei-
ta. Kaupunki tukee selvitys-
työn tekemistä. Kaupungin-
hallitus päätti käynnistää 
kiinteistöveroselvityksen 
maasto- ja tietotyöpilotin to-
teuttamisen FCG Oy:n kans-
sa ja hyväksyi FCG Oy:n tar-
jouksen työn suorittamisesta 
hintaan 31 300 euroa.

Lentopaikan  
sähköliittymän 
hankinta
Tekniset ja ympäristöpalve-
lut on suorittanut Pudasjär-

ven lentopaikalla rakenta-
mistoimia Suviseurojen 2024 
järjestämistä varten. Raken-
tamistoimet ovat perustu-
neet kaupungin ja Suomen 
Rauhanyhdistysten kesku-
syhdistyksen Ry:n väliseen 
yhteistyösopimukseen. Or-
ganisaatioiden välillä on 
neuvoteltu viimeisten toteu-
tettavien töiden toteutus- ja 
kustannusvastuusta. Tapah-
tuman vaatima sähköntarve 
on osoittautunut haastavak-
si toteuttaa kustannustehok-
kaasti ja toimintavarmasti 
muilla vaihtoehtoisilla kei-
noilla, kuin pysyvällä säh-
köliittymällä. Päätettiin 
hyväksyä Caruna Oy:n liit-
tymissopimuksen hankin-
ta liittymismaksulla 105 000 
euroa. 

Tuulivoiman  
yleiskaava-asiaa 
Tuulivoimarakentamista oh-
jaava yleiskaava laaditaan 
pääasiallisesti yksityisen 
edun vaatimana ja tuuli-
voimahankkeeseen ryhty-
vän taikka maanomistajan 
tai haltijan aloitteesta. Kunta 
voi periä yleiskaavan laati-
misesta aiheutuneet kustan-
nukset kokonaan tai osaksi. 
Kunta hyväksyy kaava-alue-
kohtaisesti perittävän mak-
sun periaatteet ja maksun 
perimistavan sekä -ajan. 
Päätettiin maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisen mak-
sun perusteet, perimistapa 
ja -aika.

Syötteen vesi-
huoltolaitoksen 
taksat
Tekniset ja ympäristöpalve-
lut on teetättänyt Syötteen 
vesihuoltolaitoksen talous-
tilanteen ja taksarakenteen 
tarkastelun. Tarkastelun on 
toteuttanut Vesi-Hox Oy. 
Toimeksiantoon sisältyi ny-
kyisen taloustilanteen tar-
kastelu, taloustilanteen tar-
kastelu pitkällä aikavälillä 
sekä toimenpidesuosituk-
set tilanteen uudistamisek-
si. Tarkasteluraportti on 
valmistunut tammikuun 
puolivälissä. Hallintosään-

nön mukaan kaupungin-
hallitus päättää tarkemmin 
maksujen perusteista ja eu-
romääristä. Hallitus voi siir-
tää maksuista päättämiseen 
liittyvää toimivaltaansa alai-
selleen viranomaiselle. Näin 
päätettiin valtuuttaa tek-
ninen johtaja päättämään 
taksarakenteen hinnan-
muutokset periaatteiden ja 
aikataulun mukaisesti.

Koululaisten- ja 
nuorten kesätyö
Kaupunki on kilpailutta-
nut koululaisten- ja nuorten 
kesätyökampanjan vuonna 
2023 järjestämisen ja toteut-
tamisen. Tarjouskilpailul-
la on pyritty löytämään toi-
miva, kustannustehokas ja 
nuoria aktivoiva tapa hoi-
taa kesätyökampanja. Kau-
punki tukee jokaisen nuoren 
työllistymistä maksamal-
la 50 euroa yhdistykselle tai 
yritykselle/2 viikon työsuh-
de. Kaikille pudasjärveläisil-
le nuorille jaetaan 50 euron 
kesätyöseteli yhteistyös-
sä oppilaitosten ja 4H –yh-
distyksen kanssa. Nuori saa 
bruttopalkkaa 2 viikon työn-
jaksolta (60 h) vähintään 390 
euroa. Määräaikaan men-
nessä tarjouksensa jätti Pu-
dasjärven 4H -yhdistys. Li-
säksi 4H tarjoaa Ajokortti 
työelämään -koulutuksen 
syyskuussa 2023 kaikille Pu-
dasjärven viidelle 9.-luokal-
le, eli 99 oppilaalle.

Ryhmätyöllistämisen 
mallia on toteutettu vuodes-
ta 2017 alkaen. Kaupungin 
työllisyyspalvelujen tavoit-
teena on jatkaa ryhmätyöl-
listämisen tukemista. Tuen 
tarkoituksena on mahdol-
listaa yhdistystoimijalle oh-
jausresurssi ryhmämäisel-
le työllistämiselle. Hallitus 
päätti, että vuonna 2023 ryh-
mätyöllistämisen tukeen 
käytetään enintään 100 000 
euroa. 

Kaupungin kehittämi-
sen vauhdittamiseksi ja mm. 
EU-hankkeiden hyödyntä-
miseksi ja toteuttamiseksi 
perustettiin vuonna 1996 ke-
hittämisrahasto, johon siir-

retään vuosittain valtuus-
ton päätöksellä tarvittava 
pääoma. Rahaston pääoma 
31.12.2021 oli 4 154 590 eu-
roa. Kehittämisrahaston tar-
koituksena on turvata ja 
edistää Pudasjärven kau-
pungin alueellista kehitystä 
sekä turvata, edistää ja vah-
vistaa elinkeinoelämän ke-
hittymistä ja siihen liittyviä 
kehittämishankkeita. Hal-
litus päätti käyttää vuoden 
2022 tilinpäätöksessä kehit-
tämisrahaston varoja yh-
teensä 292 570 euroa. Päätös 
saatetaan valtuustolle tie-
doksi vuoden 2022 tilinpää-
töksen yhteydessä.

Syötteen  
osayleiskaavaa 
muutetaan
Syötteen osayleiskaava on 
kaksiosainen, ensimmäi-
nen yleiskaava on hyväksyt-
ty oikeusvaikutuksettomana 
vuonna 1990. Toinen, oike-
usvaikutteinen osayleiskaa-
va, on hyväksytty vuonna 
2009. Erona näiden kahden 
yleiskaavamuodon välillä 
on, että oikeusvaikutukseton 
yleiskaava ei ole sitova, vaan 
se on lähinnä kehittämispo-
liittinen ja strateginen suun-
nitelma. Oikeusvaikutteinen 
osayleiskaava on uudista-
misen tarpeessa. Keskeinen 
osa Iso-Syötteen ympäris-
tössä on loma-asuntoaluei-
den osalta rakentunut lähes 
kokonaan. Toteutumattomi-
en asemakaavoitettujen alu-
eiden käyttötarkoituksia on 
syytä tarkistaa. Uusia alu-
eita tarvitaan rakentamisen 
piiriin. Hallitus päätti ryh-
tyä muuttamaan ja tarvitta-
essa laajentamaan Syötteen 
oikeusvaikutteista osayleis-
kaavaa. Osayleiskaavan laa-
tijaksi valittiin tarjouskilpai-
lun perusteella Sweco Infra 
& Rail Oy:n 66 000 eurolla.

Nivankankaan  
asemakaavan  
hyväksyminen
Kaupunginvaltuustolle pää-
tettiin esittää Nivankan-
kaan asemakaavan ja siihen 

liittyvän rakentamistapa-
ohjeen hyväksymistä. Alu-
eesta tavoitellaan vehreää, 
viihtyisää ja vetovoimais-
ta asuinaluetta, jossa raken-
nuspaikat ovat tavallista 
suurempia. Suuret raken-
nuspaikat mahdollistavat 
asukkaille omaehtoisen elä-
misen tilaa vaativien harras-
tusten tai työtilojen äärellä, 
kylämäisessä ympäristös-
sä. Vaihtoehtoisesti suuren 
tontin voi hallinnanjakoso-
pimuksella jakaa kahdelle 
erilliselle asuinrakennuksel-
le. Nivankankaan rakenta-
mistapaohje täydentää ase-
makaavaa.

Vuoden 2022  
tilinpäätös  
alijäämäinen
Tämänhetkisen arvion mu-
kaan vuoden 2022 tilinpää-
tös painunee noin puoli 
miljoonaa euroa alijäämäi-
seksi. Valtuuston myön-
tämien lisämäärärahojen 
jälkeen tekninen ja sivistys-
toimiala ovat ylittämässä ta-
lousarvion, sosiaali- ja ter-
veyspalvelut alittamassa ja 
verotulot ylittämässä talous-
arvion. Hallitus merkitsi 
asian tiedokseen. Hallinto-
säännön mukaan toiminta-
aluejohtajat päättävät toi-
minta-alueen talousarvion 
täytäntöönpanosta kaupun-
ginhallituksen talousarvi-
on täytäntöönpano-ohjeiden 
mukaisesti ja laativat käyttö-
suunnitelman. Hallitus hy-
väksyi käyttösuunnitelman 
vuodelle 2023.

Yhteistoimintamenet-
telyn neuvottelutulos hy-
väksyttiin Puikkarin hen-
kilökunnan siirtymisestä 
remontin ajaksi kaupungin 
organisaation sisällä muihin 
tehtäviin tai toisiin toimipis-
teisiin, koska ovat estyneet 
hoitamaan työtehtäviään 
toimipisteessä ilmanvaihto-
remontin aikana. 

PUDASjärveläinen lehti

Hulhavanahon kaavaehdotus nähtäville

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI  
tai  soita 020 760 8649 (mpm/pvm)

Pudasjärven Silmäasemalta saat kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut  
ja pääset myös silmälääkärin vastaanotolle ja tutkimuksiin helposti ja nopeasti.  
Me autamme sinua löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivat näkemisen ratkaisut.  
Nähdään myymälässä!

TARVETTA 
SILMÄLÄÄKÄRIKÄYNNILLE?

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1

Meillä pääset
nopeasti

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

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 23.-24.2. LAUANTAINA 25.2. MA-TI 27.-28.2. KESKIVIIKKONA 1.3.

KESKIVIIKKO-TIISTAINA 22.-28.2.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

AVAIMENTEKO JA LUKKOTARVIKKEET

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-

Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

Ledcore Ledcore 
ladattava ladattava 
OTSA-OTSA-
LAMPPULAMPPU
800 lumen800 lumen

Dropper Dropper 
LUMEN-LUMEN-
PUDOTIN PUDOTIN 

19199090

129,-129,-

1591590000

Tarmo  Tarmo  
LUMENPUDOITIN LUMENPUDOITIN 
LIUKUMATOLLALIUKUMATOLLA
Tarmo Lumenpudotin Tarmo Lumenpudotin 
liukumatolla on kätevä liukumatolla on kätevä 
lumityökalu lumenpu-lumityökalu lumenpu-
dotukseen katoilta ja dotukseen katoilta ja 
katoksien päältä. Varsi katoksien päältä. Varsi 
koostuu kolmesta alumii-koostuu kolmesta alumii-
niputkesta ja on pituudel-niputkesta ja on pituudel-
taan 5,14m.taan 5,14m.

59599595

Fiskars snow shovel   Fiskars snow shovel   
LUMILAPIOLUMILAPIO

29299595

889595

229999

339999

669595

117979
pkt

119999
kgkg779595

pkt

669595

kgkg

pkt

pkt

009999
kg

prkprk

449999
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous

779595
kgkg

999595
kgkg

779595
kg

11119595
kg

669595
kg

115959
ras

kpl225050
pktpkt

114949
pss

kgkg 669999
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

225050
psspss

2 pkt/talous

999595 559999
kg 339999

pktkg119999
pktpkt

59590000 1121120000 79799090

24249090 39399090 52529090

25259090 44449090 44449090

31319090 21219090 24249090

39399090

69699090

2 pkt/talous

99999090

19199595

2 kalaa/talous

15159090

2 kpl

2 pss
AtriaAtria
KEITTO-KEITTO-
KINKKU- KINKKU- 
LEIKELEIKE
350 g350 g

IrtoIrto
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

AtriaAtria
GOTLER-GOTLER-
MAKKARAMAKKARA
TANKOTANKO
1 kg1 kg

PorsaanPorsaan
KYLJYKSET KYLJYKSET 

Lasten Lasten 
KUOMATKUOMAT
Koot: 22-35Koot: 22-35

SuomalainenSuomalainen
KERÄ-KERÄ-
KAALIKAALI

FazerFazer
RUIS-RUIS-
PUIKULATPUIKULAT
6 kpl/330 g6 kpl/330 g

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g

Atria PorsaanAtria Porsaan
SISÄFILEE SISÄFILEE 
n. 500 g n. 500 g 
pehmeän pehmeän 
pippurinenpippurinen

Tuore porsaanTuore porsaan
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA FindusFindus

ALASKAN-ALASKAN-
SEITISEITI
400 g400 g

AtriaAtria
METSÄS-METSÄS-
TÄJÄN- TÄJÄN- 
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

KIIVIKIIVI
500 g500 g
rasiarasia

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

Atria PorsaanAtria Porsaan
KASSLERKASSLER
n. 2,5 kg/kpln. 2,5 kg/kpl

669595

PorsaanPorsaan
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

MöllerinMöllerin
TUPLATUPLA

100 kpl100 kpl

Mummon Mummon 
Aidot poimuAidot poimu
RANSKAN-RANSKAN-
PERUNATPERUNAT
450 g450 g

TuoreTuore
MUIKKUMUIKKU
säävaraussäävaraus

Tuore Tuore 
KotimainenKotimainen
KIRJOLOHIKIRJOLOHI

AtriaAtria
HIILLOSHIILLOS
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

336969
pktpkt

Atria kananAtria kanan
MINUUTTI-MINUUTTI-

FILEETFILEET
230-280 g230-280 g

114949
pktpkt

HKHK
UUNILENKKIUUNILENKKI

400 g400 g

229999
pktpkt

SnellmanSnellman
TOSI MUREATOSI MUREA

KEITTO-, PALVI- KEITTO-, PALVI- taitai  
KORPPUKINKKUKORPPUKINKKU

200 g200 g

117979
psspss

OolanninOolannin
UUNIRAPEATUUNIRAPEAT

RANSKALAISETRANSKALAISET
500 g500 g

119999
prkprk

PfannerPfanner
VITAMINOIDUT VITAMINOIDUT 

MEHUJUOMAT MEHUJUOMAT 2 l2 l

TopManTopMan
naistennaisten
TALVI-TALVI-
NILKKURINILKKURI
Koot: 36-41Koot: 36-41

StrollersStrollers
aikuistenaikuisten
NASTA-NASTA-
NILKKURITNILKKURIT
Koot: 36-46Koot: 36-46

True NorthTrue North
lastenlasten
FLEECEFLEECE
TAKKITAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

True NorthTrue North
miestenmiesten
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True NorthTrue North
naistennaisten
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

Brandless Brandless 
lastenlasten
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

WoodstockWoodstock
FLANELLITAKKIFLANELLITAKKI
tikkivuorellatikkivuorella
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

BrandtexBrandtex
naistennaisten
TOPPALIIVITOPPALIIVI
Koot: 36-52Koot: 36-52

BrandlessBrandless
lastenlasten
FLEECEHOUSUTFLEECEHOUSUT
Koot: 130-160 cmKoot: 130-160 cm

True NorthTrue North
ULKOILU-ULKOILU-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True NorthTrue North
naistennaisten
KEVYT-KEVYT-
TOPPAHOUSUTTOPPAHOUSUT
Koot: XS-XLKoot: XS-XL

ValioValio
POLARPOLAR
JUUSTO-JUUSTO-
VIIPALEETVIIPALEET
300 g300 g

Haghus  Haghus  
TELTTASAUNATELTTASAUNA

339,-339,-

ArctixsportArctixsport
forester 240 forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

Haghus Haghus 
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
8x25” 8x25” 
9x30”9x30”
10x36”10x36”

AlkaenAlkaen

ArlaArla
VOI VOI 500 g500 g
normaali-normaali-
suolainensuolainen

ElovenaElovena
KAURA-KAURA-
VANUKASVANUKAS
135 g suklaa tai 135 g suklaa tai 
kinuskikinuski

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Forest Forest 
METSÄSAUVAT METSÄSAUVAT 

Arctix element Arctix element 
HIIHTOSAUVATHIIHTOSAUVAT

330000
pktpkt

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

2 kpl

AlkaenAlkaen

Haghus Haghus 
Bunker Bunker 
PILKKITELTTAPILKKITELTTA

199,-199,-

Jasu Jasu 
KELKKA-AHKIOKELKKA-AHKIO
145x73x25cm145x73x25cm

199,-199,-
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Täkäläinen joulu näytti sa-
manlaiselta kuin Suomes-
sakin.  Joulutavaraa olivat 
hyllyt täynnä ja sitä ostet-
tiin. Oma joulu kului suoma-
laisen kaverin luona Chip-
manissa. Kun kumpikaan 
ei olla jouluihmisiä niin vie-
tettiin joulu ilman jouluhä-
linöitä. Joulun jälkeen sain 
jonkin viruksen, jonka seu-
rauksena nousi kova kuu-
me ja seuraavat viisi päivää 
meni sairastellessa. Tääl-
lä on flunssakausi menossa 
ja mitä erilaisimpia ”romus-
koita” on liikkeellä. Osa po-
rukoista tekee sairaana töitä, 
kun eivät saa sairausajalta 
korvausta.

Uusi vuosi oli täällä rau-
hallisempi kuin Suomes-
sa. Puolenyön maissa am-
muttiin muutamia raketteja, 
mutta mitään yleisempää 
pauketta ei kuulunut eikä 
näkynyt, eikä muutakaan 
hulinaa ollut.

Täällä Sussexissa tal-
ven tulo on ollut vaihteleva. 
Kovia pakkasia ei ole vie-
lä ollut. Alkutalven pakkas-
huippu oli –20.  Helmikuun 
alkuviikolle lupailivat jopa 
-30 asteen pakkasta ja pak-
kaset tuli sekä tuuli, joka pu-

Pudasjärveläinen, Hetekylässä asunut Jukka 
Jokikokko matkusti vuosi sitten helmikuussa  

Kanadaan New Brunswikin provinssiin Sussexiin 
ajamaan monitoimikonetta. Kerromme tässä 

juttusarjassa Jukan kuulumisia ”rapakon takaa”.

Sydäntalven kuulumisia rapakon takaa

halsi 27m/s puuskissa eli 
ihan myrskylukemia.  Kyllä-
pä oli hyinen keli

Täällä ei työmailla ei ole 
pakkasrajaa ja koneet jauha-
vat jopa – 40 keleissä, mikä 
tietysti lisää letkuvaurioiden 
syntymistä ja muutoinkin 
rasittaa konetta ja sen raken-
teita. Mutta maassa maan ta-
valla.

Vaihtelevia säitä
Jatkuvat säiden vaihtelut 
vaikeuttavat liikkumista 
huomattavasti. Lumisateet 
ovat täällä runsaita, yön ai-
kana voi sataa 20-30 senttiä 
lunta. Sitten lämpötila saat-
taa heilahtaa kymmenenkin 
astetta lämpimän puolelle. 
Lumisade muuttuu vesisa-
teeksi, kunnes taas pakastuu 
ja sataa alijäähtynyttä vettä 
tai lunta. Teiden kunto vaih-
telee soseisesta, kiiltävän jäi-
seksi tai lumiseksi.

Nastarenkaita täällä saa 
käyttää marraskuun alusta 
huhtikuun loppuun, mutta 
talvirengaspakkoa ei ole. It-
sellä on autossa All Seasson 
renkaat talvikuviolla eli si-
käläiset kitkarenkaat ja yl-
lättävän hyvin ne ovat toimi-
neet alla.

Lumimäärissä voi olla 
suuria eroja lyhyelläkin mat-
kalla. Tällä hetkellä Sussexis-
sa on noin 30 senttiä lunta ja 
tämän kertaisella työmaalla 
lumen vahvuus alkaa lähen-
nellä metriä. Tämänhetkisel-
le työmaalle on täkäläisittäin 
pitkä matka, eli noin 125 ki-
lometriä sivu. Tavallises-
ti työmatka on muutamia 
kymmeniä kilometriä. Näillä 
keleillä matkaan kuluu rei-
lusta tunnista liki kolmeen 
tuntiin riippuen lämpötilois-
ta ja lumisateen ja kertymän 
määrästä.

Työnantaja maksaisi ho-
tellimajoituksen, jos työmat-
ka kestää yli tunnin, mutta 
kilometrikorvaukset, jotka 
ovat suunnilleen samat kuin 
Suomessa, houkuttelee aja-
maan.

Pitkistä työmatkoista pu-
huttaessa osa kavereista kul-
kee Ontariossa asti töissä, 
jonne tulee matkaa toista tu-
hatta kilometriä. Matkat tait-
tuvat lentäen. Kohteessa te-
kevät yhteen putkeen 21 
päivää töitä ja sitten on 10 
päivää vapaata.

Hakattavat  
kohteet vakioina
Hakattavat kohteet ovat py-
syneet suunnilleen saman-
laisina, hoitamattomina met-
sinä, mutta väliin sattuu 
sitten eteen hyviä isopuisia 
palstojakin. Täällä on sama 
sertifikaatti kuin Suomes-

sa, eli FSC. Mutta käytäntö 
suojavyöhykkeillä on toisen-
lainen. Vesistöjen ympäril-
le pitää jättää 30 metrin suo-
javyöhyke. Täkäläinen tapa 
on, että suojavyöhyke jäte-
tään, mutta 19 metrin vä-
lein tehdään 15 metriä pitkät 
harvennusurat suojavyö-
hykkeen sisälle niin kutsut-
tuina pistoina. Jättöpuita tai 
-ryhmiä ei täällä jätetä, eikä 
myöskään tehdä tekopökke-
löitä.

