
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 9 •  to 2.12.2021

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Fysio Aurean palvelut
● fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, 

niska-ja olkapääpotilaille ilman lääkärin 
lähetettä

● fysioterapiapalvelut kaiken ikäisille  
(kelan suorakorvaus lääkärin lähetteellä)

● äitiysliikuntavalmennus ja äitiysfysioterapia

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Aukioloajat arkisin  
klo 9-15/sopimuksen mukaan.

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti,  

liiketila 2, Varsitie 1,  
93100 Pudasjärvi
Annika Heikkinen  

puh. 040 650 1992

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Joulupuu-lahjakeräys 
Pudasjärven lapsiperheille
29.11-15.12.2021
Ohjeet lahjan hankintaan: 

1. Nouda pakettikortti Pudasjärven 
K-Supermarketin, S-marketin, Tokmannin tai 
seurakuntatalon joulukuusesta.

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

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

TIEdUSTELUT JA VARAUkSET p. 0500 558 368,  
050 347 0261. kurentie 24, Pudasjärvi 

LOmALLA 22.12.2021 - 3.1.2022

Joulun toivotuimmat 
HYVÄN OLON LAHJAT rakkaimmille!

HIERONTALAHJAkORTIT 
myynnissä ja lunastettavissa 21.12. saakka!

Hyvää joulun 

odotusta!

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

Yksiteholasien ostajalle 
1.6 ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla!

Tarjous voimassa kun ostat linssit ja kehykset normaalihinnalla. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Moniteho-
lasien ostajalle 

toinen linssi 

0€! 

Lääkäripäivät: ke 15.12., ke 5.1. ja ke 26.1.

Ma-to klo 10-17, pe 10-15, la suljettu.
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Pudasjärven OPtiikan 
aLkutaLven tarjOukset!

Syötteen 
Automyynti 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Avensis viistoperä 1,8 bensa, vm. 2007, aj. 303 600 km, kats. 
2/2021, siisti ruosteeton Lapin auto ollut vuodesta 2009 samalla omista-
jalla, uusi kytkin, automaattinen ilmastointi, kahdet hyvät renkaat van-
teilla, vetokoukku.  3950 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Jouluinen Syöte-Pudasjärvi 2021 -liite

PUDASjärveläinen

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä 
www.vkkmedia.fi

OP Pudasjärven joulukonsertti
pankin omistaja-asiakkaille

Waltteri Torikka
Natale - Oi jouluyö

Pudasjärven kirkossa 
pe 3.12.2021 klo 19.00.

Ovet avataan kello 18.15.

OP Pudasjärvi

Ohjelmamaksu 5 euroa Pudasjärven Kehitysvammaisten tuki ry:n 
hyväksi. Käteismaksu.

Linja-autokuljetus OP Pudasjärven pihalta kello 18.15 ja 
paluu heti konsertin jälkeen.

tilaisuuteen osallistuvien esitettävä koronapassi ja 
henkilöllisyystodistus

alennukset 
ylläolevista 
tuotteista

konkuRssiMyynti 
PudasjäRvellä kiRjakauPan 

tiloissa to-la 9.-11.12.

-50 - 80%

tukkuRin laukkuvaRaston 
loPPuunMyynti:

MeRkkituotteita (Myös kotiMaisia)
Matkalaukkuja, lentolaukkuja, 

läPPäRilaukuja, salkkuja, RePPuja, 
kasseja, toilettilaukkuja, 

n. käsilaukkuja, iltalaukkuja, 
seteli-/koRttiloMPakoita...

Myös käsineitä, alusasuja yM.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Vuonna 1979 Nobelin rauhan-
palkinnon saanut äiti Teresa 
on maailmanlaajuisesti tunnet-
tu köyhien ja apua tarvitsevi-
en ihmisten nöyränä, jalomieli-
senä ja toimeliaana palvelijana. 
Hänen puheensa ja sanoman-
sa ovat kaikkiin aikakausiin ja 
tilanteisiin sopivaa viisasta ja 
ytimeen osuvaa viestintää. Äiti 
Teresan oma erityslaatuinen 
rakkaus ja vahva halu antautua 
vähäosaisten palvelukseen ja 
asioiden parantajaksi on omi-
aan kannustamaan kaikkia ih-
misiä toimimaan kykyjen-

sä mukaan saman kaltaisesti. 
Huolimatta siitä, että hän työs-
kenteli raskaiden ja rankkojen 
tehtävien parissa, hän muis-
tutti omalla käytöksellään ja 
keskustelutaidollaan naurun, 
ilon ja hilpeyden tärkeydes-
tä. Äiti Teresan mielestä nämä 
ominaisuudet hyödyntävät ja 
edesauttavat hankalienkin asi-
oiden selvittelyssä ja ratkai-
suissa. Iloiset nauravat kasvot 
kuuluvat kristilliseen rakkau-
teen. 

Maailmassa on tällä het-
kellä monenlaista sekasortoa, 

pelkoa, epäjärjestystä ja itsek-
kyyttä, joka aiheuttaa suur-
ta kärsimystä niin yhteisöil-
le kuin yksilöille. Äiti Teresa 
muistuttaa, että rakkaus, lau-
peus ja anteeksianto alkavat 
kotoa ja lähipiiristä, sieltä mis-
sä on muita ihmisiä. Aikoinaan 
Jeesus opetti opetuslapsiaan: 
”Rakastakaa toisianne, niin 
kuin minä olen teitä rakas-
tanut”. Jeesus vahvisti tämän 
rakkautensa omalla kärsimyk-
sellään ja ristinkuolemalla.

Äiti Teresa muistuttaa lem-
peästi: ”Sallikaa Jumalan ar-

mon tehdä työtään teissä, 
suostumalla siihen mitä ikinä 
hän teille antaa tai teiltä ot-
taa. Tosi pyhyys on siinä, että 
täytämme iloisesti Jumalan 
tahtoa”.

Jättäkää kaikki murheenne 
Jumalan haltuun, sillä hän pi-
tää teistä huolen.

1 Piet. 5-7

Sointu 
Veivo

Kirkko-
valtuutettu

”Rakkaudenlähettiläs” innostaa iloon

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

www.vkkmedia.fi

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 13 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.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN OHJELMA 
PUDASJÄRVELLÄ 6.12.2021

Klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kirkossa
saarnaa pastori Jari Valkonen

kanttori Keijo Piirainen
kirkkokuoro ja Johanna Kilpijärvi, sello

Jumalanpalvelus striimataan seurakunnan YouTube-kanavalla. 

jonka jälkeen seppeleenlasku ja Maamme –laulu 
sankarihaudoilla 

kunniavartio, maanpuolustusjärjestöt
avustamassa Pudasjärven partiolaiset

Klo 13 Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja hartaushetki 
Sarakylän hautausmaalla

hartauspuhe pastori Jari Valkonen
kanttori Keijo Piirainen  

 Suosittelemme maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa.

Pudasjärven 
kaupunki

Pudasjärven 
seurakunta

Rakkaamme

Oiva Einari
KERÄNEN
s. 13.4.1966 Pudasjärvi 
k. 11.11.2021 Pudasjärvi 

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää.
Hän on matkalla
lapsuuden metsiin,
sinisen kukan ja kultaisen
kevään maahan. 

Syvästi kaivaten

Äiti
Irene perh.
Anneli perh.
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 27.11.2021.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Messu seurakuntakodilla su 5.12. kello 10. Toimittaa Jari 
Valkonen, kanttorina Keijo Piirainen. Tilaisuuteen voi 
osallistua kirkkosalissa 50 henkeä, isossa kahviossa 40. 
Messu on katsottavissa seurakunnan YouTube-kanavan 
kautta.  

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa 6.12. 
kello 10. Toimittaa Jari Valkonen, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Tilaisuuteen voi osallistua enintään 120 henkeä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen kunniakäynti ja seppeleenlasku 
sankarihaudoille. Jumalanpalvelus on katsottavissa seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta.  

Itsenäisyyspäivän hartaushetki ja seppeleenlasku Sara-
kylän hautausmaalla 6.12. kello 13. Toimittaa Jari Valko-
nen, kanttorina Keijo Piirainen.  

kls. yhtyeen akustinen konsertti kirkossa to 9.12. kel-
lo 18. Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertissa on käytös-
sä koronapassi ja kasvomaskien käyttöä suositellaan. Kon-
serttiin bussikyyti seurakuntakodilta kello 17.30. 

Kauneimmat joululaulut Virtalan vanhalla koululla 
(Konttilantie 805) la 4.12. kello 15, Pudasjärven torilla to 
9.12. kello 13. 

Lähetyksen tupakahvila keskiviikkoisin kello 10–12 
seurakuntakodilla. Kahvia, pullaa, villasukkia ja lapasia. 
Pullaa myös mukaan. 

Eläkeläisten musiikkipiiri seurakuntakodilla ke 8.12 
kello 13. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa keski-
viikkona 8.12.2021 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 1–8.12.2021 kirkkoherranvirastossa 
Varsitie 12:sta viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranviras-
tossa 15.12.2021–12.1.2022 viraston aukioloaikoina.  Pu-
dasjärvellä 30. päivänä marraskuuta 2021 Esko Ahonen, 
kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodil-
la. 

Omaishoitajat ti 7.12. kello 11 seurakuntakodin rippi-
koulusalissa. Itsenäisyyspäivän vuoksi omaishoitajien ko-
koontuminen siirretty maanantaista tiistaille. 

Lapsiparkki pe 3.12. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la.  Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.   
Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille 040 868 4730 
Tanja / 040 586 1217 Marja. Laitathan lapsellesi pienen 
välipalan ja juoman mukaan. 

Perhekerho ke 8.12. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.   
Yhdessäoloa, leikkiä, sekä pientä suolaista ja makeaa. 

Lasten joululaulu tuokio ke 8.12. kello 11–11.30 seu-
rakuntakodilla kaikenikäisille lapsille yhdessä vanhempi-
en, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa.  
Muistellaan vanhoja ja opetellaan uusia joululauluja. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin klo 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–16. p. 08 882 3100.  

Haudattu: Antti Alarik Kaukko 94 v, Veijo Ensio Manni-
nen 60 v, Oiva Einari Keränen 55 v. 

PUDASjärveläinen

p. 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Joululehdessä 
TO 23.12.2021

Ilmoituksen koko 1x40 tai 2x40

Kysy lisää:

Ilahduta ystävää, yhteistyökumppania, 
asiakkaita Pudasjärveläinen-lehdessä

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!

Varaa ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyvissä ajoin!

PudaS- 
järveläinen

Onnittele 
tai 

ota osaa
Pudas- 

järveläinen 
-lehden 

palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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Fysioterapeutti
Leena Haanela

Hierontavastaanottoni 
on suljettu tämän vuoden 

loppuun.

Kiitän asiakkaitani lämpimästi ja toivotan 
Siunattua Joulua ja Uutta Vuotta 2022!

Mirka Väyrynen jatkaa Pudasjärven 
Perussuomalaisten puheenjohtajana
Pudasjärven Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous järjestettiin tun-
nelmallisessa Liepeen pappi-
lan väentuvassa sunnuntaina 
21.11. Kokouksen avasi Mir-
ka Väyrynen kertoen alue-
vaaleista, niiden merkityk-
sestä sekä ehdokasasettelun 
tilanteesta piirin alueella. Pu-
dasjärveltä piirihallitus on 
hyväksynyt aluevaaliehdok-
kaiksi Hannu Nissin ja Paula 
Sorosen paikallisyhdistyksen 
hallituksen esityksen mukai-
sesti.

Syyskokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Hannu 
Nissi ja sihteeriksi Elleni Käs-
mä. 

Tulevalle vuodelle pu-
heenjohtajaksi valittiin Mirka 
Väyrynen. Paikallisyhdistys-
tä ja sen toimintaa kohtaan 
on ilmennyt yhä lisääntyvää 
kiinnostusta, niinpä kokous 
päätti kasvattaa hallituksen 
kokoa yhdellä jäsenellä ai-
emmasta. Näin ollen halli-
tukseen valittiin yhteensä 
kahdeksan jäsentä; Juho Kel-
lolampi (Vesa-Matti Ritola), 
Jukka Puurunen (Pentti Pert-
tunen), Hannu Pulkkanen 
(Arto Piri), Paula Soronen 
(Outi Ojala), Hannu Nissi 
(Mika Soronen), Seppo Huit-
si (Elleni Käsmä), Jouko Lo-
hilahti (Sirkka Pankinaho) ja 

Kokouksen yhteydessä muistettiin urpo Paavolaa hänen täy-
tettyään 60 vuotta. Muistamiset ojensi Mirka Väyrynen ja 
Elleni Käsmä. (Kuva Tatiana Huitsi).

Kokous pidettiin tunnelmallisessa Liepeen pappilassa. Kuva Heimo Turunen.

Urpo Paavola (Tatjana Huit-
si).

Piirikokousedustajien 
määrä määräytyy paikallis-
yhdistyksen jäsenmäärän 
mukaisesti. Jäsenten mää-
rän todettiin kasvaneen sii-
nä määrin, että piirikokous-
edustajiksi voitiin nimetä 
lähes kaksinkertainen määrä 
edellisvuoteen nähden. Pii-
rikokousedustajiksi nimet-
tiin Hannu Pulkkanen (Tero 
Väyrynen), Mirka Väyrynen 
(Elleni Käsmä), Jouko Lohi-
lahti (Henna Kosamo), Tat-
jana Huitsi (Olli Ryhänen), 
Juho Kellolampi (Ari Pätsi), 
Seppo Huitsi (Urpo Paavola), 
Hannu Nissi (Pertti Manni-
nen), Jukka Puurunen (Paula 
Soronen) ja Pentti Perttunen 
(Tuula Puurunen).

Kokous käsitteli vuoden 

2022 talousarvion sekä toi-
mintakertomuksen ja ne hy-
väksyttiin yksimielisesti. Pu-
dasjärven Perussuomalaiset 
lähtee uuteen toiminnalli-

seen vuoteen hyvällä syk-
keellä!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Voimassa TO-LA 2.-4.12. SUOMI

HERKKUTORILTA

ERÄ

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 2.-4.12.

ERÄ

Voimassa TO-LA 2.-4.12.

TUORE
 SUOMALAINEN
SILAkkAfILEE

Selkämeri, Suomi
Säävaraus

799
kg

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 2.-4.12.

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 2.-4.12.

1295
kg

ERÄ

K-Ruokamestarin
pAREMpI  

kARjALANpAISTI

3995
kg

TUORE
SUOMALAINEN

kIRjOLOHENMÄTI
Selkämeri, Suomi

SUOMI

TUORE SUOMALAINEN
SUpERIOR kIRjOLOHI

Kasvattajat: Brändö Lax tai
Nordic Trout, Suomi

Rajoitus 2 kalaa/talous

699
kg

ERÄ

-33%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia  
4,99 pkt (9,98-11,09/kg)

10.-
Kulta Katriina

jAUHETUT kAHVIT
450-500 g (6,67-7,41/kg) 
Myös tummat, luomu ja reilu 
Ei erikoissekoitukset eikä Plus-tuotteet  
Rajoitus 1 erä/talous

3
pKT

TARJOUKSET VOIMASSA TO-MA 2.-6.12. ELLEI TOISIN MAINITA

OMenaInen  
lIhapata
resepti k-rUOkA.Fi/reseptit 
tAi k-rUOkA-sOVeLLUs

Juhlitaan

ITSENÄISYYSpÄIVÄÄ

199
VIHREÄ RYpÄLE
500 g (3,98/kg) 
Brasilia

rs10.-

Fazer

SININEN  
MAITOSUkLAALEVY
200 g (10,00/kg)

-11%
Plussa-kortilla

ilman plussa-korttia  
2,25 kpl (11,25/kg)

5 KpL

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

SEURAA MEITÄ INSTAGRAMISSA ja 
TIkTokISSA! @ksmpudasjarvi

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

-19%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 6,19 pkt (12,38-13,76

10.-
Presidentti

jAUHETUT kAHVIT 
450-500 g (10,00-11,11/kg) 
Myös tummat, luomu ja reilu  
Rajoitus 2 erä/talous

2
pKT

Haapalan

LEIpÄjUUSTOT
500 g (9,98/kg)

499
kpL kg 1290

VALkOINEN
ITSENÄISYYSpÄIVÄkIMppU
Hollanti

kimppU

K-ruokamestarin

TAkUUMUREAT 
NAUdAN 
ULkOfILEEpIHVIT

2495

ENNAKOIVAN
AJAMISEN 
KOULUTUS

Pudasjärvellä 4.12.2021.
Koulutus on suunnattu raskaan liikenteen 
kuljettajille ja siitä saa yhden merkinnän 

Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin.
Ilmoittautumiset: www.vakpekka.fi
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Joulunavaus pikkupakkasessa

Perjantai-iltana 26.11. Pu-
dasjärven joulunavaus jou-
lutoreineen päästiin vuoden 
tauon jälkeen järjestämään 
perinteiseen tapaan torilla. 
Torimyyjiä oli kymmenkun-
ta ja ihmisiä paikan päällä 
arviolta parisen sataa. 

Illan juontaja, kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Olga Oinas-Panuma kiit-
teli Pudasjärven kaupunkia, 
Pudasjärven seurakuntaa, 
yrittäjiä, kaikkia paikalla oli-
joita, torimyyjiä sekä tieten-
kin tori-isäntää ja -emäntää 
tilaisuudesta, joka alkoi kel-
lo 18. 

Kaupungin toimesta oli 
jo vuosia vanhat pyrstötäh-
det nostettu valopylväisiin 
ja uusia lumihiutalevaloja 
on laitettu sekä sisääntulo- 
että ulosmenoväylille. 

Jouluinen tunnelma muo-
dostui niin paikalla olevas-
ta yleisöstä, tontuista ja to-
rimyyjistä kuin pienestä 
pakkassäästä ja leijailevista 
lumihiutaleista.

Ensimmäisenä esiinty-
mislavalle nousivat Tier-
nat – näin kai nykyään tämä 
nimi täytyy ilmaista!

Nuorten raikas, perintei-
siin kuuluva jouluinen lau-
lunäytelmä sai torin hiljenty-

mään ja ilmassa raikui vain 
kvartetin ääni, jossa esiintyi-
vät Knihtinä Maaria Matti-
la, kuningas Herodeksena 
Nuutti Ylikoski, Murjaani-
en kuninkaana Siiri Ylikoski 
ja Mänkkinä Emmi Hirvas-
niemi. Nuorten esiintymi-
sen jälkeen olivat vuorossa 
kaupungin, seurakunnan ja 
Yrittäjien vuosikatsaukset ja 
jouluterveiset pudasjärveläi-
sille.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen lausui opetus- 
ja sivistysjohtaja Juha Ho-
lappa. Hän toivoi, että näinä 
ankeina aikoina huomioi-
daan toisiamme ja erityisesti 
autetaan heikommassa ase-
massa olevia. Holappa kiin-
nitti katseensa siihen, kuin-
ka paljon paikalla oli nuoria 
ja lapsia.

- Joulunalusaikaan ilmas-
sa on pelkkää odotusta. Pää-
piirteissään voi sanoa jou-
luun kuuluvan kaikkea sitä 
mitä arkielämästä puuttuu. 
Koronan vuoksi olemme 
joutuneet läpi vuoden rau-
hoittumaan ja hiljentymään, 
mikä oleellisesti kuuluu jou-
luun. Perheitten sisäinen yh-
teisöllisyys on kohonnut, 
mikä tietenkin on hyvä asia. 
Toimeliaisuus ja toisten aut-

taminen on ollut Pudasjär-
vellä aina hyvällä tolalla, 
kiitteli Holappa.

Hyvän joulun toivotuk-
sin Holappa vielä viitta-
si maanantaina Yrittäjien ja 
kaupunginvaltuutettujen 
yhteistapaamiseen, jossa 
viestinä oli: ”Yhdessä olem-
me vahvempia ja yhteistyös-
sä on voimaa.”

Kirkkoherra Timo Liika-
nen toi terveisiä seurakun-
nan puolelta. Hän muiste-
li viime vuoden virtuaalista 
joulunavausta, johon hänkin 
oli nauhoittanut tervehdyk-
sensä lumettomalla kirkko-
pihalla. 

- Tulevien viikkojen ai-
kana saamme valmistautua 
suureen juhlaan. Ensimmäi-
sestä adventista alkaa val-
mistautuminen jouluun. Ko-
ronasta huolimatta kaiken 
touhun ja askareiden keskel-
lä voimme joka tapauksessa 
viettää Vapahtajamme syn-
tymäjuhlaa. 

Vaikka korona ei jätä 
meitä rauhaan tänäkään jou-
luna, tilaisuuksia tulemme 
järjestämään seurakuntalai-
sille. Jumalanpalveluksiin 
on laskettu enimmäismää-
rät, suuremmissa tilaisuuk-
sissa vaaditaan esitettäväksi 

koronapassi. Joulupuuroti-
laisuus on ulkona soppaty-
kistä tarjoiltuna. Kauneim-
pia joululaulutilaisuuksia 
tullaan pitämään rajoitetus-
ti ja tarkoitus on laulaa myös 
torilla, tiedotti Liikanen tule-
vista seurakunnan tapahtu-
mista.

Päätössanoina kirkkoher-
ra toivotti kaikille tuleviin 
päiviin valoa iloa ja tyyne-
yttä. 

Yrittäjien puolesta kävi 
kuntalaisia tervehtimässä 
”Tommi-tonttu”, alias Tom-
mi Niskanen.

- Yrittäjillä, kuten kaikil-
la kansalaisilla on ollut eri-
koinen parin viime vuoden 
aika. Muutama yritys on 
joutunut lopettamaan liike-
toimintansa, mutta on myös 

Joulutorilla oli paljon myynnissä erilaisia leivonnaisia, käsitöitä ja kädentaitajien askarteluja.

Tiernakvartetti Maaria Mattila, Nuutti Ylikoski, Siiri Ylikoski ja Emmi Hirvasniemi esittivät pe-
rinteisen jouluisen laulunäytelmän.

Jounavaus veti väkeä torille parinsadan kävijän verran. 
Toriemäntä ja -isäntä Kerttu ja Hannu Simu olivat joulutorin 
avajaisista alkaen torilla.

syntynyt uusia yrityksiä, ja 
jotkut ovat jopa kehittäneet 
toimintaansa. Yleisesti ot-
taen Pudasjärven yrityksil-
lä menee hyvin, josta yksi 
iso kiitos kuuluu teille, jotka 
käytätte tarjoamiamme pal-
veluja. Yritykset eivät pärjää 
ilman asiakkaita, josta kiitos 
myös teille kaikille paikal-
listen palveluiden tuottajat, 
jonka myötä myöskään Pu-
dasjärven työttömyys ei ole 
päässyt räjähtämään.