Täkäläinen aurauskalusto 
nostaa kädet pystyyn ja jä-
mähtää paikoillaan, kun lun-
ta alkaa satamaan runsaam-
min. Moottoritiet ja tiestöt 
voidaan sulkea todella pa-
han lumi-/jäämyrskyn sat-
tuessa ja vain välttämättö-
mät tiet pyritään pitämään 
avoinna. Ajaminen tapah-
tuu sen jälkeen omalla vas-
tuulla auraamattomilla teil-
lä. Samoin kaupungeissa 
suljetaan yhteiskunnan toi-
minnalta ei välttämättömiä 
laitoksia, kuten uimahallit, 
liikuntasalit ja koulut hy-
vinkin herkästi pahimman 
sään ajaksi. Tuiskun jälkeen 
tiet aurataan ja siivotaan taas 
ajettavaan kuntoon. Metsä-
autotiet voivat olla hoita-
matta parhaimmillaan päi-
väkausia, jopa viikkoja.

Täällä aurauskaluston 
maksiminopeus on mootto-
riteilläkin 40 kilometriä tun-
nissa.  Hitaasta nopeudesta 
johtuen työ etenee hitaas-
ti ja kovemmilla sateilla tie 
ehtii juoksettua aura–au-
ton takana umpeen. Suolaa 
täällä käytetään runsaasti ja 
yleensä aura–auto ripottelee 
karkeaa raesuolaa joka ker-
ta auratessaan. Hiekkaa tai 
hiekoituskalustoa käytetään 
vähemmän, kuin Suomessa, 
mutta pahimmilla mäkiteil-
lä ja risteysalueilla pikkuteil-
lä sitäkin käytetään. Kalus-
to on monenkirjavaa ja jopa 
kömpelön näköistä sikäläi-
siin vehkeisiin verrattuna.

Pankkikortit ovat käytös-
sä yleisesti, vaikka tänne tul-
lessa kehotettiin pitämään 
käteistä varalta aina muka-
na. Maksupäätteet ovat häi-
riöherkempiä, luultavasti, 

Välillä on kovin kotoisan näköistä metsää hakattavaksi. Kuusikkoa hakataan aukoksi.

Ponsse Fox huollettuna ja valmiina yövuoroon.

Lunta on kertynyt työmaalle ihan kinoksiksi asti.

Hyvin ovat vuorokaudessa puukasat peittyneet lumen alle.

koska nettiyhteydet takkua-
vat usein ja mobiilinetissä-
hän ja muutoinkin matka-
puhelinliikenteessä tämä 
maailman kolkka on melkoi-
nen kehitysmaa.

Paikallisten rahoitusyhti-
öiden ja pankkien luottosys-
teemit ovat vaikeaselkoisia ja 
sekavia. Luottoluokitukseen 
kuuluu erityinen pistey-
tysjärjestelmä, joka koostaa 
luottopisteet kuukausittain, 
joiden mukaan asiakasta ja 
asiakkaan maksukykyä arvi-
oidaan. Pisteitä nostaa muun 
muassa aktiivinen luottokor-
tin käyttö ja luottorajan pi-
täminen alle 30 prosentis-
sa aina ennen kuukauden 
pisteytyksen laskupäivää. 
Pankkilainaa ja rahoitusta 
hankintoihin, kuten ajoneu-
voon, asuntoon ynnä muu-
hun saa näiden pisteiden ja 
luotonhoitohistorian perus-
teella. Pankit toimivat myös 
rahoitusyhtiöinä, toki pel-
kästään rahoitukseen keskit-
tyneitä yrityksiäkin on.

Suomessa  
käymään

Tulen käymään Suo-

messa maaliskuun puoles-
sa välissä, kun täällä alkaa 
kevään kelirikkotauko ja pa-
laan tänne takaisin huhti-
kuun loppupuolella jatka-
maan hommia. Täällä kun 
ei ole minkäänlaista irtisa-
nomisaikaa niin hommat voi 
lopettaa tai loppua vaikka 
kesken päivän, jos siltä tun-
tuu, ja tämä käytäntö toimii 
kumminkin päin.

Jos olisin täällä kelirik-
kokauden, niin työnantaja 
maksaisi siltä ajalta täyden 
palkan, vaikka töitä ei oli-
sikaan. Kun poistun maas-
ta, niin palkanmaksu kat-
keaa siksi aikaa. Loman 
aikana hoitelen asioitani ja 
teen myös töitä. Suomesta 
on tullut hyviä, houkuttele-
via työtarjouksia, mutta jat-
kosopimuksen tein kuiten-
kin vielä tänne toistaiseksi 
voimassa olevana. Tämä on 
iso maa ja vielä on paljon 
katseltavaa ja tarkoitus oli-
si vierailla myös tuossa rajan 
takana USA:ssa.

Terveiset kaikille tutuille 
sekä lukijoille. 

R.E, kuvat Jukka Jokikokko
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Karjalaiset lienee Suomen tunteellisin heimo. Var-
sinkin karjalaisnaiset pitävät erityisen antoisan 
keskustelun kriteerinä sitä, että sen aikana on sekä 
itketty että naurettu. Karjalaisen huumorin tunnus 
voidaankin pukea muotoon: ”Ilo pintaan vaik syän 
märkänis.” 
”Komiat, reirut ja lupsakkaat-kirjan (CIL Suomi Oy 
2015) toimittajat Reino Rasilainen ja Soili Jääske-
läinen toteavat, että karjalainen nauraa sekä mui-
den että itsensä kustannuksella, mutta huumorin 
tarkoituksena ei ole saada viimeistä sanaa tai ”jau-
hot suuhun”, vaan ilonpito.

* * *
Karjalainen perhe oli evakossa Länsi-Suomessa. Ta-
lon isäntä kysyi: – No riittikö siellä Karjalassa tuo leivän-
puoli? Karjalaisisäntä vastasi: – A eihä tuo ain riittänt, 
mut ko se loppu, nii sit paistettii piiraat!

* * *
Joensuulainen Reino Väisänen, joka toimi viime vuo-
sinaan Savonrannan kunnanlääkärinä, lausui kerran sy-
däntään valittavalle isäntämiehelle: 
– Suotta sie hättäilet tuon syvämmeis kanssa. Kyllä se 
siun ikäs kestää.

* * *
Karjalaismies meni Alkoon. Myyjä kysyi: – Mitäs teil 
sais olla? 
– A mieko tahtosi jottai viinii. – No minkä kans työ sitä 
sit nauttisitte?
– A mieko aatteli et sen meijä talonmiehen kansha 
myö sitä . . .

* * *
Jääsken mummo oli Viipurissa ja sukulaiset veivät 
hänet teatteriin. Mummolta kysyttiin näytelmän loput-
tua, mitä hän oli siitä pitänyt. – Kylhä se kaik ol niiko oi-
kijaa, mut mius tuntu, et hyö olliit etukättee sopineet 
siint, mitä hyö haastaat . . .

* * *
Isä kysyi laiskalta pojaltaan: – Eiks sinnuu yhtää vä-
sytä tuo laiskan olo?
Poika sano: – Kyl se väsyttää, mut sit mie leppää.

* * *
Karjalainen ja savolainen isäntä väittelivät hevos-
tensa paremmuudesta.
Karjalainen: – Siel meijä puoles olliit hevostkii nii liha-
vii, jot niil ol kaks leukaa! 
– Nyt sinä paat omijas, mitenkäs se oes mahollista? sa-
volaisisäntä tuumasi.
– No ka, yläleuka ja alaleuka! 

* * *
Karjalaisukko tuli lääkärin vastaanotolle. Kun lää-
käri kyseli vaivan laatua, ukko:
– A mikähä minnuu oikee vaivaa? Aamul ko nousen 
ylös ni nii kovast hiukasoo. Sitko syön, sit raukasoo. Ja 
töihinkö pitäis lähtee, iha kylmät värreet reppii selkä-
piitä. 

* * *
Opettaja näytti uskontotunnilla kuvaa Joosefin per-
heestä ja selitti samalla, miten köyhä tämä perhe oli ol-
lut, kun sen piti yöpyäkin tallissa. Pikku Iivana katseli 
miettiväisenä kuvaa ja tokaisi: – A köyhii hyö olliit, mut 
valokuvvaa vaa piti päästä.

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

”Naura makiast miu kanssai!”

Toiminnallinen uuden ajan 
tupailta Sammelvuolla
Isäntäväen olohuoneeseen 
pyrähti hyvissä ajoissa mu-
kava määrä pudasjärvisen 
kansanedustajaehdokkaan 
Olga Oinas-Panuman vaa-
likampanjatyöhön innok-
kaasti mukaan lähteneitä 
ihmisiä. Ahkerien kutoji-
en kymmenet myssyt odot-
tivat koristelijoitaan. Vaa-
lityö, vaalityöhön varojen 
kerääminen ja varojen lah-
joittaminen on väkevää yh-
teistyötä kaikkien kanssa 
puoluerajoista riippumatta. 
Taimin pienen opetustuo-
kion jälkeen kaikki oppivat 
ompelemaan kivat poron-
luunapit myssyihin parhail-
le paikoille. Työskentelyn ja 
maukkaan kahvittelun lo-
massa keskusteltiin yleises-
ti päivän politiikasta ja en-
nen kaikkea kuntalaisia ja 
tietenkin maamme kansa-
laisia koskettavista tärkeis-
tä asioista. Olgan selkeä sa-
noma ja teema ”Minä uskon 
Pohjois-Suomeen, uskotko 
Sinä?” kertoo hienosti sen, 
että hän aidosti ajaa mei-
dän pohjoissuomalisten asi-
oita laajasti uskoen alueem-
me kasvavaan kehitykseen 
ja turvalliseen hyvään tule-
vaisuuteen. 

Illan keskusteluissa tuli 
esille monien tärkeiden ky-
symysten lisäksi nuorten 
innokkuuden herättäminen 
yhteiskunnallisten asioiden 
hoitamiseen osallistumises-
sa. Politiikka ei ole pelät-

tävä, tylsä tai vanhempien 
ihmisten juttu. Nuori rei-
pas ehdokkaamme Olga on 
kannustava esimerkki tästä 
asiasta. Nuoret ja ihmiset, 
joilla ei ole vielä varmuutta 
ehdokkaastaan, ovat läm-
pimästi tervetulleita kes-
kustelemaan ja kyselemään 

Olgan mielipiteitä eri ih-
misryhmille järjestettävistä 
palveluista, yrittäjyydestä, 
ilmastoasioista, infran ti-
lanteesta, koulutuksesta eli 
kaikista niistä asioista, jotka 
kuuluvat jokaisen meidän 
arkipäivään nyt ja tulevai-
suudessa. Olga toteaakin: 

”Yhteiskunnallinen vaikut-
taminen on mukavaa, kun 
ilmapiiri on kannustava ja 
luottava. Sellaisessa ilma-
piirissä olen ainakin itse 
saanut politiikkaa tehdä.” 

Sointu Veivo

Ahkerien kutojien kymmenet myssyt odottivat koristelijoitaan.

Tärkeät ja selkeyttävät asiapaperit kuntoon
Useimmille ihmisille oman 
elämänpolun suunnittelu 
erilaisine etappeineen on 
luontevaa ja arkipäiväistä 
toimintaa. Ammatinhan-
kinta, kiehtovien asioiden 
opiskelu, työpaikan etsin-
tä, perheen perustaminen 
lastenhankintoineen, har-
rastuskohteiden löytämi-
nen, matkustelu ja monet 
muut tämän hetken mielen 
mieltymykset on näppä-
rää paaluttaa elonpirtaan 
niille parhaiten sopivaan 
kohtaan. Työläämpää, tar-
peettomaksi tuntuvaa ja 
inhimillisen vaikeaksi ko-
ettavampaa on suunnitel-
la ja päättää sellaisten asia-
kirjojen laatimisesta, joilla 
oma, hoitohenkilökunnan 
ja läheisten elämä helpot-
tuu, jos jotain yllättävää 
osuu kohdalle.  

Muodollisesti ja oikein 
laadittu testamentti on pä-
tevä ja määräävä asiakirja. 
Sen avulla annetaan selke-
ät ja asialliset ohjeet, siitä 
miten omaisuus/jäämis-
tö täytyy jakaa kuoleman 
jälkeen. Testamentti an-
taa jämäkät ohjeet kuolin-

pesän asioiden hoitamisen 
sutjakkaan sujuvuuden ja 
selkeyden toteutumisek-
si. Testamentti kannattaa 
tehdä hyvissä ajoissa, sillä 
koskaan ei voi tietää mitä 
elämä tuo tullessaan. Tes-
tamentin avulla voidaan 
turvata avopuolison mah-
dollisuus periä edesmen-
nyt avopuoliso. Samoin 
avopuolison oikeus jää-
dä asumaan pariskunnan 
yhteiseen asuntoon. Avo- 
ja aviopuolisot eivät ole 
laillisessa perimysoikeu-
dessaan samanarvoisia. 
Testamentin teko on va-
paaehtoinen toimenpide, 
jonka aikuinen voi tehdä 
milloin haluaa ja jota voi 
tarpeen vaatiessa muuttaa. 
Testamentin puuttuessa 
omaisuus jaetaan perillis-
ten kesken laissa määrä-
tyllä tavalla. Rintaperilli-
sillä on aina oikeus saada 
lakiosansa testamentis-
ta huolimatta.  Perillisten 
puuttuessa edesmenneen 
omaisuus menee valtiol-
le, ellei hän ole testamen-
tilla määrännyt omaisuut-
taan jollekin henkilölle tai 

taholle.  
Edunvalvontavaltuu-

tus on toinen merkittä-
vä tulevaisuuden tukea ja 
toimia ohjaava asiakirja. 
Edunvalvontavaltakirjalla 
määritellään henkilö/hen-
kilöt, joka voi hoitaa ihmi-
sen asioita siinä tilantees-
sa, jolloin hän ei itse niitä 
enää kykene tekemään.  
Valtakirjaan on tarkasti 
kirjattu erilaisten asioiden 
hoitamiseen valtuutetut 
henkilöt, hoidettavat asi-
at, tiedonsaantioikeus, val-
tuutetun toiminnan val-
vontamenetelmät ja monet 
muut halutut asiat. Se on 
edunvalvojan määräämis-
tä joustavampi ja kevy-
empi tapa järjestää omien 
asioiden hoitaminen tule-
vaisuutta varten.  

Hoitotahdon laatimi-
nen on jokaisen tarpeellis-
ta tehdä mahdollisimman 
varhain, sillä ihminen itse 
on paras asiantuntija oman 
elämänsä tilanteen mää-
rittelyssä. Kukaan meistä 
ei osaa ennakoida tulevia 
terveydellisiä tapahtumia, 
ongelmia tai hoidontarpei-

ta. Hoitotahdon laatiminen 
on henkilökohtaista tulevi-
en hoito- ja muiden toivei-
den toteuttamisen enna-
kointia. Hoitotahtoon voi 
kirjata hyvinkin tarkasti 
ja laajasti halunsa esimer-
kiksi erilaisista hoidoista, 
saako käyttää elvytystä, 
käytetäänkö kivunestolää-
kitystä, millainen hoitopai-
kan laadun täytyy olla ja 
monia muita henkilökoh-
taisiin tahtoon ja elämän-
arvoihin liittyviä asioita. 
Hoitotahdon voi kirjata ja 
tallentaa Omakantaan, jos-
sa sitä voi muuttaa ja päi-
vittää tarpeen mukaan. 
Kun on realistisesti ja var-
haisessa vaiheessa hoita-
nut ainakin edellä mainitut 
paperiasiat kuntoon, elä-
mästä ja elämisestä naut-
timinen on turvallista, 
tyytyväisyyden ja ilon täy-
teistä. 

Sointu 
Veivo 
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Kansanedustajaehdokkaat puhuivat pohjoisen puolesta

Keskustan kainuulainen 
kansanedustaja Tuoma Ket-
tunen teki näyttävän vierai-
lun Pudasjärvelle suurella 
kuorma-autolla, josta jakoi 
kaikelle kansalle hiekka-
sankkoja liukastumisen estä-
miseen. Tilaisuudessa olivat 
myös tukijoukkoineen Pu-
dasjärven oma ehdokas Olga 

Oinas-Panuma ja kajaanilai-
nen ehdokas Teuvo Hatva. 
Makkaroiden grillaus onnis-
tui hyvin Pudasjärven Kes-
kustan hankkimalla uudella 
kaasugrillillä. Kaikille tarjot-
tiin myös kuumaa mehua ja 
jaettiin ajankohtaista vaali-
materiaalia. Raikkaalla pak-
kasilmalla paikalla kävi rei-

lut 50 henkeä ja koko ajan oli 
mukava ja innostunut tun-
nelma.

Kettunen kertoi olevansa 
rakentamassa hyvinvointia, 
takaamassa turvallisuutta ja 
tekemässä tulevaisuutta. 

-Kansallisessa päätöksen-
teosta on pidettävä kiinni ja 
EU-asioissa oltava järkilin-

Kansanedustaja Tuomas Kettunen Kuhmosta oli liikkeellä Kainuun ja Koillismaan vaalikiertu-
eella näyttävästi suurella kuorma-autolla, jonka lavalta jaettiin hiekkasankoja. Kansanedus-
tajaehdokkaat Olga Oinas-Panuma Pudasjärveltä ja Teuvo Hatva Kajaanista pitivät myös ajan-
kohtaisia asioita sisältävät puheet, keskustelivat äänestäjien kanssa ja jakoivat vaaliesitteitä.

Olgan setä Esko Oinas-Panuma ja Arto Malinen tarjosivat makkaroita upouudesta kaasugril-
listä.

ja. Metsien suhteen päätök-
senteko on pidettävätiukasti 
kotimaisissa käsissä. Pohjoi-
seen tarvitaan lisää metsä- 
ja kaivannaisinvestointeja ja 
Paltamon sellutehdashan-
ketta pitää viedä jatkossakin 
määrätietoisesti eteenpäin, 
puhui Kettunen. Hänellä 
oli myös ohjelmanumerona 
trumpetin soittamista ja toi-
mi esilaulajana ”On maista 
kaikista sittenkin, tää syn-

nyinmaa kaikkein rakka-
hin”. 

Olga Oinas-Panuma heh-
kutteli vaalitunnuslauset-
taan ”Minä uskon Pohjois-
Suomeen, uskotko sinä?” 
Hän lupasi tehdä työtä kan-
sanedustajana Pohjoisen 
puolesta. Tärkeänä on yrit-
täjyys, elinvoima, terve ym-
päristö, kotimaisuus, koh-
tuullisuus, kestävyys ja 
tasa-arvo.

Kajaanin kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Teuvo 
Hatva oli liikkeellä vaalimai-
noksin teipatulla asuntoau-
tolla. Hän lupasi edistää työ-
tä, turvaa ja toivoa. Hatvalla 
on esillä Pohjois-Suomen nä-
kökulma elinkeinojen kehi-
tyksessä, turvallisuuspolitii-
kassa ja arjen sujuvuudessa. 

-Tulevaisuuden uskon ra-
kentaminen on tärkeää, tote-
si Hatva. HT

Vanhus- ja vammaisneuvosto uudistui
Pudasjärven kaupungin 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to istahti torstaina 9. helmi-
kuuta uudella kokoonpanol-
la järjestäytymiskokoukseen 
Pirtin kokoustila Nurkkaan. 

Perinteisesti paikalla oli 
myös vierailijoita kaupun-
gin taholta. 

Pudasjärven kaupungin-
hallitus on nimennyt 2-vuo-
tis toimikaudelle 2023-2024 
Vanhus- ja vammaisneu-
voston yhdistykset ja niiden 
edustajat sekä heille vara-
edustajat. 

Järjestäytymiskokouk-
sessa oli paikalla Eläkelii-
ton Pudasjärven yhdistys 
ry:n edellisen kauden vara-
edustajistosta vakituiseksi 
noussut Sinikka Luokkanen, 
uutena yhdistyksenä kau-
punginhallitus on nimennyt 
Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistys ry:n, jonka edus-
tajina olivat paikalla Lee-
na Rantala sekä varajäsen 
Maija-Liisa Piri, Pudasjär-
ven Eläkeläiset ry:n edusta-
jana jatkaa Jukka Vähkyrä, 
Pudasjärven Invalidit ry:stä 
oli paikalla Terttu Salmi, Pu-
dasjärven kehitysvammais-
ten tuki ry:stä Arja Panuma 
osallistui kokoukseen etänä, 
Pudasjärven Kuuloyhdistys 
ry:stä Marja-Leena Koivu-
kangas, Pudasjärven Senio-
riopettajat ry:n Esko Ahonen 
sekä Pudasjärven Sotave-
teraanit ry:n edustaja Vesa 
Holmström. Lisäksi paikal-
la olivat Pudasjärven seura-

kunnasta Helena Koivukan-
gas ja kokouksen sihteerinä 
toimi Pudasjärven kaupun-
gin palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin. Kaupungin-
hallituksen edustaja Marja 
Lantto osallistui kokoukseen 
etäyhteydellä. 

Kutsuttuina vierailijoi-
na tässä ensimmäisessä ko-
kouksessa olivat Yhteisö-
valiokunnan puheenjohtaja 
Jorma Kouva ja Hyvinvoin-
tivaliokunnan puheenjohta-
ja Mirka Väyrynen. 