Suosittelen näin joulun 
alla muistamaan, kuinka Pu-
dasjärvellä on kaikki hyvin, 
josta tulee olla kiitollisia ja 
ylpeitä. Me kaikki olemme 
parasta mainosta ulkopuo-
lelle.

Yrittäjien puolesta mu-
kavaa, rauhallista ja iloista 
joulunaikaa ja tulevaa vuot-
ta, toivotti Yrittäjien puheen-
johtaja Tommi Niskanen. 

Illan odotetuin vieras oli 
itse Joulupukki, joka oli aja-
nut autolla Kuusamosta Pu-
dasjärvelle. Tämäkös ihme-
tytti juontajaa, että kuinka 
noin vahalle vielä anne-
taan ajokortti, mutta se on 
kuulemma Joulupukin etu-
oikeus. Jouluvalmistelut 
Korvatunturilla etenevät en-
tiseen tapaan ja tontut vi-
peltävät kurkkimassa ik-
kunoitten takana ympäri 
maailmaa. 

Joulupukki siirtyi jaka-
maan koristansa kompiaisia 
kaikille lapsille. 

Illan päätteeksi Olga Oi-
nas-Panuma, Heikki Heruk-
ka ja Juha Nyman suorittivat 
arpajaiset, johon palkintoja 
olivat antaneet Pudasjärven 
kaupunki, Iijokiseutu sekä 
Yrittäjät.

Terttu Salmi



5PudasjärveläinenNro 9 •  to 2.12.2021

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

8-19
9-16

PE-TO 3.-9.12. TEKSTIILIOSASTOLTA rAuTAOSASTOLTAAjAnkohtAiset tArjoukset 

jA pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

PErjAnTAInA 3.12. LAuAnTAInA 4.12. TIISTAInA 7.12. KE-TO 8.-9.12.

PErjAnTAI-LAuAnTAI 3.-4.12. TIISTAI-TOrSTAI 7.-9.12.

ArK. 8-19
LA  9-16
Su  12-16

399500 249 899100

249

199

490

149 100

199

299

199699

100

079

249

149

kg

2 kalaa/talous
raj. erä

799
kg pkt

pss

pss

kg

049

1495

pss

kpl

995
kg

895

695 695

159
pkt 595

kg
kg

prk

pss

ras
100 g

pkt

695
kg

pss pkt

695

275

995

259

pkt

pkt

115
prk

kg

3995

1395

pss

kgkg

kpl

2 kg/tal.

4 pss

pll

pkt

10 kpl

pkt

kg

2 pkt

1995

3500

9990

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

6503990

2500
Airam Luka ladattava
OTSALAmPPu
- Valonlähde LED 2 x 20 W, 1200 lm
- Ladattava paristo 1 x 18650, 2600 mAh 3,7 V 
  sisältyy  pakkaukseen.
- USB A/USB Micro latausjohto sisältyy  
  pakkaukseen.
- Materiaali alumiini + ABS.
- Koko 86 x 35 x 25 mm.
- Paino 75 g ilman akkua.

AjASTInKELLO
ulkokäyttöön

Nebo BIG POPPy
on tyylikäs yhdistelmä 300 lumenin lyhtyä, 120 lume-
nin käsivalaista sekä realistisen tuntuista elävällä lie-
killä valaisevaa lyhtyä. Valaisimen virtalähteenä toimii 
USB-ladattava akku. Valaisin toimii tarvittaessa myös 
virtapankkina muille USB-ladattaville tuotteille. Liekki 
emulaattori luo realistisen  näköisen liekin ilman läm-
pöä taiioikean liekin vaaroja. BIG Poppylla voit luoda 
turvallisesti retkeily tunnelmaa sisä- tai ulkotiloihin. 
Tuote soveltuu loistavasti retkeilijälle, telttailijalle, 
karavaanarille sekä terassille tai 
parvekkeelle luomaan tunnelmaa. 
Lyhty: 300 lumenia, 3 tuntia, 14 
metriä. Käsivalaisin: 120 lumenia, 
15 tuntia, 150 metriä. Liekki: 10 lu-
menia, 8 tuntia, 4 metriä

mycrO -AvAImEnPErä 
pakkaus sisältää micro USB -kaapelin, jolla valaisin 
ladataan. Valaisimen lataus tyhjästä täydeksi kestää 
enintään 2 tuntia. Virran kulutukseen vaikuttaa valit-
tu valoteho. Matalalla valoteholla valaisimen käyttö-
aika on noin 5 tuntia ja korkealla valoteholla noin 1 
tunti. Turbo: valkoinen valo, 400 lumenia, 82 metriä, 
30 sekuntia. High: valkoinen valo,150 lumenia, 51 
metriä, 1 tunti. Medium: valkoinen valo, 50 lumenia, 
31 metriä, 2 tuntia.  Low: valkoinen valo, 15 lumenia, 
18 metriä, 5 tuntia. Vihreä: vihreä valo, 1 metri, 40 
tuntia. Punainen: punainen valo, 1 metri, 40 tuntia .

AvAImEnTEKO, 

myöS muSTAPäInEn jA 

LuKKOTArvIKKEET

kg

159
pkt

6590 6990 2690

2490 2890 1190

4990 4990 5990

4690 4995 4995

Atria Porsaan
SISäfILEE

n. 500 g
pehmeän pippurinen

Arla
jOGurTIT

1 kg

Vaasan
hOTdOG
SämPyLä
12 kpl/324 g

Wilhelmi 
Werneri

LuOnnOn-
KuIrInAKKI

360 g

BATAATTI Red Del
jOuLu-
OmEnA

Atria 
KAnAn

PAISTILEIKE
600 g
chili

Noris
PIKA-

nuudELI
50 g

HK Tuore
mESTArIn-

KInKKu
n. 2.5 kg
luuton

Tuore
nOrjAn-
LOhI
1-3 kg
kokonainen

Tapolan
mAALAIS-
KInKKu
palana ja 
siivuina

Valio
KuOhu-
KErmA
3,3 dl

IrTO-
KArKIT

Mummon 
Aidot Poimu
rAnSKAn-
PErunAT 
450 g

Atria kunnon
hErKKu-
LEnKKI
450 g

LAPIn
jääKärI
500 g
täysjyvä-
ruisleipä, siivuna

Atria
jAuhELIhA-
PIzzA
200 g

Myllyn Paras
cOcKTAIL-
rIISI-
PIIrAKKA 
675 g

Pulla Pirtti
ruISrEIKä-
LEIPä
330 g

Paistovalmiit
POrSAAn-
LEIKKEET

Hyvä
nAuTA jAuhELIhA
rasvaa max 10%

Atria
hIILLOS GrILLI-
mAKArA
400 g
perinteinen

jAuhELIhA
SIKA- 
nAuTA

Tuore
nAudAn
mAKSA

Atria Grillimaustettu
KAnAn-
KOIPI
800 g

Porsaan
KASSLEr-
PIhvIT

Panda
juhLAPöydän
KOnvEhdIT 
3x300 g

Tasangon 
tuore 
PIPArI-
TAIKInA
500 g

Kivikylän
PIKnIK
PAISTI
n. 1,5 kg/kpl

Myllyn Paras 
TOrTTu-
TAIKInA-
LEvyjä 1 kg

Fiskars 
rETKIKIrvES X7

Tarmo
rETKIKIrvES 35 cm

HK
KArjALAnPAISTI
900 g

Grandiosa
KIvIuunI-
PIzzAT
310-350 g

Prego
ruuvI- 
mEISSELI-
SArjA
56-osainen

HK
BurGErI
100 g

varaudu jouluun
OTAmmE vASTAAn 

jOuLuKInKKuvArAuKSIA
- TuOrEET KInKuT
- PAKASTEKInKuT
- vALmIIT KInKuT yms.

Kysy lisätietoja myyjältä!

Vip 
GLöGI-
juOmA
1 l

Moomin 
naisten 
TunIKA
Koot: S-3XL

Moomin 
naisten 
TunIKA
Koot: S-3XL

Damella 
naisten 
yömEKKO
Koot: S-XXL

Rento 
KyLPyTAKKI
PIEnILLE
koot S/M, L/XL
koossa S/M pituus 
olkapäältä helmaan 
70 cm

Finlayson 
KyLPyPyyhE
70x150 cm
”tartaani” ja ”pampula”

Finlayson 
KäSIPyyhE
50x70 cm
”tartaani” ja ”pampula”

Finlayson 
PuSSI-
LAKAnA- 
SETTI
”pampula” ja ”huiske”

Finlayson 
PuSSI-
LAKAnA-
SETTI
”otso” ja 
muumimamma unelmoi”

Finlayson 
SATIInIPuSSI- 
LAKAnASETTI
150x210
”deco” ja ”sadussa”

Damella 
naisten 
yömEKKO
Koot: S-XXL

Ringella naisten 
fLAnELLI-
PyjAmA
Koot: 36-48

Ringella 
miesten 
PyjAmA
Koot: 48-56



6 Pudasjärveläinen Nro 9 •  to 2.12.2021

Kauppias kasvattaa uusia kauppiaita
Kuusi vuotta Pudasjärven K-
Supermarketissa työskennel-
lyt Aleksi Manninen aloittaa 
kauppiaana K-Market Pulk-
kilassa 13.12.2021. Aleksin 
tavoite on ollut nuoresta po-
jasta saakka toimia itsekin 
joskus kauppiaana. Aleksi 
on työskennellyt kauppias-
pariskunta Tommi ja Hanne-
le Niskasen palveluksessa jo 
kahdessa eri kaupassa.

Alussa Aleksin työ on ol-
lut normaaleja kaupan työ-
tehtäviä, menestyminen 
työssä ja tavoite edetä uralla 
on kuitenkin antanut mah-
dollisuuden koko ajan laa-
jempiin tehtäviin kaupan 
maailmassa, siinä pereh-
dytään kokonaisuuteen ja 
yrittäjyyteen. Pudasjärvel-
lä Aleksi on työskennellyt 
myymälävastaavana.

Matkan varrella työnku-
va on muuttunut koko ajan 
enemmän vastuulliseksi ja 
lähemmäs kauppiaan roo-
lia. Tämä ei ole aina itsestään 
selvyys, eli kasvattaja kaup-
piaiden tulee myös antaa sii-
hen mahdollisuus, eli kaikki 
mahdolliset yrityksen asiat 
avataan.

Aleksi on merkonomi ja 
sen jälkeen käynyt esimies-
tutkinnon ja K-Kauppias 
valmennuksen. Kurssit ovat 
tärkeitä, mutta käytännön 
opettelu kaupan arjessa yh-
dessä henkilökunnan kanssa 
ja yhteistyö eri tahojen kans-
sa, on tärkeintä oppia, sa-

moin käytännössä tehtävät 
asiat arjessa, miten ne vai-
kuttavat numeraalisiin tun-
nuslukuihin.

Aleksi on Tommin ja 
Hannelen kolmas kauppi-
asharjoittelija. Kasvattaja-
kauppiaalle on aina kunnia 
asia, että uusi kauppias pär-
jää urallaan. Hänellä on kau-
panosaaminen, johtaminen, 
suunnittelu, uusimmat jär-
jestelmät, kaupanmaailman 
trendit hallinnassa ja erityi-
sesti mitä yrittäjänä toimimi-
nen on käytännössä.

Koulutuksen yhteydes-
sä kasvattajakauppias, yri-
tys ja asiakkaat myös hyöty-
vät, kun asioita käydään läpi 
syvällisesti, koska aina kun 
asioita pöyhitään, tulee uu-
sia asioita esille, miten voim-
me kehittää toimintaamme.

Tommi oli lokakuussa Porvoossa pari päivää kasvattajakaup-
piaiden koulutuspäivillä.

aleksi Manninen on toiminut 
myymälävastaavana Pudas-
järven K-Supermarketissa. 

Suomessa toimii tällä het-
kellä noin 1100 kauppiasta 
ja noin 70 kasvattajakauppi-
asta. Kasvattajakauppiaak-
si pääsee vain, jos on näyttö-
jä, on pystynyt kehittämään 
ja kasvattamaan kauppaan-
sa, toiminut työnantajana 
ja yrittäjänä esimerkillises-
ti. Lisäksi kaupanalan vi-
ranomaisvaatimukset ja ar-
kiset toiminnot ovat hyvin 
hallussa. Lisäksi valmius ja 
resursseja panostaa koulu-
tettavaan, sekä avata yritys-
toimintaa kaikista näkökul-
mista.

Aleksin viimeinen työ-
päivä Pudasjärvellä on tä-
män viikon perjantaina 3.12. 

ja hän aloittaa kauppiaana 
reilun viikon päästä K-Mar-
ket Pulkkilassa. Pulkkila oli 
myös Tommin ja Hannelen 
ensimmäinen kauppapaik-
ka, eli vinkkejä kaupan pyö-
ritykseen Pulkkilan asiakas-
kunnalle, on saanut jo täällä 
Pudasjärvellä.

Yhteydenpito uuden 
kauppiaan ja kasvattaji-
en välillä ei kuitenkaan kat-
kea tähän. Hedelmällinen 
osuus on edessä, kuinka op-
peja käytännössä käytetään 
ja vinkkejä hyvistä toiminta-
tavoista jaellaan molempiin 
suuntiin.

Heimo Turunen

Kanssamme matkalla jouluun!
Kauneimmat Joululaulut 
tilaisuus järjestetään ko-
koontumisrajoitukset huo-
mioiden, entisellä Virtalan 
koululla Siurualla lauantai-
na 4.12. klo 15. Kokoontu-
misrajoitus Kauneimmis-
sa joululauluissa kylillä on 
50 henkilöä sisätiloissa, jo-
ten koulun juhlasalissa on 
mahdollista kokoontua lau-
lamaan korona rajoitukset 
huomioiden. Mikäli kokoon-
tumisrajoitus ylittyy, siinä 
tapauksessa siirrytään lau-
lamaan ulos koulun tunnel-
malliseen pihapiiriin. Kei-
jo kanttori hoitaa järjestelyt 
laulamisen toteutukseen ul-
kona.   

Kauneimmat Joululau-

lut ovat kajahtaneet vuodes-
ta 1973 ja soivat tänä joulu-
na ympäri Suomen jo 49. 
kerran. Kauneimmat Joulu-
laulut on Lähetysseuran ja 
seurakuntien yhteistyössä 
toteuttama konsepti ja se on 
osallistujamäärältään Suo-
men suurin vuotuinen mu-
siikkitapahtuma. Kampan-
jan suojelijana toimii piispa 
Mari Leppänen. 

- Olen käynyt perheeni 
kanssa laulamassa joululau-
luja jo lapsena ja sittemmin 
ne ovat olleet osa työtäni 
pappina, viesti piispa Lep-
pänen. 

Leppäsen mukaan ih-
miset tulevat Kauneim-
piin joululauluihin monin 

eri tunnoin, osa innoissaan 
jouluvalmisteluista, osa nii-
den ja työn väsyttäminä. 
Hän kuitenkin uskoo, että 
jokainen tulee tilaisuuteen 
hetkeksi levähtämään, ta-
voittelemaan iloa ja rau-
hoittumaan kaiken hälinän 
keskellä, sillä Kauneimmat 
Joululaulut on myös matka 
jouluun.

Tänä vuonna Kauneim-
mat Joululaulut soivat maa-
ilman lasten puolesta. Lau-
lutilaisuuksissa kerätään 
kolehti Lähetysseuran ul-
komaantyöhön. Keräyksen 
tuotolla saadaan aikaan po-
sitiivista, pysyvää muutos-
ta kehitysmaiden kaikkien 
köyhimpien ihmisten elin-

olosuhteissa.
Tilaisuudessa tarjotaan 

kaikille kävijöille kahvia, 
lämmintä glögiä, torttu-
ja, pipareita ja lapsille halu-
tessaan lämmintä kaakaota. 
Joulupukki on lupautunut 
tulemaan vierailulle ja hän 
kertoi salaisuuden, että hä-
nellä on mukana kaikille 
lapsille yllätyspussi. Tarjoi-
lut ja muut asiat tapahtuvat 
ulkona, joten laita riittäväs-
ti lämmintä ylle. Teltat ovat 
pystytettynä ulkona suojak-
si. Tervetuloa aloittamaan 
kanssamme matka jouluun! 

Siuruan Kylä ry.

Mari Kälkäjä 
Keskustan Kurenalan 

yhdistyksen 
puheenjohtajaksi

Pudasjärven Keskustan 
Kurenalan paikallisyh-
distys piti syyskokouksen 
sunnuntaina 28.11. kau-
pungintalolla. Kokoukses-
sa käytiin läpi sääntöjen 
mukaiset asiat. Hallituk-
sen puheenjohtajaksi va-
littiin Mari Kälkäjä ja va-
rapuheenjohtajaksi Sointu 
Veivo ja sihteerinä jat-
kaa Marko Koivula. Hal-
lituksen jäseninä edellä 
mainittujen lisäksi toimi-
vat Raimo Tervonen, Juha 
Heikkilä, Jukka  Kuha, 
Vesa Riekki, Anne Nis-
kasaari, Martti  Räisänen, 
Reijo Talala, Leila Venga-
saho ja Janne Majava. Ko-
kouksessa hyväksyttiin 
ensi vuodelle talousarvio 
ja toimintasuunnitelma, 
jossa oli uutena asiana kes-
kustan vihreä huhtikuu. 
Huhtikuun aikana paikal-
lisyhdistys tekee jäsenhan-
kintakampanjaa ja pitää 

esillä Keskustan maanlä-
heistä toimintaa, sillä: Kes-
kusta on se kotimainen. 
Puolueista ainoa laatuaan. 
Me emme ole tuontitava-
raa. Me ammennamme 
voimamme suomalaisista 
kodeista ja uskomme maa-
han. 

Lisäksi paikallisyhdis-
tys järjestää aluevaalita-
pahtuman tammikuussa 
ja aloittaa vuoden lopus-
sa eduskuntavaalien suun-
nittelun. Tiedotusta kehi-
tetään ja perustetaan omat 
paikallisyhdistyksen sivut. 
Tiedotussuunnitelma ja 
tiedotusvastaava ja muut 
vastuuhenkilöt päätetään 
tammikuun järjestäyty-
miskokouksessa.  Koko-
uksessa oli paikalla reilut 
kymmenen aktiivista hen-
kilöä.  

Marko Koivula

Kokoukseen osallistui 13 aktiivista henkilöä.

KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT 

Siuruan Kylä Ry

Virtalan koululla, Konttilantie 805, Yli-Siurua
la 4.12. klo 15.00

Kokoontumisrajoitukset huomioiden!
(alle 50 hlö lauletaan sisätiloissa - yli 50 hlö lauletaan ulkona)

Joulupukki klo 16.00 
Jokaiselle lapselle yllätyspussi! 

Ulkona tarjotaan kahvia, teetä, glögiä, torttuja, pipareita.

Tervetuloa kanssamme 
matkalle jouluun!

Myynnissä arpoja!

Tomi Illikainen

Ajanvaraukset: 040 148 0553. Lonikantie 4, Pudasjärvi

koulutettu hieroja / urheiluhieroja

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 

•  klassinen hieronta
•  urheiluhieronta
•  passiiviset venyttelyt 

lihastekniikalla

•  lihaskalvohieronta
•  kinesioteippaus
•  henkilökohtainen 

liikunnanohjaus.

Maksuvälineenä käy:

• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti
Suksien voitelupalvelu
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Hyvän olon keskus Pirtti avattiin virallisesti

Pudasjärvellä rohkeita investointeja 
– vahva usko tulevaisuuteen 

Hyvän olon keskus Pirtin vi-
rallisia avajaisia vietettiin 
torstaina 25.11. noin 70 hen-
kilön kutsuvierastilaisuute-
na. Juhlapuhujana oli tiede- 
ja kulttuuriministeri Antti 
Kurvinen, joka leikkasi kau-
punginjohtaja Tomi Timosen 
ja hyvinvointipäällikkö Outi 
Nivakosken pitelemän nau-
han. Tarkoituksena oli jär-
jestää myös kaikelle kansalle 
tarkoitetut avajaiset kahvitar-
joiluineen perjantaina 26.11. 
mutta ne jouduttiin pande-
miarajoitusten vuoksi siirtä-
mään myöhempään ajankoh-
taan. 

Kurvinen totesi Pudasjär-
ven olevan puurakentamisen 
edelläkävijä Suomessa. 

-Hirsirakennusten terveet 
ja toimivat tilat kattavine pal-
veluineen osoittavat kuntalai-
sille ja kunnan työntekijöille, 
että kunta uskoo tulevaisuu-
teen. Ovat myös käytännön 
teko hyvinvoinnin eteen sen 
lisäksi, että Pirtistä saa hyvin-
vointia edistäviä palveluita. 
Ne ovat myös helposti saata-
villa ja tukevat toisiaan.

Kulttuurista vastaava-
na ministerinä olen erityisen 
iloinen, että Pirttiä rakenta-
essa myös sen kulttuurillisiin 
arvoihin on haluttu erityisesti 
kiinnittää huomiota. Taidetta 
on tähän rakennukseen tuotu 
runsaasti ilahduttamaan asi-
akkaita, sillä myös taiteella ja 
kulttuurilla on nähty olevan 
merkitystä ihmisten hyvin-
voinnissa. Onnittelen Pudas-
järven kaupunkia ja muita 
Pirtin rakentamisprojektin eri 
vaiheissa mukana olleita roh-
keasta investoinnista tulevai-
suuteen. Toimivat lähipalve-
lut ovat niin vetovoima- kuin 
pitovoimatekijöitä. Ne hou-
kuttelevat uusia asukkaita ja 
saavat entisetkin viihtymään 
paremmin, totesi Kurvinen 
juhlapuheessaan.

Ympäristöteko 
parhaimmillaan
Kaupunginvaltuuston pu-

heenjohtaja Olga Oinas-Pa-
numa totesi kaupungin 
tervehdyksessään Pirtti-ra-
kennuksen olevan esimerkki 
ylisukupolvisuudesta ja roh-
keasta uskosta tulevaisuu-
teen. 

-Rakennus on rakennettu 
nykyisten asukkaiden lisäksi 
lapsillemme ja lapsenlapsil-
lemme – tuleville pudasjär-
veläisille ja muualta vierai-
lijoille. Se, että Pudasjärven 
kokoinen kaupunki uskalsi 
rakentaa tällaisen kokonai-
suuden, kertoo, että me täällä 
uskomme ihan tosissamme, 
että Pudasjärvellä on asuk-
kaita koko tämän rakennuk-
sen käyttöiän – satoja vuosia. 
Tämä rakennus on osoitus 
myös siitä, että ympäristöte-
koja voi tehdä ihmisystävälli-
sesti: Hirsi varastoi hiiltä, hir-
sirakennuksen elinkaari on 
pitkä, hirren valmistamiseen 
kuluu vähän energiaa ja puu-
rakennuksilla on terveysvai-
kutuksia. Ennen muuta, hir-
si tarjoaa puhtaan sisäilman, 
totesi Oinas-Panuma. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen totesi juhlaväen ole-
van tulevaisuuden sote-kes-
kuksen parannellussa versi-
ossa, jossa rohkeasti otetaan 
askelia kohti kuntalaisten en-
tistä laaja-alaisempaa koko-
naishyvinvoinnista huolehti-
mista.