Järjestäytymiskokouksen 
koollekutsuja Marja Lantto 
avasi kokouksen, jossa yhte-
ydessä todettiin osallistujat 
ja päivitettiin jäsenluettelo. 
Pudasjärven Reumayhdis-
tys ry. on lakkautettu, jo-
ten heidän edustajaa ei ollut 
paikalla. Hyvinvointialueen 
edustus ei myöskään ollut 
paikalla koska sieltä ei ole 
vielä ketään nimetty. Kun 
kaikki nimeämiset on teh-
ty, uusi jäsenluettelo menee 
kaupunginhallituksen käsi-
teltäväksi.

Uusi 
puheenjohtaja 
jatkoi kokousta
Kokouksen avaamisen ja 
osallistujien tarkistamisen 
jälkeen valittiin Vanhus- ja 
vammaisneuvoston uudeksi 
puheenjohtajaksi Terttu Sal-
mi ja varapuheenjohtajana 
jatkaa Arja Panuma seuraa-
van toimikauden ajan. Tie-

dotusvastaavana toimii pu-
heenjohtaja. Lisäksi tullaan 
julkaisemaan joka toinen 
kuukausi puheenjohtajan 
terveiset ja tullaan esittele-
mään kevään 2023 aikana jo-
kaisen neuvostoon kuuluva 
yhdistys Nämä julkaistaan 
paikallislehdissä sekä kau-
pungin Ramppa kalakattaa 
-blogina.

Kokouksessa päivitet-
tiin toimintasuunnitelma, 
jossa todetaan, että neuvos-
to pyrkii olemaan mukana 
kaikissa kaupungin uusis-
sa hankkeissa, jotka koske-
vat vanhuksia ja vammaisia 
sekä ollaan mukana uusien 
rakennuskohteiden ja asuin-
ympäristön suunnittelussa.

Koulutuksissa pyritään 
siihen, että mahdollisimman 
moni osallistuu etä- ja digi-
koulutuksiin sekä tuleville 
Pohjois-Suomen vanhusneu-
vostopäiville. 

Lokakuun vanhustenvii-
kolle järjestetään tapahtumia 
muiden toimijoiden kanssa 
ja tehdään historian toinen 
vanhustenviikon lehtiliite – 
Tehdään iästä numero. Tar-
vittaessa perustetaan työ-
ryhmä vanhustenviikon 
tapahtumiin. 

Kuulumiset  
kaupungin- 
valtuustosta 
Yhteisövaliokunnan tervei-
set toi puheenjohtaja Jorma 
Kouva. Läpileikkauksena 
valiokunnan tehtävistä pääl-

Uuden Vanhus- ja vammaisneuvoston järjestäytymiskokouksessa paikalla olleet jäsenet ryh-
mittäytyivät yhteiskuvan. Vasemmalta lukien Vesa Holmström, Jukka Vähkyrä, Leena Rantala 
Terttu Salmi Esko Ahonen, Sinikka Luokkanen, Marja-Leena Koivukangas sekä sihteeri Sinik-
ka Mosorin. Marja Lantto ja Arja Panuma olivat etäyhteyden päässä. Myös seurakunnan edus-
taja puuttuu kuvasta.

limmäiseksi nousi varautu-
minen kriisitilanteissa, joka 
heillä on valmistelussa asu-
misen politiikan ohjemas-
sa. Pudasjärvellä on 32 pro-
senttia yli 65-vuotiaita, yksin 
omakotitaloissa asuvia hen-
kilöitä, joiden selviytyminen 
ja pärjääminen poikkeusti-
lanteissa luo paineita ja on 
haasteellista toteuttaa. Van-
hus- ja vammaisneuvoston 
aloitteesta on saatu viime 
vuoden puolella toimimaan 
maksuttomat kokoontumis-
tilat yhdistystoimijoille. 

Hyvinvointivaliokunnan 

puheenjohtaja Mirka Väy-
rynen kävi läpi oman valio-
kunnan tehtäväkenttää. Kes-
kittyminen on tällä hetkellä 
lapsissa ja nuorissa. 

Käytiin myös keskustelua 
hyvinvointikertomukses-
ta sekä meneillään olevasta 
Hyvä esiin -kyselystä ja siitä 
miten saataisiin ikäihmisten 
huolet esille sekä kartoitet-
tua sivukylien asukkaiden 
olosuhteet. 

Valiokunnat tekevät tii-
vistä yhteistyötä ja seuraa-
vat Vanhus- ja vammaisneu-
voston kannanottoja. 

Valiokunnat toimivat val-
mistelueliminä ja antavat 
ohjausesityksiä kaupungin-
hallitukselle päätettäväksi. 

Vanhus- ja vammaisneu-
voston seuraava kokous pi-
detään huhtikuun 26. päivä. 
Yhteyttä voi ottaa jokaiseen 
neuvoston jäseneen ja tuo-
da asioita sitä kautta käsitel-
täväksi. 

Terttu Salmi 
tiedottaja
Vanhus- ja 

vammaisneuvosto  
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Tasokkaat Umpihankihiihdon MM-kisat 
poskia nipistävässä talvisäässä

Kahden vuoden tauon jäl-
keen Syötteellä päästiin jäl-
leen hiihtämään MM-Um-
pihankihiihto-kisassa, joka 
järjestettiin nyt 24. kertaa. Ki-
saajat lähtivät matkaan Ho-
telli Pikku-Syötteen kupees-
ta lauantaina 11.2. auringon 
paistaessa täydeltä taivaalta, 
pakkasen nipistellessä poski-
päitä.

Umpihankihiihtokisa on 
todellinen selviytymiskilpai-
lu, sillä kisaajien pitää umpi-
hangessa hiihtämisen lisäksi 
suunnistaa, ratkaista tehtä-
viä rasteilla ja selviytyä tal-
visessa luonnossa yön yli. 
Lauantaina kilpailijat lähti-
vät liikenteeseen perjantaina 
arvottujen lähtöaikojen mu-
kaan.

Olosuhteet olivat mitä 
otollisimmat, sillä perjantai-
na oli satanut toistakymmen-
tä senttiä uutta lunta. 

Yksilökisaan starttasi 12 
kilpailijaa. Kisan voitti jo 
useana vuonna menestynyt 
umpihankihiihtäjänä kon-
kari Juha Julkunen. Toisek-
si hiihti Hannu Kinnunen 
ja kolmanneksi Mika Rahja. 
Yksilösarjan keskeytti kolme 
hiihtäjää.

Viime kisan tapaan jouk-
kuekilpailun voitti pudas-
järveläislähtöinen viisi-
henkinen Kiinteistöneliön 
joukkue, joka oli myös yksi 
ennakkosuosikeista. Voitta-
jajoukkueeseen kuului Han-
nu Ihme, Taneli Mäntylä, 
Antti Ihme, Jukka Saartoala 
ja Risto Saartoala. Kaikkiaan 
32 joukkueesta keskeytti ai-
noastaan kaksi joukkuetta.

- Pakko nostaa hattua kil-
pailijoiden kovalle kunnolle, 
sillä voittajat saapuivat maa-
liin hyvissä voimin, hymyis-
sä suin ja heti olivat valmiita 
juttusille. Siitäkin huolimat-
ta, että kisan loppusuoralla 
oli raskas nousu Hotelli Pik-
ku-Syötteelle, Pudasjärven 
Urheilijoiden puheenjohtaja 
Kirsi Hanhela ihastelee.

Koronatauko sekä yleinen 

taloustilanne hieman karsi-
vat osallistujamäärää aikai-
semmasta, mutta silti saatiin 
aikaiseksi tasokas kilpailu. 

Kisan kulku
Kaksipäiväiseen kisaan kuu-
lui kokonaisuudessaan 28–50 
kilometriä hiihtoa, riippuen 
kävikö kaikilla kahdeksal-
la rastilla vai vain kolmella 
pakollisella. Rasteilla oli eri-
laisia tehtäviä, kuten kirjalli-
sia tietotehtäviä tai vaikkapa 
puulajien tunnistusta puu-
kappaleista.

Lisäksi jokaisella rastilla 
oli rastivalvojat, liikkuvat en-
siapuryhmät ja kisaajien kul-
kua seurattiin myös paikan-
nuslaitteilla. Keskeyttäneet 
joukkueet tarvittaessa haet-
tiin moottorikelkoilla maas-
tosta.

Kisaajien oli kannettava 
mukanaan kaikki varusteet, 
mitä tarvitsivat kisan aikana, 
kuten yöpymisvarusteet, laa-
vu, ruuat ja kaikki sääntöjen 
sanelemat tarvikkeet. Aino-
astaan polttopuut olivat pilk-
komista vaille valmiina yö-
leirissä. Jos joukkueessa joku 
tunsi väsyvänsä rinkka seläs-
sään, rinkan sai antaa parem-
min jaksavalle joukkuetove-
rille kannettavaksi.

- Tällä kertaa emme järjes-
täneet kutsuvierastilaisuutta, 
mutta yleisöllä oli mahdol-
lisuus tutustua yöleirille ja 
heille oli tarjolla soppatykis-
tä nakkikeittoa. Autolla pää-
si helposti 200 metrin päähän 
yöpymisalueesta, joten moni 
kiinnostunut saapuikin pai-
kalle katsomaan, kuinka kisa 
ja leirin pystyttäminen kisaa-
jilta sujuu, Hanhela kertoo.

Kilpailun suojelija Mik-
ko Valanne ja media pääsivät 
Hanhelan johdolla mootto-
rikelkan rekikyydillä tutus-
tumaan maastoon ja valoku-
vaamaan tapahtumaa.

Säätiedotus oli etukäteen 
luvannut -10 astetta pakkas-
ta, mutta paikoin kisan aika-
na lämpötila laski -24 astee-

seen. Tämän vuoksi joillakin 
kisaajista oli mukanaan hie-
man ohuenlaiset yöpymisva-
rusteet. Yöstä kuitenkin sel-
vittiin!

Sunnuntaiaamun valje-
tessa kisaajat oikoivat jäse-
niään kirpeässä talviaamus-
sa. Leirin purkamisen jälkeen 
siirryttiin neljän kilometrin 
matka loppusprintin lähtö-
paikalle. 6 kilometrin mit-
taiselle pikataipaleelle läh-
dettiin siinä järjestyksessä, 
kuinka lauantaina kisaajat 
olivat keränneet rastiosuu-
della sakko- ja hyvitysmi-
nuutteja. Näin ollen joukkue 
tai yksilö, joka oli maalissa 
ensimmäisenä, oli myös ki-
san voittaja.

- Heti kun kaikki hiihtäjät 
saatiin sunnuntaina maaliin, 
alkoi tuulla ja tuiskuttaa ihan 
kunnolla. Olipa hyvä, kun 
muistettiin tilata hyvä keli ki-
san ajaksi, Hanhela naurah-
taa.

Kisalle  
näkyvyyttä Ylellä
Yksi MM-Umpihankihiihto-
kisan konkareista Janne Gal-
len-Kallela-Sirén suuntasi 
heti sunnuntain sprinttiosuu-
den jälkeen Rovaniemen len-
tokentälle ja Helsinkiin, jonka 
jälkeen hän vieraili Arto Ny-
bergin keskusteluohjelmassa 
Ylellä sunnuntaina 12.2. En-
sisijaisesti hän oli keskuste-

Kisojen lähtö ja maali oli Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syötteen komeissa maisemissa.

Mauri Rokolampi Taivalkoskelta sivusi umpihankiuransa pa-
rasta sijoitusta ollen yksilökilpailun viides, kisoja takana 
kuusitoista.

Rasteilla oli erilaisia tehtäviä, tällä rastilla tehtävänä oli tun-
nistaa eri puulajit puukappaleen perusteella.

Lumikettujen joukkue kirjallisessa ensiaputehtävässä.

Joukkuekilpailun voittaja Kiinteistöneliön joukkue (Hannu Ihme, Antti Ihme, Taneli Mäntylä, 
Risto Saartoala ja Jukka Saartoala). Kuva Antti Lehto

Sunnuntain lähtöä odottelevat yksilösarjan voittaja Juha Jul-
kunen Savukoskelta ja perässähiihtäjä Jorma Puurunen. Mik-
ko Keräsen (107) Kajaanista perässähiihtäjänä oli Juha Ron-
kainen. 

Naali-joukkue onnellisesti maalissa, he sijoittuivat joukkue-
kisassa yhdenneksitoista. Joukkueessa Kaisa Kukon, Benja-
min Kyngäksen ja Antti Kivikon lisäksi Lauri Rantaniemi ja 
Juha Rautava.

lemassa museoalan asiantun-
tijana, mutta keskusteluun 
nousi myös MM-Umpihanki-
hiihtokisat.

Gallen-Kallela-Sirén ker-
toi Nybergille olleensa muka-
na MM-Umpihankihiihtoki-
soissa vuodesta 1999 lähtien 
ja hän on kisannut kaikkiaan 
kahdeksan kertaa. Tällä ker-
taa hän kisasi joukkuekisas-
sa, jossa oli mukana hänen 
18-vuotias tyttärensäkin. Pu-
dasjärven Urheilijoiden lä-
hettämät valokuvat kisasta 
sekä Syötteen maisemista oli-
vat haastattelun myötä esillä 
myös valtakunnan mediassa.

Jenny Kärki
Kuvat: Asko Jaakkola
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S-Market

Reilumpi huominen
KAIKILLE, EI HARVOILLE!

ME TARJOAMME KAHVIT JA MAKKARAT!

VASEMMISTO LIIKKEELLÄ 
EDUSKUNTAVAALIKIERTUEELLA:
Lauantaina 25.2. klo 10–11 Pudasjärvellä,  
K-Supermarketin edustalla (Sähkötie 1) ja
klo 12.30–13.15 Taivalkoskella,  
Kalle Päätalon torilla.

Mukana ehdokkaat Juha Kortelainen, Katja Hänninen,  
Jouni Jussinniemi, Merja Kyllönen, Jaakko Latvanlehto ja Antti Tihinen.

Nykysirkusteos Fineline 
vieraili Pudasjärvellä 

Lumo Companyn Fineli-
ne Nykysirkus Pop-Up esi-
tys vieraili perjantaina 10.2. 
Kurkisalissa. Kulttuuripal-
velujen järjestämään noin 
70 minuutin esitykseen saa-
pui reilut 40 katsojaa, aikui-
sia ja lapsia. Fineline kuvaa 
nimensä mukaisesti kaikkea 
sitä, missä raja ja ero on hi-
uksen hieno. Pop Up teok-
sessa nähtiin kaksi sirkus-
taiteilijaa Hanna Moisala 
ja Anniina Peltovako, jotka 
tutkivat rajapintoja fyysisen 
liikkeen, sekä visuaalisen il-
meen kautta ja haastoivat 
tasapainoaan nuoralla tans-
sien. Peltovako on aloittanut 
6-vuotiaana sirkuskoulun ja 
12-vuotiaana alkanut har-
rastamaan nuorallatanssi-
mista. Moisala taas on aloit-
tanut vasta 22-vuotiaana.  

Esityksessä olivat muka-
na myös pianisti Evalds La-

Sirkustaiteilijat Hanna Moisala ja Anniina Peltovako esiin-
tyivät itsestään seisovilla trapetsitelineillä, jotka  olivat 
noin kahden metrin korkeudessa.

zarevics, jonka säveltämää 
musiikkia kuultiin myös il-
lan aikana. Tuotantotiimiin 
kuului muina jäseninä mm. 
äänimies Miro Mantere, joka 
oli Pudasjärvelläkin paikal-
la varmistamassa esityksen 
oikeanlaisen äänentoiston. 
Varsinaisen esityksen puvut 
on suunnitellut Muodin hui-
pulle sarjassa mukana oleva 
Riikka Manni. 

Itsestään seisovat trapet-

sitelineet olivat noin kahden 
metrin korkeudessa. Esityk-
sen lopuksi pidettiin Q&A 
osio, jossa yleisö sai kysyä 
sirkustaiteilijoilta kysymyk-
siä: Kysyttiin mm. onko esi-
tyksissä sattunut ikinä mi-
tään ja pelottaako nuoralle 
nouseminen. Suuremmil-
ta haavereilta on kuulemma 
vältytty, jotain venähdyksiä 
on sattunut.

Henna Hiltunen

Ohjaajalta Terveen paperit
Kuntakartalla Hiippala vetelee viimeisiään, kun 
liikemies Tuure Torakainen tupsahtaa entiselle 
kotikulmalleen tarkoituksenaan perustaa sata 

ihmistä työllistävä kompleksi.
Lapsuuskaveri tulee kuvioihin mukaan ja 
päästäkseen päämääräänsä Torakainen 

päätyy lahjomaan kansanedustajaehdokkaan 
vaalikamppanjaa. Vaikka on Terveen paperit - siitä 

huolimatta hullun kanssa on hauskempaa! 

Kirjailija Teuvo Ruohoran-
ta on käsikirjoittanut ko-
median Terveen paperit 
vuonna 2008, jonka Taival-
kosken näyttämölle on nyt 
ohjannut Aimo Hiltunen. 
Tämä on Hiltusen kolmas 
ohjaamansa näytelmä Tai-
valkoskella.

- Taivalkosken näyt-
tämön väki on asialleen 
omistautunutta porukkaa 
ja heidän kanssaan on mu-
kava työskennellä. Vaikka 
ikäjakauma painottuu sin-
ne vanhempien harrastaji-
en puolelle, niin sitoutumi-
nen on vahvaa ja hommat 
hoituvat sujuvasti sekä la-
vastuksen että puvustuk-
sen osalta. Niinhän sitä sa-
notaan, että ikä on vaan 
numeroita ja olet sen ikäi-
nen kuin tunnet olevasi, 

luonnehtii ohjaaja Taivalkos-
ken näyttämön väkeä.

Kuopiossa asuva käsikir-
joittaja Ruohoranta on elä-
mänsä aikana työskennellyt 
metsurina, maataloustöis-
sä, tehtaalla, lehdenjakajana, 
myyjänä, varastotyöntekijä-
nä, sairaalakalusteasentajana, 
taksinkuljettajana, vahtimes-
tarina, myyntipäällikkönä 
ja yrittäjänä. Moinen mää-
rä työnkuvia antaa näytel-
mänkirjoittamiseen laajaa 
perspektiiviä ja sen myötä 
kokemusta monenlaisista ih-
miskohtaloista, joita Ruo-
horanta käyttää tarinoiden 
elävöittämisessä. Harrastuk-
sekseen hän nimeää metsä-
työt.

Kun sanomme ”terve” ta-
vatessamme ystäviämme, 
mietimmekö sanan merkitys-

Vastuullisuus-sertifikaatista 
hyötyä yrityksille

Pudasjärven Kehitys Oy 
järjesti etäyhteydellä kes-
kiviikkona 8.2. yrittäjil-
le Vastuullisuus-hankkeen 
aloitustapahtuman.  Tapah-
tumassa annettiin tietoa ja 
eväitä valita yritystoimin-
taan sopiva vastuullisuus-
sertifikaatti, mitä konk-
reettisia käytännön 
toimenpiteitä prosessi vaa-
tii, sekä aikataulutuksesta 
ja hintavertailusta. Samalla 
kerrottiin Visit Finland:in 
STF-polusta (Sustainab-
le Travel Finland), jonka 
kautta yrityksen toimin-
ta saa kansainvälistä nä-
kyvyyttä markkinointitoi-
menpiteissä. Tilaisuudessa 

oli varattu aikaa kysymyk-
sille ja mitä yrittäjällä tuli-
si käytännössä tehdä sekä 
mitä hyötyä vastuullisuus-
prosessista on yritystoi-
minnalle tulevaisuutta kat-
soen. Hyvänä huomiona 
oli ettei valmista tarvitse 
olla, vaan mukaan voi hy-
pätä missä vaiheessa vain; 
lähinnä tarvitaan halu ja si-
toumus pyrkiä vastuulli-
suusteoissa eteenpäin. 

Sertifikaattityötä jat-
ketaan keskittyen omaan 
valintaan, ja työstetään 
käytännössä eteenpäin jat-
kotyöpajoissa. Mukaan 
kerkeää vielä oikein hyvin, 
tervetuloa! 

Toisena teemana hank-
keessa on sulanmaanajan 
tuotekehitys. Alueelta ke-
rätään ideoita lähinnä mat-
kailupalveluihin laajalla 
skaalalla, pienesti tai isosti. 

Aloitustapahtumassa 
tuli esille, että apua ja yh-
dessä tekemistä tässä tar-
vitaan, joten siinä olemme 
apuna ja tarpeen mukaan 
mahdollisuuksia järjeste-
tään. 

Olkaahan yhteyksissä; 

Anu Seiteri 
Projektikoordi-

naattori,  
Pudasjärven  

Kehitys Oy

Teuvo Ruohoranta on kir-
joittanut Terveen paperit 
-komedian vuonna 2008, 
joka on nyt katsottavissa 
Taivalkosken näyttämöllä 
maaliskuun ajan.

tä yhtään syvemmin ja ol-
laanko sitä kuitenkaan aina 
niin terveitä vai uskotel-
laanko vain olevamme?

Toisesta ihmisestä on 
helppo sanoa ’’hullu’’, ’’va-
jakki’’ tai muuta sellaista - 
nimityksiä riittää niin pal-
jon kuin on nimittäjiäkin. 
Me ihmiset olemme kaikki 
erilaisia ja se on suuri rik-
kaus. Kenelläpä meistä oi-
keastaan on terveen pape-
rit?

Hauskan komedian en-
si-ilta on perjantaina 3.3. 
alkaen kello 19. Näytöksiä 
on koko maaliskuun ajan ja 
pari vielä huhtikuun alku-
päivinä. Esityksissä on vä-
liaika. TS
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Tule keskustelemaan isänmaan

asioista! Paikalla myös 

MAURI PELTOKANGAS 

klo 13.15-14.00
Kalle Päätalon tori

klo 15.15-16.00
S-market
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Tilaisuuksissa
kahvitarjoilu!

Tule juttelemaan maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvisen kanssa.

Paikalla Keskustan kansanedustajaehdokkaita.

Eteenpäin!
Vastuuta koko Suomesta

Maksaja: Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

klo 12 Pudasjärvi, 

klo 15 Taivalkoski, 

klo 17 Kuusamo, 

Lauantaina 25.2.2023

        Entisen kirjakaupan tilat, Kauppatie 3

        Hutun koulu, Jokijärventie 323

        Kahvila Mokkakettu, Kitkantie 1

 

Tutustu Keskustan
ehdokkaisiin 

ja lupauksiimme: 
keskusta.fi/vaalit

 
Eduskuntavaalit 2023 

Ennakkoäänestys 22. – 28.3.
Vaalipäivä 2.4. 

 
Varaukset ja tiedustelut:

puh. 0400 670430
info@taivalkoskenteatteri.fi

NÄYTELMÄN
OIKEUKSIA VALVOO

SUOMEN NÄYTELMÄ-
KIRJAILIJALIITTO

TE

RVEEN PAPERIT 

LIPUT 15€ / ALLE 12-VUOTIAAT ILMAISEKSI

TAIVALKOSKEN TEATTERILLA (KAUPPATIE 11, TAIVALKOSKI, S-MARKETIN TAKANA)

LA
SU
TI
KE
LA
SU
KE

PE
LA
SU
PE
LA
SU

4.3.
5.3.
7.3.
15.3.
18.3.
19.3.
22.3.

24.3.
25.3.
26.3.
31.3.
1.4.
2.4.

KLO 13.00
KLO 13.00
KLO 19.00
KLO 19.00
KLO 13.00
KLO 13.00
KLO 19.00

KLO 19.00
KLO 13.00
KLO 13.00
KLO 19.00
KLO 13.00
KLO 13.00

OHJAUS
AIMO HILTUNEN

 
KÄSIKIRJOITUS

TEUVO RUOHORANTA

@taivalkoskenteatteri
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PARILLINEN

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTO

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

LAKIPALVELUT  

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

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

• 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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun korvauksen

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

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

OTA 
YHTEYTTÄ ja 

KYSY 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA:
Terttu Salmi  

p. 0400 499 745

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä
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FC Kurenpoikien P13 joukkueella 
onnistunut futsalkausi
FC Kurenpoikien P13 jouk-
kuuen sarjapelit jatkuivat 
kotiturnauksen merkeissä 
tammikuun 21.päivä. Koti-
turnauksen avauspelissä oli 
vastassa haukiputaalainen 
HauPa. Peli alkoi Kurenpoi-
kien komennossa ja tilantei-
ta syntyi haukiputaalaisten 
maalille. Avauspuoliajalla 
Unto Niemelä, Arttu Kosa-
mo ja Eetu Riepula onnistui-
vat maalinteossa ja Kurenpo-
jat johti 3-0. Toisen puoliajan 
alussa Niemelä ja Topi Ket-
tunen lisäsivät johdon jo 5-0 
ennen kuin HauPa sai tehtyä 
kavennusta. Kurenpojat ei 
antanut kuitenkaan saumaa 
nousulle, vaan iskivät vielä 
kolmesti ennen pelin päätös-
tä. Pelin loppulukemat olivat 
Kurenpojille komeasti 8-2.

 Seuraavissa peleissä vas-
tassa olivat sarjan kärkijouk-
kueet KePS/valkoinen ja 
KePS/punainen. Molemmis-
sa peleissä Kurenpoikien pe-
laaminen noudatti kotijouk-
kueen kannalta harmittavasti 
samaa kaava. Ottelujen alus-
sa vastustajat olivat teräviä 
hyökkäyksissään ja karkasi-
vat johtoasemaan. Pelin ede-
tessä ottelut tasoittuivat Ku-
renpoikien herätessä peliin 
mukaan, mutta kirittävää oli 
liiaksi ja riskialtis hyökkää-
minen näkyi omassa puo-
lustuspelissä ja tulostaululla. 
Kemiläisille selkeät 2-7 ja 2-9 
voitot.

Päätösturnaus 
Oulussa
Kauden päättäneeseen turna-
ukseen P13 joukkue matka-
si helmikuun 4. päivä Oulun 

Rajakylään. Päivän ensim-
mäisessä pelissä oli vastas-
sa raahelainen AS Moon. 
Kauden aiempi kohtaami-
nen marraskuussa oli tasai-
nen ja jännittävä, ja päät-
tyi lopulta pudasjärveläisten 
yhden maalin voittoon. Täl-
lä kertaa Kurenpojat näyt-
ti jo heti ottelun alussa, että 
tilanteisiin mennään kovaa 
ja ne pelataan aina vihellyk-
seen saakka. Erityisesti pi-
votin, eli kärkihyökkääjän 
paikalla pelannut Saku Nur-
mela ja pohjalla pelanneet 
Pekka Lapinlampi ja Arttu 
Kosamo näyttivät esimerk-
kiä muille ja voittivat kaksin-
kamppailut hyvällä prosen-
tilla. Pallonriistojen jälkeen 
nopeat syöttöketjut avasivat 
maalipaikkoja tasaiseen tah-
tiin raahelaisten kenttäpää-
tyyn. Kurenpojat johti otte-
lua tauolla Unto Niemelän, 
Topi Kettusen ja Niilo Panu-
man kahdella maalilla luke-
min 4-1. 

Toisella puoliajalla otte-
lun erikoisimman maalin 
arkkitehtinä oli Juuso Iinatti, 
jonka kaukaa lähtenyt kier-
teinen laukaus lurvahti kaik-
kien hämmästykseksi raahe-
laisvahdin käsien ja jalkojen 
välistä maaliviivan parem-
malle puolelle. Pelin viimei-
sillä sekunneilla Aake Kuja-
la oli kärkkäänä irtopallossa 
maalin edessä ja kaunisteli 
loppulukemiksi 4-7.

Päivän toisessa pelissä 
vastassa oli oululainen OLS 
/ Itä. Heti pelin alkuun Unto 
Niemelä iski johtomaalin. 
Oululaiset tulivat nopeaa ta-
soihin ja peli oli parin minuu-
tin jälkeen 1-1. Kurenpojat oli 
hallitsevampi ja pystyi jo-
kaisella kentällisellään kont-
rolloimaan peliä. Tauolle 
lähdettiin 5-1 lukemissa Ku-
renpojille. Toisella puoliajal-
la nähtiin Kurenpoikien osal-
ta kauden parasta futsalia. 
Pelin loppulukemat 8-2 syn-
tyivät, kun Severi Lauri antoi 

sivurajapotkusta loistokkaan 
läpisyötön Aake Kujalal-
le, joka tuikkasi yhdellä kos-
ketuksella pallon verkkoon 
suoraan vauhdista. 

10 ottelun kausi
FC Kurenpoikien P13 jouk-
kue pelasi sarjassaan 10 ot-
telua, joista se voitti kuusi, 
pelasi yhden tasan ja kärsi 
kolme tappiota. Sarjasijoituk-
seksi muodostui kolmas sija 
heti kovien Kemin Palloseu-
ran joukkueiden jälkeen. Pe-
lillisesti joukkue otti kauden 
mittaan suuria harppauk-
sia ja onnistui kehittämään 
peli peliltä omaa pelitapaan-
sa. Joukkueen pelit jatkuvat 
näillä näkymin maaliskuus-
sa futsalin harjoitusturna-
uksen parissa ja huhtikuun 
loppupuolella alkanevat en-
simmäiset jalkapallokauden 
sarjapelit P13 Pohjoisen kak-
kostasolla.  
 

Teemu Torvinen

FC Kurenpoikien P13 pelasi onnistuneen kauden ja oli sarjassaan kolmas. Kuva tammikuun 
kotiturnauksesta.

Kurenpoikia P19 aluejoukkueessa
Vuonna 2004-2005-synty-
neiden poikien alueellisen 
pelaajakehitystoiminnan 
toinen toimintakausi päät-
tyi virallisesti viikko sitten 
Hämeenlinnassa ja Raahes-
sa järjestettyihin aluejouk-
kueiden ottelutapahtu-
miin. Raahessa kohtasivat 
Pohjanmaan ja Pohjoisen 
alueen joukkueet. FC Ku-
renpoikien panostus pe-
laajakehitystoimintaan on 
tuottanut hienon tuloksen, 
sillä Pohjoisen joukkuees-
sa esiintyi FC Kurenpojista 
peräti kuusi pelaajaa. Nämä 
olivat Pekos Kabinga, Nik-
las Kokko, Ville Kyngäs, Ilja 
Niemelä, Otto Niemelä ja 
Yannick Ntambwe. 

Kurenpoikien edus-
tama Pohjoinen oli myös 
pelillisesti Pohjanmaata 
parempi voittaen joukku-
eiden molemmat kohtaa-
miset. Pohjoisen joukkueen 
peluuttamisesta vastasi-
vat vastikään UEFA B-val-
mentajalisenssin suoritta-
nut Teija Niemelä sekä AS 

Kuusi kurenpoikaa oli päässyt Pohjoisen aluejoukkueeseen. Kuvassa myös valmentaja 
Teija Niemelä. Kuva: Tiina Kaskentola

Otto 
Niemelä (oik) 

on valittu 
futsalin U19 

maajaouk-
kueeseen. 

Kuva: 
Kalevi Hämä-

läinen.

Moonin Jan-Eric Hämeenkor-
pi. Tapahtumaa seuraamas-
sa oli myös miesten futsalin 
A-maajoukkueen valmentaja 
Sergio Gargelli.

Otto Niemelä maa-
joukkueeseen
Aluetoiminnan kautta on 
valittu futsalin U19 maa-
joukkue, joka  valmistau-
tuu Latviassa 18.-26.3.2023 
EM-karsintaturnaukseen. Sa-
maan karsintaan osallistuvat 
Belgian, Latvian ja Georgian 
joukkueet.

Suomen maajoukkuees-
sa nähdään myös Otto Nie-
melä, joka on pelannut Ku-
renpokien joukkueessa P19 

Futsal-Liigaa ja sen lisäk-
si miesten Futsal-Liigaa 
ToPV:n joukkueessa.

PUDASjärveläinen lehti

MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUAMYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA
MYÖS PERATTUNA, MYÖS PERATTUNA, 

SAVUSTETTUA KALAA. SAVUSTETTUA KALAA. 
TAIVALKOSKI TORI PE 24.2. KLO 9TAIVALKOSKI TORI PE 24.2. KLO 9--10.30.10.30.

PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKET PIHA MARKET PIHA 
PE 24.2. KLO 12 ALKAEN. PE 24.2. KLO 12 ALKAEN. 

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINENP. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

PORINATUPA
aloittaa toiminnan! 

Ovet avautuivat ensimmäisen kerran 
maanantaina 20.2.2023 klo 10-15, 

entisen kirjakaupan tiloissa, 
Kurenalla os. Kauppatie 3.

Seuraavat aukioloajat ovat  ma 27.2 klo 10-15,
ma 6.3 klo 10-15 ja ma 13.3 klo 10-15.

Jatkosta ilmoitamme myöhemmin!
Olet sydämellisesti tervetulleita juttelemaan ja tapaamaan 

ystäviä sekä suunnittelemaan tulevaa tupatoimintaa!  

Myynnissä kahvia ja pullaa, vain käteismaksu! 

Tervetuloa!
Kurenalan kyläyhdistys Ry

Tervetuloa jututtamaan maa- ja metsätalousministeri Antti
Kurvista ja kansanedustajaehdokas Olga Oinas-Panumaa.
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Lauantaina 25.2.
klo 12 Pudasjärvi, Kauppatie 3

klo 15:30 Taivalkoski, Hutun koulu
 

Tervetuloa!Tervetuloa!

Puikkarissa pidettiin tam-
mikuun uintikisat sun-
nuntaina 22.1. Mukana oli 
yhdeksän innokasta uima-
ria.

Tulokset:
T 5v vapaa 10m 1. Lotta 
Lantto 34,5. T 7 vapaa 25m 
1. Emma Kuusijärvi 47,2. T 
7v vapaa 10m 1. Vilja Ivo-

la 27,4.  P 7v vapaa 25 m 
1. Kasper Lantto. P 8v va-
paa 25m 1. Konsta Lant-
to 35,6.  P 9v vapaa 25m 1. 
Aappo Piri 31,0, 2. Iiro Piri 
43,8.  P 10v vapaa 25 m 1. 
Urho Ivola 37,9.  T 13v va-
paa 50m 1. Iiris Piri 53,1.  T 
13 v rinta 50m 1. Iiris Piri 
57,1. 

Uintikisa Puikkarissa

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi



14 PUDASjärveläinen Nro 8 •  ke 22.2.2023

Pudasjärven Invalidit ry.

KEVÄTKOKOUS 
 to 9.3.2023 klo 14.00  

seurakuntakeskuksen rippikoulusalissa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu.
Kokouksen jälkeen kuukausikerho ja arpajaiset.

Tervetuloa! Hallitus

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

TULOSSA:  
4.3. Rock Chug Peril. 

 29.4. Elonkerjuu.
Tervetuloa viihtymään!

Tanssit 20.00 - 24.00, lippu 12 € Tanssit 20.00 - 24.00, lippu 12 € 
Pubi ja Disko 6 €Pubi ja Disko 6 €

TANSSIT:TANSSIT: LA 25.2. LA 25.2.
RAIMO RAIMO 

LAAMANENLAAMANEN

SALIN PUOLI 

UUDISTUI! Neova Oy on hakenut aluehallintovirastolta Oulun ja 
Pudasjärven kaupungeissa sijaitsevan Haukkasuon 
turvetuotantoalueen lohkojen 4-8 jälkihoitosuunnitelman 
hyväksymistä ja ympäristöluvan rauettamista (Dnro 
PSAVI/3772/2022). Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 21.2.–
30.3.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet muistutusten 
ja mielipiteiden antamiseen ilmenevät kuulutuksesta.

ILMOITUS YMPÄRISTÖN-
SUOJELULAIN MUKAISESTA 
HAKEMUKSESTA

Pohjois-SuomiPohjois-Suomi

Ervastinseudun 
metsästysseura ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

la 4.3.2023 klo 12.00 
Hankasarvi-kämpällä, osoitteessa 
Sotkajärventie 1359, Pudasjärvi. 

Vuosikokouksen jälkeen hirviporukan kokous, jossa 
ilmoittaudutaan metsästykseen syksylle 2023.

Sihteeri

Pudasjärven Kylän 
Osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
lauantaina 11.3.2023 klo 13 alkaen 

Lentäjien majalla os.Lentäjäntie 55.
Asia: Sääntömääräiset.

Tervetuloa!
Hallitus

Koskenhovilla 
su 25.2.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

SUNNUNTAINA 26.2. 
KLO 16 KOSKENHOVILLA.

ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.
JOHTOKUNNAN KOKOUS KLO 14. 

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

KEVÄTKOKOUSKEVÄTKOKOUS

Aittojärven 
kyläseura ry:n 

VUOSIKOKOUS 

Johtokunta

to 2.3.2023 klo 18
Aittojärven koululla, Hiltusentie 12.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kurenpoikien edustus-
joukkue selvitti Miesten 
Futsal-Kakkosen alkusar-
jan tapioitta. Yhdeksästä 
ottelusta Kurenpojat voitti 
kuusi ja pelasi kolmesti ta-
san, mikä tiesi sarjavoittoa. 
Alkusarjan jälkeen viisi pa-
rasta joukkuetta jatkavat 
ylemmässä jatkosarjassa ja 
loput alemmassa jatkosar-
jassa.

Kurenpoikien osalta jat-
kosarjan ensimmäinen ot-
telu tuotti sille kauden 
ensimmäisen tappion Ou-
lussa Tervarit/2:n vieraa-
na. Ottelu näytti pitkään 
menevän Kurenpoikien 
hienoisessa komennos-
sa ja avausjakson puolivä-
lissä Aleksi Pihlaja veikin 
joukkueensa johtoon. Kol-
me minuuttia myöhemmin 
Tervareiden Lassi Kaisto 
onnistui kuitenkin tasoitta-
maan taukotilanteeksi 1-1.

Toisella puolikkaal-
la Kurenpojat loi lukui-
sia maalipaikkoja ja yh-
destä niistä Pekos Kabinga 
laukoi myös johtomaalin. 
Ottelu näytti entistä sel-
vemmin olevan vieraiden 
halussa. Jakson puolivä-
lissä Kurenpojat lepsuili 
kuitenkin kohtalokkaasti 
ja kotijoukkue tehtaili kol-
messa minuutissa kolme 
maalia ottaen 4-2 johdon.

Pian tämän jälkeen val-
mentaja Teija Niemelä otti 
käyttöön lentävän maa-
livahdin ja pallonhallin-
ta siirtyi täysin kurenpo-
jille. Hallinta oli kuitenkin 
kovin tehotonta eikä kun-
non maalipaikkoja saatu 
koko loppujaksolla. Niin-
pä peli päättyi Tervareiden 
4-2 voittoon.

Kurenpojilla maalivah-
titilanne on erinomainen, 
sillä mukana oli nytkin 
neljä tasavahvaa veräjän-
vartijaa. Yksi heistä on en-
simmäisen esiintymisen 
miesten joukkueessa teh-
nyt nuori lupaus Aaro 
Lapinlampi. Lapinlam-
pi pelasi mainiosti torju-
en muun muassa rangais-
tuspotkun. Avausjakson 
lopussa hän sai kuitenkin 
sen verran kovan tällin, 
että tuli vaihtoon.

Tervareille peli oli jo 
kolmas jatkosarjassa ja 
saldona sillä on tasape-
li OPAa vastaan sekä voi-
tot FC Netsistä ja Kuren-
pojista. Jatkosarjan voitto 
ja pääsy Ykkösen karsin-
taan on kuitenkin edelleen 
Kurenpojille mahdollista. 
Varmimmin se tapahtuu, 
jos joukkue voittaa loput 
kolme sarjapeliä.

PUDASjärveläinen lehti

Kurenpojille kauden 
ensimmäinen tappio

K E V Ä T K O K O U S  
ma 6.3.2023 klo 13 srk koti. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen

Esillä sääntömääräiset asiat.
Vierailijana lääkäri Martti Lepojärvi Oulusta. 

Kahvitarjoilu, arpajaiset, voittopalkintoja toivotaan. 
Otetaan vastaan teatterimatkalle ilmoittautumisia.

Hallitus 

Tervetuloa!

T E A T T E R I M A T K A  
T A I V A L K O S K E N 

T E A T T E R I I N 
su 26.3.2023 Terveen paperit -esitykseen.

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.30.
Matkan hinta jäsenille 25 €, ei jäsenet 35 €. 
(sis. kuljetuksen, pääsylipun ja pullakahvit).

Matkalla arvontaa!  Sitovat ilmoittautumiset 15.3. 
mennessä  Leenalle 050 559 9066. 40 ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta sopii mukaan.

FC Kurenpojat 
MIESTEN FUTSAL-KAKKONEN 

FC KURENPOJAT - FC OPA 
SU 26.2. KLO 15 TS-SALILLA. 

Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 

YHTEISHAKU  
21.2.–21.3.2023

JATKUVA HAKU 
21.2.–8.5.2023

Opiskele itsellesi tutkinto tai kehitä  
ammatillista osaamistasi Pudasjärvellä.

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(kysy osaamisaloista lisätietoa)
 

Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
 

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 

TUVA
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 

Energia-alan ammattitutkinto, 
sähköverkkoasentaja
• jatkuva haku
 

Puuteollisuuden ammattitutkinto
• jatkuva haku
 
Haku perustutkintojen työvoimakoulutuksiin  
avautuu 22.3.2023 TE-palveluiden sivuilla.  
Haku oppisopimusopiskeluun on hakuajaton.
 
Hae koulutuksiin osao.fi/koulutuskalenteri
 
Lisätietoja: Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068,
anna.kuosmanen@osao.fi
 
OSAO Ovi -hakijapalvelu ohjaa ja neuvoo
p. 040 826 6060, osao.fi/ovi

osao.fi

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY. 

TEATTERIMATKA 
TAIVALKOSKEN TEATTERIIN 
25.3.2023 Terveen paperit -esitykseen.

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 11.45.
Matkan hinta 25€ / hlö (sis. kuljetuksen, pääsylipun ja 

pullakahvit).
Matkalla arvontaa! Sitovat ilmoittautumiset 15.3.2023 

mennessä Reijolle 0400 281 023.
HUOM.! Oulun Tullisaliin 27.2.2023 

lähtöaika on klo 17.00 Oikopolun pysäkiltä. 

TT-TURVATULI 
kouluttaa

Pudasjärvi 2.3.2023. Ilm. turvatuli.fi 
tauno.toivanen@turvatuli.fi

0400 112 612

TULITYÖKURSSIT
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Hirvaskosken kartanossa Olga Oinas-Panuma sai 8.2. kuulijansa innokkaaseen keskusteluun.

Ystävänpäiväpirskeissä eloa, iloa ja valoa
Järjestäjät olivat ihmeissään, 
kun Kurkisali täyttyi parisa-
tapäisestä yleisöstä tiistai-
na 14.2. Ystävänpäiväpirs-
keissä. 

Tapahtuma oli suunnat-
tu lähinnä ikääntyneelle vä-
estölle, mutta se oli avoin 
kaikille eikä ketään käänny-
tetty takaisin ovelta. Ystä-
vänpäivän merkeissä kaikil-
le jaettiin vaaleanpunainen 
tai valkoinen tarrasydän 
rintapieleen. Se oli arpa ja 
joka löysi väkimäärästään 
vastaavalla tekstillä, nume-
rolla tai symbolilla olevan 
sydämen, he olivat tuote-
palkintojen arvonnassa mu-
kana. 