-Pudasjärvi on ollut edel-

läkävijä julkisessa puuraken-
tamisessa. Olemme halun-
neet samalla nostaa julkisen 
rakentamisen laatua ja pi-
dentää rakennuksien elin-
kaarta. Paras palkinto uusista 
tiloista on ollut meille kaikil-
le nähdä tyytyväiset kaiken 
ikäiset kuntalaiset toimivissa 
ja turvallisissa tiloissa, sanoi 
Timonen.

Elinkaarimalli ja 
leasing  
kiinteistörahoitus 
edelläkävijänä
Pääurakoitsija YIT:n edusta-
jana aluejohtaja Marko Pa-
lonen rakennustöiden suju-
neen hyvin, turvallisesti ja 
pysyttiin aikataulussa, vaik-
ka korona-aikakin on koettu 
rakennusaikana.

-Pirtti oli jo neljäs hirsinen 
rakennuskohde Pudasjärvel-
lä. Kaikki on rakennettu niin 
sanotulla elinkaarimallilla 
eli rakentaja vastaa raken-
nuksen kunnosta ja toimi-
vuudesta 20 vuotta eteen-
päin ja luovuttaa sitten 
kohteen hyvässä kunnossa 
Pudasjärven kaupungille.  

Rahoittajan edustaja-
na puheenvuoron käyttä-
nyt Kuntarahoituksen asi-

akkuuspäällikkö Daniel 
Eriksson mainitsi Pudasjär-
ven olevan kiinteistöleasing 
rahoituksessa ja elinkaari-
hankkeissa edelläkävijä Suo-
messa. Hirsikampus oli Suo-
men ensimmäinen kohde, 
joka rakennettiin Kuntara-
hoituksen kiinteistöleasin-
gia käyttäen. Sen jälkeen on 
tullut jo reilut 200 leasing ra-
kennushanketta, joista vajaa 
50 on myös elinkaarihank-
keita. 

Musiikkia esittivät viu-
lulla Johanna Kilpijärvi ja 
Anna Rainio. Juhlan järjes-
telyistä vastasivat yhdes-
sä viestinnän palvelusuun-
nittelija Heikki Heikura ja 
projektikoordinaattori Kai-
ja Kuiri, joka toimi myös ti-
laisuuden juontajana. Juh-
lavieraat tutustuivat myös 
Taidekamarissa olevaan tai-
denäyttelyyn. Näyttävät 
kukkasomistukset oli taiteil-
lut Hautaus- ja Kukkapal-
velu Räisänen. Hyvän olon 
keskuksen kahvio Kiireen 
Raja oli loihtinut juhlakahvi-
tarjoilun monipuolisen tar-
joilun kera. 

Heimo Turunen

Juhlan juontajana toimi pro-
jektikoordinaattori Kaija Kuiri.

avajaisjuhla vietettiin Pirtin Kurkisalissa kutsuvieraiden läsnä ollessa. 
Juhlavieraat tutustuivat myös Taidekamarissa parhaillaan meneillään olevaan taidenäytte-
lyyn. 

Juhlapuhuja antti Kurvinen suoritti nauhan leikkauksen juhlapuheensa jälkeen. Nauhaa pitelemässä kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski. 

Juhlayleisölle avautui talvinen näkymä valtatie 20 liikenteen 
seuraamiseen. Kaupungin tervehdystä esittämässä kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma.

Musiikkia esittivät Johanna Kilpijärvi ja anna Rainio. 
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”Oppisopimuksessa on vetovoi-
maa. Kun laitamme paikkoja 
auki, saamme aina motivoitu-
neita hakijoita. Juuri suurin 
asiakasyritys ilmoitti, että 
kaikki koulutuksen suorit-
taneet ovat olleet hyvää 
porukkaa, ja saavat jatkaa 
yrityksessä”, iloitsee Worker 
Pohjois-Suomen henkilöstö-
päällikkö Johanna Molander. 

Uusia osaajia  
työpaikoille

Mainos

OSAO vastaa työvoimapulaan ja osaavien käsien tarpee-
seen yhteistyössä työnantajien kanssa. Tarjoamme työ-
paikoille pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä sekä 
räätälöityjä palveluja. 

Työelämä- 
kumppaneita

Osaajia valmistuu 
vuosittain

6 600+2 300+

Työpaikkojen  
tyytyväisyys  

OSAOn toimintaan 

4/5

Koulutussopimus 
Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä. Opiskelijalle ei 
makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. 

Oppisopimus
Työnantaja tarjoaa opiskelijalle koulutustavoit-
teen mukaisia työtehtäviä vähintään 25 h / vko 
ja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

TE-koulutukset
OSAO Edu Oy tarjoaa monipuolisesti työvoi-
makoulutuksia TE-palveluiden asiakkaille. Työt-
tömät työnhakijat voivat hakeutua koulutuksiin 
vuoden ympäri. 

Yhteishankintakoulutukset
Koulutuksen hankkivat ja rahoittavat yhdessä 
yritys ja ELY-keskus.

RekryKoulutus
RekryKoulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja 
koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllisty-
vät yritykseen. Koulutus voidaan toteuttaa myös 
yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

Täsmäkoulutus
Täsmäkoulutuksella päivitetään yrittäjän tai 
työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito vas-
taamaan uusia vaatimuksia ja muuttuvia työteh-
täviä. Koulutuksen avulla pyritään säilyttämään 
työpaikkoja ja estämään lomautuksia tai irtisa-
nomisia. 

Muutoskoulutus
Muutoskoulutusta voidaan hyödyntää tilantees-
sa, jossa yritys joutuu irtisanomaan tai lomaut-
tamaan henkilöstöään ja joissa paluu aiempaan 
työhön on epävarmaa. Koulutus tähtää osaa-
misen ja työnhakuvalmiuksien parantamiseen, 
mahdollisen uuden ammatin opiskelemiseen ja 
uuden työpaikan saamiseen.

Räätälöidyt palvelut
Toteutamme erilaisia osaamisen kehittämis- ja 
koulutuspalveluita työpaikkojen tarpeisiin. Ke-
hittämällä henkilöstön osaamista koko työyhtei-
sön toiminta kehittyy, sekä työprosessit uudistu-
vat ja tehostuvat.

Yrityspolku
Yrityspolun kautta voidaan kouluttaa uusia 
henkilöitä sekä kehittää henkilöstön osaamista 
yrityksen tarpeisiin. OSAOn asiantuntija toimii 
tukena koulutuspolun suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut 
p. 040 141 5320
www.osao.fi/palvelut-tyopaikoille/

Ratkaisuja työvoimapulaan

”RekryKoulutus on yksi todel-
la hyvä reitti saada ammat-

tilaisia taloon. Myös kou-
lutuksen aikana syntynyt 
tukiverkko säilyy, kun sa-
ma porukka jatkaa töihin 
meille. Koen, että OSAO 
on joustava ja palveleva 

yhteistyökumppani”, kertoo 
Telatek Workin konepaja-

päällikkö Ulla Mäkitalo.

OSAOREKRY-
PALVELUSSA VOIT: 

• 	ilmoittaa	ilmaiseksi	avoimia	
työ-	ja	työelämässä	oppimisen	
paikkoja

• tutustua	opiskelijoiden	osaaja-
profiileihin

• löytää	yrityksen	tarpeisiin	 
vastaavia	osaajia

tiitus.fi/osaorekry

TEHDÄÄN  
TYÖTÄ  
YHDESSÄ

osao.fi

Lisää osaamista 
työpaikkaohjaajille
Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta ja -val-
mennusta työnantajille ja työpaikalla opiskelijoi-
ta ohjaaville. Voit myös hankkia perustiedot no-
peasti työpaikkaohjaajan lyhytperehdytyksessä.

Suomen johtava ammattiosaajien koulutusyhteisö



9PudasjärveläinenNro 9 •  to 2.12.2021

Jouluinen Syöte.
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Löydä
joulu kiireen

pohjoispuolelta.
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Alkutalven terveiset Syötteeltä 
– Toiminnanjohtajan välitilinpäätös 

Vuosi sitten minut pyydet-
tiin Syötteen Matkailuyh-
distyksen toiminnanjohta-
jaksi. Kulunut vuosi on ollut 
työntäyteinen ja mennyt to-
della nopeasti. Täytyy kyl-
lä tunnustaa, että elokuussa 
2019 syttynyt rakkaus Syöt-
teeseen on vain vahvistunut. 
Olen saanut todistaa myös 
useiden tuttujen ihastumista 
Syötteen matkailualueeseen. 

Kuluneen vuoden aika-
na kuvattiin Minna Explores 
Syöte videosarjaa, jonka jak-
sot ovat katsottavissa Youtu-
bessa. Teimme yhteensä 14 
jaksoa. Lisäksi joistakin jak-
soista on myös englannin-
kieliset versiot. 

Sain kokeilla useita Syöt-
teen aktiviteetteja ammatti-
laisten johdolla. Osa lajeista 
oli minulle tuttuja, osa en-
nen kokeilemattomia. Lai-
toin ns. kroppaa likoon Syöt-
teen puolesta ja olenkin 
saanut paljon positiivista pa-
lautetta jaksoista. Minulle on 
tultu sanomaan, että koska 
minä uskalsin kokeilla, niin 
hekin ovat valmiit antamaan 
lajeille mahdollisuuden. Kai-
pa se tämäkin on jonkin sor-
tin vaikuttajamarkkinointia. 

Lajeista haastavimmat it-
selle olivat lumilautailu ja 
hissipyöräily. Jännitin mo-
lempien lajien kuvauksia to-
della paljon ja en ollut omiin 
suorituksiini tyytyväinen. 
Silti niistäkin lajeista on tul-
lut kehuja, joten täytyy kai 
vain ottaa kehut nöyränä 
vastaan. 

Syötteellä ennätys 
majoitusluvuissa 
Marraskuussa saimme ilo-
uutisen. Pudasjärvellä kaik-
kien aikojen rekisteröity-
jen vuosittainen yöpymisten 

määrä meni rikki. Edellinen 
ennätys on vuodelta 2017, 
joka oli 112.000 yöpymistä. 
Tänä vuonna ennustetaan, 
että pääsemme 134.000 yö-
pymiseen. Yksi selittävä te-
kijä on tietysti majoituskapa-
siteetin lisäys, mutta myös 
majoitusliikkeiden käyttöas-
te on kasvanut 22 prosentis-
ta 36 prosenttiin. Ennätys on 
syntynyt lähes yksinomaan 
kotimaisten asiakkaiden voi-
min. Ympärivuotisuus alkaa 
siis todellakin näkyä. 

Lämpimän kiitoksen 
ennätysluvuista saamme 
esittää kaikille asiakkail-
lemme, niin uusille kuin  
kanta-asiakkaillekin. 

Brändin kirkastus 
ja uusi ilme
Marraskuussa lanseera-
simme kirkastetun brändin 
ja uuden ilmeen. Brändi-
työ tehtiin vahvasti yhdessä 
alueen yrittäjien ja toimijoi-
den kanssa: haastattelut, di-
gikyselyt ja workshopit oli-
vat avainasemassa Syötteen 
ytimen määrittelyssä. Brän-
dityö tehtiin osana Syötteen 
Matkailualueen digitaalisen 
asiakaspolun kehittäminen 
-hanketta ja uudistuksen to-
teutti rovaniemeläinen Flat-
light Creative House. 

Muutos on erittäin onnis-
tunut ja mielestäni nyt Syöt-
teen näköinen. Yhteistoimin-
tamerkissä on mukana myös 
Pudasjärvi, josta iloitsen ko-
vasti. 

Digi-hankkeessa olemme 
aloittaneet uusien www.syo-
te.fi sivustojen toteuttamisen 
yhdessä Kouta Median kans-
sa. Olemme myös mukana 
Visit Finlandin Datahub -oh-
jelmassa, jossa kumppanim-
me on ZoneAtlas. Datahub 

on tietokanta, johon suoma-
laiset matkailualan yrityk-
set voivat tallentaa tiedot 
yrityksestään sekä tarjoa-
mista tuotteista ja palveluis-
ta. Uskon, että näiden toimi-
en avulla Syötteen näkyvyys 
kasvaa entisestään ja Syöt-
teen matkailuyritysten digi-
taalisuus ja digitaalinen löy-
dettävyys paranee.  

Syötteen  
vetovoima kasvaa
Syötteen vetovoiman kas-
vun huomaa myös parhail-
laan käynnissä olevasta 
mökkibuumista. Syötteelle 
rakennetaan parhaillaan 70 
uutta mökkiä. Mökkiläiset 
ovat myös Syötteelle todel-

la tärkeä asiakasryhmä, jo-
ten olen ottanut tiedon uu-
sista tulevista mökkiläisistä 
ilolla vastaan. 

Rekisteröityjen yöpymis-
ten lisäksi myös Syötteen 
kansallispuiston kävijämää-
rät ovat tuplaantuneet aiem-
masta. Tämä kertoo tietysti 
myös kotimaisten asiakkai-
den luontoliikunnan kas-
vusta, mutta iloitsemme sii-
täkin, että myös Syötteelle 
on löydetty.  

Talvikausi on 
alkanut ja joulu 
lähestyy
Pääsimme aloittamaan rin-
nekauden kolmantena Suo-
messa jo 29.10. Ja ilman säi-

löttyä lunta. Tämä on huikea 
saavutus! Myös ensilumen 
latu avattiin marraskuussa. 
Sääennusteet näyttävät hy-
vältä pakkasien ja lumisa-
teiden myötä. Talvi on siis 
virallisesti alkanut. Tuskin 
maltan odottaa ensimmäistä 
lumikenkäretkeä ja laskette-
lupäivää Syötteellä. 

Syötteen talvikauden 
avajaisia vietetään totutusti 
Itsenäisyyspäivä-viikonlop-
puna 4.-6.12. Yritykset ovat-
kin satsanneet omiin tapah-
tumiin. Yhteistä tilaisuutta 
emme järjestä vallitsevan 
koronatilanteen vuoksi.  

Joulu tunturissa on myös 
omalaatuinen kokemus. 
Voit harrastaa mielilajejasi 

sekä viettää läheistesi kans-
sa aikaa upeissa maisemissa. 
Alueen yrittäjien palvelutar-
jonta säästää sinut joulust-
ressiltä. 

Haluan toivottaa 
kaikille lukijoille rauhaisaa 

joulun aikaa ja mukavaa 
talven jatkoa. Toivon, 

että tunturissa tavataan! 

Tervetuloa tunturiin 
– Löydä itsesi kiireen 

pohjoispuolelta! 

Minna Hirvonen
Syötteen 

Matkailuyhdistys ry 
toiminnanjohtaja 

Minna Vattukurussa puuntekohommissa.Minna Pytkynharjulla vanhan kelon kanssa.

Ravintola Hilltop on Syötteen kävijöiden suosikki
Tunturihotelli Iso-Syötteen 
ylimmässä kerroksessa si-
jaitsee puhtaita pohjoisen 
makuja ja näköaloja tarjoi-
leva ravintola Hilltop. Ra-
vintola Hilltopin keskipis-
te on suuri, luonnonkivistä 
muurattu avotakka. Oikea-
na hetkenä, oikeaan aikaan 
sen hiillos voi hehkua kilpaa 
ympäröivien panoraamaik-
kunoiden takana loimuavien 
revontulten kanssa. Ravin-
tolan sydän on sen avokeit-
tiö, jonka hiiligrillin äärellä 
valmistetaan upeita annok-
sia pohjoisen puhtaista raa-
ka-aineista. 

-Rakastetut À la Carte -an-
nokset valmistamme huolel-
la ja lämmöllä laadukkaista 
raaka-aineista siika, taimen, 

Asiakkaamme kertovat: 
”todella herkullista ruokaa, ihastuttava

 tunnelma ja upeat näköalat”

hirvenliha ja monipuoli-
set pororuoat ovat ravinto-
lan uusia klassikoita. Myös 
kasvisruokailijat nauttivat 
ravintola Hilltopissa mau-
kasta ruokaa. Kesäisin voit 
nauttia illasta terassillamme, 
joka on näköaloineen kirjai-
mellisesti tavallisuuden ylä-
puolella, kertoo hotelliyrit-
täjä Juha Kuukasjärvi.

-Suosittelemme teke-
mään pöytävarauksen aina 
etukäteen osoitteessa ho-
tel-isosyote.fi, jotta varmasti 
pääsette nauttimaan ravin-
tola Hilltopin ainutlaatuises-

ta miljööstä ja huippuruo-
asta, valistaa Kuukasjärvi.
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Avoinna: 
Arkisin klo  9 - 17, 

Lauantaisin klo  9 - 13

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Manikyyrit, pedikyyrit, 
kulmien laminointi, 

ripsipidennykset, 
ripsien laminointi, 

sokeroinnit, geelilakkaus,
rakennekynnet.

Kysy myös trampoliinijumppaa!

p. 050 316 0810
Karhuntie 6, 93400 Taivalkoski

Tervetuloa!

M-market Rytinki

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

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

Rytingin Kauppa Oy

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

Olemme avoinna 
joulun aikaan 
seuraavasti:  
Jouluaattona 8-13
Joulupäivänä  12-17
Tapaninpäivänä 12-17

Kiitämme asiakkaita 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme kaikille 

Rauhallista Joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Hyvää ja Tunnelmallista 
 Joulun aikaa ja 
Uutta Vuotta!              

t. Sinikka ja Seija

Kiitos 
asiakkaamme!

Kynttilätalon 
pihalla 

PIKKUPUOTI 24/7 
on aina auki

Avoinna 22.12. asti: ma–pe 10–16 ja kun valot näkyy pajalla
la 11.12. ja la 18.12. 10–13                      

Kuusamontie 2046, Pudasjärvi, puh 040 549 2063
verkkokauppa www.kynttilatalo.fi

Lastenleiriltä helpotusta 
loma-aikoihin

Monipuolisten leirikoulujen, rippileirien ja 
urheiluleirien lisäksi Pikku-Syötteellä järjestetään 

vuosittain erilaisia aktiivisia leirejä lapsille, nuorille 
ja perheille.

Loma-aikoihin ajoittuvat, 
suositut ja aktiiviset leirit on 
suunnattu 7–13-vuotiaille 
lapsille ja nuorille sekä hei-
dän perheilleen. Leiripäivät 
ovat täynnä mukavaa teke-
mistä, kuten korikiipeilyä, 
jousiammuntaa, erätaito-
ja luonnossa, lumikenkäi-
lyä ja seinäkiipeilyä. Lapset 
voivat ottaa leirille mukaan 
vanhempansa tai tulla yk-
sin, ammattitaitoiset ohjaa-
jat ovat mukana koko leirin 
ajan huolehtimassa lasten 
tarpeista.

– Itsekin vanhempana tie-
dän, että lasten pitkät lomat 
kesällä ja talvella ovat mo-
nelle perheelle haasteellinen 
tilanne, jos ja kun vanhem-
milla ei ole samaan aikaan 
lomaa. Halusimme lähteä 
tarjoamaan tilanteeseen hel-
potusta ja järjestää lapsil-
le mieluisaa tekemistä lo-
ma-aikoihin, Pikku-Syötteen 
nuorisotyön päällikkö Kaisu 
Tuohiluoto toteaa.

Lastenleirien järjestä-
minen sopii muuhun nuo-
risokeskustoimintaan, sil-

lä Pikku-Syöte on tarjonnut 
elämyksellisen, turvallisen 
ja kehittävän toimintaym-
päristön muun muassa lei-
rikouluille jo yli 20 vuoden 
ajan. Pikku-Syöte on yksi 
Suomen yhdeksästä nuo-
risokeskuksesta ja kohtaa 
vuosittain satoja nuorten 
ryhmiä kouluista, järjestöis-
tä, kunnista, urheiluseurois-
ta ja seurakunnista. 

– Meille on helppoa ja 
turvallista tulla, sillä meil-
tä löytyy hyvät puitteet sekä 
vankka nuorisotyön ja kas-
vatuksen erityisosaaminen. 
Toimiminen lasten kanssa 
on meille tuttua ja luontevaa 
hommaa, Tuohiluoto jatkaa.

Painopisteenä 
luonto ja yhdessä 
tekeminen
Leiripäivät muodostuvat 
ohjatusta tekemisestä luon-
nossa sekä monipuolisis-
ta sisäaktiviteeteista. Lähtö-
kohtana on tarjota paikka, 
jossa voi turvallisesti sekä 
seikkailla että hengähtää. 

Viime kesänä lastenleirejä 
järjestettiin kesälomien ai-
kaan yhteensä kolme kap-
paletta ja myös syyslomalle 
oli tarjolla leiri, joka täyttyi 
nopeasti. Nyt suunnitteilla 
on myös talvileiri loppiaisen 
tienoille.

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

All Inclusive -leirihintaan 
sisältyy hotellimajoituksen 

ja kuljetuksen lisäksi aamus-
ta iltaan terveellinen ja mau-
kas ruoka hotellin ravintola 
Purossa. Paketti on räätälöi-
tävissä, mikäli leirille saavu-
taan esimerkiksi omalla au-
tolla. Myös vanhemmat ovat 
tervetulleita mukaan. 

– Kun lapsi leireilee, van-
hemmat voivat kokea Syöt-
teen upean ja monipuolisen 
tunturiluonnon vaikkapa 
fatbiken selästä, patikoi-
den, hiihtäen tai lasketellen 
vuodenajasta riippuen. Etä-
työtkin onnistuvat meillä 
helposti hotellin hyvien net-
tiyhteyksien avulla, Tuohi-
luoto kertoo.

Saaga Travelin Skibus takuulähtönä
 Syötteelle lauantaisin 

Saaga Travelin Skibus lii-
kennöi Oulusta Syötteel-
le lauantaisin talvikauden 
ajan. Ensimmäinen vuo-
ro ajetaan talvenavausvii-
konloppuna 4.12. Joulun 
välipäivinä viikolla 52 Ski-
bus liikennöi tiistaina, tors-
taina ja lauantaina. Tämän 
jälkeen vuoro ajetaan lau-
antaisin aina laskettelu-
kauden loppuun asti. Myös 
hiihtolomaviikolla on lisä-
vuoroja.

Tänä vuonna Syötteen 
Skibus toteutetaan takuu-
lähtönä, ilman minimiosal-
listujamäärää. 

- Uskomme takuuläh-
dön lisäävän matkustaja-

Tervetuloa pikkusen paremmalle 
lastenleirille Pikku-Syötteelle

Ilmoitamme ajankohtaisista lastenleireistä 
nettisivuillamme ja somessa. 

www.pikkusyote.fi

määrää, kun asiakkaiden ei 
tarvitse enää miettiä, lähtee-
kö bussi vaiko ei, kommentoi 
Johanna Salmela Saaga Tra-
velilta. 

- Haemme tänä talvena 
Skibussille myös aktiivises-
ti uusia käyttäjäryhmiä. Vies-
timme on, että Syötteellä on 
laskettelun ja lautailun lisäk-
si hyvät mahdollisuudet mo-
niin muihinkin talvisiin akti-
viteetteihin: maastohiihtoon, 
talvipyöräilyyn, lumi- ja liu-
kulumikenkäilyyn, moot-
torikelkkailuun ja maisemi-
en ihailuun. Markkinoimme 
yhteyttä myös Oulun laajal-
le kansainväliselle yhteisölle, 
Salmela jatkaa.

Skibussin menopaluuli-
pun hinta on 22 euroa. Bus-
siin voi ostaa myös vain yh-
densuuntaisen matkan. 
Lippu tulee ostaa lähtöä edel-
tävänä iltana kello 18 men-
nessä, jotta bussin koko voi-
daan mitoittaa oikein. 

Lipun yhteydessä voi os-
taa myös Hiihtokeskus Iso-

Syötteen hissilipun ja 
vuokravälineet. Skibussin 
kyytiin voi nousta Limin-
gasta, Kempeleestä, Ou-
lusta ja Kuusamontien var-
resta. Skibussin aikataulut 
ja lippuvaraukset näkyvät 
Saaga Travelin Matkakau-
passa: saagatravel.fi/ski-
bus-syote. 

www.syote.fi
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Löydä talven riemut Pohjolan rengastiellä 
– 11 vinkkiä rengastien talviaktiviteetteihin

Pakkaa toppavaatteet ja vil-
lasukat mukaan ja lähde 
nauttimaan talvesta Pohjo-
lan rengastien monipuoli-
sissa kohteissa! Voit käydä 
vaikka koko 900 kilometrin 
rengastien tai valita reitistä 
juuri itsellesi sopivan siivun. 

”Pohjolan rengastiellä on 
mahtavasti tekemistä myös 
talvella ja seutu on täyn-
nä toinen toistaan upeam-
pia kohteita”, sanoo Oulun 
Matkailun toimitusjohtaja 
Yrjötapio Kivisaari. Toimes-
saan vasta nelisen kuukaut-
ta työskennellyt Kivisaari 
on itsekin vastikään kiertä-
nyt koko Pohjolan rengasti-
en alueen läpi. ”Olen innois-
sani Pohjolan rengastiestä, 
sillä alueella on valtavas-
ti potentiaalia ja kätkettyjä 
matkailuhelmiä”, Kivisaari 
hehkuttaa. 

1. Viehättävä Wanha 
Hamina Iissä

Yksi Pohjolan rengasti-
en kätketyistä helmistä on 
Iin suloinen Wanha Hami-
na (https://www.visitii.fi/
hamina). Tämä ihastuttava, 
hyvin hoidettu puukaupun-
ginosa yllättää kävijänsä. 
Wanhan Haminan historia 
ulottuu 700 vuoden taakse. 
Aikanaan Wanha Hamina 
on ollut Perämeren vilkkain 
kauppasatama. Tänä päivä-

nä Wanhan Haminan talois-
ta vanhimmat ovat peräisin 
1800-luvun alusta. 

Wanhasta Haminas-
ta pääset myös kulttuuri-
maisemareitti Ruustinnal-
le (https://www.visitii.
fi/kulttuurimaisemareitti-
ruustinna). Reitiltä löydät ta-
rinoita, taidetta, tietoa ja te-
kemistä. 

2. Nallikari on 
Oulun klassikko
Nallikarin upea laguuni-
hiekkaranta on Oulun kau-
pungin (https://visitoulu.
fi/oulu/) helmi. Merenran-
nan luonnonilmiöt ihastutta-
vat kaikkina vuodenaikoina. 
Kuva ikonisesta Nallikarin 
majakasta täytyy löytyä jo-
kaisen rengastien kävijän 
puhelimessa tai kameras-
sa. Meren jäällä voi talvella 
kelien salliessa myös kokea 
upeita talvielämyksiä.

Nallikarin kotipaikka 
Hietasaari on myös matalan 
kynnyksen luontoretkikoh-
de merkittyine reitteineen, 
jotka ovat kuljettavissa niin 
pyörätuolilla kuin lasten-
vaunujen kanssa. Reittien 
varrella näkee sekä meren-
rantamaisemia että moni-
puolista luontoa saaren sisä-
osissa. 

3. Omaperäinen historian,  
taiteen ja tieteen 
kokonaisuus Luuppi
Inspiroivaa ja kiinnostavaa si-
sätekemistä löydät museo- ja 
tiedekeskus Luupin yhdek-
sästä kohteesta Oulussa ja lä-
hiseudulla (https://www.
ouka.fi/oulu/luuppi/etusi-
vu). Luuppi on kuin moni-
puolinen suurennuslasi, jon-
ka avulla jokainen voi tutkia 
pohjoisen elämän ilmiöitä ja 
esineitä lähempää. 

Oulun taidemuseon näyt-
tely Vilho Lampi, väkevä la-
keus esittelee liminkalaisen 
taidemaalari Vilho Lammen 
tuotantoa. Vanhalla meren-
pohja-alueella, viljavalla Li-
mingan lakeudella on avaraa 
ja valoista. Nämä tummien la-
torivistöjen rytmittämät pel-
lot ja Liminganjokivarren 
raitit olivat Vilho Lammen 
sielunmaisemaa, jota hän on 
ansiokkaasti tallentanut jälki-

polville. 
Pohjois-Pohjanmaan mu-

seon Palikka palikalta -pie-
noisnäyttely esittelee Le-
go-palikoista rakennetun 
pienoismallin Oulun keskus-
tasta. De Urbe Uloa – Maa-
lauksia Oulun kaupungista 
-näyttely puolestaan esittelee 
Pohjois-Pohjanmaan museon 
kokoelmissa olevia maalauk-
sia. Suurin osa esillä olevista 
noin 30 teoksesta ei ole ollut 
aiemmin esillä näyttelyissä.

Tiedon äärelle pääset ins-
piroivalla tavalla tiedekeskus 
Tietomaassa. Parasta aikaa! 
-30-vuotisjuhlanäyttelyssä 
pääset pelaamaan, kisaamaan 
ja testaamaan yksin tai joukol-
la monenlaisia eri lajeja ja lait-
teita. Käy myös katsomassa 
upea Aurora Borealis -video-
esitys Tietomaan tornissa. 

4. Koe harjut ja vaarat 
Rokua Geoparkissa
Rokua Geopark (https://
www.rokuageopark.fi/fi/
matkailu) on Oulujokilaak-
son, Rokuan ja Oulujärven 
pohjoisosat kattava UNES-
CO-ohjelmakohde, joka mai-
semiensa ja palveluittensa 
puolesta on luonnonystävän 
unelmakohde. Siellä voit 
ihastella jääkauden muovaa-
maa maisemaa rauhoittuen 
ja hiljaisuuden ääniä kuun-
nellen.

Koko alueella on reilus-

ti yli 100 kilometriä merkit-
tyjä hiihtoreittejä esimerkik-
si Rokuan kansallispuiston 
maisemissa sekä Oulujoki-
laaksoa halkovalla Tervarei-
tistöllä. Lisäksi voit vuokrata 
lumikenkiä, liukulumiken-
kiä ja läskipyöriä eri puolil-
la aluetta ja suunnata mo-
nipuolisiin maastoihin. 
Retkien lomassa voit tulis-
tella ja nauttia eväitä ylläpi-
detyillä tulipaikoilla keskel-
lä kauneinta talvimaisemaa.

5. Suomen eteläisin 
tunturialue

Syötteellä (https://syote.
fi/) sijaitsevat Suomen ete-
läisimmät tunturit, poron-
hoitoalueen eteläraja sekä 
kansallispuisto. Niinpä Syö-
te on luonnonystävän huip-
pukohde, jossa voi valin-
tansa mukaan joko nauttia 

luonnon hiljaisuudesta tai 
nostaa endorfiinit sopivasti 
koholle rinteessä tai laduilla.

Kahden tunturin huipul-
ta näet kauas yli kansallis-
puiston. On tilaa hengittää, 
olla vain ja nauttia elämästä. 

6. Herttainen Wanha Raahe
Yksi Suomen parhaiten säi-
lyneistä vanhoista puukau-
pungeista sijaitsee Raahes-
sa (https://www.visitraahe.
fi/). Ylväs Pietari Brahen 
patsas Wanhan Raahen 
Pekkatorilla kutsuu tutus-
tumaan ihaniin, tunnel-
mallisiin kujiin ja taloihin. 
Wanha Raahe ei ole museo-
alue, vaan elävä kaupungin-
osa, joka kertoo tarinaansa 

kaupungin rakentamisen ja 
asumisen vaiheista vuosisa-
tojen takaa tähän päivään.

Sijainti meren rannalla 
määrittää Raahen olemus-
ta ja luonnetta hyvin pitkäl-
le. Merellisyys on läsnä kau-
pungissa vahvan historian 
lisäksi tuulena, tuoksuna ja 
tunnelmana. 

POHJOLAN RENGASTIE 
LYHYESTI

Oulun seudun yhteinen kotimaan 
matkailun uusi kiertomatka, joka si-
sältää useita erilaisia reittivaihtoeh-
toja ja kymmeniä matkailuyritysten 
tarjoamia elämystuotteita eri puolilla 
aluetta. 
- Avattu kesäkuussa 2021.
- Rengastien koko pituus on noin 900 

kilometriä.
- Kattaa yhdeksän eri matkailualuet-

ta Oulun seudulla: Oulun kaupun-
ki, Syöte, Rokua Geopark, Kalajoki, 
Raahe, Liminka, Kempele, Ii ja Hai-
luoto.

- Reittikokonaisuus kulkee läpi 16 
suurjoen, Perämeren rannikon, jää-
kauden muovaaman luonnon sekä 
Suomen eteläisimmän tunturialu-
een. 

- Alueella kymmeniä erilaisia reit-
tejä, jotka soveltuvat kuljettavaksi 
moottoriajoneuvoilla, pyöräillen ja 
patikoiden.

- Alueelle pääsee myös julkisilla lii-
kenneyhteyksillä.

Kalajoki

Raahe

Oulu

Liminka

Kempele

Hailuoto

Syöte

Rokua
Geopark

Ii
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7. Saaren lumo 
– astu kansallismaisemaan 
Hailuodossa
Hailuodon (https://visitou-
lu.fi/hailuoto/) elämys al-
kaa jo lauttamatkalta. Kun 
poistut mantereelta autolau-
tan kyydissä, on kuin astui-
sit ennen kokemattomaan 
maailmaan, jossa ajantaju lä-
hes katoaa. Luonto sanelee 
Hailuodossa elämän rytmin 
ja se jos mikä rauhoittaa ja 
vie ulos arjesta. 

Talvella kelien sallies-

sa Hailuotoon pääsee myös 
jäätietä pitkin. Hailuoto on 
kokonaisuudessaan valittu 
yhdeksi Suomen kansallis-
maisemista. 

Voit vierailla Suomen en-
simmäisellä luomupanimol-
la, Hailuodon panimolla: 
ryhmille järjestetään ennak-
kotilauksesta panimokier-
roksia olutmaisteluineen ja 
ruokailuineen. 

8. Kempeleessä on palvelut 
ja luonto lähellä

9. Limingan lumiset 
lakeudet

Aja Kauppakeskus Zeppeli-
niin Kempeleessä (https://
www.visitkempele.fi/) ja 
tee ostokset erikoisliikkeis-
sä tai tavaratalossa. Kaup-
pakeskus Zeppelin sijaitsee 
aivan E4-tien vieressä ja on 
siis erittäin helposti saavu-
tettavissa. 

Jos nälkä yllättää, Zeppe-
linin kahvilat ja ravintolat 
palvelevat. Ja jos mielit naut-
tia aterian merimaisemassa, 
kokeile Finlandia Hotel Air-
port Oulun espanjalaista El 
Sabor -ravintolaa!

Limingassa (https://visit-
liminka.fi/) pääset helpos-
ti lähelle lakeuden talvis-
ta luontoa. Ympäri vuoden 
auki oleva ja ylläpidetty fat-
bike-reitti vie sinut lumisiin 
metsiin ja poluille. Kelien 
ja jäätilanteen salliessa fat-
bikella pääsee myös meren 
jäälle merkitylle reitille! Li-
minganlahdella puolestaan 
pääsee liikkeelle myös liu-

kulumikengillä. 
Ulkoilmasta nautittuasi 

voit jatkaa sisäaktiviteettien 
pariin. Kutkuttava paintball 
on hauska aktiviteetti, eten-
kin kun voit pelata ilman 
sotkua kumikuulilla. Jän-
nitystä tuo myös koko per-
heelle sopiva pakopeli, joka 
pelataan autenttisessa histo-
riallisessa miljöössä.

10. Mahtavat merenranta-
maisemat Kalajoella 

11. Elämyksellinen majoitus 
Pohjolan rengastiellä

Kalajoella (https://visitka-
lajoki.fi/) voit nauttia tal-
vesta niin meren rannan 
tuntumassa kuin jokivar-
ressa helposti matkailukes-
kuksen palveluiden äärellä. 
Voit hiihtää, ajella fatbikel-
la ja kävellä lankkupolulla 
luonnosta nauttien. Aktiivi-

sen päivän jälkeen on mu-
kava mennä rentoutumaan 
kylpylän lämpöön. 

Kalajoen ympärivuoti-
nen tapahtumatarjonta pitää 
huolen siitä, että myös toi-
mintaa kaipaavat saavat ha-
luamansa. 

Oletko koskaan ajatellut, 
että majoituskin voi olla elä-
mys? (https://visitoulu.fi/
tuote/category/majoitus/) 
Pohjolan rengastien varrel-
ta löydät majoitusvaihto-
ehtoja moderneista upeista 

hotelleista aina kylpyläho-
telleihin, mökkeihin ja me-
renrantavilloihin sekä leirin-
täalueisiin. Niinpä jokainen 
matkaaja löytää omaan ma-
kuunsa sopivan majapaikan.

Lue lisää ja riennä talviaktiviteettien
 pariin Pohjolan rengastiellä! 
 https://pohjolanrengastie.fi/

Tunturihotelli Iso-Syöt-
teen yhteydessä toimivan 
Arctic Beauty & Wellness 
-elämyshoitojen kautta pää-
see virittäytymään eri vuo-
denaikojen tunnelmaan. 
Lomapäivien iloksi on va-
rattavissa erilaisia kasvo- 
ja vartalohoitoja, hierontoja 
sekä muita hemmottelevia 
kokonaisuuksia.

Turvehoidoissa luon-
non musta kulta rentout-
taa, puhdistaa ja elävöittää 
kehoa. Suosittu kuumakivi-
hierontakin on silkkaa hem-
mottelua alusta loppuun. 
Hieronnassa käytetään sa-
mettisen sileitä ja lämmi-
tettyjä basalttikiviä, jotka 
tuntuvat ihanilta iholla. Ne 
myös nopeuttavat kireiden 

lihasten lämpenemistä, jol-
loin hieronta vaikuttaa te-
hokkaammin. 

Kalevalainen jäsenkor-
jaus on yksi Arctic Beauty 
& Wellnessin helmistä. Ky-
seessä on koko kehon hoito, 
joka parantaa liikkuvuutta, 
rentouttaa lihaksia ja kal-
vorakenteita. Palveluihin 
kuuluvat lisäksi yksilö- ja 
pienryhmäohjaukset, ku-
ten pilates ja kehonhuolto-
tunnit.

Hetki poreiden 
pauloissa 
Oma houkutuksensa on pu-
lahtaa viereisen Arctic Span 
altaisiin, jossa lämpimät 
poreet ja virkistävät vedet 

Rentoutujan Syöte
Syötteen luonnon rikkaus on neljä toisistaan 

eroavaa, upeaa vuodenaikaa. Kullakin vuodenajalla 
on omat värinsä, tuoksunsa, äänensä – ja 

hemmottelevat hoitonsa.

muodostavat saunojen kera 
hemmottelevan keitaan. Al-
lasosaston suurista ikku-
noista on upea näkymä tun-
turilaaksoon.

Ei ole tavatonta, että 
Syötteellä vierailevat huo-
maavat kiireen kaikkoavan. 

Kokonaisvaltaisesta hem-
mottelusta kiittää niin keho 
kuin mielikin.

* AsiAkAskommentit kerätty yri-

tysten sivuiltA tripAdvisoristA 

jA fAcebookistA.

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

Romekievari
Legendaarinen rinneravintola kutsuu syömään laskettelun 
lomassa. Päivällä rinteiden ollessa auki löydät listalta mo-
nipuolisen menun sekä suolaiset ja makeat. Iltaisin ”Rom-
passa” istutaan iltaa hyvän seuran ja ruoan merkeissä. Ra-
vintola sijaitsee Iso-Syötteen hiihtokeskuksen ytimessä, 
eturinteiden juurella.  

Tunturi Pub Iso-Syöte
Eturinteiden juurella, kaiken toiminnan keskellä sijaitseva 
pubimme tarjoilee ruokaa, juomia ja aina rentoa pubitun-
nelmaa koko perheen makuun. Listalta löytyy niin pizzaa, 
burgereita kuin mahtavia salaatteja.  Tule, tutustu ja ihastu.

Näköalaravintola Puro
Pikku-Syötteen näläntappoase on hotellin oma näköalara-
vintola Puro, joka tarjoaa monipuolisia makuelämyksiä ja 
maisemia. Tarjolla on päivittäin vaihtuva kotiruokalounas, 
päivällinen sekä pizza- ja snack-listat. Ravintolassa hyö-
dynnetään kauden kasviksia sekä mahdollisuuksien mu-
kaan lähellä tuotettua lihaa. 

Tovaglia
Ravintola Tovaglia palvelee LumiAreenan ja KIDE Ho-
tellin välissä, eturinteiden juurella. Italialaishenkinen ra-
vintola on täynnä herkullisia makuja ja kiehtovia elämyk-
siä – parhaista raaka-aineista. Jokaista suupalaa täydentää 
herkullinen, huolellisesti valittu juoma, olipa se sitten ko-
laa tai cocktailia.

Pärjä Ski Bistro
Iso-Syötteen takarinteiden pizza- ja taukopaikka Pärjä Ski 
Bistro tarjoaa ruokaa ja viihdettä koko perheelle. Herkul-
listen pizzojen ja burgereiden lisäksi remontoidusta ravin-
tolasta löytyy tunnelmaa myös illanviettoihin. Rinteille 
suunnattu terassi on oiva paikka nauttia kuumia tai vii-
leitä virvokkeita.

Pytky Cafe & Parttio Bistro
Naamankajärven rannalla sijaitseva Pytky Cafe on monen 
retkeilijän suosikkipaikka, jonka keittolounas ja munkit to-
della herauttavat vedet kielelle. Rannan puoleisella terassil-
la on mukava nauttia Pytkyn herkkuja auringon lämmittä-
essä. Parttio Bistro tarjoaa monipuolisia catering-palveluja.

Ravintola Hilltop
Tunturihotelli Iso-Syötteellä on upea näköalaravintola, jos-
ta voi ihailla pohjoisen taivaan ihmeitä ja nauttia pohjoisen 
puhtaita makuja. Hirrestä valmistetun tilan sydämenä toi-
mii suuri avokeittiö ja hehkuva hiiligrilli. Tunnelmallinen 
miljöö upeine maisemineen kruunaa ruokailun. Hotellin 
terassi näköaloineen on kirjaimellisesti tavallisuuden ylä-
puolella.
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Hyvä elämä ja turvallinen lapsuus 
– nämä asiat painoivat kahden Pudasjärvelle muuttaneen 
perheen vaakakupeissa

Parin vuoden Australias-
sa asumisen jälkeen Pudas-
järvelle muuttanut Mikko 
Törmälä työskentelee rinne-
päällikkönä Iso-Syötteellä. 
Oma tontti on neljän vuoden 
vuokralla asumisen jälkeen 
hankittu. Törmälät aloitti-
vat hirsitalon rakentamisen 
Syötteelle syksyllä.

Syötteen kylää ympäröi 
Törmälän perheelle rakkai-
den harrastusten mahdolli-
suudet. Maastopyöräilyhar-
rastus on saanut Syötteellä 
aivan uuden ulottuvuuden, 
kun Suomen hienoimpia 
reittejä lähtee kotipihasta sa-
toja kilometrejä.

Vaikka Törmälän per-
heen talven kärki on rinne-
touhuissa, on pyöräily myös 
talvilaji. Syötteen maastossa 
on pyöräilijöille talvireittejä 
samalla idealla kuin hiihtä-
jille latuja.

Kansallispuisto, jossa per-
he retkeilee monta kertaa 
viikossa, tarjoaa kalastusta 
ja metsästystä harrastaville 
mahtavat apajat. Paikkakun-
talaisilla on valtion mail-
le vapaat metsästysoikeudet 
eivätkä he ole päivälupiin tai 
aluerajoihin sidottuja.

Koti, työ ja  
harrastukset on 
kaikki tässä
Ympärivuotisena matkailu-
alueena tunnetusta muuta-
man sadan asukkaan kylästä 
löytyi rauha. Kylällä on kaik-
ki arkeen tarvittava, kylä-
kauppa ja polttoaineen kyl-
mäasema sekä koulu, jossa 
on parikymmentä oppilas-
ta. Pudasjärven keskustaan 
ajaa Syötteeltä puolituntia. 
Sieltä löytyvät isommat kau-
pat, kirjasto ja terveyspalve-
lut sekä uimahalli vauvauin-
timahdollisuuksineen.

Vaihtoehtoja asuinpai-
kaksi Törmälän perheessä 
puntaroitiin aikanaan poh-
joista Lappia myöten. Pu-
dasjärvi erottui muista si-
jainnillaan. Tunnin ajomatka 
Pudasjärveltä Ouluun on 
Mikon näkökulmasta ly-
hyt. Darwinissa Australiassa 
asuessa lähimpään kaupun-
kiin matkaa oli vähintään 15 
tuntia.

– Pudasjärvi on tarpeeksi 
pohjoisessa, että talvet ovat 
oikeita talvia. Silti riittävän 
lähellä, jotta liikenneyhtey-
det meille ja maailmalle ovat 
auki. Tulee reissattua sekä 
etelään että pohjoiseen ys-
tävien ja harrastusten takia, 
Törmälä sanoo.