Mukaan tultiin sekä 
omatoimisesti että linja-au-
tokuljetuksilla. PoPLin Eloa 
ja iloa kylille -hanke sekä 
Siuruan Kylä ry ja Asmun-
tin Maa- ja kotitalousseura 
järjestivät linja-autokyydi-
tyksen Pudasjärvellä, jonka 
toteutti Nevakivi. 

Ylikiimingistä saapui 32 
hengen ryhmä tutustumaan 
mitä Pudasjärvellä tapahtuu 
Ystävänpäivänä. 

Ohjelmaa oli monenlais-
ta pientä liikuntaa ja ter-
veysmittausta. InBody, ve-
renpaine ja puristusvoima 
mittauspaikoilla oi jatkuva 
jono. 

Avauspuheessaan Pu-
dasjärven kaupungin hy-
vinvointipäällikkö Outi Ni-
vakoski toi esille liikunnan 
tärkeyden kokonaisvaltai-
selle hyvinvoinnille. Voi-
maa vanhuuteen -hanke 
tarjoaa moninaista liikun-
nallista tapahtumaa ikään-
tyville ihmisille kotioloissa 
pärjäämisen tueksi.

Liikunnallisesta puolesta 
piti huolta Pudasjärven kan-
salaisopiston Katri Virtanen 
hienotunteisella ystävyys-
valssilla. Eläkeliiton Pudas-
järven Yhdistys ry. esitteli 

Yhdessäolo virkistää
Viime aikoina säät ovat vaih-
delleet kirpeistä pakkasista 
liukkaisiin tuulen tuiverrus-
keleihin. Tovin aikaa ihmiset 
ovat joutuneet kuulemaan ja 
näkemään ikäviä ja epäoi-
keudenmukaisia tapahtu-
mia sodan, epidemioiden, 
raastavien luonnonilmiöi-
den ja lähipiiriin osuneiden 
vastuksien muodossa. Asi-
at ja myllerrykset, joihin itse 
ei voi vaikuttaa, eivät saa ot-
taa mielissämme ja tekemi-
sissämme niskalenkkiä. Syn-
kän sävyttämiä elämisen 
verhoja kannattaa raotella ja 
aukoa rohkeasti valoa kohti 
lähtemällä ihmisten ilmoille 
kohtaamaan muita mahdol-
lisesti ja osittain samanlai-
sia aatoksia omaavia tyyp-
pejä. Todennäköisesti eteen 
osuukin myönteisiä ja tule-
vaisuuteen rohkaisevasti ja 
iloisella mielellä suhtautu-

via kanssakulkijoita.
Pudasjärvellä on kiitettä-

västi mahdollisuuksia kai-
ken ikäisille päästä mu-
kaan yhteisiin tekemisiin 
joko aktiivisena osallistu-
jana ja tekijänä tai vain si-
vusta seuraajana ja poruk-
kaan kuulumisesta nauttien. 
Eri tahojen järjestämät mo-
nimuotoiset liikuntapiirit ja 
-tapahtumat ovat oivallinen 
areena osallistumiseen ja ka-
vereiden saamiseen. Seura-
kunnalla on kattava toimin-
tatarjotin kaikille ikäluokille, 
joten on vain itsestä kiinni, 
minkälaista tekemisherkkua 
haluaa valita. Sama pätee 
kansalaisopiston, kulttuu-
ritoimen, lukuisten yhdis-
tysten, yrittäjien ja muiden 
palvelujen tarjoajien haluun 
tarjota hyvinvointia ja yksi-
näisyyden poistoa kuntalai-
sille. 

Parhaillaan on menossa 
eduskuntavaaliehdokkaiden 
ja heidän tukijoukkojensa 
järjestämiä toritapahtumia 
ja tupailtoja, joihin kaikki 
kuntalaiset ovat tervetullei-
ta kuuntelemaan ja kysele-
mään mieltä polttavista asi-
oista. Näissä tilaisuuksissa 
on oiva mahdollisuus tois-
ten ihmisten kohtaamiseen 
matalalla kynnyksellä. Hy-
vin usein itsensä liikkeelle 
saanut ja toisten joukkoon 
lähtenyt henkilö voi tilai-
suudesta kotiutuessaan to-
deta hyvän mielen tunteen 
kasvaneen, oppineensa jo-
tain uutta ja saaneen mah-
dollisuuden onnitella itse-
ään velttouden viitan pois 
heittämisestä.

Sointu Veivo

bocciaa ja Pudasjärven In-
validit ry:llä oli curling-peli, 
mutta sali täyttyi vieraista, 
joten lattiapintaa ei riittänyt 
enää sille pelille. Tilaisuksia 
curlingille kyllä varmasti tu-
lee muissa tapahtumissa. 

Kahvitarjoilu tapahtui 
Kurkisalin ylätasanteella, 
jonne kiivetessä sai monta 
porrasaskelmapistettä. 

Kahvituksesta vastasi 
Pudasjärven seurakunta ja 
SPR:n Pudasjärven osaston 
vapaaehtoiset. 

SPR:n Pudasjärven osas-
to suoritti muun muas-
sa verenpainemittauksia 
ja LähiTapiola valvoi On-
nenpyörän pyörittämis-
tä. Pohteen Ikäkeskuksen 
vanhusten päivätoiminta 
ja PUDASjärveläinen-leh-
ti osallistuivat päivän toteu-
tukseen omalla panoksel-
laan.

Pudasjärven Rauhanyh-
distys lainasi tapahtumaan 
tuoleja, joiden kuljetuksen 
huolehti Pudasjärven kau-
pungin työllisyyspalvelui-
den rempparyhmä.

Päivän kruunasi Taiga-
tangon Mikael Meri konser-
toimalla Olavi Virran tuo-
tantoa. Arja Panuma esiintyi 
omalla huilusoolollaan Me-

Kurkisalin yleisö hiljentyi loppukonserttiin, jota esittivät Mi-
kael Meri ja Arja Panuma.

Ystävänpäivätapahtuman päätteeksi järjestäjät asettautuivat yhteiskuvaan, muutamia puutteita lukuun ottamatta. 

Arvokkaat naiset Salli ja Ulla löysivät toisen-
sa samanlaisten sydämien perusteella.

Tämän voimakaksikon ideapankista Ystävän-
päiväpirskeet lähtivät lentoon. Helena Koivu-
kangas ja Arja Panuma saivat kiitoksena suuk-
koja panostuksestaan. 

ren säestyksellä. 
Päätössanat lausui Elä-

keliiton Pudasjärven yhdis-
tyksen puheenjohtaja Helee-
na Talala, jossa hän kiitteli 
kaikkia mukana olleita ta-
hoja. 

Kaikilla oli hyvä ja iloinen 
mieli sekä paljon muistoja 
kotiin viemisinä Kurkisalin 
Ystävänpäiväpirskeistä.

Terttu Salmi  



16 PUDASjärveläinen Nro 8 •  ke 22.2.2023

www.pudasjarvi.fi

Eduskuntavaalit 2023
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on ajalla 22.-28.3.2023.
Äänioikeutettu eduskuntavaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka vii-
meistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Digi- ja väestövirasto laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin ote-
tulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää. Kotimaassa 
asuvalle äänioikeutetulle lähetettävästä ilmoituskortista löytyy maininta oman vaalipiirin alueella ole-
vista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista ja aukioloajoista.  
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa 
tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty hä-
nelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 13.12.2022 § 427 perusteella vaalipäivän äänestyspaikat 
ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikat sekä -ajat ovat seuraavat:

Vaalipäivän äänestys
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaluejako ja äänestys-
paikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite
1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Puhoskylän kyläseuran talo  

(Möykkälä)
Näljängäntie 1391

2. Hetekylä-Kipinä Kipinän koulu Syväojantie 280 B

3. Kurenala Hyvän olon keskus Pirtti Varsitie 1

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 22.-28.3.2023.
Hyvän olon keskus Pirtti, os. Varsitie 1, Pudasjärvi
22.-24.3.2023 klo 10:00 - 18:00 
25.-26.3.2023 klo 10:00 - 14:00 
27.-28.3.2023 klo 10:00 - 18:00
Kipinän koulu, Syväojantie 280 B, Kipinä
22.3.2023  klo 10:00 - 12:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo
23.3.2023  klo 9:00 - 11:00
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi
23.3.2023  klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte
24.3.2023  klo 10:00 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos
27.3.2023  klo 10:00 - 12:00

Laitos- ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakkoäänestysaika-
na. Laitoksissa (Pudasjärven hoito-osasto, Kurenkartano, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista 
vaalitoimituksista ilmoitetaan asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoää-
nestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut 
henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes-
tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan 
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva 
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämi-
sestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen 
tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 22.-28.3.2023 kuuluvana päivänä kello 
9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilautakunta, PL 
10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040 740 2550 tai 040 532 2185) viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen klo 16.00.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan 
tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotiäänes-
tyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa ilmoituksia ottavat vastaan 
keskusvaalilautakunnan sihteeri Mirja Moilanen, puh. 040 740 2550 tai palvelusihteeri Tiina Turves, puh. 
040 532 2185.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei kuulu ko-
tiäänestyksen piiriin.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti ennakolta ää-
nestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Äänioikeutta ei saa missään 
tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyystodistusta, poliisi 
voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

Mainonta
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 
15.3.2023.

Pudasjärvi 25.1.2023 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Ennakkoäänestys 
suoritetaan 22. - 28.3.2023

Varsinainen vaalipäivä 
sunnuntaina 2.4.2023

 EDUSKUNTA-
VAALIT
2023

ILMOITA JA
VAIKUTA

ÄÄNESTÄJIÄ
PAIKALLIS-
LEHDESSÄ!

pieniele vaalikeräys 
suoritetaan vaalipaikoilla 

paikkakunnan 
vammaisjärjestöjen hyväksi. 

VARAAVARAA

ILMOITUSPAIKKASI
ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSAAJOISSA

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen
P. 0400 499 745 
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Talvinen Syöte.
P u d a s j ä r v e l ä i n e n  l e h d e n  l i i t e  2 0 2 3

Tervetuloa kiireen
pohjoispuolelle.

Tutustu tarjouksin 
ja vinkkeihin 

syote.fi
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Talvinen Syöte.
P u d a s j ä r v e l ä i n e n  l e h d e n  l i i t e  2 0 2 3

Tervetuloa kiireen
pohjoispuolelle.

Tutustu tarjouksin 
ja vinkkeihin 

syote.fi

2 PUDASjärveläinen  teemaliite 2023Talvinen Syöte 2023

Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Erätie 1
Syötteen

luontokeskus
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

•  Virkistyspäivät, kokouspalvelut
•  Ruokapalvelut kahvilassa ja 

maastossa
•  Luonto-ohjelmapalvelut
•  Välinevuokraus kätevästi verkossa!

Varaa ja maksa helposti
verkkokaupassa:

www.taigavire.fi

Skibussit Oulusta
SYÖTTEELLE

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

Löydä itsesi kiireen
pohjoispuolelta

Syötteellä ollaan usein ak-
tiivisia, silti talven tuntu-
rimaisemat tykkylumipui-
neen, kesän upea vihreys ja 
syksyn väriloisto alkavine 
revontulineen rauhoittavat 
kehon ja mielen. Täällä fyy-
sisen tekemisen tahti on mo-
nesti reipas, mutta arjen hek-
tisyys ja kaupungin kiireys 
häviävät hetkessä raikkaa-
seen tunturi-ilmaan. Kansal-
lispuiston upeilla erämailla, 
tunturin ja vaarojen huipuil-
la, sekä kauniiden tauko-
paikkojen tulilla todella tun-
tee elävänsä tässä hetkessä 
ja pääsevänsä kosketuksiin 
pohjoisen luonnon kanssa.

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen brändiä uudistettiin 
vuosi sitten yhdessä alu-
een toimijoiden ja vieraiden 
kanssa. Meidän Syötteen yti-
meen nostettiin ympärivuo-
tisuus, palvelujen rikkaus ja 
kestävän matkailun käsikir-
joittajana toimiminen.

Uusi brändi on otettu 
erittäin hyvin vastaan. Se ei 
ole hieno käärepaperi, vaan 
kuvaus siitä mitä tunnemme 

olevamme ja miksi haluam-
me tulla. Minulle on jäänyt 
mieleen erään vieraamme 
Instagram postaus, jossa hän 
kirjoitti näin: ”Tänään suun-
taan mökkeilemään kiireen 
pohjoispuolelle, kuten @syo-
teofficial ihanasti sanoittaa.”

Uudessa brändityössäm-
me tiivistimme, että luonto 
on tärkein yhteistyökump-
panimme. Yrityksemme te-
kevät päivittäin isoja ja 
pieniä ympäristötekoja, vie-
raamme ajattelevat ja toimi-
vat kestävästi. Pudasjärven 
kaupunki nostaa esille stra-
tegiassaan vastuullisen ja 
kestävän luontomatkailun. 
Tässäkin julkaisussan esi-
tellään toimijoidemme vas-
tuullisia tekoja. Yritysten 
nettisivuilta voit lukea li-
sää heidän toimenpiteistään 
ja suhteestaan ympäröivään 
tunturiluontoon.

Vuosi 2021 oli ennätys-
vuosi Syötteellä ja pokkasim-
me Vuoden Matkailualue 
kilpailussa kunniamainin-
nan matkailijamäärien kas-
vusta. Vuosi 2022 on myös 

ollut vilkas ja näemme yhä 
selvemmin, että Syöte on no-
peasti kehittynyt talvikoh-
teesta täysin ympärivuoti-
seksi matkailukeskukseksi. 
Lisäksi teettämämme mat-
kailijatulotutkimus osoit-
ti talvella ja kesällä sen, että 
matkailu tuottaa laajasti hy-
vinvointia koko Pudasjär-
velle, jättämällä alueelle 
useita miljoonia euroja. Syö-
te on löydetty, kiitos vierail-
lemme! <3

Olitpa liikkeellä suksil-
la, laudalla, pyörällä tai jal-

kaisin, toivotan sinut läm-
pimästi tervetulleeksi 
luoksemme kiireen pohjois-
puolelle.

Veinalotta Terentjeff
Syötteen Matkailuyhdistys 

ry
Varapuheenjohtaja

Seuraathan Syötettä
sosiaalisessa mediassa:
Facebook: Visit Syöte
Instagram: @syoteofficial
Youtube: VisitSyöte

Pikku-Syötteen rinteet
kutsuvat vuosienkin jälkeen

Kun talven ensimmäiset 
merkit koittavat, oululaisten 
Hanne ja Jussi Konun kolmi-
lapsisen perheen ajatukset 
suuntautuvat vuosi toisensa 
jälkeen Pikku-Syötteen mai-
semiin ja rinteisiin. Hanne 
sanoo, että nyt 10–15 vuo-
tiaat lapset ovat opetelleet 
laskettelemaan ja lumilau-
tailemaan juuri Pikku-Syöt-
teellä, ja samat rinteet kutsu-
vat koko perheen alamäkeen 
edelleen.

– Länsirinteillä aikuisen-
kin lumilautailijan kelpaa 
laskea carvingia, sillä leveyt-
tä riittää eikä väkeä ole rin-
teessä liikaa, Jussi sanoo.

Hän vinkkaa, että Län-
sirinteiden alue on aivan 
parhaimmillaan, kun en-
simmäiset laskijat pääse-
vät korkkaamaan rinneko-
neella ajetun pinnan. Alue 
avataan tuntia myöhemmin 
kuin Pikku-Syötteen muut 
rinteet.

– Ja tietysti sieltä löytyy 
pehmeää lunta metsäreiteil-
tä, hän lisää.

Konut viettävät Pikku-
Syötteellä pidempiä talvilo-
mia sekä viikonloppuja, ja 
tekee lyhyen välimatka an-
siosta tuttuun keskukseen 
myös päiväretkiä.

– Meille on iso juttu, että 
tunturimaisemissa voi käy-
dä vaikkapa vain päivän 
ajan. Paikka on tuttu ja tur-

vallinen, joten lapset ovat jo 
pienempinäkin voineet käy-
dä itsekseen vaikkapa ilta-
mäessä, Hanne sanoo.

Viisihenkinen perhe on 
ottanut jo ensimmäisenä tal-
vena omakseen Hotelli Pik-
ku-Syötteen perhehuoneet, 
joissa jokaiselle löytyy oma 
täysikokoinen sänky. Aktii-
visia päiviä palvelee se, että 
rinteisiin pääsee laskemaan 
suoraan hotellin kulmalta 
ja päivän päätteeksi sinne 
myös palataan hiihtohissiltä. 
Jussi vinkkaa iltaohjelmaksi, 
että korkeimmalta kohdalta 
hotellin vierestä löytyvä ti-
lava hirsikota on varattavis-

sa sopuhintaan.
Myös Hanne sanoo, että 

hotellilta löytyy käytännös-
sä kaikki pidemmänkin lo-
man aikana tarvittava.

– Kauhean kivaa on myös 
se, että lapset sanovat aina 

hotellin hyvästä ruoasta
– se on maistuvaa, hyvää 

perusruokaa, mikä uppoaa 
nuoriin mäkipäivänä todel-
la hyvin.

Hanne ja Jussi Konu, Oulu

www.syote.fi
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Pudasjärvellä kasvulukuja 
matkailussa 2022

Pudasjärven majoitusmyynti vuodesta 2018-2022. Lähde Vi-
sitory. 

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
tehtävä on toteuttaa kau-
pungin kuntastrategiaa ja 
elinkeino-ohjelmaa, toteut-
taa ja kehittää yrityspalve-
luita yhdessä kaupungin 
ja yritysten kanssa. Alu-
een elinvoimaisuus luodaan 
suunnitelmallisella työl-
lä yhdessä matkailijoiden, 
yrittäjien, kaupungin, kau-
pungin tytäryhtiöiden, kyli-
en, rahoittajien, oppilaitos-
ten ja sidosryhmien kanssa. 
Alueen aktiivinen markki-
nointi ja viestintä tehdään 
yhteistyössä kaupungin, Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n ja 
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry:n kanssa. 

Matkailu perustuu meil-
lä luontoon, sen monimuo-
toisuuteen ja vaihtuviin 
vuodenaikoihin sekä osaa-
viin yrittäjiin henkilökuntaa 
unohtamatta. Luonto osaa 
yllättää meidät aina vain 
uudestaan. Talvella meillä 
sataa usein lunta ja sateen 
päätteeksi aurinko piirtää 
näkyväksi hienot vaaramai-

semat. Haluamme pitää hy-
vää huolta luonnostamme, 
koska se huolehtii meistä 
monin eri keinoin. 

Pudasjärvellä lisätään 
vuosittain vastuullista ja 
kestävää matkailua. Ilmas-
toteoista kerrotaan matkai-
luyritysten omilla kotisivuil-
la. Hyvinä esimerkkeinä 
mainittakoon luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaami-
nen liikuttaessa turvallisesti 
alueen reitistöillä. Syötteellä 
voit pyöräillä, hiihtää, käy-
dä valjakkoajelulla tai kul-
kea muuten vain omaan 
tahtiin. Tasokkaat ruokailu-
paikat tarjoavat maistuvia 
makuelämyksiä. Meille on 
tärkeää, että viihdyt meillä 
ja saat tilaisuuden nauttia eri 
palveluista. 

Pudasjärven ja Syöt-
teen matkailualueen majoi-
tusmyynti oli yhteensä 9,0 
miljoonaa euroa vuonna 
2022. Kasvua edelliseen oli 
975 000. Airbnb:n ja Vrbo:n 
osuus oli 14,2 prosenttia. 
Näin ollen rekisteröity ma-

joitusmyynti oli 7,7 miljoo-
naa euroa, jossa lisäystä 591 
000. Rekisteröimätön myynti 
oli 1,3 miljoonaa euroa (+384 

000 e). 

Pudasjärven Kehitys Oy, 
tiedotus

Satumaiset tykkylumimaisemat
ja värikkäät revontulet houkuttelevat Syötteelle

Syötteen alue on usein 
kaikkein lumisinta 
seutua Suomessa.

Upean luontonsa lisäksi 
Syöte on tunnettu 

satumaisesta
tykkylumimaisemastaan.

Tykky muodostuu, kun Pe-
rämereltä saapuva kosteus 
tarttuu puihin luoden nii-
den satumaisen ilmeen. Puut 
ovat koetuksella, sillä yksi 
puu saattaa kantaa tuhansia 
kiloja painavaa lunta koko 
pitkän talven.

Pimeimpinä talviöinä 
myös revontulet ovat mel-
ko yleinen näky Syötteellä. 
Revontulet (lat. Aurora Bo-
realis) ovat kiehtoneet ihmi-
siä kautta aikojen. Pohjoi-
sen muinaiset kansat pitivät 
revontulia mystisinä valoil-
miöinä ja niihin on liitetty ai-
kojen saatossa mitä erikoi-
sempia selityksiä.

Nykyään revontulet hou-
kuttelevat Lappiin sekä 
muualle Pohjois-Suomeen 
yhä enemmän ulkomaalai-
sia, mutta myös kotimai-
sia matkailijoita, jotka ha-
luavat nähdä omin silmin 
yötaivaan upeita valoilmiöi-
tä. Varmimmin aktiivisia re-
vontulia voi Syötteellä näh-
dä kirkkaina talviöinä noin 
kello 22-02, mutta aktiivinen 
jakso voi tapahtua milloin  
tahansa muulloinkin pime-

än aikaan.
Pikku-Syötteellä on talvi- 

ja kevätaikaan tarjolla mo-
nenlaista talviaktiviteettia 
koko perheelle, kuten hiih-
toa, laskettelua, lumilautai-
lua ja lumikenkäilyä. Myös 
pulkkamäkiä löytyy sekä 
hotellin pihan läheisyydestä, 
että ala-aseman rinnekahvi-
lan vierestä.