Terve tekemisen 
meininki
Vaikka luonto ja sen lähei-
syys on Pudasjärvellä kes-
keistä, mistään uinahta-
neesta paikkakunnasta ei 
ole kyse. Se, mikä Törmä-
lää Pudasjärvessä luonnon 
kauneuden lisäksi erityises-
ti ilahduttaa, on tekemisen 
meininki.

– Tällä tapahtuu, asiat 
menevät eteenpäin. Toimi-
jat kehittävät, palvelut kehit-
tyvät. Se, että Pudasjärvi on 
puhdas sisällä ja ulkona ja 
hirsirakentamiseen panoste-
taan, on iso juttu. Siksi meil-
lekin tulee hirsitalo

”Täällä kaikki vuodenajat 
ovat oikeita vuodenaikoja.”

Helppo ja  
turvallinen arki
Vaalasta lähtöisin oleva Jan-
ne Karhu ehti asua Oulussa 
parikymmentä vuotta, en-
nen kuin halu palata pie-
nemmälle paikkakunnalle 
laittoi miettimään, missä elä-
mänsä haluaa viettää. Kau-
as tutusta elinpiiristä lähte-
minen ei houkuttanut, ajatus 
Lappiin muuttamisesta pie-
nen lapsen kanssa tuntui lii-
an radikaalilta.

Oma turvallinen ja vapaa 
lapsuus, jossa pienellä paik-
kakunnalla sai mennä ja har-
rastaa ilman, että oli sidottu 
vanhempien kyydityksiin, 
sai Jannen vaimonsa kans-
sa pohtimaan oman lapsen-
sa lapsuutta. Siirtymiä, arjen 
sujuvuutta ja ajankäyttöä.

– Pudasjärvellä palvelut 
ovat ihmisenkokoisia. Näen 
työhuoneeni ikkunasta lap-
sen päiväkodin ja sen, mil-

Viikonloppumökkeilijä 
Janne Karhu huomasi 

kaipaavansa 
arkiviikollakin 

kaupungista Syötteen 
sielunmaisemaansa. 

Mikko Törmälän 
perheellä koti, työ ja 
harrastukset ovat nyt 

kaikki samassa paikassa.

(Kuva: Juha Nyman / Pudasjärven kaupunki.)
Luonto, sen monipuolisuus ja kauneus yllätti Mikko Törmä-
län. Pudasjärveltä löytyi rauha, josta pääsee halutessaan hel-
posti maailmalle. (Kuva: Mikko Törmälä).

Moni haaveilee elävänsä sielunmaisemassaan. Janne Karhu 
perheineen tekee niin. (Kuva: Janne Karhu).

Julkiset palvelut kulttuurista ja terveydenhuollosta varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja 
ikäihmisten asumiseen ovat Pudasjärvellä uusissa hirsirakennuksissa. Hyvän olon keskus 
Pirtti, pääovi. (Kuva: Juha Nyman).

loin he ovat pihalla, Karhu 
sanoo.

Karhun perhe oli rakenta-
nut mökin Syötteelle vuon-
na 2014 ja viikonloppuisin 
sinne reissattiin Oulun ja 
Pudasjärven väliä parhaina 
vuosina yli 14 000 kilomet-
riä. Syötteestä oli muodos-
tunut Karhulle sielunmai-
sema, henkinen koti, johon 
hän huomasi yhä useam-
min kaipaavan kesken arki-
viikonkin.

Kun mahdollisuus työs-
sä kehittymiseen aukesi Pu-
dasjärvellä, Karhun perhe 
tarttui siihen listaten ensin 
plussat ja miinukset. Plussia 
kertyi enemmän, ja kun Jan-
nen työpaikka Pudasjärven 
kaupungin teknisenä johta-
jana vahvistui, perhe muutti 
Pudasjärven keskustaan Ku-
renalle. Mökkimatka Syöt-
teelle lyheni 100 kilometriä.

– Oulu, ystävät ja isovan-
hemmat siellä ovat edelleen 
liki. Jos tarpeita on, pystyy 
työpäivän jälkeen piipahta-
maan Oulussa, Karhu kuit-
taa.

”Pudasjärvellä turvalli-
nen, vapaa lapsuus ja sujuva 
arki on mahdollisia. Palvelut 
ovat ihmisen kokoisia.”

Suomen  
hirsipääkaupunki
Pudasjärven keskustaajama, 
Kurenala, on kokenut vii-
meisen vuosikymmenen ai-
kana muodonmuutoksen. 
Uusia, hirsisiä rakennuk-
sia on noussut vauhdilla ja 
Pudasjärvestä on kasvanut 
koko Suomen hirsipääkau-
punki.

Hirsirakennukset ovat sil-
min nähtävä hienous: Kes-
kustassa on Hirsikampus, 
maailman suurin hirsikou-
lu, kaksi hirsistä päiväkotia, 
vanhustenkoti Hirsikartano, 
hirsikerrostaloja ja viimei-
simpänä valmistunut niin 
ikään hirsinen Hyvän olon 
keskus Pirtti, josta löyty-
vät sote-palvelut, kirjasto 

sekä nuoriso- ja kulttuuriti-
lat kahviloineen ja auditori-
oineen.

Lähes kaikki julkiset pal-
velut Pudasjärvellä ovat uu-
sissa rakennuksissa ja se 
painoi vaakakupissa myös 
Karhujen punnitessa asuin-
paikkavalintaansa.

– Uudet, terveet ympäris-
töt ovat täällä huippuluok-
kaa. Sillä on iso merkitys 
omaa ja lapsen terveyttä aja-
tellen, Karhu sanoo.

Myös Janne Karhu tun-
nistaa tekemisen meinin-
gin. Pudasjärven asumisen 
politiikkaa on käännetty lä-
hemmäs yksilöä ja pieni-
muotoisempaa yhteisöllistä 
asumista ihmisten ja perhei-
den asumisen tarpeet huo-
mioiden, ja sitä Karhu arvos-
taa.

Keskustaajaman lähei-
syyteen suunnitellun Nivan-
kankaan uudenlaisen, kylä-
mäisen asuinalueen hanke 
starttaa ensi vuonna. Oman 
näköiselleen väljän asumi-
sen alueelle päästään raken-
tamaan omakotitaloja vuon-
na 2023.

– Pudasjärven kylät ovat 
elinvoimaisia ja tarjoavat 
paljon vaihtoehtoisia mah-

dollisuuksia riippuen siitä, 
mihin oman elämänsä ha-
luaa perustaa. Nivankangas 
esimerkiksi on uudenlainen 
kylä kylässä ihan keskus-
tan palveluiden tuntumassa, 
Karhu kertoo.

Ainoa, mitä Janne Karhu 
Oulusta muuttaneena Pu-
dasjärvellä kaipaa, on kevy-
en liikenteen reitistöt. Ou-
lulaisen pyöräilykulttuurin 
hän mielellään toisi muka-
naan Pudasjärvelle.

– Ilmaston ja kansanter-

veyden näkökulmasta, eh-
dottomasti. Itse ajan pyörällä 
ympäri vuoden. Viranhalti-
jana on kiva olla rikkomas-
sa perinteisiä käsityksiä ja 
näyttämässä esimerkkiä.

Myös Karhut ovat aloitta-
neet oman hirsitalon raken-
tamisen. Uusi koti valmistuu 
Kurenalle, Pudasjärven kes-
kustaan.

Eeva-Maria Eränen 
Sanoma Media
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Villa Stadion tarjoaa 
luxusta majoittujille
Vuonna 1990 rakennetun ja 
2000-luvulla majoituskäyt-
töön muutetusta Syötteen 
entisen SM-hiihtostadionin 
kuuluttamo-monitoimitilas-
ta on kuluneen vuoden aika-
na valmistunut luxsushuvi-
la Villa Stadion, joka tarjoaa 
vieraillensa upeat puitteet 
niin kokousten tai juhlien jär-
jestämiselle kuin lomailuun 
ja virkistäytymiseen.

Omistaja Juha Jaara pyö-
rittää Villa Stadionia vielä 
omalla nimellä, mutta van-
kan yritystaustan omaaval-
la Jaaralla tulee olemaan 
myöhäisemmässä vaihees-
sa myös jonkinlaista uut-
ta yritystoimintaa Syötteen 
alueella. Tontti on iso ja ra-
kennusalaa riittävästi jatko-
rakentamista ajatellen. Teras-
sialue tulee laajentumaan 50 
hengen juhla-alueeksi.

Talo kätkee sisälleen uu-
det 15 hengen majoitustilat, 
jossa on kuusi makuuhuonet-
ta, kaksi olohuonetta, parvi, 
keittiö, neljä WC-tilaa, puku-
huone, pesuhuone, iso sauna, 
iso terassi, ulkosauna ja -po-
reallas, 15-henden grillikota 
sekä varastotilat. Remontin 
yhteydessä huvilaa on laajen-
nettu noin 30 neliön sisääntu-
lo- ja pukeutumisaulalla sekä 
reilun 100 neliön katetulla te-
rassilla.

- Hektisen työn päätyt-

tyä oma kansainvälisen yri-
tyksen myynnin jälkeen tuli 
rauhoittumisen paikka. Ora-
vanpyörästä oli päästävä ja 
koska luonto on lähellä sy-
däntäni, halusin saada tuki-
kohdan mahdollisimman lä-
heltä tykkylumimaisemaa. 
Vaihtoehtoina olivat Ruka tai 
Syöte. Syöte on minulle tut-
tua aluetta jo 1980-luvulta 
lähtien ja Syötteen uusi slo-
gan ”Kiireen pohjoispuolel-
la” on juuri sitä mitä tässä 
elämäntilanteessa tarvitsen. 
Kun Villa Stadion tuli myyn-
tiin, ratkaisu näiden kah-
den tunturin välillä oli selvä. 
Syötteen luonto ja rauha ve-
tivät puoleensa. Positiivisis-
ta kohtaamisista paikallisten 
yrittäjien sekä Pudasjärven 
kaupungin edustajien kans-
sa jäi hyvä fiilis, kertoi Villa 
Stadionin omistaja Juha Jaa-
ra ja jatkaa, että kaikki Syöt-
teen palvelut ja aktiviteetit 
ovat kävelymatkan päässä, 
joten täällä on helppo asua ja 
majoittua. 

Jaara asuu Kempeleessä, 
mutta Villa Stadionin sisus-
tus- ja koristeluprojekti ve-
tää miehen joka toinen viikko 
Syötteelle askartelemaan. Re-
montin ja laajennuksen suun-
nittelussa sekä toteutuksessa 
on ollut mukana oululainen 
NBI Company Oy.

Korkeatasoisesti varustel-

tu Villa Stadion pystyy tar-
joamaan puitteet vaativam-
mallekin yleisölle. 

Vankalla, visuaalisel-
la ammattitaidolla ja hyväl-
lä maulla tehty huvila ei ole 
Jaaran omien sanojen mu-
kaan pelkkä huvila, vaan se 
on ympäristöineen kokonai-
nen ranch, luomus jossa on 
hyödynnetty entistä ammat-
titaitoa.

- Asiakaskuntamme muo-
dostuu yritysryhmistä, or-
ganisaatioista, yksityisistä 
perheistä ja erilaisista juhla-
porukoista. Huvilan alaker-
rassa on kaksi WC:tä, pu-
keutumis- ja saunatilat, 
kaikilla kodinkoneilla va-
rustettu keittiö sekä avara 
ruokailu- ja seurustelutila. 

Yläkerran kuudesta makuu-
huoneesta löytyy yhteensä 
15 sänkypaikkaa. Lisäksi ylä-
kerrassa on kaksi WC-tilaa 
suihkukaappeineen, luette-
lee Juha Jaara.

Villa Stadionin varaukset 
hoituvat Syötteen Keskusva-
raamon kautta. Hintoihin si-
sältyy loppusiivous, ulko-
porealtaan, pihasaunan sekä 
grillikodan käyttö. Lisäksi on 
WiFi-yhteys, äly-TV tietoko-
neliitännällä.

Toista tällaista ei löydy 
Syötteen alueelta! 

Terttu Salmi
Kuvat: Heimo Turunen

Villa Stadion marraskuisessa iltavalaistuksessa. Lisää valoja on vielä tulossa.

Juha Jaara viihtyy joka toinen viikko Syötteellä ”Kiireen poh-
joispuolella”.

Master Bedroomin seinissä yhdistyvät sopuisasti vanha pyö-
röhirsi sekä uusi sisustuspaneeli.

Jokainen yksityiskohta on tarkoin suunniteltu. Yleisilme on 
rauhoittava ja harmooninen.

Nallekokoelma 
esille Ranuan 
eläinpuistoon

Noin 800 nallen ja 200 nal-
leaiheisen esineen koko-
elma on esillä Ranuan 
Eläinpuistossa.

Kauko Launonen lah-
joitti Ranuan Seudun Mat-
kailu Oy:lle kokoelmansa, 
joka tuotiin Tankavaaras-
ta Ranualle syyskuussa 
2020.

 - Nallet ovat odotta-
neet varastossa yli vuo-
den ajan, koska aiemmin 
meillä ei ollut näyttelyyn 
soveltuvia tiloja korona-
tilanteen takia, sanoo pal-
velupäällikkö Niklas Put-
kivaara Ranuan Seudun 
Matkailu Oy:stä.

Nyt Lomakylä Gulo 
Gulon ja Safaritalon vas-
taanottotiloissa on nalleja 
eri puolilta maailmaa, esi-
merkiksi useiden lentoyh-

tiöiden maskotteja. Hyl-
lyistä löytyy myös muun 
muassa lukuisia Nal-
le Puheja ja Karhuherra 
Paddingtoneja. Teemaan 
sopivia esineitä ovat esi-
merkiksi kravatit, pala-
pelit, henkarit ja puhelin. 
Ensimmäiset nallet ovat 
1960-luvulta.

- Mukana on myös Ra-
nualla MurrrMurrr lin-
nassa valmistettu jääkar-
hu, Putkivaara lisää.

 Näyttely on avoin-
na Lomakylä Gulo Gulon 
vastaanotossa päivittäin 
maanantaista sunnuntai-
hin klo 10.00-18.00 ja sin-
ne on vapaa pääsy.

Ranuan Seudun 
Matkailu Oy
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`

Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Kynttilätalon Pikkupuoti toiminut jo pari vuotta 

Pudasjärvellä, Kuusamon-
tien varrella, Korentojärven 
rannalla toimiva Kynttiläta-
lo on tällä nimellä tuottanut 
iloa ja valoa tuotteillaan ym-
päri maailmaa lähes viiden-
toista vuoden ajan. Sisaruk-
set Seija Herukka ja Sinikka 
Blomster perustivat toimini-
men Kynttilätalo Ay. vuon-
na 2007. 

Koristeelliset kynttilät 
ovat käyttöesineitä, mutta 
saattaapa ne jäädä myös ryh-

mänä ihan vain ihailtavaksi. 
Kynttilät ovat osa sisustus-
ta ja ne valitaan kodin värien 
mukaisesti. Vuodenaikojen 
ja erilaisten juhlasesonkien 
mukaan Kynttilätalon tuot-
teista löytyy varmasti jokai-
selle omansa.

Kynttilät valmistetaan 
käsityönä laadukkaista raa-
ka-aineista, joiden palo-omi-
naisuudet ovat korkealuok-
kaisia ja turvallisia. Yhden 
kynttilän monivaiheinen työ 

vie aikaa yhdestä jopa kol-
meen vuorokauteen.

Näin joulun alusaika on 
kynttilämyyjien sesonkia ja 
myymälän ovi käykin tihe-
ään tahtiin! Toki suuremmat 
tilaajat, kuten jälleenmyyjät 
ja isommat liikelahja-asiak-
kaat tekevät joulumyynnin 
varauksensa jo hyvissä ajoin 
syksyllä ja jopa keväällä.

- Kynttilöitä ostetaan niin 
iloon kuin suruun tuliaisi-

na vietäväksi, sillä elävä tuli 
kiehtoo! Esimerkiksi Pudas-
järven kaupunki ja seura-
kunta jakavat Kynttilätalon 
kynttilöitä muistamisissaan. 
Yhdistyksistä Pudasjärven 
Invalidit ry. ostaa tuottei-
tamme jaettavaksi ansioitu-
neille jäsenilleen, luettelee 
Seija paikkakunnan vakio-
asiakkaita.

- Parin vuoden ajan toi-
minut Pikkupuoti on löy-

tänyt myös asiakaskuntan-
sa. Se toimii samalla tavalla 
kuin esimerkiksi kukkakaa-
pit. Myymälän ollessa sul-
jettuna, Kuusamontieltä 
poikkeava asiakas voi nou-
taa haluamansa tuotteen, 
kirjoittaa pankkisiirtoon ja 
vihkoon nimensä ja mak-
saa viitesiirrolla tilillem-
me. Verkkokaupan kautta 
jätetyt tilaukset voi noutaa 
myös Pikkupuodista, joka 

on avoinna ympäri vuoro-
kauden, vuoden jokaisena 
päivänä, kertoo Sinikka Pik-
kupuodin toiminnasta.

Ensi vuonna Kynttiläta-
lo Ay. juhlii 15-vuotista tai-
valtaan. Nähtäväksi jää mitä 
ihanuuksia sisarukset ovat 
kehitelleet juhlavuoden 
kunniaksi. 

Terttu Salmi

Kynttilätalon Pikkupuoti löytyy ihan myymälän oven vierestä.

Kynttilätalon valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin ja Pikku-
puoti pitää sisällään myös samoja tuotteita kuin myymälän 
puolella.
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13.-23.12.2021, 10.1.-20.2.2022, 14.3.-31.3.2022 Ma-La/Mon-Sat *)
4.-6.12.2021, 24.12.2021-8.1.2022, 21.2.-12.3.2022, 15.-17.4.2022 päivittäin/daily 

1.4-14.4.2022 Lauantaisin/Saturdays

Linja 1 Line 1
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 9:35 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Hotelli Iso-Syöte 9:45 Hotel Iso-Syöte
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 9:55 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Pärjänkievari/Luontokeskus 10:00 Pärjänkievari/NP Visitor Centre
 Hotelli Pikku-Syöte 10:10  Hotel Pikku-Syöte

 Eturinne Pikku-Syöte 10:15  Pikku-Syöte base
 Pärjänkievari/Luontokeskus 10:20  Pärjänkievari/NP Visitor Centre

Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 
(päätepysäkki) 10:25 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel      (end 

of line)
Linja 2 Line 2

Pärjänkievari/Luontokeskus 12:30 Pärjänkievari/NP Visitor Centre
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 12:35 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Hotelli Iso-Syöte 12:45 Hotel Iso-Syöte
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 12:55 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Pärjänkievari/Luontokeskus 13:00 Pärjänkievari/NP Visitor Centre
 Pikku-Syöte 13:05  Pikku-Syöte

Linja 3 Line 3
Eturinne Pikku-Syöte 14:25 Pikku-Syöte base
Hotelli Pikku-Syöte 14:30 Hotel Pikku-Syöte

Pärjänkievari/Luontokeskus 14:40 Pärjänkievari/NP Visitor Centre
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 14:45 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Hotelli Iso-Syöte 14:50 Hotel Iso-Syöte
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 14:55 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

 Eturinne Pikku-Syöte 15:00  Pikku-Syöte base
 Hotelli Pikku-Syöte 15:05  Hotel Pikku-Syöte

Linja 4 Line 4
Eturinne Iso-Syöte, Tunturi Market, KIDE Hotelli 17:00 Iso-Syöte base, Tunturi Market, KIDE Hotel

Hotelli Iso-Syöte 17:05 Hotel Iso-Syöte
 Eturinne Pikku-Syöte 17:15  Pikku-Syöte base
 Hotelli Pikku-Syöte 17:20 Hotel Pikku-Syöte

 
 *) Tilaukset klo 9 mennessä Hotelli Pikku-Syötteen vastaanotosta, puh. 08 815 4000

*) to Pikku-Syöte Mon-Fri only on request and Sat always
Please request transfer in advance latest 9 am from Hotel Pikku-Syöte, Tel. +358 8 815 4000

Muutokset kauden aikana mahdollisia / Changes may occur during the season

Aluebussin mahdollistavat:
Syötteen Matkailuyhdistys ry, Hotelli Iso-Syöte, Hiihtokeskus Iso-Syöte, Pikku-Syöte, Syötteen keskusvaraamo,

Kide hotel by Iso-Syöte/Ravintola Tovaglia, Syöte Rent & Safaris, TunturiMarket/TunturiPub, Romekievari
Pärjä Ski Bistro & Suites/Syöte Camping, Syötteen Luontokeskus/Kahvila Korppi

Yhden matkan hinta 2 €/hlö. Vain käteismaksu.
Price for one journey 2 €/person. Cash only.

ALUEBUSSIN AIKATAULU
SKI BUS TIMETABLE
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Joulu ja vuodenvaihde 
ovat yksi hiihtokeskuksen 

helmistä, mutta enää ei 
lomailla vain sesongeilla

Iso-Syötteen ensimmäinen rinne avattiin tänä vuonna jo lokakuussa. 
Syyslomaa tunturissa viettäneet pääsivätkin yllättäen nauttimaan myös 

rinneriemuista. Kausi jatkuu Suomen eteläisimmän tunturin rinteillä 
vappuun asti ja tänä vuonna laskukauden aloituspäivän ja lopetuspäivän 

välille jää yhteensä 184 vuorokautta, joista vain noin yksi kuudesosa on niin 
sanottuja huippusesongin päiviä. 

Hiihtokeskus on avoinna joka päivä marras-
kuun lopusta vappuun saakka, kysyimme 
hiihtokeskuksessa yrittäjänä toimivalta Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärveltä aiheesta: 

Onko joulu kauden  
ensimmäinen  
varsinainen sesonki? 
”Hiihtokeskuksen puolella vilkastuu yleen-
sä merkittävästi itsenäisyyspäivän tienoil-
la. Vuodesta riippuen mahdollinen pitkä 
itsenäisyyspäivän viikonloppu mielletään-
kin meillä yleensä ensimmäiseksi sesongik-
si. Joulunpyhät itsessään eivät sen sijaan ole 
hiihtokeskuksella aivan erityisen kiireisiä. 
Ennen pandemiaa joulun päivinä rinteissä ja 
laduilla nähtiin lähinnä kansainvälisiä asiak-
kaita, viime vuosina jouluna laskeminen on 
näyttänyt herättävän yhä enemmän kiinnos-
tusta myös kotimaisissa vieraissa. Joulunpy-
hät ovatkin loistavaa aikaa suunnata rintee-
seen, sillä silloin hisseissä ja mäessä on vielä 
väljää” Heidi vinkkaa. ”Suosituimmat päi-
vät ovat tapaninpäivästä vähintään uuden-
vuodenpäivään, jälleen pyhien ja viikon-
päivien asettumisesta riippuen. Loppiaisen 
tienoilla rinteillä on taas hyvin tilaa.”