Omatoimisen liikkumi-
sen lisäksi Pikku-Syötteen 
hotellilta voi tilata perheel-
le tai kaveriporukalle opas-
tettuja aktiviteettejä, kuten 
vaikkapa lumikenkäretken, 
jossa käydään läpi lumi-
kenkävaelluksen tekniik-
kaa sekä vieraillaan kauniil-
la näkö- alapaikoilla.

Siirrä katse  
laskusuuntaan ja 
anna mennä!
Pikku-Syötteen nuoriso- ja 
vapaa-ajankeskukseen kuu-
luu 9 eritasoista laskettelurin-
nettä, jotka palvelevat kaiken 
tasoisia laskijoita. Laskettele-
maan pääsee kätevästi suo-
raan myös hotellin pihasta, 
josta on suora ski-out-yhteys 
rinteisiin.

Pikku-Syöte kohoaa lähes 
neljänsadan metrin korkeu-
teen ja pisin rinne on reilun 
kilometrin mittainen.

Rinteiden profiili on help-
po ja kaikille sopiva, mikä ta-
kaa iloisen ja onnistuneen 

ulkoilupäivän. Eturinteillä 
laskijat nauttivat perinteis-
ten rinteiden lisäksi seikkai-
lumaastoista ja pikkulaskijat 
voivat puolestaan harjoitel-
la hyvin loivalla, naruhissillä 
varustetulla, lastenrinteellä.

Länsirinteet taas houkut-
televat aurinkoisuudellaan 
ja pitkillä, vauhdikkailla las-
kuillaan. Rinnekausi alkaa 
perinteisesti itsenäisyyspäi-
vän tienoilla ja jatkuu aina 
pääsiäiseen saakka.

Tarjolla on myös hiih-
tokoulumahdollisuus, jos-
sa opetetaan laskettelua, lu-
milautailua, telemarkia sekä 
maastohiihtoa.

Rinnekahvilamme Cent-
ral Cafe sijaitsee kätevästi 
hissien ala-asemalla ja palve-
lee asiakkaita rinteiden auki-
oloaikojen mukaan. Central 
Cafessa voi käydä nauttimas-

sa kupposen kuumaa ja tuo-
reita leivonnaisia ulkoilupäi-
vän lomassa.

Hiihtäjille Syöte tarjoaa 
hyvät puitteet ja maisemat, 
jotka mykistävät joka ker-
ta. Maasto on paitsi kaunis-
ta, mutta tarjoaa paikoittain 
myös mukavia haasteita, sil-
lä ladut risteilevät mäkises-
sä erämaassa. Hiihtoreittejä 
löytyy 120 kilometrin edes-
tä, ja on aivan itsestä kiinni, 
miten ne käyttää. Ladut on 
tehty niin luistelu- kuin pe-
rinteisen hiihtotavan taitajil-
le. Treenaajille Pikku-Syöte 
tarjoaa taattua sykkeen nos-
tatusta ja ulkoilijoille pääsyn 
ihastuttavaan talven tuntu-
rimaisemaan. Meillä viihtyy 
mainiosti myös monet yri-
tysporukat, jotka hakevat 
uutta virettä ja tehoa kokous-
päiviin maisemistamme.
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ten rinteiden lisäksi seikkai-
lumaastoista ja pikkulaskijat 
voivat puolestaan harjoitel-
la hyvin loivalla, naruhissillä 
varustetulla, lastenrinteellä.

Länsirinteet taas houkut-
televat aurinkoisuudellaan 
ja pitkillä, vauhdikkailla las-
kuillaan. Rinnekausi alkaa 
perinteisesti itsenäisyyspäi-
vän tienoilla ja jatkuu aina 
pääsiäiseen saakka.

Tarjolla on myös hiih-
tokoulumahdollisuus, jos-
sa opetetaan laskettelua, lu-
milautailua, telemarkia sekä 
maastohiihtoa.

Rinnekahvilamme Cent-
ral Cafe sijaitsee kätevästi 
hissien ala-asemalla ja palve-
lee asiakkaita rinteiden auki-
oloaikojen mukaan. Central 
Cafessa voi käydä nauttimas-

sa kupposen kuumaa ja tuo-
reita leivonnaisia ulkoilupäi-
vän lomassa.

Hiihtäjille Syöte tarjoaa 
hyvät puitteet ja maisemat, 
jotka mykistävät joka ker-
ta. Maasto on paitsi kaunis-
ta, mutta tarjoaa paikoittain 
myös mukavia haasteita, sil-
lä ladut risteilevät mäkises-
sä erämaassa. Hiihtoreittejä 
löytyy 120 kilometrin edes-
tä, ja on aivan itsestä kiinni, 
miten ne käyttää. Ladut on 
tehty niin luistelu- kuin pe-
rinteisen hiihtotavan taitajil-
le. Treenaajille Pikku-Syöte 
tarjoaa taattua sykkeen nos-
tatusta ja ulkoilijoille pääsyn 
ihastuttavaan talven tuntu-
rimaisemaan. Meillä viihtyy 
mainiosti myös monet yri-
tysporukat, jotka hakevat 
uutta virettä ja tehoa kokous-
päiviin maisemistamme.
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Hiihtoladun 
järjestelyä 

Iso-Syötteellä
Eletäänkö taas aikoja, että 
on hoksittu sellainen asia 
kuin säästäminen. Onhan 
sitä yritetty suhteellisen 
usein huomautella, että 
voisiko sitä olla jonkun ju-
tun hommaamisessa hie-
man kriittisempi, eikä heti 
tormuuttaa, jees se hom-
mataan, tai tehdään. Mut-
ta varjopuoliakin tahtoo 
tulla eteen. Jos vaikka jos-
kus asiat vaativat kerta 
kaikkiaan, että asioita pi-
tää laittaa erilaiseen järjes-
tykseen. Josko sieltä tuli-
si voimaperäisesti säästöä 
ja toimisi silti jollakin ta-
valla. 

No yksi säästämi-
sen kannalta asia on ollut 
Syötteen hiihtolatuverkos-
ton uudelleenjärjestelyt, 
jolla haetaan myös säästö-
jä. Onhan ne tietysti isos-
sa aina isommat mah-
dollisuudet tulla vähän 
säästöäkin, mutta toimii-
ko se niin kuin on toivottu 
muutoksen jälkeen toimi-
van. Törmäsin täysin yllä-
tykseen, kun menin Syöt-
teelle ensimmäistä kertaa 
hiihtämään näille lumille. 
Ajoin autoni totuttuun ta-
paan Romekievarin park-
kipaikalle. Laitoin sukset 
jalkaani ja hiihdin park-
kipaikan pohjoisempaan 
päähän, kun sieltä on aina 
päässyt kymmeniä vuo-
sia suoraan ladulle. Park-
kipaikan jatkamiset ovat 
työntäneet ladun alkua 

etemmäksi, mutta aina on 
ennen löytynyt hyvä latu-
pohja ja urat. Tämä on si-
nänsä ihmeellistä, sillä 
olen muina talvina huo-
mannut, että siitä tulevat 
ladulle äitinsä tai isänsä 
matkassa lapset opettele-
maan hiihtämistä ja mo-
nesti on vähän rupateltu-
kin. Näitä perheitä olen 
havainnut tulevan niin 
linja-autoissa kuin omilla 
autoilla ja päässeet turval-
lisesti ladulle. On erittäin 
epäturvallista perheiden 
lasten kannaltakin lähteä 
routaamaan jonnekin lii-
kenneympyrän kohdalle 
kävelemällä, jospa sieltä 
latua löytyisi. Huh, huh! 
Nyt ei ole ollut koko tal-
vena reilun puolen ki-
lometrin matkalla latua, 
muuta mikäli ei ole hiih-
tää pahnannu latusuksil-
la pohjaan asti upottaval-
la aukolla. Mutta miten 
opettelevat lapset? Asiaan 
toivoisi parannusta, kun 
hiihtolomatkin alkavat. 
Yritetään kuitenkin me ai-
kaiset johonkin puskeutua 
sivakoimaan. 

Kaikesta huolimatta 
hyviä luistoja sekä 

aurinkoisia päiviä ja 
mieltä!

Erkki 
Honkanen

Hiihtokeskus Iso-Syötteen tuki 
nuorten harrastamiseen jatkuu vahvana

Hiihtokeskus Iso-Syötteen tuki nuorten 
harrastamiseen jatkuu vahvana. 

Tammikuussa Pudasjärven kaupunki palkittiin 
esimerkillisestä toiminnasta Liikkuva koulu 

-ohjelman, Suomen Olympiakomitean ja Pohjois-
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimesta.

Keskiviikkoiltaisin Iso-Syöt-
teen rinteillä käy vilske. Osa 
lapsista on kokeneita las-
kettelijoita, toiset ovat juu-
ri päässeet ensi kertaa har-
joittelemaan lumilautailua 
tai laskettelua. Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen operatiivinen 
johtaja ja yrittäjä Mikko Te-
rentjeff on tyytyväinen näke-
määnsä.

- Viime kaudella 
aloitettu ja heti suuren suo-
sion saavuttanut keskivii-
kon iltamäki on osa Pudas-
järven peruskoululaisille 
järjestettävää Liikkuva kou-
lu-toimintaa, Terentjeff ker-
too.  Yhdessä Pudasjärven 
hirsikampuksen oppilaiden 
kanssa suunniteltu viikoit-
tainen mäkipäivä vastaa sekä 
yrityksemme visioon liikut-
taa lapsia ja nuoria, että an-
taa mahdollisimman monelle 
lapselle mahdollisuus kokeil-
la sydämiämme lähellä ole-
via lajeja. 

Iltamäki on osa Harras-
tamisen Suomen mallin mu-
kaista paikallista ohjelmaa, 
jota on toteutettu Pudasjär-
vellä koulujen kevätlukukau-
desta 2021 lähtien. Tammi-
kuussa kaupunki palkittiin 
esimerkillisestä toiminnas-
ta Liikkuva koulu -ohjelman, 
Suomen Olympiakomitean ja 
Pohjois-Pohjanmaan Liikun-

ta ja Urheilu ry:n toimesta. 
Palkinnon perustelujen mu-
kaan Pudasjärvellä on on-
nistuttu muun muassa vas-
taamaan lasten ja nuorten 
toiveisiin erityisen hyvin ja 
saamaan yläkoululaiset mu-
kaan laaja-alaisesti niin, että 
melkein koko ikäluokka on 
innostunut toimintaan mu-
kaan.

- Kaupungin saa-
ma palkinto lämmittää mei-
täkin suuresti. Nuoret ovat 
nimenneet keskiviikon mä-
kiporukan Kampuslaskijoik-
si ja tekemisestä huokuu yh-
teenkuuluvuus. Fyysisen 
aktiivisuuden lisäksi lapset ja 
nuoret vahvistavat ystävyys-
suhteitaan ja tutustuvat uu-
siin kavereihin uuden ympä-
ristön luomien kohtaamisten 
kautta, Terentjeff kertoo. 

Lasten ja nuorten har-
rastamisen tukemisella on 
Iso-Syötteellä pitkät perin-
teet. Hiihtokeskuksen vuon-
na 2012 perustama Airfor-
ce-laskukerho on edelleen 
voimissaan ja siihen kuu-
luu tällä kaudella satakun-
ta jäsentä. Kerhossa järjeste-
tään säännöllisesti yhteisiä 
laskuhetkiä ja muita aktivi-
teettejä, joiden ääressä lasten 
ja nuorten toivotaan solmi-
van uusia ystävyyssuhteita 
ja syventävän kiinnostusta 

Hiihtokeskus Iso-Syötteen operatiivinen johtaja Mikko Te-
rentjeff iloitsee Liikkuva Koulu-projektin tuloksista. Lasten 
liikuttaminen kuuluu vahvasti yrityksen arvomaailmaan ja on 
myös henkilökohtaisella tasolla lähellä Terentjeffin sydäntä.

harrastukseen. Airforcen li-
säksi Hiihtokeskus Iso-Syö-
te on neljänä peräkkäisenä 
vuonna tarjonnut lähialu-
eiden 1.luokkalaisille mah-
dollisuutta tutustua lajiin il-
maiseksi.  Ekaluokkalaisten 
päivään kuuluu lasketteluvä-
lineiden ja hissilipun lisäksi 
hiihdonopetustunti.  

- Haluamme pitää 
harrastamisen aloittamisen- 
ja jatkamisen mahdollisim-
man helppona ja hauskana. 
Meillä kaikki alle 7-vuotiaat 
kypäräpäät laskevat koko 
rinnealueella ilmaiseksi, li-
säksi harjoittelualueeltam-
me Lumimaasta löytyy kai-
kenikäisille ilmainen naru- ja 
mattohissi. Vuokravälineissä 
kannustamme pienten lasten 
vanhempia antamaan lasten 
kokeilla eri lajeja matalalla 
kynnyksellä, tästä syystä tar-
jolla hyvin edullisia väline-
paketteja alle 7-vuotiaille, Te-

rentjeff päättää.

Kilpailuilla  
tuetaan  
lajitoimintaa
Harrastajien tukemisen li-
säksi Iso-Syöte tukee urheili-
joiksi tähtääviä ja aktiivisesti 
harrastavia nuoria olemal-
la mukana sekä Suomen Lu-
milautaliiton, että Ski Sport 
Finlandin kilpailukiertueis-
sa. Iso-Syötteellä järjestetään 
vuosittain lumilautailun 
ja freeskihiihdon kilpailut, 
joissa nuorten on mahdol-
lista harjoitella kilpailemista 
valtakunnallisella tasolla ja 
kerätä ranking-pisteitä. Iso-
Syötteellä on myös järjestet-
ty lumilautailun slopestylen 
suomenmestaruuskilpailut. 

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 

Tsekkaa palvelumme: pytkyranch.fi
Varaa Pytkyn iglu tai sauna: 

pytkyigloos.johku.com
Avanto auki 24/7

 www.ppy.fi

Syötteen alueen loma-
asuntojen arvonnousu jatkuu

Korona ja vallitseva maa-
ilman tilanne ovat vai-
kuttaneet loma-asunto-
markkinoilla vaihtelevasti 
viimeisten vuosien aikana. 
Koronan aikaan loma-asun-
tojen kysyntä kävi kuumim-
mallaan ja etenkin Syötteellä 
loma-asunnot vietiin käsistä. 
Maailman tilanteen vuoksi 
loma-asuntokauppa kuiten-
kin pysähtyi hetkeksi vuo-
den 2022 aikana, mutta en-
nusteet ja luvut kertovat 
kaupan palanneen jo lähes 
normaalille tasolle. Uusia 
kohteita tulee myyntiin ta-
saiseen tahtiin ja ostajat ovat 
lähteneet taas rohkeasti liik-
keelle. Vaikka ajankohtaiset 
myllerrykset ovat antaneet 
osansa loma-asuntomark-
kinoihin, yksi asia on var-
maa – Syötteen loma-asun-
tojen arvo on ollut nousu 
johdanteinen jo pitkään. Ar-
vonnousu on toinen tuo-
ton lähde, kun puhutaan lo-
ma-asuntosijoittamisesta. 
Loma-asunnon arvonnou-
suun vaikuttavat monet te-

tulevat nousemaan vielä en-
tisestään. 

-Syötteen loma-asun-
not ovat edelleen kokoon-
sa ja palveluihin nähden 
edullisia, jos verrataan mui-
hin Suomen hiihtokeskuk-
siin. Lisäksi on odotettavis-
sa, että loma-asuntojen arvot 
Syötteellä nousevat edelleen 
vielä tulevinakin vuosina, 
sanoo Kuuru LKV:n kiinteis-
tönvälittäjä Antti Suhonen. 

Syötteen loma-asunnois-
sa on tapahtunut sekä erin-
omaista arvon nousua kuin 
myös alueen vuokralla ole-
vien loma-asuntojen vuokra-
tuotto on taattu. Sijaintinsa 

sekä palveluidensa puolesta 
Syötteen alue vetää puoleen-
sa paljon lomailijoita, joten 
vuokratuottoa tulee tasaises-
ti ympäri vuoden. Olit sit-
ten ostamassa tai myymäs-
sä omaa loma-asuntoa - nyt 
on hyvä hetki. Kysyntä alu-
een loma-asunnoista, uu-
diskohteista ja tonteista on 
kiihtynyt ja nyt onkin otolli-
nen hetki toimia. Me Kuuru 
LKV:llä tunnemme Syötteen 
loma-asuntomarkkinat ja 
osaamme auttaa sinua vuo-
sien ammattitaidolla!

Julia Tapaninaho
Markkinointi

kijät, kuten sijainti, alueen 
kehitys, palvelut sekä loma-
asunnon kunto. Toinen tuo-
ton lähde on vuokratuotto. 
Vuokratuotto tarkoittaa sitä 
tuottoprosenttia, jolla voi-
daan mitata vuokrattavan 
loma-asunnon tuottavuutta. 
Keskimäärin Syötteen alu-
een loma-asuntojen hinnat 
ovat nousseet 20-30 prosent-
tia kuluneen viiden vuoden 
aikana tulee ilmi Kiinteis-
tönvälitysalan keskusliiton 
hintaseuranta palvelusta. 
Alueen johtava kiinteistön-
välitystoimisto Kuuru LKV 
on noteerannut hinnankehi-
tyksen etenkin myydessään 
samoja kohteita useampaan 
otteeseen kuluneen viiden 
vuoden aikana. Kun sama 
kohde tulee uudemman ker-
ran myyntiin, on arvon nou-
sua mielenkiintoista seurata 
sekä vertailukelpoisuus on 
läpinäkyvää. Syötteen hin-
tataso on edelleen kohtuul-
linen ja suhteessa muihin 
hiihtokeskuksiin kiinteistö-
jen ja loma-asuntojen arvot 
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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

LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

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

• www.jalavankauppa.fi UUDISTETTU VERKKOKAUPPA
www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

TILAUSAJOT TILAUSAJOT 
HYVIN VARUSTELLUILLA HYVIN VARUSTELLUILLA 

8-52 PAIKKAISILLA TAKSEILLA JA 8-52 PAIKKAISILLA TAKSEILLA JA 
BUSSEILLABUSSEILLA

stpliikenne.fi

PYYDÄ TARJOUS!
0400 165 866

myynti@stpliikenne.fi

Joustavat ja räätälöidyt matkat asiakkaan Joustavat ja räätälöidyt matkat asiakkaan 
toiveiden mukaisesti.toiveiden mukaisesti.

Koulutus- ja virkistysmatkat, luokkaretket,Koulutus- ja virkistysmatkat, luokkaretket,
urheiluseurojen pelireissut...urheiluseurojen pelireissut...

TERVETULOA TÖIHIN SUOMEN 
HIRSIPÄÄKAUPUNKIIN 

PUDASJÄRVELLE!

Tutustu Pudasjärven avoimiin työpaikkoihin

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

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

www.vainparhaitapuolia.fi/pudasjarvi/

Tunturihotelli Iso-Syötteen 
elämyssviiteissä lumoudut

pohjoisesta luonnosta

Hotelli Iso-Syötteellä nautit elämyksellisestä 
lomasta Suomen eteläisimmän tunturin huipulla. 

Tunturihotellin ylelliset sviitit ovat saaneet 
kansainvälistä tunnustusta.

Tunturin huipulla kohoaa 
yksi halutuimmista hotelli-
huoneista: tunnelmallinen 
Kotkanpesä. Brittilehti Tele-
graph on listannut Kotkan-
pesä-sviitin peräti maailman 
neljänneksi romanttisim-
maksi hotellihuoneeksi.

Karhunpesä-sviitin läm-
pimänsävyisessä sisustuk-
sessa luonto on vahvasti läs-
nä, ja suuret ikkunat luovat 
vuodenaikojen mukaan vaih-
tuvan taideteoksen. Maan-
läheisessä sviitissä voi aistia 
metsän tunnelman ja ihailla 
tähtitaivasta revontulineen.

Tumman tuhkan ja hii-
len sävyin puettu moderni 
Feeniks-sviitti kertoo hotel-
lin tarinaa. Sisustuksessa on 
käytetty muun muassa hiil-
tynyttä paneelia vuonna 2018 
tapahtuneen tulipalon muis-
toksi.

Elämyssviiteissä pääsee 
rentoutumaan perinteises-
sä suomalaisessa saunassa ja 
höyrysaunassa sekä omassa 
poreammeessa. Sviitit on va-
rusteltu kahdelle hengelle, ja 
ne sisältävät sisäänpääsyn

Arctic Spa -kylpylään. 
Feeniks- ja Karhunpesä-svii-

tit voi myös yhdistää välio-
vella viereisiin Star Superior 
-huoneisiin.

Huikeita  
maisemia,  
maistuvaa ruokaa 
ja iloista palvelua
Asiakkaat ovat kehuneet Ho-
telli Iso-Syötteen majoitusta 
ja palveluita sekä paikan si-
jaintia pohjoisen uskomat-
tomassa luonnossa. Ystä-
vällinen palvelu ja ravintola 
Hilltopin herkullinen ruoka 
sekä upea näköala niin ravin-
tolasta, kylpylästä kuin huo-
neistakin ovat tehneet unoh-
tumattoman vaikutuksen. 
Kiitosta ovat saaneet myös 
hotellin sijainti aivan rintei-

den läheisyydessä sekä hy-
vin toteutetut safarit ja muut 
aktiviteetit.

– Huone oli todella hie-
no ja viihtyisä, kuten hotel-
li muutenkin. Patikoinnin 
jälkeen oli ihana rentoutua 
kylpylässä, jonka käyttö si-
sältyi majoitukseen. Ravinto-
lasta sai erinomaista illallis-
ta ystä- vällisellä palvelulla. 
Aamupala oli runsas ja kas-
vissyöjällekin löytyi tavallis-
ta enemmän vaihtoehtoja.