Hiihtolomat ja pääsiäinen 
ovat tunnetusti hiihto- 
keskusten tärkeimmät  
huippusesongit, mitä tapah-
tuu niiden ulkopuolella?
”Vielä viisi vuotta sitten meidänkin talvi-
kautemme onnistuminen oli pitkälti kiinni 
sesonkien tuloksista. Nykyään vieraamme 

kuitenkin tulevat muinakin aikoina ja seson-
kien merkitys on tasaantunut. Uskomme, 
että asiaan vaikuttaa mahdollisuus tehdä 
etätöitä, lomailla tunnettujen loma-aikojen 
ulkopuolella, sekä tietysti viimeisen kahden 
vuoden aikana se fakta, että monen ihmisen 
kiire on helpottanut ja aikaa on jäänyt enem-
män itsestä huolehtimiselle ja harrastamisel-
le. Tuohon kysyntään olemme vastanneet 
pidentämällä aukioloaikojamme ja laajenta-
malle esimerkiksi hiihtolomaviikkoja niin, 
että myös viikolla 11 riittää ohjelmaa ja ak-
tiviteettia hiihtolomien tavoin” Terentjeff-Ja-
urakkajärvi summaa. 

avasitte tällä kaudella  
rinteet jo lokakuussa ja  
kauden pituus tulee  
venymään lähes 200  
päivään. Onko samanlaista 
odotettavissa tulevaisuudes-
sa, vaikka varsinaiset seson-
kiajat ovat huomattavasti 
myöhemmin talvella? 
”Kyllä on luvassa jatkossakin, mikäli kelit 
sallivat! Uuden lumetusjärjestelmämme an-
siosta pystymme ja aiomme tulevaisuudes-
sakin hyödyntää myös alkutalven lyhyet 
pakkasjaksot. Tänä vuonna perherinne nu-
mero 9 avattiin vain kahden lumetusvuoro-
kauden aikana tuotetulla lumella” Heidi Te-
rentjeff-Jaurakkajärvi lupaa lopuksi. 

Veinalotta Terentjeff

Laskettelijoita Iso-Syötteellä lauantaina 27.11.

Varaukset kirkkoherranvirastosta p. (08) 882 3100, pudasjarvi.srk@evl.fi  

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
● Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla 5 km päässä Pudasjärven keskustasta
● Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai kokouskäyttöön
● Majoituspaikkoja leirikeskuksessa yhteensä jopa 50 henkilölle
● Erillinen rantasauna 

Katso leirikeskuksen esittelyvideo osoitteesta:
www.pudasjarvenseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/hilturannan-leirikeskus.

Edulliset hinnat!

Pudasjärven seurakunta

Honkanen liikennöi 
Oulunsalosta Syötteelle

Lentäen eteläisestä Suo-
mesta Ouluun, Honkasen 
Liikenne operoi 2.12.2021 
- 1.5.2022 välisenä aika-
na torstaisin, perjantaisin 
ja sunnuntaisin. Poikkeus-
päiviä, jolloin linja liiken-
nöi tällä kaudella muina 
viikonpäivinä ovat maa-
nantai 6.12.-21, lauantai 
1.1.-22 sekä toinen pääsi-
äispäivä 18.4.-22. 

Vuoron lähtöaika Ho-

telli Pikku-Syötteeltä on kel-
lo 13.40 käyden Iso-Syötteen 
ala-asemalla sekä Hotel-
li Iso-Syötteellä. Oulun Lin-
ja-autoasemalle saapuminen 
on kello 16.00 ja lentoase-
malle kello 16.25. Syötteelle 
vuoro lähtee lentoasemalta 
puoli kuusi ja saapuu Pikku-
Syötteelle kello 20.25. Vuo-
ro ottaa ja jättää matkustajia 
vain aikatauluun merkityillä 
pysäkeillä.

Honkasen Liikenne ajaa 
myös tilausmatkoja. TS

Honkasen Liikenteen va-
rustelluissa busseissa on 
leppoisaa matkustaa loma-
kohteeseen ja takaisin.
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Kuva Vainu: Pudasjärvellä on vahvaa 
yritystoimintaa eri kylillä.

Pudasjärven menestyste-
kijöiksi on nostettu roh-
keasti omat paikalliset 
vahvuudet. Elinkeinojen 
osalta jalostunut puutuo-
teteollisuus ja elämyk-
sellinen luontomatkai-
lu tarjoavat monipuolisia 
työpaikkoja. Juuri nyt kan-
nattaakin rauhoittaa aja-
tuksia ja katsella Pudasjär-
ven hienoja maisemia. Sen 
jälkeen, kun ajatukset ovat 
rauhoittuneet, on aika kat-
sella meiltä sopivaa työ-
tä, mökkipaikkaa tai yrit-
tämisen mahdollisuuksia. 
Vilkas rakentaminen jat-
kuu myös tulevana vuon-
na. 

Tilastojen mukaan joka 

Pudasjärvelle kannattaa muuttaa asumaan

yrittäjille työntekijöineen oi-
kein maistuvaa, rauhallista 
ja hyvää joulua!

neljäs isommissa kaupun-
geissa asuva haaveilee asu-
vansa ympäristössä, jossa 
voi asua lähellä luontoa ja 
vaikuttaa omiin valintoihin 
harrastusten ja hyvinvoin-
nin osalta. Kyllä, Pudasjär-
velle kannattaa muuttaa.

Pudasjärvellä arvoste-
taan aitoutta kaikessa teke-
misessä. Hiilineutraali puu-
rakentaminen mahdollistaa 
ihmisen kokoisia ratkaisu-
ja.  Maiseman voit myös va-
lita itse, haluatko metsäisiä 
vaaramaisemia vai kaipaat-
ko veden äärelle. Pudasjär-
ven laaja pitäjä mahdollistaa 
rakentamisen, asumisen ja 
työnteon kaikilla kylillä. No-
pea valokuituverkko luo toi-

mivat yhteydet etätyöhön ja 
-opiskeluun. Meillä muuten 
tarvitaan mm. suunnittelijoi-
ta. Työnteko on tehokasta ja 
mielekästä, meillä ei tarvit-
se kuluttaa aikaa ruuhkissa. 
Vaihtuvat vuodenajat teke-
vät arjesta alati muuttuvan.

Pudasjärvi on kyliensä 
kaupunki. Laaja luontoa ja 
kestävyyttä korostava pitäjä 
koostuu monista aktiivisis-
ta kylistä. Paikallinen lähi-
ruoka löytää yhä useamman 
matkailijan herkkupöytiin. 
Kotiin ja mökille lähiruokaa 
voi tilata hyvissä ajoin Pu-
dasjärven REKO lähiruoka-
ryhmästä. 

Toivotamme kaikille mat-
kailijoille, mökkiläisille ja 

Pudasjärven Kehitys Oy, 
Riikka Tuomivaara, Jukka Koutaniemi, 

auvo Turpeinen ja Nina Oja

Hiilineutraalia matkailua?
Vapaa-ajan matkailu voi 
muodostaa merkittävän 
osan yksilön hiilijalanjäl-
jestä. Vaikka vastuullinen 
matkailija suunnittelee mat-
kansa kestävän matkailun 
periaatteiden mukaan, on 
hiilijalanjäljestä vaikea pääs-
tä kokonaan eroon.  

Hiiliviisaassa matkailus-
sa, kuten muussakin toimin-
nassa, kannattaa ensisijai-
sesti vähentää hiilipäästöjä 
niin paljon kuin mahdollis-
ta. Päästöjä ei kuitenkaan 
aina voida vähentää koko-
naan siten, että toiminta 
olisi täysin hiilineutraalia. 

Tämä on haaste matkailus-
sa, jossa päästöjä syntyy 
kohteessa olemisen lisäk-
si matkustamisesta. Tällöin 
hiilineutraaliuden saavutta-
miseksi tarvitaan apukeino-
ja: Osa päästöistä voidaan 
kompensoida.  

Päästöjen kompensoin-
nilla tarkoitetaan sitä, että 
omasta matkailusta aiheu-
tuvia hiilidioksidipäästö-
jä vastaava määrä päästö-
jä vähennetään tai sidotaan 
ilmakehästä toisaalla. Pääs-
töjen hyvittämisessä niiden 
aiheuttaja rahoittaa toimia, 
joiden avulla päästöjä vä-

hennetään tai synnytetään 
uusia hiilinieluja. Tyypilli-
sesti kompensaatiotoimia on 
tehty kehittyvissä maissa, 
mutta kotimaisia vaihtoeh-
tojakin on tarjolla. Suomessa 
kompensaatioon soveltuvia 
kohteita ovat erityisesti met-
sät, joissa voidaan rahoit-
taa metsän hiilinielujen yl-
läpitoa tai nielua lisääviä 
toimenpiteitä.  

Mitä sinä ajattelet matkai-
lun hiilipäästöjen kompen-
soinnista? Oletko kiinnos-
tunut oman matkustamisesi 
hiilipäästöistäsi, ja haluaisit-
ko osallistua osaltasi ilmas-

tonmuutoksen torjumiseen? 
Haluaisitko nähdä, että Koil-
lismaan metsiä hyödynnet-
täisiin tulevaisuudessa myös 
kompensaatiotoiminnassa? 
Auta meitä kehittämään ko-
timaista, tieteellisesti var-
mistettua kompensaatiotoi-
mintaa ja vastaa QR-koodin 
takaa löytyvään kyselyyn.  

mAHis -hankkeessa (met-
siin perustuvat matkailun hii-
lipäästöjen kompensaatiomallit 
– esimerkkinä koillis-suomi) 
selvitetään metsiin perustuvi-
en kotimaisten hiilikompensaa-
tiotoimien potentiaalia auttaa 
matkailua saavuttamaan hiili-

neutraalius. selvitämme hank-
keessa muun muassa sitä, kuin-
ka tehokkaita erilaiset metsiin 
perustuvat kompensaatiotoimet 
voivat olla ja miten matkailijat 
suhtautuvat niihin.

Auta meitä kehittämään ko-
timaista, tieteellisesti varmis-
tettua kompensaatiotoimintaa 
ja vastaa Qr-koodin takaa löy-
tyvään kyselyyn sivulla 15.

Alustava joulun tapahtumakooste Syöte: 
HOTELLI ISO-SYÖTE:
24.12. klo 14.00 joulupukki vierailee hotellin aulassa, kaikille 
avoin 

25.12. kello 16.00 jouluaaton illallinen, menut ja pöytävaraukset: 
https://hotelli-isosyote.fi/palvelut/ravintola-hilltop/ Myöhäisem-
mät kattaukset ovat täynnä.
klo 18–21.00 Cacho Petrello soittaa illallismusiikkia 

NUORISO- JA VAPAA-AJANKESKUS PIKKU-SYÖTE
Lisätietoja: www.pikkusyote.fi/matkailu/tapahtumat/ 

18.12. kello 18.00–23.00 Just a Ride-dokumenttielokuva (K12), 
ENSI-ILTA, 75 min. ENSI-ILTA! Just a Ride- elokuva kertoo lumilau-
tailusta ja surffauksesta, unelmista ja vapaudesta. Elokuva alkaa 
klo 19.00. Ohjaaja/kuvaaja: Matti Kinnunen, liput ovelta: 15 €.

24.12.
10.00–13.00 Rinteet avoinna
11:00–12.00 Seinäkiipeily  
12.30–13.30 Pakopeli: Kivi Jaakon mysteeri
14.00–16.00 Joulupuuhastelua koko perheelle
16.00–18.00 Joulubuffet (1.kattaus),  
 Menu: www.pikkusyote.fi/ravintola,  
 pöytävaraukset hotellin vastaanottoon!
17.00–18.00 Joulupukki vierailee hotellilla
18.00–20.00 Joulubuffet (2.kattaus) 
 Menu: www.pikkusyote.fi/ravintola,  
 pöytävaraukset hotellin vastaanottoon!
19.00–20.00 Joulupukki vierailee hotellilla

25.12.
11.00 – 13.00 Joulupuuhastelua koko perheelle
13.00 – 14.15  Just a Ride-dokumenttielokuva (K12)  
 kesto 75 min.
Just a Ride- elokuva kertoo lumilautailusta ja surffauksesta, unel-
mista ja vapaudesta. Ohjaaja/kuvaaja Matti Kinnunen, liput ovel-
ta: 15 €.
13.00–18.00 Rinteet avoinna
13.30–14.30 Pakopeli: Kivi Jaakon mysteeri
15:00–16.00 Seinäkiipeily
16.00–18.00 Joulubuffet (1.kattaus)  
 Menu: www.pikkusyote.fi/ravintola, 
 pöytävaraukset hotellin vastaanottoon!
18.00–20.00 Joulubuffet (2.kattaus) 
 Menu: www.pikkusyote.fi/ravintola,  
 pöytävaraukset hotellin vastaanottoon!
26.12.
10.00–18.00 Rinteet avoinna
13.00–15.00 Huskyajelua tai jouluinen metsäretki Huskien 
 kanssa (sää-/lumivaraus)
16.00–17.00 Jousiammunta
16.00–19.00 Tapaninpäivän pannupitsabuffet ravintola  
 Purossa 
Hotellin Ravintola Purossa tarjolla monipuolinen pannupitsavali-
koima (tarjolla myös kasvispitsaa), ristikkoperunoita, broilerinsii-
piä, mausteisia lihapullia, makkaravalikoima, pekonipastaa sekä 
raikas salaattipöytä. Hinta: 15 €/hlö.

PYTKY CAFÉ & PARTTIO BISTRO:
18.12. klo 10-21, tietovisa klo 19
19.-23.12 klo 10-17. 
Piparipaja ti 21.12. klo 16-17.30 ja ke 22.12. klo 16-17.30. Tehdään 

yhdessä joulupipareita jouluisissa tunnelmissa. Jokainen osallis-
tuja tekee piparit itselleen. Molempiin ryhmiin mahtuu 15 osal-
listujaa. Hinta 15€/ hlö. Ilmoittautuminen ma 20.12. klo 20 men-
nessä kirsi@pytky.fi Osallistumismaksu paikan päällä.

Joulubuffet joka päivä 18.-23.12 klo 12-15
Kiinni 24.-25.12. Auki 26.12.2021-9.1.2022 joka päivä 11-17. Tar-
jolla lounasta 12-15.

KAHVILA KORPPI: 
La 18.12. Joulupuuro ja leikkelepöytä, 12 €/hlö, alle 12-vuotiaat 
puoleen hintaan. 24.-26.12. Suljettu.

TUNTURIPUB: 
Vkot 49-51 
Ke-To klo 14.00 - 22.00 (keittiö 21.30)
Pe-La klo 14.00- 22.00 (keittiö 21.30)
Su klo 12.00- 18.00
Jouluaattona suljettu ja joulupäivänä auki klo 12.00-24.00. (keit-
tiö 21.30) 

TUNTURIMARKET: 
Joulupukki Tunturi Marketilla klo 12.00! Joulupukki tavattavissa 
iglussa.  

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Syötteellä noudatetaan voimassa olevia rajoituksia ja 
ohjeistuksia. Ravintoloilla koronapassi käytössä 
klo 17 alkaen. Toimithan sinäkin vastuullisesti ja 

tulet vain terveenä!
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Pakopeli 
– kivi jaakon mysteeri
Hoksottimia ja tarkkaa-
vaisuutta vaativa mysteeri 
odottaa ratkojaansa! Teh-
tävänä on vihjeiden avulla 
ratkaista arvoitukset ja et-
siä Kivi Jaakon taikaesine. 
Kivi Jaakon mysteeri on si-
sätiloissa ja ryhmän mu-
kaan tulee opas, joka an-
taa tarvittaessa lisävihjeitä. 
Tehtävä sopii kaiken ikäi-
sille, kun mukana on luku-
taitoinen.

Tule pelaamaan: 4.12., 
5.12., 6.12., 24.12., 25.12. 
HOX! Pakopelin teema 
liittyy lähialueen luontoon 
ja historiaan. Pelistä voi 
saada enemmän irti, jos on 
käynyt tutustumassa Syöt-
teen luontokeskukseen en-
nen peliä (ei pakollinen). 
(Ilmoittautuminen hotel-
lin vastaanottoon edellise-
nä iltana klo 18 mennessä 
p. 08 815 4000).

Pikku-Syöte avaa laskukauden
 lauantaina 4.12.2021 klo 10.00

Hissien aukiolot nähtävillä  
www.pikkusyote.fi/matkailu/rinteet/

aukioloajat-ja-tapahtumat/

Syötteellä suksi kulkee
Syötteeltä hiihtäjä löytää latu-uraa niin 

kansallispuiston siimeksestä kuin keskusten 
läheisyydestä. Talviaikaan hiihtoreittejä on tarjolla 

jopa 120 kilometrin verran.

Tunturimaisen miljöön 
mäet haastavat kovakun-
toisimmankin hiihtäjän, 
mutta antavat nautinnol-
lisen matka rauhallisia 
kilometrejä kerryttäväl-
lekin. Perheille Syöte tar-
joaa leppoisia latureittejä 
läheisille nuotiopaikoille. 
Sivakointi läpi tykkylu-
men kuorruttaman vaara-
metsän on upea kokemus 
jo itsessään, mutta hyvin 
hoidetut ladut tekevät sii-
tä vielä asteen verran mie-
lekkäämpää.

Mikäli pakkanen 
kipristää nenänpäätä tal-
ven kovimmilla pakka-
silla, kannattaa kiivetä 
tunturin Huippuladulle 
lämmittelemään. Ylhäällä 
tunturissa on usein huo-
mattavasti lauhempaa 
kuin alhaalla tunturin juu-

rella.
Hiihtokaudesta Syöt-

teellä saa nauttia pitkään: 
latuja kunnostetaan aina 
vappuun saakka. Latu-
verkoston keskeisimmille 
paikoille sijoitetut elektro-
niset opastetaulut kerto-
vat ajantasaista tietoa la-
tujen vaikeusasteesta ja 
kunnosta, säästä, suksi-
vuokraamoista sekä lähi-
alueiden palveluista.

Syötteellä latujen kun-
nossapidosta vastaa alu-
een yrittäjien ja Pudasjär-
ven kaupungin latupooli.

Latujen käyttäjille 
myydään latupasseja ja 
-karttoja, joista saaduilla 
varoilla rahoitetaan osa la-
tujen kunnossapidosta.

Lisätietoa myyntipisteistä: 
syote.fi.

VALOKUITULIITTYMÄT
Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski

www.kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272

Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

995 €

Syötteen luontokeskuksen 
vinkit joulun ajan retkeilyyn ja 

ulkoiluun
Nyt joulukuussa on hyvä 
aika kokeilla vaikkapa talvi-
kävely- tai lumikenkäretkeä 
lähiluonnossa. Useat Syöt-
teen alueen lyhyet kesäreitit 
ja luontopolut toimivat talvi-
aikaan myös lumikenkäreit-
teinä. Tällaisia polkuja ovat 
esimerkiksi Kellarilammen 
luontopolku, Teerivaaran 
kierros, Vattukurun luonto-
polku, Naavaparran polku 
sekä Pikku-Syötteen luonto-
polku. Jos lunta on vähän, 
kannattaa laittaa jalkaan pit-
kävartiset talvikengät ja teh-
dä retki kävellen. Jos lunta 
on paljon, kannattaa reitille 
varautua lumikengillä.

Jos etsit korkealta avau-
tuvia kauniita maisemia 
ja hyviä näköalapaikko-
ja, kannattaa retkikohteek-
si valita Iso-Syötteen huip-
pu, Teerivaaran kierros tai 
Pikku-Syötteen luontopol-

ku. Pienten lasten kanssa 
talvella retkeileville hyviä 
valintoja ovat esimerkiksi 
Naavaparran polku tai Kel-
larilammen luontopolku, 
sillä molemmat reitit ovat 
maastoltaan helppokulkui-
sia.

Ja pääseehän Syötteellä 
jo hiihtämäänkin! Luppove-
den ensilumenlatu ja luon-
tokeskukselta Luppovedel-
le kulkeva latuosuus saatiin 
avattua hiihtäjille marras-
kuun aikana. Kansallispuis-
ton alueella sijaitsevien latu-
jen kunnossapito aloitetaan 
vasta sitten, kun lumitilan-
ne ja olosuhteet sen sallivat. 
Ajankohtaisen latu- ja reitti-
tilanteen voit tarkistaa luon-
tokeskuksen asiakasneuvon-
nasta ennen retkelle lähtöä.

Virittäydy joulutunnel-
maan Syötteen tonttupolulla

Luontokeskuksella voi 

kiertää joulukuun aikana 
myös hauskan tonttupolun, 
jossa Syötteen alueen tontut 
eläinystävineen esittäytyvät 
ja kertovat omat joulutari-
nansa. Tonttupolku avataan 
perjantaina 3.12. ja sen voi 
käydä kiertämässä milloin 
vain joulukuun aikana. Pol-
ku on valaistu kynttilälyh-
dyillä Syötteen talvikau-
den avajaisviikonloppuna 
perjantaista sunnuntaihin 
3.-5.12. sekä joulun pyhien 
aikaan perjantaista sunnun-
taihin 24.-26.12. Tonttupo-
lulle pääsee Syötteen luon-
tokeskuksen parkkipaikalta, 
kansallispuiston lähtöportil-
ta. Polku on 500 m pituinen 
ja se kiertää luontokeskuk-
sen ympäri.

Luontokeskus on avoin-
na tiistaista sunnuntaihin 
klo 10–16 aina 23.12. saakka. 
Jouluaattona, joulupäivänä 

ja tapaninpäivänä 24.-26.12. 
luontokeskus on suljettu. 
27.12. alkaen luontokeskus 
on avoinna päivittäin kel-
lo 10–16. Luontokeskuksel-
la kahvila- ja ravintolapalve-
luita sekä välinevuokrausta 
tarjoava Taigavire Oy on 
avoinna luontokeskuksen 
aukioloaikoina.

Syötteen 
luontokeskuksen 

retkeilytontut 
toivottavat oikein 

hyvää joulun 
odotusta kaikille!

Sonja Härkönen/
Metsähallitus,

 Kuvat Juho Niemelä/ 
Metsähallitus

Luontokeskuksella voi kier-
tää joulukuun aikana myös 
hauskan tonttupolun, jos-
sa Syötteen alueen tontut 
eläinystävineen esittäyty-
vät ja kertovat omat jouluta-
rinansa.
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• Sviitit

• Hotellihuoneet 

• Mökit

• Näköalaravintola Hilltop

• Arctic Spa -kylpylä

• Skywalk-näköalatasanne

• Safarit & sähkömaastopyörävuokraus

Majoitustiedustelut & -varaukset
myyntipalvelu@isosyote.fi 

Puh. 0201 476 400
hotel-isosyote.fi  

Uljas tunturihotelli Iso-Syöte majoittaa vieraansa  
Suomen eteläisimmän tunturin huipulle, keskelle  

tunturimaisemaa ja uniikkia designia. Pohjoisen parhaat 
palat koetaan kansallispuiston reiteillä sekä hotellimme 

tunnelmallisessa Arctic Spa -kylpylässä, 
maisemaravintola Hilltopissa ja monipuolisten 

ohjelmapalveluiden kautta. 

Rise Above the Ordinary.

SUOMEN ULJAIN 
TUNTURIHOTELLI

VARAA LOMASI 
EDULLISIMMIN 
hotel-isosyote.fi

Nevakivi palvelee Pudasjärven 
paikallisliikenteessä,

Syötteellä sekä pakettimatkoilla
Paikallisliikennöitsijä Neva-
kivi Oy toimii Pudasjärvel-
lä sekä paikallis- että kau-
koliikenteessä kuin myös 
koululaiskuljetuksissa ja ti-
lausajomatkoilla. Lisäksi 
Nevakiven Pitäjäkerttu lii-
kennöi Kurenalle Kipinän ja 
Asmuntin suunnalta. Neva-
kivellä on myös matkanjär-
jestäjäoikeudet pakettimat-
koille.

Nevakivi Oy liikennöi 
Oulu-Syöte väliä maanan-
taista perjantaihin myös 
koulujen lomien aikana, lu-
kuun ottamatta kesäkautta. 
Linja lähtee kello 7.45 Syöt-
teeltä, vaihto Kurenalla ja 
Oulussa linja on puoli yksi-
toista. Auto kulkee OYS:n 
kautta. Paluuliikenne Ou-
lusta lähtee kello 13 ja vaih-
don jälkeen saapuu Syötteel-
le kello 16.

Valmismatkoja järjestävä 
Nevakivi palvelee pudasjär-
veläisiä muuallekin suuntau-
tuvilla matkoilla kuin reit-
tiliikenteessä. Huhtikuussa 
on tulossa matka Helsinkiin 
Grease-musikaaliin.

Musikaalimatka 
Helsinkiin 
Nevakivi Oy järjestää kaikil-
le avoimen musikaalimat-
kan 22.-24.4.2022 Helsingin 
Messukeskuksen Amfi-teat-
teriin nauttimaan rakaste-
tusta Grease -musikaaliklas-
sikosta. Perillä yövytään 
laadukkaasti remontoidus-
sa Original Sokos Hotel Pre-
sidentissä kahden hengen 
huoneissa. Matka tehdään 
Nevakiven tasokkaalla turis-
tibussilla.

Ajankohtana on huhtikuu 
ja ilmoittautumisia otetaan 
jo nyt vastaan. Koronatilan-
netta luonnollisesti seura-
taan ja sen mukaisesti toi-

Nevakiven tasokkaat bussit kuljettavat asiak-
kaansa turvallisesti niin paikallisesti kuin ti-
lausmatkoilla.

Täysi peruutusoikeus/ mietintäaika 14.3.2022 saakka.
Yksi maailman rakastetuimmista musikaaleista tulee 

Messukeskus Amfi -teatteriin keväällä 2022 
– lumoavampi kuin koskaan!

Tule mukaan Grease-
musikaalimatkalle 

Helsinkiin 22.-24.4.2022

ilmoittaudu matkalle viimeistään 
14.3.2022 puh. 08 822 052 

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

Grease on vastustamaton sekoitus 
1950-luvun popkulttuuria, teinimeinin-
kejä, nuorta romanssia, rock’n’ rollia, 
kovia kundeja ja ihania mimmejä. Esitys 
on täynnä hyvää energiaa ja elämäniloa, 
mukaansatempaavia tansseja ja huikeaa 
musiikkia täynnä hittejä,kuten Summer 
Nights, Greased Lightning, Hopelessly 
Devoted to You ja You’re the One That I 
Want.

Musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastaavat Marco 
Bjurström ja Peter Pihlström. Tämän uuden version herättää 
eloon tuoreet nuoret näyttelijät, jotka tuovat energiaa, elinvoi-
maa ja intohimoa musikaaliklassikkoon.
matkaohjelma:
Pe 22.4.2022 klo 14.00 Bussikuljetus Nevakiven tasokkaalla tu-
ristibussilla starttaa matkaan Pudasjärven linja-autoasemalta. 
Klo 15.15 otamme lisää kyytiläisiä Oulun linja-autoasemalta. 
Saavumme myöhään illalla Helsinkiin, jossa majoitumme aivan 
Helsingin ydinkeskustassa vuonna 2018 remontoidussa Sokos 
Hotel Presidentissä 2 hengen huoneisiin. 
la 23.4.2022 Hotellilla on runsas aamiainen tarjolla, jonka jäl-
keen on vapaata aikaa tutustua Helsingin moniin nähtävyyksiin, 
tai shoppailla keskustan kaupoissa. Musikaali alkaa illalla klo 
19.00, johon meille on varattu musikaalin parhaimpia A-hinta-
ryhmän paikkoja, ja sinne on kyyditys hotellilta ja takaisin.
su 24.4.2022 Hyvin nukutun yön ja maittavan aamiaisen jäl-
keen aloitamme paluumatkan kotia kohti klo 10.00.
Hinta: 300€ / henkilö (matka toteutuu mikäli vähintään 30 läh-
tijää) 
sisältäen: Bussikuljetuksen Nevakiven uusimmalla turistibussil-
la. 2 yön majoituksen Helsingin keskustassa Sokos Hotel Presi-
dentissä 2hh, sis. aamiaisen. Lipun Grease-musikaaliin, A-hin-
taryhmän lippu (arvo 85€). Kuljetuksen hotellilta musikaaliin ja 
takaisin.

www.nevakivi.fi
nevakivi@nevakivi.fi puh. 08 822052

M – P   M – P
  I  Hotelli Pikku-Syöte   T
 7:45 Syötekylä  16:00
 7:50 Luontokeskus       T 
 7:55 Iso-Syöte, Romekievari 15:50
    I  Hotelli Iso-Syöte   T 
 9:00 Pudasjärvi l.as. 15:00
 9:15 Pudasjärvi l.as. 14:15
10:30 Oulu l.as 13:00
  – = auton vaihto Pudasjärvellä

LINJAVUORO SYÖTE – PUDASJÄRVI – OULU
Voimassa 11.8.2021 - 3.6.2022

mitaan, joten vaikka matkan 
varaakin tässä vaiheessa, se 
on mahdollista perua vielä 
maaliskuun 14. päivään asti 
ilman kuluja. 

Grease -musikaalin käsi-
kirjoituksesta, säveltämises-
tä sekä sanoituksista vastaa-
vat amerikkalaiset näyttelijät 
ja näyttämömusiikin taitajat 
Jim Jacobs ja Warren Casey, 
suomennoksen on tehnyt 
Mikko Koivusalo. Puvus-

tajana on muotisuunnitte-
lija Teemu Muurimäki ja 
ohjauksesta sekä koreografi-
asta vastaavat tanssinopetta-
ja Marco Bjurström ja tanssi-
ja Peter Pihlström.

Varauksia otetaan vas-
taan sähköpostilla osoittees-
sa nevakivi@nevakivi.fi tai 
soittamalla numeroon 08 822 
052.

Terttu Salmi
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Katsaus Pudasjärven tulevaisuuteen

Syötteen kävijämäärien kehitys vuosina 2017-2020

Pudasjärven yöpymismäärät vuosina 2016-2020 ja vuoden 
2021 yöpymiset tammi-lokakuussa
[Lähde: Visitory-palvelu, https://visitory.io/fi/pudasjarvi/ ]

Sanonta kuuluu ilmeisesti 
näin ”ennustaminen on vai-
keaa, varsinkin tulevaisuu-
den ennustaminen”. Tuos-
ta sanonnasta huolimatta 
koitamme katsoa miltä Pu-
dasjärven alueen tulevai-
suus voisi näyttää. Taustalle 
voimme ottaa esimerkiksi ti-
lastoja, joista näemme mah-
dollisia kehityspolkuja.

Aikaisempien vuosien 
perusteella Pudasjärven asu-
kasmäärän ennustaminen 
lienee aika helppoa. Väki-
määrä on vähentynyt tasai-
sesti ja nyt ollaan jossain alle 
8000 asukkaan luvussa. Ehkä 
väestön pieneneminen jat-
kuu tulevinakin vuosina. El-
lei sitten korona-aikana olla 
huomattu jotain uutta ja ih-
meellistä. Tilastoista ja erilai-
sista järjestelmistä saatujen 
tietojen mukaan pudasjär-
veläisiä on toki kirjoilla kau-
pungissa yhä vähemmän, 
mutta silti esimerkiksi hei-
näkuussa alueella oli yli 16 
400 yhtäaikaista kävijää sa-
man vuorokauden aikana 
paikkakunnalla. Tämähän 
tarkoittaa sitä, että meidän 
vieraanamme ovat olleet lu-
kuisat tuttavat ja mökki-
läiset sekä matkailijat. Osa 
heistä on viipynyt alueella 
jopa useita viikkoja ja käyt-
tänyt alueen palveluita tääl-

lä ollessaan. Tämänlainen 
kehitys on jatkunut oikeas-
taan koko koronan ajan, eikä 
se välttämättä ole ollenkaan 
huono asia. Vaikka täällä kä-
vijät eivät maksakaan tulo-
veroja Pudasjärvelle, ovat 
he mahdollisesti mökkiensä 
kiinteistöveron tai ostosten-
sa kautta kantamassa euroja 
paikallisten yritysten kassa-
koneisiin.

Hurja  
kävijöiden kasvu 
kansallispuistossa
Otetaanpa ennustamisen tu-
eksi toisenlaisia tilastoja ja 
lukuja. Syötteen matkailu-
aluetta koskevia kävijämää-
riä seurattaessa voi hyvin 
nähdä viimeisten vuosien 
hurjan kasvun mm. kansal-
lispuiston kävijälaskureissa. 
Näiden lukujen perusteel-
la on Metsähallitus laskenut 
vuosittaisia tuloksia, jotka 
välillisten vaikutusten kaut-
ta kertyvät kaikkien paik-
kakuntalaisten eduksi ja eu-
roiksi.

Seuraavasta taulukosta 
nähdään, että vuonna 2020 
kävijämäärissä oli kasvua 
peräti 48,5 prosenttia edel-
lisen vuoden kävijämääriin 
verrattuna. Myös sitä aikai-
semmin kävijämäärissä oli 

nähtävissä reipasta vuotuis-
ta kasvua.

Myös yöpymisten mää-
rä on kehittynyt viime vuo-
sina positiivisesti Syötteel-
lä, vaikka ensin vuoden 2018 
lopulla tapahtuneen hotelli-
palon ja sitten vuoden 2020 
alkupuolella alkaneen koro-
natilanteen aiheuttama not-
kahdus näkyikin erityisesti 
kansainvälisten yöpymisten 
lukumäärässä selvästi. Ko-
timaiset matkailijat ovat sel-
västi paikanneet tilannetta, 
kun alueen harrastusmah-
dollisuuksia on lisätty.

Kotimaan  
matkailu vetänyt
Pudasjärvi on siis ollut sel-
keä hyötyjä kotimaan mat-
kailun parissa, mutta miten 
paikkakunnan tulevaisuu-
den ennustaminen muilla 
osa-aluilla onnistuu. Vaik-

ka asukaslukumäärä on ol-
lut hienoisessa laskusuun-
nassa, elinkeinoelämä on 
pysynyt melko vakaana ja 
joillain toimialoilla on kas-
vupyrähdyksiä tullut. Eten-
kin puuteollisuus, joka on 
matkailun lisäksi toinen Pu-
dasjärven tukipilareista, on 
ottanut Kontiotuotteen ja 
Profinin myötä askeleita ke-
hittämisen ja kasvun poluil-
la. Tällä hetkellä molemmil-
la yrityksillä on jopa pulaa 
työntekijöistä ja se luo pai-
neita myös meille kaikille. 
Emmekö saa houkuteltua 
tänne työn perässä muutta-
jia? Onneksi Syötteen alueen 
kasvu houkuttelee kävijöitä 
ja sitä kautta myös koko Pu-
dasjärven alueen tunnettuus 
lisääntyy. 

Matkailijoiden puhei-
ta kuunnellessa monet ovat 
pohtineet pysyvästi alueel-

le muuttamista, kun ovat 
joitain kuukausia olleet etä-
töissä meidän upeissa mai-
semissa. Nyt tuleekin tarttua 
tällaisiin mahdollisuuksiin 
ja kannustaa tulijoita otta-
maan selvää paikkakuntam-
me päiväkoti-, koulutus-, 
asumis- ja työntekomahdol-
lisuuksista. Jos paikallisilta 
kysyy, niin Pudasjärveä pa-

rempaa paikka ei olekaan. 
Kannattaa siis tulla tutustu-
man alueeseen ja sen ihmi-
siin!

Pudasjärven Kehitys Oy/ 
Riikka, Nina, 

auvo ja Jukka
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Kansallispuisto - Nationalpark - National park
Valtion retkeilyalue - Statens strövområde -  
National hiking area
Virkistysmetsä - Rekreationsskog - Recreational forest
Luontokeskus - Naturum - Nature centre
Opastustaulu - Informationstavla - Information board
Pysäköinti - Parkering - Parking
Pysäköinti ja opastustaulu - Parkering med information 
Parking and information board
Laavu - Skärmskydd - Lean-to shelter
Kota - Kåta - Campfire hut
Päivätupa - Raststuga - Day-use hut
Autiotupa - Ödestuga - Wilderness hut
Varaustupa - Reserveringsstuga - Shared rental hut
Vuokratupa - Hyresstuga - Rental hut
Näkötorni - Utsiktstorn - Observation tower
Näköalapaikka - Utsiktsplats - Viewpoint
Esteettömiä palveluja - Tillgängliga tjänster -  
Accessible services

Ylläpito - Upphåll - Maintenance: 
  Metsähallitus    Pudasjärven kaupunki

Talvireitti - Vinterled - Winter trail
Hiihtolatu - Skidspår - Skiing track
Lumikenkäilyreitti - Snöskoled - Snowshoeing trail

0 1 2 km © Metsähallitus 2021
© Maanmittauslaitos 2021
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Auta kehittämään 
kestävää matkailua alueella

Vastaa QR-koodin takaa 
löytyvään kyselyyn

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

MARKET AVOINNA:
 ma-to  klo   9.00-18.00
 pe-la  klo   9.00-19.00
 su  klo 10.00-17.00 

Jouluaattona 24.12. 
klo 9-15

Joulupukki tavattavissa 
aattona klo 12.

Joulupäivänä 25.12. 
klo 12-18

www.tunturimarket.fi

PUB AVOINNA: 
Viikot 49-51

 ke-to klo  14.00 -22.00
 pe-la  klo  14.00 -22.00 

(keittiö 21.30 saakka)
su klo 12.00-18.00

 Jouluaattona suljettu ja 
joulupäivänä auki 
klo 12.00-24.00

(keittiö 21.30 saakka) 
Viikot 52-1

klo 14.00-22.00 
(keittiö 21.30 saakka)
Koronapassi pakollinen!

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 

TULEVAA VUOTTA 2022! 

Kiitämme asiakkaitamme 
kuluneesta vuodesta ja 

toivotamme oikein

T: TUNTURIMARKETin ja 
TUNTURIPUBin VÄKI!

OM
A M

ÖK
KI Syötteeltä löydät puhtaan luonnon ja avaran taivaan.

Syötteen alueella on vapaa-ajan asuntoa suunnitte-
levalle tontteja tarjolla monipuolisesti. Pudasjärven 
kaupungin tontit sijaitsevat Luokkavaarassa, kahden 
laskettelukeskuksen välimaastossa. Kaiken keskellä, 
mutta kaukana kiireestä.

Varaa taianomaiset maisemat lomallesi suoraan 
verkosta:

WWW.PUDASJARVI.FI/LUOKKAVAARA

Syötteeltä löydät puhtaan luonnon ja avaran taivaan.
SIELUNMAISEMASTASI

SINUN
maisemasi?

www.ranuazoo.com

Eläinpuisto 
avoinna joka päivä

10-16
Olemme avoinna ympäri vuoden!

Tule ja koe talven
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Talvikauden
avajaiset.

Lisää tapahtumia: syote.fi

3.-6.12.2021

Tunturihotelli Iso-Syöte
Pe- Su 3.-5.12. Cacho Petrello soittaa 
illallismusiikkia klo 18-21

KIDE Hotelli
Pe-Ma 3.-6.12. klo 8-20 
KIDE kuntosalin avoimet ovet
Myynnissä talven salikausikortit 
tarjoushintaan 99 € 

Hiihtokeskus Iso-Syöte:
La 4.12. klo 15 Mustin ja Lystin 
pujottelukisa alle 13-vuotiaille.  
La 4.12. klo 19 Soihtulasku.
Su 5.12. klo 13-14.30 
SnowParkin reilisessarit

Pikku-Syöte:
Pikku-Syötteen rinteet avataan 4.12.
La-su 4.-5.12. klo 11 Kivijaakon mysteeri -pakopeli 
klo 13 Seinäkiipeily ja klo 14 seinäkiipeily
Ma 6.12. klo 11 jousiammunta ja klo 13 Kivijaakon mysteeri 
-pakopeli. 
Hinnat 10 €, lapsi alle 12v. 5 €, ilmoittautumiset ed. päivään klo 18 mennessä.

Kahvila Korppi:
La-Su 4.-5.12. klo 11-15 Noutopöytä 
hintaan 18 €/hlö, lapsille alle 12v. 
puoleen hintaan.

TunturiMarket:
Ma-to klo 9-18‚ pe-la klo 9-19‚ 
su klo 10-17

Pärjä Ski Bistro:
pe 3.12. klo 16-22
la 4.12. klo 12-00, Karkkibingo klo 18
su 5.12. klo 12-21‚ ma 6.12. klo 12-15
Kauden menu otetaan käyttöön.

Pytky Café & Parttio Bistro:
La-su 4.-5.12. avoinna klo 11-16, 
keittolounas klo 12-15
Ma 6.12. Itsenäisyyspäivän juhlabuffet: 
kattaukset klo 12, 14 ja klo 16

Romekievari:
Ke-to 1.-2.12 klo 10.30-21‚ pe 3.12. klo 10.30-22 
(23)‚ la 4.12. klo 10.30-22, saunabaari klo 
02.00. Su 5.12. klo 10.30-17. Pe-la 3.-4.12 Rome-
kievarin vohvelikimara. La 4.12. avautuu koko 
kauden lista, Tennessee Bbq house. Ma 6.12. 
alkaen myös fondue-illalliset.

Syötteen luontokeskus:
Pe-Su 3.-5.12. Tonttupolku
La 4.12. klo 11-14 Laavulla 
glögi- ja piparitarjoilu

TunturiPub:
To 2.12. klo 14-22‚ Pe 3.12. klo 12-24‚ La 
4.12. klo 12-24, esiintymässä Express 
noin klo 21.30 alkaen. Su 5.12. klo 12-18.

LÖYDÄ ITSESI 
KIIREEN 
POHJOIS-
PUOLELTA

Syötteellä noudatetaan voimassa olevia rajoituksia ja ohjeistuksia. Ravintoloilla korona-
passi käytössä klo 17 alkaen. Toimithan sinäkin vastuullisesti ja tulet vain terveenä!
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Suomen kieli on rikas ja monivivahteinen. Mo-
nenlaista merkitystä sisältyy esimerkiksi neidon 
toiveeseen: ”Anna Onnin tulla ja tunnin olla.” Tai 
näkemys tavoitteesta ”Ahdas ja puutteellinen vai 
puhdas ja aatteellinen.” 
Tuo näkemys ei sovi ”Suomen Parhaat Vitsit 2012” 
-kirjaan (Gummerus Kustannus Oy 2011). Hen-
rik Musteen ja Petri Kasteen toimittaman huumo-
ripläjäyksen tavoitteena on näet naurulla piden-
tää ikää, rentouttaa, helpottaa stressiä ja – ennen 
kaikkea: saattaa ihmiset iloisiksi. Näin 2012:

* * *
Pieni kalastajantytär saapuu kaupunkiin ja menee 
äidin kanssa ensimmäistä kertaa museoon. Siellä hän 
näkee ihmisen luurangon ja huudahtaa: – Katso äiti, 
perattu setä!

* * *                                     
Pojan vanhemmat oli kutsuttu rehtorin puhutte-
luun. – Poikanne ei oikein tunnu selviävän. Vitonen 
on ollut korkein numero, mitä hän on mistään kokeis-
ta saanut. Sen lisäksi hän käyttäytyy häiritsevästi ja on 
vielä luonteeltaan melko ylpeä.
Isä: – Eikö teillä ole mitään hyvää sanottavaa pojas-
tani?
Rehtori: – Numeroista päätellen voi varmasti sanoa, 
että kokeissa hän ei lunttaa.

* * *
Nainen tuli työvoimatoimistoon: – Otan minkä 
työn hyvänsä, joka alkaa heti.
Virkailija: – Miksi? Nainen: – Mieheni jäi eilen eläk-
keelle! 

* * *
Pubissa: – Seinän takana asuu ulkomaalainen perhe, 
joka on vaimolleni todellinen riesa, Kake kertoo Ma-
kelle. Make: – Millä tavalla? Kake: – He riitelevät usein 
eikä vaimoni ymmärrä sanaakaan siitä, mitä he sano-
vat! 

* * *
Vaimo lääkärille: – Mitä minun pitää tehdä, kun mie-
heni puhuu yöllä unessa niin paljon? Lääkäri: – Yrittä-
kää antaa hänelle suunvuoro päivällä!

* * *
Ravintolassa: – Etkö ole huolissasi Helsinkiin muutta-
neesta pojastasi? Repe kysyy.
Sepe: – Ensin olin, mutta rauhoituin, kun kuulin, että 
poliisi kuuntelee hänen puheluitaan ja seuraa hänen 
sähköpostiliikennettään.

* * *
Kahvilassa: – Miten sinä tutustuit aikoinasi Ariin? Rai-
ja kysyy Maijalta.
Maija: – Hän soitti ovikelloa ja kysyi, saisiko hän esi-
tellä uutta pölynimuria. Kun näin hänet siivoamassa, 
ajattelin, että siinä on mies minun makuuni!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

ahdas ja  
puutteellinen vai?

 Mauri Hietala: Lumisateen jälkeen.

Väliaikainen pakettien noutopiste 
avattiin entisiin Postin tiloihin 

Joulusesonki on Postil-
le vuoden vilkkainta aikaa, 
ja joululahjojen ostaminen 
aloitetaan entistä aiemmin. 
Paketteja on tällä hetkellä 
liikkeessä paljon ja verkko-
ostaminen on aktiivista.

Posti avasi 25.11. alkaen 
vilkkaimman sesongin ajaksi 
101 väliaikaista noutopistet-
tä ympäri Suomen. Osa vä-
liaikaisista noutopisteistä on 
Postin omia, osan toiminnas-
ta taas vastaavat kumppanit. 
Väliaikaiset noutopisteet on 
sijoitettu suosituimpien au-
tomaattien lähelle, jolloin 
paketin hakijalla on mahdol-
lisimman lyhyt matka väliai-
kaiselle noutopisteelle alku-
peräisen automaatin ollessa 

täynnä. Väliaikaisiin nouto-
pisteisiin voi myös suoraan 
tilata paketteja, jonka lisäk-
si niihin voi palauttaa verk-
ko-ostoksia. Kaikissa väli-
aikaisissa noutopisteissä on 
henkilökohtainen palvelu 
eli työntekijä antaa paketit 
ja neuvoo tarvittaessa palau-
tuksissa. Pudasjärvellä Pos-
tin väliaikainen noutopiste 
avattiin Toritie 2:een, postin 
muutama vuosi sitten lak-
kautettujen tilojen paikalle. 
Noutopiste on avoinna tam-
mikuulle saakka maanantai-
lauantai kello 12-18. Asia-
kaspalveluhenkilökunta on 
vuokrattu Sol Logistiikka-
palvelujen kautta.  

Postin normaalisti toimi-

Pakettien väliaikainen noutopiste sijaitsee postin entisissä 
tiloissa Toritien varressa. Postin väliaikaisessa noutopisteessä Toritie 2:ssa palvelevat 

Salla Räisänen, Niina Rytinki, anna-Riikka Huhta ja HR har-
joittelija Tuukka Breilin Oulusta. Vasemmalla Pudasjärven ja-
keluryhmävastaava Markku antikainen.
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va asiamiespiste sijaitsee ny-
kyisin K-Supermarketissa, 
jossa myös on odotettavissa 
vilkasta joulunalusaikaa. 

-Joulu on meille suo-
malaisille tärkeä juhla, ja 
teemme kaikkemme var-
mistaaksemme sujuvat pa-
kettitoimitukset ja hyvän 
joulumielen. Paketteja on 
varmasti tänäkin vuonna 
liikkeellä paljon, joten välil-
lä voi käydä niin, että paket-
ti ei mahdukaan toivottuun 
paikkaan. Jos näin käy, oh-
jaamme paketin mahdolli-
simman lähelle. Jos tuntuu, 

että paketti päätyy liian kau-
as tai täysin väärään paik-
kaan, meihin voi aina ottaa 
yhteyttä OmaPostin chatis-
sa tai soittamalla, niin sel-
vitämme tilanteen”, kertoo 
paketti- ja verkkokauppa-
palveluiden liiketoiminta-
johtaja Tommi Kässi.

Posti kannustaa asiak-
kaitaan noutamaan paketit 
mahdollisimman pikaises-
ti, jotta tilaa saadaan uusil-
le paketeille automaateissa, 
noutopisteissä ja posteissa.  
HT

Hannu Pulkkanen Perussuomalaisten 
piirihallitukseen
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n 
syyskokous järjestettiin lau-
antaina 27.11. Limingan-
lahden Luontokeskuksel-
la. Piirin puheenjohtajasta 
äänestettiin. Ehdolla olivat 
Matti Rinnekangas Oulus-
ta ja Ahti Moilanen Utajär-
veltä. Valtaosan äänistä sai 
Moilanen ja jatkaa puheen-
johtajana vuonna 2022.

Piirihallituksen kokoa 
kasvatettiin kahdella paikal-
la aiemmasta, joten piirihal-
litukseen valittiin yhteensä 
16 jäsentä. Pudasjärveltä pii-
rihallitukseen tuli valituk-
si Hannu Pulkkanen, varalle 
Raimo Puolakanaho Taival-
koskelta. 

Pudasjärveltä syyskoko-
ukseen osallistuivat Juho 
Kellolampi, Mirka Väyrynen 
ja Marika Sillanpää. Yhteis-
kyyti Kurenalta starttasi aa-
muyhdeksän aikaan ja koko-
uspaikalla Liminganlahden 
Luontokeskuksella oltiin hy-
vissä ajoin ennen kokouksen 
alkua. Matka taittui varsin 
mukavasti ja lähes huomaa-
matta, politiikan pyörteissä 
riittää keskusteltavaa!

Voileipäkahvien jälkeen 
keskityttiinkin sitten koko-
usasioihin, Väyrynen toi-
mi kokouksen sihteerinä ja 

Pudasjärveltä kokoukseen osallistuivat Marika Sillanpää, Juho Kellolampi ja Mirka Väyrynen, 
joka toimi myös piirikokouksen sihteerinä.

oli avustamassa myös pii-
rin puheenjohtajasta äänes-
tettäessä ”sisään- ja ulos-
heittäjänä” äänestyspaikalla. 
Luontokeskus tarjosi varsin 
miellyttävät puitteet koko-
ustamiselle. Perussuomalai-
silla on Pohjois-Pohjanmaan 
kolmenkymmenen paikka-
kunnan alueella yhteensä 27 

paikallisyhdistystä. Varsin 
laajalta alueelta kokoukseen 
osallistuneet edustajat kävi-
vät kokoustaukojen aikana 
vilkasta kuulumisten vaih-
toa ja tunnelma oli vapautu-
nut sekä hyväntuulinen.  

Reilun kolmen tunnin 
mittaisen kokoustamisen jäl-
keen ajelimme takaisin Pu-

dasjärvelle, edustajat veivät 
onnistuneesti perille pai-
kallisyhdistyksen esityk-
sen Hannu Pulkkasen valit-
semisesta piirihallitukseen 
vuodelle 2022. Toivotamme 
menestystä vastuullisen teh-
tävän hoitamiseen!

Mirka Väyrynen
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Koillismaan Kunto Piste Oy Taivalkosken Vuoden Yritys 2021

Taivalkosken Vuoden yri-
tyksenä 2021 palkittiin lau-
antaina 27.11. Koillismaan 
Kunto Piste Oy, yrittäjä-
nä Ulpu Tasala. Palkitsemi-
sen suorittivat Taivalkosken 
yrittäjien 50-vuotisjuhlassa 
Iso-Syötteellä Taivalkosken 
Yrittäjät, Taivalkosken kun-
ta ja Taivalkosken Osuus-

pankki. 
Fysioterapeutti Ulpu Ta-

sala avasi yrityksen elokuus-
sa 2001. Sitä ennen hänel-
lä oli jo kymmenen vuoden 
työura fysioterapeuttina. 
Kunto Piste tarjoaa hieron-
ta ja fysioterapiapalveluja, 
kuntoutusta sekä ryhmälii-
kuntapalveluja. Niin yrittä-

jä, kuin kaksi työntekijää Tii-
na Luokkanen ja Anne Tyni, 
ovat käyneet lisäkoulutuk-
sia eri hoitoihin ja osaamis-
ta vaativiin tehtäviin. 

Yrityksellä on asianmu-
kaiset ja varustukseltaan 
hyvät toimitilat Karhuntie 
3:ssa. Myös kotikäyntejä saa 
yrityksen palveluina. Palki-

tulla yrityksellä on merkit-
tävä osa taivalkoskelaisten 
hyvinvoinnin ja terveyspal-
velujen tuottajana. 

20-vuotisjuhlapäi-
vänä monipuoli-
nen ohjelma
Yritys juhli 20-vuotista tai-

valtaan perjantaina 20.8. 
kahvitarjoilulla ja Briima-
kakun herkkuja tarjoamal-
la Karhusalissa. Iltapäivällä 
oli myös LPG hoitolaitteen 
esittelyä, jonka jälkeen oli 
tavattavissa Evelyn Hyny-
nen Kajaanin Kristillisestä 
kasvatuksesta. Hän esitteli 
koskettavaa uutuuskirjaan-

sa White islad seikkailus-
ta katastrofiin. Illalla oli kii-
tosjumalanpalvelus Kunto 
Pisteen Karhusalissa, jossa 
oli laulua, Evelyn Hynysen 
puhe ja kuusamolaisen ryh-
män tanssiesitys. HT

Taivalkosken puolesta Vuoden Yritys palkintoa ulpu Tasalal-
le luovuttamassa kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ahti 
Nevanperä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Heli Hietala.

Taivalkosken Osuuspankin puolesta Vuoden yrittäjän palkitsi 
toimitusjohtaja Pia Mourujärvi.

Taivalkosken Vuoden Yrittäjä ulpu Tasala yhdessä työnteki-
jöidensä fysioterapeutti YaMK Tiina Luokkasen ja koulutettu 
hieroja anne Tynin kanssa. 

Taivalkosken yrittäji-
en 50-vuotisjuhlaa vietet-
tiin lauantaina 27.11. Tun-
turihotelli Iso-Syötteellä. 
Juhlapuheessaan Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Jussi Riikonen 
mainitsi valtaosan yrittäjis-
tä olevan yksinyrittäjiä ja yk-
sinyrittäminen on koko ajan 
kasvussa. 

-Suomessa on vähän yli 
292 000 yritystä, joista vain 
0,2 prosenttia on suuryri-
tyksiä. 93 prosentissa yri-
tyksistä on alle kymmenen 
työntekijää. Suomi on siis 
pienten yritysten maa. Peräti 
68 prosenttia on yksinyrittä-
jiä. Suomalaisissa yrityksissä 
on 1,5 miljoonaa työntekijää 
eli olemme todella merkittä-
viä työllistäjiä. Ensimmäisen 
työntekijän palkkaus on aina 
iso harppaus toiminnan laa-
jenemisessa. Palkkaus ja ir-
tisanominen tulisi olla ny-
kyistä helpompaa, mainitsi 
Riikonen.

Taivalkosken kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Har-
ri Karjalainen näki terveh-
dyksessään, että kunnan ja 
yrittäjien välisen sidoksen 
tulee olla tiivis ja vuoropu-
helun jatkuvaa. Tärkeää on, 

Taivalkosken Yrittäjät vaalineet 50 vuotta 
Me- ja yhteishenkeä

että viesti kulkee molem-
piin suuntiin ja kunnan ke-
hittämistä toteutetaan yh-
teisin toimenpitein. Mikäli 
kunta on aktiivisesti luo-
massa toimivia edellytyk-
siä yrittäjyydelle ja omista-
miselle, toiminnassa olevat 
yritykset pärjäävät ja uusia-
kin syntyy. Ja toisaalta, mi-
käli yritykset pystyvät me-
nestyksekkäästi toimimaan 
ja tuottamaan palveluitaan, 
kunnassa on työpaikkoja tar-
jolla ja verotuloin pystymme 
tuottamaan julkisia palvelui-
ta, jolloin voimme huoleh-
tia kaikissa elämäntilanteis-
sa olevia kuntalaisista, totesi 
tervehdyksessään Karjalai-
nen. 

Yrittäjien puheenjohtaja 
Pasi Kivimäki totesi avaus-
sanoissaan taivalkoskelai-
silla yrityksillä menevän 
hyvin. Erityisesti hän iloit-
si nuorten kiinnostukses-
ta yrittäjyyteen, josta esi-
merkkinä kertoi lukiolaisten 
yrittäjyyskurssin vierailuis-
ta yrityksiin. Samalla hän 
toivoi yrittäjyyden pysy-
vän edelleen lukion opetus-
suunnitelmassa. Kivimä-
ki kertoi yrittäjien toimintaa 
tulleen laajasti esiteltyä Tai-

valkosken Yrittäjien 50-vuo-
tisjuhlalehdessä, joka ilmes-
tyi juhlaviikolla jokaiseen 
taivalkoskelaiseen kotiin. 

Juhlan juontaja Hannu 
Kivelä esitti katsauksen Tai-
valkosken Yrittäjien mennei-
siin vuosikymmeniin. 

-Yhdistys perustettiin ai-
kanaan Me-hengen luomi-
seksi ja yhteishengen lujitta-
miseksi. Koettiin, että pieni 
yrittäjä on liian yksin ja ha-
ettiin tukea toisista samoin 
tuntevista. Ympäröivä yh-
teiskunta ei tuolloin tunte-
nut yksityisyrittäjyyttä sa-
moin kuin tänä päivänä, 
jolloin pienyritykset työl-
listävät jo suuren osan Suo-
men kansasta. Jäsenmäärä 
on käynyt jossain vaiheessa 
jopa yli sadan. Viime vuosi-
na se on vakiintunut reiluun 
80 jäseneen, totesi Kivelä.

Juhlan kevennykseksi 
Pentti Parviainen esitti Uuno 
Kailaan runoja ja laulettiin 
yhteisesti Pohjois-Pohjan-
maan maakuntalaulu. Ko-
ronapassit tarkistettiin juh-
laan tultaessa. 

Tervehdyksiä esittivät 

muun muassa Taivalkos-
ken kunta, Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjät, Taivalkosken 
Osuuspankki ja Pudasjärven 
Yrittäjät.  

Taivalkosken Vuoden 
Yrityksenä 2021 palkittiin 
Koillismaan Kunto Piste Oy, 
yrittäjänä Ulpu Tasala. Hän 
kertoi kiitossanoissaan yri-
tyksen aloittaessaan 20 vuot-
ta sitten saaneensa starttira-
ha ja naisyrittäjälainaa. 

- Neuvonantajia tarvit-
tiin ja onneksi heitä on riit-
tänyt. Rakastan tätä työtä. 
Koko ajan on riittänyt asiak-
kaita, kertoi Tasala 20-yrittä-
jävuosistaan.

Timanttisia yrittäjäristejä 
luovutettiin 40-vuoden yrit-
täjyydestä Seija ja Raimo Ka-
naselle Pesiölä Oy sekä Mik-
ko Partaselle Nordic Masin 
Oy. 30-vuoden timantti-
set yrittäjäristit luovutettiin 

Sari Keräselle Pikku Peukku 
Ky, Lea Ruunu Tyrävaaran 
kauppa ja Mikko Ylitalolle 
Vakuutuspalvelut M Ylitalo 
Ky. 20-vuoden yrittäjyydes-
tä palkittiin kultaisella yrit-
täjäristillä Ulpu Tasala Koil-
lismaan Kunto Piste Oy. 

Juhlan päätyttyä siirryt-
tiin Hiltop ravintolaan viet-
tämään Yrittäjien pikkujou-
lua.

Heimo Turunen

Taivalkosken Vuoden yrittäjäpalkinnon ulpu Tasalalle luovut-
tivat yhdistyksen sihteeri Pirjo Jylkäs ja puheenjohtaja Pasi 
Kivimäki. 

Yrittäjäristeillä palkitut Seija ja Raimo Kananen, Mikko Partanen, Sari Keränen, Lea Ruunu, Mikko Ylitalo ja ulpu Tasala. 

Taivalkosken Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan osallistui reilut 60 henkeä Tunturihotelli Iso-Syöt-
teellä. 
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Koskitraktori Oy palkittiin Pudasjärven Vuoden Yrityksenä 2021
Koskitraktori Oy palkittiin 
Pudasjärven Vuoden yri-
tyksenä 2021. Palkitsemi-
sen suorittivat Pudasjärven 
Yrittäjät ja Pudasjärven kau-
punki yrittäjien pikkujoulus-
sa 20.11. Tunturihotelli Iso-
Syötteellä.

Koskitraktori on toiminut 
Pudasjärvellä vuodesta 2009 
ja osakeyhtiönä 2011 lähti-
en. Yritys tarjoaa eri merk-
kisten traktoreiden, metsä- 
ja maatalouskoneiden, sekä 
raskaan kaluston korjaamo- 
ja huoltopalveluja sekä voi-
teluöljy-, tarvike- ja varaosa-
myynnin. Huoltokorjaamo ja 
myynti toimi tämän vuoden 
helmikuuhun saakka rei-
lun 1500 neliön toimitiloissa 
Varastotien varressa sijait-
sevassa teollisuuskiinteis-
tössä. Maaliskuussa avattiin 
uusi, 950 neliön myymälä-
halli. Yrityksen huomattavin 
investointi paransi huomat-
tavasti yrityksen päämies-
ten tuotteiden esillepanoa ja 
palvelutarjontaa. Myymä-
lä paransi myös korjaamon 
toimintaedellytyksiä ja nosti 
palvelun tasoa erinomaisen 

varaosa- ja tuotesaatavuu-
den ansiosta. 

Asiakkaat itse tuovat ko-
neensa Koskitraktorille kor-
jattavaksi tai huollettavak-
si tai sitten mennään paikan 
päälle heidän luokseen. 
Huolto- ja korjauskeikko-
ja varten yrityksellä on käy-
tössä huoltoauto ja paketti-
auto. Toiminta-alueena on 
pääsääntöisesti Pudasjärvel-
tä noin 150 kilometriä suun-
taansa. 

Koskitraktorin yrittäjä-
omistajina ovat Ylikosken 
veljekset Pirkka, Tuomo ja 
Veli-Heikki. Korjaamolla 
työskentelee kuusi henkilöä 
työnjohtajan kanssa ja myy-
mälässä neljästä viiteen hen-
kilöä.

Koskitraktori Oy:n suu-
rimman päämiehen Isojoen 
konehalli IKH tuo maahan 
noin 55 0000 nimikkeen tuo-
tevalikoimaa 30:sta eri maas-
ta. Pudasjärvellä IKH:lta on 
noin 10 000 tuotteen valikoi-
ma, kokonaisvalikoiman ol-
lessa yli 20 000 tuotenimiket-
tä. Lisäksi päämiehiä ovat 
mm. CNH, Valtra, Cargotec, 

John Deere, Kesla ja Palfin-
ger, joiden tuotteita löytyy 
suoraan myymälän hyllyil-
tä. Tuotevalikoima käsittää 
työkalut, tekniset koneet ja 
laitteet, traktorien, kuorma-
autojen ja työkoneiden vara-
osat ja tarvikkeet, suojaimet, 
työvaatteet, kiinnikkeet, ke-
mikaalit, akut, ja maata-
louskoneiden sekä raskaan 
kaluston renkaat tarvikkei-
neen.

Yritys laajensi helmi-
kuussa 2017 liiketoimin-
taansa myös verhoomo-
palveluihin, joita tehdään 
traktoreihin, kuorma- ja 
henkilöautoihin, moottori-
pyöriin, mopoihin, moot-
torikelkkoihin ja moniin 
muihinkin ajoneuvoihin, 
huonekaluihin ja onnistuu 
vaikkapa verhojen ompele-
minen. Myynnissä on eri-
laisia verhoja, jotka löytyvät 

verhoomotilojen aulasta.
Kiitospuheessaan toimi-

tusjohtaja Pirkka Ylikoski 
mainitsi yrityksen historian 
alkaneen lapsuuden ja nuo-
ruuden maaseudun työnte-
on kulttuurista, jossa saatiin 
tehdä asioita, ja opittiin te-
kemään työtä motivoitunee-
na, kiinnostuen itse asiasta, 
ei niinkään vain rahasta. Li-
säksi kotona isältämme opi-
tut tekniikan perusteet päte-

vät vielä tänä päivänäkin, eli 
juuttunut laakeri poistetaan 
akseliltaan samoilla periaat-
teilla kuin ennenkin, vaik-
ka maailma on monelta osin 
muuten erilainen nykyään.

-Tämä tekemisen inten-
siivisyys on saanut jatkua, ja 
on nykyäänkin toimintam-
me ja periaatteidemme kul-
makivi, Ylikoski totesi. 

Heimo Turunen

Palkintoa olivat luovuttamassa Pudasjärven Yrittäjistä Tommi Niskanen, Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Riikka Tuo-
mivaara ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Palkinnon ottivat vastaan Ylikosken yrittäjäveljekset Pirkka, Veli-Heikki ja Tuo-
mo.

Pudasjärven Yrittäjien uu-
deksi puheenjohtajaksi va-
littiin lehtiyrittäjä, päätoi-
mittaja Heimo Turunen. 
Valinta tehtiin Pudasjär-
ven yrittäjien syyskokouk-
sessa 20.11. Tunturihotelli 
Iso-Syötteellä. Neljä vuot-
ta puheenjohtajana toi-
minut Tommi Niskanen 
halusi luopua tehtäväs-
tä, mutta valittiin jatka-
maan hallituksen jäsene-
nä. Uutena hallitukseen 
tulivat Koskitraktoriyrittä-
jä Pirkka Ylikoski ja optik-
koyrittäjä Mikko Vilppo-
la. Hallituksessa jatkavat 
taksiyrittäjä Tapio Poiju-
la, mainostoimistoyrittäjä 
Markku Knuuttila ja kah-
vila- ja pitopalveluyrittäjä 
Henna Ryhänen. 

Toimintasuunnitelmas-
sa asetettiin tavoitteek-
si, että yrittäjäjärjestön 
toiminta koettaisiin entis-
tä enemmän tarpeellisek-
si ja hyödylliseksi jäsenis-
tön keskuudessa. Järjestön 
yhtenä tarkoituksena on 
auttaa yrittäjiä jaksamaan 
ja antamaan eväitä hyvin-
vointiin.

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeim-
piä tehtäviä. Suomen Yrit-
täjien edunvalvonnan 
painotuksia tuetaan omal-
la paikkakunnalla olemal-
la vaikuttaja- ja asiantunti-
jaorganisaatio yrittäjiin ja 
yritystoimintaan liittyvis-
sä kysymyksissä. Yrittäjien 
vaikutusmahdollisuuksia 
parannetaan kunnalliselä-
mässä ja tuodaan keskus-
teluun mukaan pk–yritys-
näkökulmaa. Osallistutaan 

kaupungin elinkeinoyhti-
ön hallitustyöskentelyyn, 
yhteistyökumppaneiden 
järjestämiin yrittäjäiltoihin 
sekä huomioidaan Yrittä-
jän päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetu-
na tarjotaan jäsenyrityk-
sille tuettuja lippuja Vir-
kistysuimala Puikkarin 
kuntosaliin ja uimalaan 
sekä talviuintiin. Markki-
nat järjestetään perintei-
sesti heinäkuun alussa ja 
pidetään pikkujoulu mar-
raskuun lopulla. Jäsenmää-
rä on noussut kuluneena 
vuonna ja ensi vuonna ta-
voitellaan jo 150 jäsenyri-
tyksen rajaa. 

Kaupungin edustajana 
oli paikalla kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen ja Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Riikka Tuo-
mivaara, joka toimi myös 
kokouksen puheenjohtaja-
na. Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. 

Vuoden  
Yrittäjä ja  
yrittäjäristejä
Kokouksen jälkeen siirryt-
tiin viettämään pikkujou-
lua