Iso-Syöte on koettu ainut-
laatuisena paikkana rentou-
tumiseen ja irtiottoon arjesta.

– Viikonlopun luksusta.
– Vierailu ylitti odotukset. 

Tullaan varmasti uudelleen!
*Kommentit poimittu asia-

kaspalautteista

MOOTTORIKELKAT, 
MÖNKIJÄT YM. 

PIENKONEET
Meiltä tarvikkeet ja varaosat

myös muihin merkkeihin!

MOOTTORIKELKAT, MÖNKIJÄT YM. 
PIENKONEET

TULOTIE 1, 93100 PUDASJÄRVI || P. 040 516 0430 || WWW.PIENKONEHUOLTO.FI

Meiltä tarvikkeet ja varaosat myös muihin merkkeihin!

®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.
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Karhunpesä-sviitin läm-
pimänsävyisessä sisustuk-
sessa luonto on vahvasti läs-
nä, ja suuret ikkunat luovat 
vuodenaikojen mukaan vaih-
tuvan taideteoksen. Maan-
läheisessä sviitissä voi aistia 
metsän tunnelman ja ihailla 
tähtitaivasta revontulineen.

Tumman tuhkan ja hii-
len sävyin puettu moderni 
Feeniks-sviitti kertoo hotel-
lin tarinaa. Sisustuksessa on 
käytetty muun muassa hiil-
tynyttä paneelia vuonna 2018 
tapahtuneen tulipalon muis-
toksi.

Elämyssviiteissä pääsee 
rentoutumaan perinteises-
sä suomalaisessa saunassa ja 
höyrysaunassa sekä omassa 
poreammeessa. Sviitit on va-
rusteltu kahdelle hengelle, ja 
ne sisältävät sisäänpääsyn

Arctic Spa -kylpylään. 
Feeniks- ja Karhunpesä-svii-

tit voi myös yhdistää välio-
vella viereisiin Star Superior 
-huoneisiin.

Huikeita  
maisemia,  
maistuvaa ruokaa 
ja iloista palvelua
Asiakkaat ovat kehuneet Ho-
telli Iso-Syötteen majoitusta 
ja palveluita sekä paikan si-
jaintia pohjoisen uskomat-
tomassa luonnossa. Ystä-
vällinen palvelu ja ravintola 
Hilltopin herkullinen ruoka 
sekä upea näköala niin ravin-
tolasta, kylpylästä kuin huo-
neistakin ovat tehneet unoh-
tumattoman vaikutuksen. 
Kiitosta ovat saaneet myös 
hotellin sijainti aivan rintei-

den läheisyydessä sekä hy-
vin toteutetut safarit ja muut 
aktiviteetit.

– Huone oli todella hie-
no ja viihtyisä, kuten hotel-
li muutenkin. Patikoinnin 
jälkeen oli ihana rentoutua 
kylpylässä, jonka käyttö si-
sältyi majoitukseen. Ravinto-
lasta sai erinomaista illallis-
ta ystä- vällisellä palvelulla. 
Aamupala oli runsas ja kas-
vissyöjällekin löytyi tavallis-
ta enemmän vaihtoehtoja.

Iso-Syöte on koettu ainut-
laatuisena paikkana rentou-
tumiseen ja irtiottoon arjesta.

– Viikonlopun luksusta.
– Vierailu ylitti odotukset. 

Tullaan varmasti uudelleen!
*Kommentit poimittu asia-

kaspalautteista

MOOTTORIKELKAT, 
MÖNKIJÄT YM. 

PIENKONEET
Meiltä tarvikkeet ja varaosat

myös muihin merkkeihin!

MOOTTORIKELKAT, MÖNKIJÄT YM. 
PIENKONEET

TULOTIE 1, 93100 PUDASJÄRVI || P. 040 516 0430 || WWW.PIENKONEHUOLTO.FI

Meiltä tarvikkeet ja varaosat myös muihin merkkeihin!

®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier R ecreational Products Inc. tai sen tytär yhtiöt.
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*Luvassa pelkkiä hittejä ja lupsakkaa jutustelua*
Pe 24.2. noin klo 21.00 esiintymässä Jungplugged 

Pudasjärvi on Pohjois-Pohjanmaan 
4. tuottavin Airbnb-kunta

Airbnb-vuokraus kukoistaa 
monissa Suomen kunnis-
sa. Tilastojen mukaan Pu-
dasjärvi on Pohjois-Pohjan-
maan neljänneksi tuottavin 
Airbnb-kunta. Pudasjärven 
majoituskohteista valtaosa 
sijaitsee Syötteen alueella, 
ja monet ammattimajoitta-
jatkin ovat siirtyneet käyt-
tämään Airbnb-sivustoa.

Koosteen mukaan Pu-
dasjärvellä on 65 aktiivis-
ta majoituskohdetta, jois-
sa keskihinta on 136 euroa 
yöltä. Varausaste on ollut 
noin 57 prosenttia, ajoittu-
en enimmäkseen viikon-
loppuihin ja lomaseson-
keihin. Keskimääräinen 
pudasjärveläinen Airbnb-
majoittaja saa kuukaudes-
sa 1896 euroa vuokratuloa 

kohteestaan.
Airbnb on yhdysvalta-

lainen vuonna 2008 perus-
tettu yritys, jonka sovel-
luksen ja internetsivuston 
kautta yksityinen henki-
lö, yritys tai yhdistys voi 
ilmoittaa omistamansa 
huoneiston, huoneen tai 
vastaavan tilan vuokratta-
vaksi vaikkapa matkailijal-
le lyhyeen majoitukseen tai 
väliaikaisen asunnon tar-
vitsijalle pidemmäksi ai-
kaa.

Asunnot ovat yksityis-
ten ihmisten tai sijoittaji-
en omistuksessa, ja Airbnb 
perii niiden välittämisestä 
prosenttiosuuden. Sivustol-
la vuokralaiset ja vuokra-
nantajat voivat jättää toi-
sistaan palautetta myös 

tuleville käyttäjille luetta-
vaksi. Näin vuokralaiset ja 
vuokranantajat voivat pa-
lautteen perusteella päät-
tää, sopiiko kyseinen koh-
de omiin majoitustarpeisiin 
tai huoliiko vuokrananta-
ja käyttäjän asiakkaakseen.

VertaaEnsin.fi -sivusto 
selvitti Airbnb-toiminnan 
laajuuden 235 kunnassa. 
Vuodesta 2020 lähtien teh-
dyssä selvityksessä vertail-
tiin minkä kuntien Airbnb-
toiminnassa on tapahtunut 
kehitystä ja taantumista. 
Vertailtavien kategorioiden 
joukkoon on valittu vain 
kuntia, joissa oli vuonna 
2022 vähintään 20 aktiivis-
ta Airbnb-majoituspaikkaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on 
valtakunnallisesti Suomen 

kolmanneksi eniten Airb-
nb-kohteita, yhteensä 1 262 
kappaletta. Pohjois-Poh-
janmaalla keskimääräinen 
kuukausituotto on 1185 eu-
roa. Parhaiten Airbnb-toi-
minta tuottaa Pohjois-Poh-
janmaan kunnista Vaalassa, 
keskimäärin 2 743 euroa 
kuukaudessa.

Vertailussa on hyödyn-
netty AirDNA-palvelua, 
joka kerää Airbnb-majoit-
tumiseen liittyvää dataa 
reaaliaikaisesti yli 80 000 
kaupungista ympäri maa-
ilman. Selvityksen data on 
kerätty manuaalisesti kun-
ta kerrallaan. Data kerättiin 
6.-7.2.2023, joten data ker-
too tarkat tiedot tästä vuo-
si taaksepäin.

PUDASjärveläinen

Kuusamo Hirsitalot 
rakentaa ilmastotekoja

Neljännesvuosisadan laadukkaita hirsitaloja 
valmistanut Kuusamo Hirsitalot nojaa 

maailmantilanteen tuomien haasteiden edessä 
vahvaan talouteen ja erinomaiseen raaka-aineeseen. 

Kuusamo Hirsitalot on yli 50 henkeä työllistävä, 
luotettava ja vakavarainen hirsitalotoimija. Vuonna 

1998 perustettu perheyritys toimittaa vuosittain 
yhteensä 450–500 hirsirakennusta kotimaan ja 

viennin markkinoille, liikevaihdon ollessa noin 20 
miljoonaa euroa.

Kuusamo Hirsitalot on koil-
lismaalainen perheyritys, 
jonka perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 25 
vuotta. Perinteinen, talo- ja 
mökkipakettitoimitukseen 
keskittynyt talotehdas sei-
soo tiukasti omilla jaloillaan 
ja katsoo luottavaisena tu-
levaan. Kuusamo Hirsita-
lot on kerroksittain noussut 
ylöspäin liikevaihdossa. Hal-
lituksen puheenjohtaja ja 
osakas Jouko Virranniemi 
kuvailee yritystä tällä hetkel-
lä sopivankokoiseksi markki-
natilanteeseen nähden.

- 25 vuotta on hyvä saavu-
tus alkuperäisellä nimellä toi-
mivalle, kasvolliselle perhe-
yritykselle. Kapasiteettimme 
riittää tämän hetken kysyn-
tään, mutta kiristämisen va-
raa on aina. Talotehtaassam-
me on useita tuotantolinjoja, 
joita edelleen tehostamalla 
saadaan lisää kilpailukykyä 
markkinan toipuessa nyky-
haasteista ympäri Euroop-
paa, luonnehtii Virranniemi.

Toimiva talous  
tuo turvaa myös 
asiakkaille
Tarkka taloudenpito on kuu-
samolaisille osittain myös 
luonnekysymys. Velatto-
man yhtiön on hyvä jatkaa 
kohti uusia merkkipaaluja.

- Pääomaa ja puskurei-
ta on kerrytetty pikkuhiljaa 

ja siksi pystytään nyt otta-
maan haastavammatkin ajat 
turvallisin mielin vastaan, 
summaa Kuusamo Hirsita-
lojen toimitusjohtaja ja osa-
kas Arto Orjasniemi. 

- Markkinatilanne sotkee 
hieman strategiaamme kir-
jattua kasvutavoitetta. Us-
komme siihen, että haas-
teellisten vuosien jälkeen 
palaamme alkuperäiseen 
suunnitelmaamme. Meil-
lä on tarvittavat työkalut ja 
osaava henkilöstö toiminto-
jen kehittämiseen.

Aidosti yksilöllisiä 
hirsitaloja
Kuusamo Hirsitalot luottaa 
vahvasti omaan suunnitte-
luun. Talotehtaaksi yritys on 
poikkeuksellisen joustava, 
sillä niin pohjaratkaisut kuin 
rakenteet voidaan muokata 
asiakkaan tarpeisiin sopivik-
si, rakennusmääräykset toki 
aina huomioiden. Asiakkait-
ten tarpeet ovat muuttuneet 
vuosien aikana. Myös raaka-
aineet, vaatimukset, liimaus-
tavat sekä henkilöstön am-
mattitaito ovat kehittyneet 
neljännesvuosisadan aikana. 
Kuusamo Hirsitalojen me-
nestysmalli Nuuna osoittaa 
suosiollaan, että yritys on 
pystynyt uusiutumaan asia-
kaslähtöisesti.

- Asiakkaamme arvos-
tavat samoja asioita kuin 

Arto Orjasniemi ja Jouko Virranniemi ovat tyytyväisiä 
25-vuotiaan Kuusamo Hirsitalot-yhtiön vankkaan jalansijaan 
omakotitalo- ja mökkituotannossa.

mekin ja ovat valmiita sat-
saamaan laadukkaaseen 
tuotteeseen, jossa on hyvä 
toimitusvarmuus ja pitävät 
aikataulut. Asiakkaamme 
tietävät saavansa sen, mitä 
ovat tilanneet, Orjasniemi 
toteaa.

Hirsitalon  
rakentaminen on 
ilmastoteko
Toiminnassaan Kuusamo 
Hirsitalot nojaa ennen kaik-
kea paikalliseen, laadukkaa-
seen raaka-aineeseen, joka 
hyvinvointiominaisuuksien-
sa lisäksi on myös uusiutuva 
ja hiiltä sitova. Hirret tulevat 

naapurista Pölkyn sahalta, 
jonka hankinta-aluetta ovat 
Koillismaa ja Kainuu. 

- Puusta rakentaminen 
on hyvä asia ilmastolle ja 
tätä pitäisi korostaa enem-
män myös julkisessa keskus-
telussa. Metsästä kaadetut 
tukit muuttavat olomuo-
toaan muun muassa hirsi-
taloksi, joka sitoo hiiltä it-
seensä. Kaadettujen tukkien 
tilalle istutetaan kasvamaan 
uusia puita ja hyvin hoidet-
tuna metsä lähtee uuteen 
kasvuun, toteaa Virranniemi 
ja peräänkuuluttaa julkisen 
sektorin roolia puurakenta-
miseen kannustamisessa. TS

Kitkajärveltä talotehtaaksi
Kuusamo Hirsitalojen tarina alkoi Pohjois-Kuusamos-
ta Kitkajärven rannalta, jossa veljekset Simo ja Arto Or-
jasniemi aloittivat huvila- ja talovalmistusta 1990-luvun 
alussa. Laadukkaat hirsirakennukset kävivät kaupaksi 
niin hyvin, että yrityksen johtoon tarvittiin lisää käsipare-
ja. Samaan aikaan paikallista sahaa, Pölkky Oy:ta pyörit-
tivät veljekset Jouko ja Antti Virranniemi. Pian Orjasnie-
men ja Virranniemen veljekset yhdistivätkin voimansa ja 
näin Kuusamo Hirsitalot sai alkunsa alkuvuodesta 1998.

www.syote.fi



24 PUDASjärveläinen Nro 8 •  ke 22.2.202372023 PUDASjärveläinen  teemaliite Talvinen Syöte 2023

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

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

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

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

Meillä myös á la carte sekä lounaspöytä: herkullista 
kotiruokaa noutopöydästä - joka päivä.
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Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

s-kaupat.fi tee ostoksesi netissä 
ja hae valmiit ostoksesi kassalta

040 505 7096, Booking.com

Ranuan eläinpuisto 
täyttää 40 vuotta

Ranuan eläinpuisto täyttää tänä vuonna 
40 vuotta ja tätä hienoa merkkipaalua juhlistetaan 

kuukausittain vaihtuvilla teemoilla sekä 
useilla tapahtumilla. Ensimmäisenä vietetään 

Jääkarhupäivää lauantaina 25.2.2023.

Idea Ranua Zoon eli Ranuan 
eläinpuiston perustamisesta 
syntyi vuonna 1979 silloisen 
kunnanjohtajan Kauno Har-
jun, kunnan elinkeinoasia-
miehen Jouko Hernetkosken 
sekä Jorma Törnin ja Pert-
ti Korhosen erään automat-
kan aikana. Eläinpuiston pe-
rustamisen tarkoituksena oli 
saada Ranuan kunnan kehi-
tys uudelleen nousuun mat-
kailun kautta. Eläinpuisto 
valmistui lopulta ennätys-
ajassa ja avajaisia vietettiin 
17.6.1983. Ranuan eläinpuis-
to on vakiinnuttanut paik-
kansa sekä kotimaisten että 
ulkomailta tulevien matkai-
lijoiden keskuudessa. 

Juhlavuoden tapahtumat 
käynnistää jääkarhupäivä, 
maaliskuussa vietetään pöl-
löjen iltaa, ja tämän jälkeen 
ohjelmassa on huhtikuussa 
koko perheen pääsiäistapah-
tuma sekä ötökkäluento ja 
saukkopäivä toukokuussa. 
Varsinaisena syntymäpäi-
vänä 17.6. järjestetään kesän 
villeimmät festarit. Kaik-
ki juhlavuoden tapahtumat 
löytyvät juhlavuoden netti-
sivuilta.

Jääkarhupäivä 
25.2.
Jääkarhupäivää vietetään 
Ranuan eläinpuistolla ja 
Ranuan Monitoimikeskus 
Kerkässä. Jääkarhun ruo-
kintanäytös alkaa kello 11 
eläinpuistolla, minkä yhtey-
dessä eläintenhoitaja kertoo 
jääkarhun elämästä.

Monitoimikeskus Ker-
kän salissa on kaksi jääkar-
huaiheista luentoa kello 
14.00 alkaen. Ensin Ranuan 
eläinpuiston intendentti ja 
eläinlääkäri Heini Niinimä-
ki kertoo Ranuan jääkarhu-
jen tarinan sekä sen jälkeen 
löytöretkeilijä ja valokuvaa-
ja Patrick ”Pata” Degerman 
kertoo kohtaamisistaan jää-
karhujen kanssa sekä ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista 
niiden elämään.

-Ranuan eläinpuiston 
juhlavuosi on merkittävä 
merkkipaalu yhtiön histo-
riassa. Tällä hetkellä Ranua 
Resort -nimellä markkinoi-
tava matkailukokonaisuus 
on ainutlaatuinen niin Suo-
messa kuin globaalisti. Ark-
tisiin eläinlajeihin erikoistu-

nut eläinpuisto sekä kattavat 
matkailupalvelut sen ympä-
rillä ovat avoinna vuoden 
jokaisena päivänä palvel-
len matkailijoita Suomes-
ta ja ympäri maailman. Nyt 
vietettävä jääkarhupäivä on 
juhlavuoden ensimmäinen 
tapahtuma.  Jääkarhut ovat 
olleet Ranuan eläinpuiston 
vetonaula vuodesta 1989 al-

kaen. Jääkarhut ovat erityi-
sen alttiita ilmastonmuu-
tokselle ja niinpä Ranuan 
eläinpuistolla, osana Euroo-
pan eläintarhajärjestöä EA-
ZAa, on tärkeä rooli tämän 
upean eläinlajin säilymises-
sä myös tuleville sukupol-
ville, kertoo Ranuan Seudun 
Matkailu Oy:n toimitusjoh-
taja Johanna Koivunen. TS

Jääkarhu on komea ilmestys noustessaan takajaloille. Juhla-
vuoden tapahtumat aloittaa tämä uljas, valkoinen eläin oma-
na päivänään tämän viikon lauantaina.

Vuokraamot tuntevat tuotteensa ja 
opastavat matkalle

Aitojen ja ainutkertaisten matkailukokemusten 
metsästäjien parhaita keinoja on kysyä lisätietoa 

ja vinkkejä paikallisilta ihmisiltä. Syötteellä nämä 
neuvot löytyvät paikallisilta palveluntarjoajilta. 

Laura Peltonen toimintaansa juuri laajentaneesfta 
Syöte Rent&Safarisilta sanoo, että heidän

henkilökuntansa tuntee aktiivisina harrastajina 
esimerkiksi reittien ajankohtaisen kunnon.

Syöte Rent&Safaris on avan-
nut uudet toimitilat Lumi-
Areenan yhteyteen. Myös 
yrityksen omatoimivuok-
raamo löytyy nyt LumiAree-
nan viereltä. Keskeinen si-
jainti tukee erittäin laajaa 
vuokrattavien välineiden 
käyttöä: Rattikelkoilla pää-
see läheiseen pulkkamäkeen 
ja moottorikelkat kuljetta-
vat erämaiden halki naapu-
rikuntien kierrokselle.

Talvikaudella 2023 Syö-
te Rent&Safaris on Syöt-
teen alueen ainoa mootto-
rikelkkavuokraamo safari 
toiminnan ulkopuolel-
la. Laura Peltonen sanoo, 
että Lynx Adventure -kel-
kat ovat hiljaisia ja helppo-

käyttöisiä touring-kelkkoja 
ja niissä on kahden hengen 
penkki. Sporttisemmat Lynx 
Rave -kelkat sopivat kuljet-
tajille, joilla on jo aiempaa 
ajokokemusta.

– Touring-ajoon Syö-
teympyrä on mukava 19 ki-
lometrin kierros, jonka puo-
livälistä löytää suositun 
Kettutuvan tulisteluun ja 
taukopaikaksi. Sporttikel-
koilla ehtii kauemmaksikin 
ja esimerkiksi Taivalkosken 
ja Pudasjärven huoltoasemat 
ovat yleisiä etappipaikkoja.

Uutuutena tälle talvel-
le vuokrattavissa on myös 
neljän hengen katettu reki, 
jonka voi vuokrata touring-
kelkan mukana, tai oman 

kelkan perään.

Omatoimi- 
vuokraus laajen-
taa käyttöaikaa
Syöte Rent&Safarisin oma-
toimivuokraamosta löytyy 
laaja kattaus välineitä, jot-
ka voi ottaa käyttöön tai pa-
lauttaa aukioloaikojen ulko-
puolella klo 8–22. Peltonen 
sanoo, että kesäisin on va-
loisaa aikaa pitkään ja moni 
hyödyntää palvelua jatkaak-
seen esimerkiksi polkupyö-
rän palauttamista.

– Tälle talvelle saim-
me uudet etujousitetut säh-

köavusteiset läskipyörät, 
joiden akku on sijoitettu 
rungon sisällä suojaan pak-
kasilta. Viime talvena tällä 
mallilla tehtiin hyvinkin pit-
kiä lenkkejä ja tultiin saman 
akun voimin takaisin.

Omatoimivuokraamo an-
taa virtaa myös aikaisiin aa-
muihin. Vuokraamo avaa 
ovensa klo 10, mutta eten-
kin kiireisinä aikoina kestää 
vääjämättä hetken, että vä-
lineiden kanssa on päässyt 
harrastusten äärelle.

– Kun varusteet hakee 
itse, on vapaa suuntaamaan 
vaikkapa Teerivaaralle var-
hain aamulla
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Idea Ranua Zoon eli Ranuan 
eläinpuiston perustamisesta 
syntyi vuonna 1979 silloisen 
kunnanjohtajan Kauno Har-
jun, kunnan elinkeinoasia-
miehen Jouko Hernetkosken 
sekä Jorma Törnin ja Pert-
ti Korhosen erään automat-
kan aikana. Eläinpuiston pe-
rustamisen tarkoituksena oli 
saada Ranuan kunnan kehi-
tys uudelleen nousuun mat-
kailun kautta. Eläinpuisto 
valmistui lopulta ennätys-
ajassa ja avajaisia vietettiin 
17.6.1983. Ranuan eläinpuis-
to on vakiinnuttanut paik-
kansa sekä kotimaisten että 
ulkomailta tulevien matkai-
lijoiden keskuudessa. 

Juhlavuoden tapahtumat 
käynnistää jääkarhupäivä, 
maaliskuussa vietetään pöl-
löjen iltaa, ja tämän jälkeen 
ohjelmassa on huhtikuussa 
koko perheen pääsiäistapah-
tuma sekä ötökkäluento ja 
saukkopäivä toukokuussa. 
Varsinaisena syntymäpäi-
vänä 17.6. järjestetään kesän 
villeimmät festarit. Kaik-
ki juhlavuoden tapahtumat 
löytyvät juhlavuoden netti-
sivuilta.

Jääkarhupäivä 
25.2.
Jääkarhupäivää vietetään 
Ranuan eläinpuistolla ja 
Ranuan Monitoimikeskus 
Kerkässä. Jääkarhun ruo-
kintanäytös alkaa kello 11 
eläinpuistolla, minkä yhtey-
dessä eläintenhoitaja kertoo 
jääkarhun elämästä.

Monitoimikeskus Ker-
kän salissa on kaksi jääkar-
huaiheista luentoa kello 
14.00 alkaen. Ensin Ranuan 
eläinpuiston intendentti ja 
eläinlääkäri Heini Niinimä-
ki kertoo Ranuan jääkarhu-
jen tarinan sekä sen jälkeen 
löytöretkeilijä ja valokuvaa-
ja Patrick ”Pata” Degerman 
kertoo kohtaamisistaan jää-
karhujen kanssa sekä ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksista 
niiden elämään.

-Ranuan eläinpuiston 
juhlavuosi on merkittävä 
merkkipaalu yhtiön histo-
riassa. Tällä hetkellä Ranua 
Resort -nimellä markkinoi-
tava matkailukokonaisuus 
on ainutlaatuinen niin Suo-
messa kuin globaalisti. Ark-
tisiin eläinlajeihin erikoistu-

nut eläinpuisto sekä kattavat 
matkailupalvelut sen ympä-
rillä ovat avoinna vuoden 
jokaisena päivänä palvel-
len matkailijoita Suomes-
ta ja ympäri maailman. Nyt 
vietettävä jääkarhupäivä on 
juhlavuoden ensimmäinen 
tapahtuma.  Jääkarhut ovat 
olleet Ranuan eläinpuiston 
vetonaula vuodesta 1989 al-

kaen. Jääkarhut ovat erityi-
sen alttiita ilmastonmuu-
tokselle ja niinpä Ranuan 
eläinpuistolla, osana Euroo-
pan eläintarhajärjestöä EA-
ZAa, on tärkeä rooli tämän 
upean eläinlajin säilymises-
sä myös tuleville sukupol-
ville, kertoo Ranuan Seudun 
Matkailu Oy:n toimitusjoh-
taja Johanna Koivunen. TS

Jääkarhu on komea ilmestys noustessaan takajaloille. Juhla-
vuoden tapahtumat aloittaa tämä uljas, valkoinen eläin oma-
na päivänään tämän viikon lauantaina.

Vuokraamot tuntevat tuotteensa ja 
opastavat matkalle

Aitojen ja ainutkertaisten matkailukokemusten 
metsästäjien parhaita keinoja on kysyä lisätietoa 

ja vinkkejä paikallisilta ihmisiltä. Syötteellä nämä 
neuvot löytyvät paikallisilta palveluntarjoajilta. 

Laura Peltonen toimintaansa juuri laajentaneesfta 
Syöte Rent&Safarisilta sanoo, että heidän

henkilökuntansa tuntee aktiivisina harrastajina 
esimerkiksi reittien ajankohtaisen kunnon.

Syöte Rent&Safaris on avan-
nut uudet toimitilat Lumi-
Areenan yhteyteen. Myös 
yrityksen omatoimivuok-
raamo löytyy nyt LumiAree-
nan viereltä. Keskeinen si-
jainti tukee erittäin laajaa 
vuokrattavien välineiden 
käyttöä: Rattikelkoilla pää-
see läheiseen pulkkamäkeen 
ja moottorikelkat kuljetta-
vat erämaiden halki naapu-
rikuntien kierrokselle.

Talvikaudella 2023 Syö-
te Rent&Safaris on Syöt-
teen alueen ainoa mootto-
rikelkkavuokraamo safari 
toiminnan ulkopuolel-
la. Laura Peltonen sanoo, 
että Lynx Adventure -kel-
kat ovat hiljaisia ja helppo-

käyttöisiä touring-kelkkoja 
ja niissä on kahden hengen 
penkki. Sporttisemmat Lynx 
Rave -kelkat sopivat kuljet-
tajille, joilla on jo aiempaa 
ajokokemusta.

– Touring-ajoon Syö-
teympyrä on mukava 19 ki-
lometrin kierros, jonka puo-
livälistä löytää suositun 
Kettutuvan tulisteluun ja 
taukopaikaksi. Sporttikel-
koilla ehtii kauemmaksikin 
ja esimerkiksi Taivalkosken 
ja Pudasjärven huoltoasemat 
ovat yleisiä etappipaikkoja.

Uutuutena tälle talvel-
le vuokrattavissa on myös 
neljän hengen katettu reki, 
jonka voi vuokrata touring-
kelkan mukana, tai oman 

kelkan perään.

Omatoimi- 
vuokraus laajen-
taa käyttöaikaa
Syöte Rent&Safarisin oma-
toimivuokraamosta löytyy 
laaja kattaus välineitä, jot-
ka voi ottaa käyttöön tai pa-
lauttaa aukioloaikojen ulko-
puolella klo 8–22. Peltonen 
sanoo, että kesäisin on va-
loisaa aikaa pitkään ja moni 
hyödyntää palvelua jatkaak-
seen esimerkiksi polkupyö-
rän palauttamista.

– Tälle talvelle saim-
me uudet etujousitetut säh-

köavusteiset läskipyörät, 
joiden akku on sijoitettu 
rungon sisällä suojaan pak-
kasilta. Viime talvena tällä 
mallilla tehtiin hyvinkin pit-
kiä lenkkejä ja tultiin saman 
akun voimin takaisin.

Omatoimivuokraamo an-
taa virtaa myös aikaisiin aa-
muihin. Vuokraamo avaa 
ovensa klo 10, mutta eten-
kin kiireisinä aikoina kestää 
vääjämättä hetken, että vä-
lineiden kanssa on päässyt 
harrastusten äärelle.

– Kun varusteet hakee 
itse, on vapaa suuntaamaan 
vaikkapa Teerivaaralle var-
hain aamulla
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Rakkaudella luontosi -näyttely herättänyt 
suuren kiinnostuksen luontokeskuksella

Syötteen luontokeskuksen 
uusi näyttely ”Rakkaudella 
luontosi” valmistui ja avat-
tiin juuri joulun alla. Viralli-
sia avajaisia juhlittiin lauan-
taina 4.2. Samalla juhlittiin 
Syötteen kansallispuiston 
20 vuotista historiaa opas-
tuskeskuksena. Päivän aika-
na oli kahvitarjoilua, lapsille 
kasvomaalausta ja metsän-
eläinten nukketeatterista 
nähtiin kaksi esitystä. Tun-
nelma luontokeskuksella oli 
koko koko päivän ajan läm-
minhenkinen. 

Illalla näyttelyn avajaisia 
juhlittiin kutsuvierastilaisuu-
tena, jossa perinteisen nau-
han leikkauksen toteuttivat 
kirveellä Metsähallituksen 
luontopalvelujen aluejohtaja 
Pirkko Siikamäki ja kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen. 
Avajaispäivänä oli kävijöitä 
noin 600. Kaikkiaan helmi-
kuun alkuun mennessä kävi-
jöitä on ollut noin 6000. 

Ilmaston muutos 
vaikuttaa pohjoi-
sen luontoon
Meteorologi Kerttu Kotakor-
pi piti esitelmän ilmaston 
muutoksen vaikutuksesta 
pohjoiseen luontoon. Hänen 
mukaansa muutokset ovat 
suurempia Suomessa kuin 
keskimäärin maapallolla ja 
ne etenevät Pohjois-Suomes-
sa Etelä-Suomea nopeam-

min. Lämpötila on noussut 
Suomessa yli kaksi astetta ja 
tulee olemaan nykyistä kor-
keampi 3-4 astetta tulevai-
suudessa. Myös kireät pak-
kaset ovat harvinaistuvat ja 
jäät järvissä ohenevat. Erityi-
sesti lämpötilan kohoaminen 
näkyy talvien lauhtumisena, 
hyvä esimerkki on kuluva 
talvi. Lumiaika lyhenee jopa 
kahdella kuukaudella, mutta 
lumen määrä pysyy samana. 
Erityisesti pohjoisessa lumen 
määrä kasvaa, jonka johdos-
ta kevättulvien riski kasvaa. 

Ilmaston muutoksen joh-
dosta merien pinnat nouse-
vat ja muun muassa Perä-
meren rantaviiva pakenee. 
Supermyrskyjen mahdolli-
suus kasvaa ja niiden vuok-
si tulvat yltävät nykyis-
tä pidemmälle sisämaahan. 
Vuosien välillä tulee olemaan 
yhä enemmän säiden vaihte-
lua. Keväiden aikaistuminen 
sekoittaa luonnon rytmejä. 
Helle- ja kuivuusjaksot pite-
nevät. Toisaalta rankkasateet 
voimistuvat. 

Ilmaston muuttuminen 
muuttaa myös luontoa ja kas-
villisuus muuttuu. Lehtipuut 
valtaavat alaa erityisesti kuu-
simetsiltä. Tunturikoivut al-
kavat kasvaa yhä ylempänä 
tuntureilla. Puuraja on nou-
semassa jopa 400 metriä ny-
kyistä ylemmäksi vuosisadan 
loppuun mennessä. Vesistö-
jen muuttunut tila huonon-

taa kalojen ja muiden vesieli-
öiden elämää. Vesistöjen tila 
näkyy myös linnuissa, joiden 
määrä vähenee. Tiaiset ja ti-
kat kuuluvat harvoihin me-
nestyjiin. Erityisesti vanho-
jen metsien eläin- ja lintulajit 
kärsivät. Etelästä tulee poh-
joista kohden uusia perhosia 
ja sudenkorentoja. Hirvieläi-
met hyötyvät lisääntyneis-
tä pensastoista ja pusikoista. 
Jäniksistä rusakot myös hyö-
tyvät nykyisestä ilmastokehi-
tyksestä. 

Kerttu Kotakorpi vastaili 
myös yleisön esittämiin ky-
symyksiin.  

Rakentamis- 
buumia, kuten 
80-luvulla
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi tervehdyk-
sessään, että Syötteen ke-
hittäminen on näkynyt 
kaavoituksissa, jossa teitä on 
rakennettu ja rakennustont-
teja on tullut lisää. Rakennus-
buumilla on samoja piirteitä 
kuin Syötteen alueen kehit-
tymisen alkuaikoina 80-lu-

Nostaessaan katseensa ylös näkee kaakkurin lentävän pesää 
kohden ja naruja vetämällä katsoja saa siivetkin liikkumaan. 

Meteorologi ja tietokirjailija Kerttu Kotakorpi piti mielenkiintoisen esitelmän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pohjoisen 
luonnon muuttumiseen. Esitelmä herätti myös paljon kysymyksiä ja vilkkaan keskustelun.  

Syötteen Eräpalvelujen yrittäjä Johanna Määttä ja Tiina Saa-
rela Syötteen Keskusvaraamosta tutustuvat näyttelyyn info-
tiskiltä nappaamansa ääniopastuslaitteen avulla. 

vulla. 
Luonto on Syötteen hel-

mi. Kansallispuiston upe-
at ja koskemattomat maise-
mat avautuvat kunnioitusta 
herättävinä. Alueen raken-
tamisessa luonnon läheisyys 
ja metsät tullaan myös säi-
lyttämään. Suomen eteläi-
simmän tunturialueen kä-
vijämäärät ovat kasvaneet 
viime vuosina vähintään 
kaksinkertaisiksi. Kasvuun 
on vaikuttanut myös helpos-
ti lähestyttävät aktiviteetit. 
Viime aikoina myös ympä-
rivuotisuus on kehittynyt ja 
palveluja on saatavana joka 
vuoden aikana. 

Kaupunginjohtaja Timo-
nen veikkasi myös suurta 
suosiota uudelle näyttelylle. 
Siihen antoi viitteitä alkuajan 
kävijöiden vilkkaus ja ava-
jaispäivän suuri kävijämäärä. 

Toimintamme 
vaikuttaa luonnon 
hyvinvointiin
Rakkaudella luontosi -näyt-
tely johdattaa kävijän polul-
le Syötteen kansallispuiston 

Metsähallituksen luontopalvelujen aluejohtaja Pirkko Siikamäki ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen totuttivat perinteisen 
nauhan leikkauksen narun leikkauksena kirveellä. Nuoran pitäjinä toimivat Toivo ja Eemil sekä Iiris Leppänen. Taustalla toimi-
tusta seuraa avajaisjuhlan juontaja Anna-Liisa Pennanen. 

Näyttelyssä on kätkettynä 10 erilaista virkattua pieneläintä, 
joita on jokaista kolme eli yhteensä 30. Eläimet on virkannut 
viime kesänä 23 vuotias, pudasjärveläinen Ruukin luonto- ja 
hevoskeskuksessa opiskeleva Roosa Kemppanen. 

Retkipeli on näyttelyn yhtenä uutuutena, jota esittelee asia-
kasneuvoja Mari Heikkilä. 

monimuotoiseen luontoon; 
vaarametsiin, rinnesoille ja 
pienvesien äärelle. Näyt-
telyssä on tarkoitus luoda 
tunne liito-oravan sydämen 
sykkeeseen, istuttaa puita 
luoden omannäköisen vaa-

rametsän, köllötellä kaakku-
rin pesässä kuunnellen lähei-
sen puron solinaa tai auttaa 
raakkua sen elämän kari-
koissa? Katsellen, kuunnel-
len, haistellen ja tunnustel-
len; itse kokeillen ja kaikilla 
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Räisäsen 
SIIVOUS- ja 
KIINTEISTÖPALVELU

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

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

Maksuvälineenä käy 
myös PALVELUSETELI.

LUMENPUDOTUKSET 
KATOILTA

Puh. 0400 385 281         
vkkmedia@vkkmedia.fi         

 www.vkkmedia.fi

VKK-Media Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme.

Roosa Kemppasen virkkaama 
pöllö katselee kaapin päältä. 
Löytäessään eläimiä voivat 
lapset myös niitä ottaa syliin 
ja kosketella. 

Kaakkuri pesii Syötteen maisemissa ja on saanut oman pesänsä myös näyttelyyn. 

Avajaisjuhlaan osallistui auditorion täydeltä kutsuvieraita. 

Uuden näyttelyn rakentamisen projektipäällikkönä toiminut luontopäällikkö Juho Niemelä tunnusti rakastavansa luontoa.

aisteilla aistien näyttelyssä 
käynti jää varmasti kaiken-
ikäisten mieleen. Tarkoitus 
onkin herättää uteliaisuus ja 
pidempiaikainen kiinnostus 
luontoa kohtaan. Näyttely 
haluaa myös muistuttaa, että 
me ihmiset olemme osa luon-
toa ja että meidän toimintam-
me vaikuttaa luonnon hyvin-
vointiin. 

Näyttely välittää 
elämyksiä
Luontopäällikkö Juho Nie-
melä oli projektipäällikkö-
nä uuden luontokeskuksen 
näyttelyn rakentamisessa. 
Hän kiitti puheessaan raken-
tajia, työyhteisöä hyvistä vin-
keistä näyttelyn suunnitte-
lussa ja rakentamisen aikana. 
Näyttelyn toteuttamisessa 

on käytetty paljon paikallista 
osaamista muun muassa hie-
nossa valaistuksessa. Näytte-
lystä haluttiin erilainen, jossa 
näkyvät myös tunteet. 

-Puolustan ja rakastan 
luontoa. Näyttely välittää 
elämyksiä ja onnen täytei-
siä hetkiä. Luonto on pitä-
nyt ihmiskunnan historias-
sa ihmisen elossa. Nykyisen 
elämäntavan yltäkylläises-
sä maailmassa on vaarana 
etääntyä luonnosta. Näytte-
lyn avulla herätellään rak-
kauden tunteita ja mielen-
kiintoa luontoa kohtaan, 
luonnehti Niemelä. 

Uuden näyttelyn alta pu-

rettu entinen näyttely oli ol-
lut esillä luontokeskuksen 
perustamisesta lähtien 20 
vuotta. Nyt avatun uuden 
näyttelyn toivottiin palvele-
van kävijöitä myös ainakin 
seuraavat 20 vuotta. 

Mieli elpyy  
luonnossa
Luontokeskuksen asiakas-
neuvoja Mari Heikkilä oli 
avajaispäivänä palvelemas-
sa kävijöitä ja esittelemässä 
näyttelyä. 

-Luonnolla itsellään on 
suuri vaikutus meidän hy-
vinvointiimme; jo lyhytkin 
oleskelu luonnossa saa mie-

lemme elpymään. Luonto 
kutsuu liikkumaan, jolloin se 
samalla hoitaa fyysistä kun-
toamme. 

Syötteen kansallispuis-
ton talvessa ei luontoliikunta 
jää ainakaan vaihtoehdoista 
kiinni; valitsipa alleen suk-
set, lumikengät, läskipyörän 
taikka pelkät villasukat, löy-
tyy sopiva reitti jokaiselle. 

Syötteen luontokeskuksen 
väki osaa kertoa parhaat vin-
kit ulkoiluun ja retkeilyyn, 
totesi Heikkilä ja kutsui kaik-
ki tervetulleeksi käyttämään 
luontokeskuksen palveluja.

Heimo Turunen
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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

Lumenpudotukset

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

Saaga Travelinin 
bussilla Syötteelle 

Saaga Travelin Skibus lii-
kennöi koko hiihtokau-
den ajan lauantaisin Ou-
lusta Syötteelle. Ky1ytiin 
pääsee myös Limingas-
ta ja Kempeleestä ja toki 
myös Pudasjärveltä. Hiih-
tolomaviikolla on lisävuo-
roja tiistaina ja torstaina. 
Bussi on ollut tänä talve-
na todella suosittu ja lä-
hes viikoittain saamme li-
sätä vuorolle kapasiteettia 
eli joko vaihdamme isom-
paan kaksikerrosbussiin 
tai laitamme jopa kaksi 
bussia liikenteeseen. Ski-
bus on erityisesti nuorten 
suosiossa. Se on heille ja 
varmasti myös vanhem-
mille todella helppo rat-

kaisu. Bussilipun kanssa 
voi ostaa myös hissiliput 
ja välinevuokrat, ja ne saa 
kauttamme edullisemmin 
kuin jos ostaisi ne vasta 
kohteesta. Todella muka-
va ja helppo tapa nuoril-
le lähteä päiväksi rintee-
seen. Vuoroa käyttävät 
jonkin verran myös muut 
Syötteelle ulkoilemaan 
lähtevät ja myös Oulus-
sa asuvat ulkomaalaiset. 
Tällaisen kävijäkunnan 
toivomme löytävän Ski-
bussin vielä entistä pa-
remmin, koska se on au-
tottomalle todella helppo 
ja edullinen tapa käy-
dä Syötteellä päiväretkel-
lä. Menopaluu on vain 24 

euroa ja vuoro ajetaan ta-
kuulähtönä, eli se ajetaan 
varmasti. Jonkin verran 
vuoroa käytetään myös 
yhdensuuntaiseen liiken-
teeseen, tai niin että men-
nään yhtenä lauantaina, 
ollaan Syötteellä viikko, ja 
tullaan seuraavalla viikol-
la takaisin. Itse olen tänä 
talvena käyttänyt vuo-
roa kahdesti, toisella ker-
ralla kävin pyöräilemässä 
(pyörän vuokrasin koh-
teessa) ja toisella kerralla 
kävin lapseni kanssa rin-
teessä. 

Johanna Salmela 

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.
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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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Majoitustiedustelut & -varaukset
myyntipalvelu@isosyote.fi 

Puh. 0201 476 400
hotel-isosyote.fi  

Rento ja ystävällinen palvelu herkullisen 

ruuan ja upean maiseman äärellä luovat 

puitteet mieleenpainuville elämyksille. 

Hotelli Iso-Syötteen ylimmästä kerroksesta 

löytyy upea, pohjoisen puhtaita makuja ja 

näköaloja tarjoileva Ravintola Hilltop.

Kahvila Cafe Hilltop 10.30-18.00
A la Carte 16.00-22.00 

Rise Above the Ordinary.
MUISTA TEHDÄ
PÖYTÄVARAUS
PÄIVÄLLISELLE 
hotel-isosyote.fi

Tunturissa tapahtuu.

Tutustu 
tapahtumiin

syote.fi

Mitä tapahtuu tänään ja mitä muuta on luvassa? 
Syötteen tapahtumakalenterista näet, 
missä kannattaa olla ja milloin.


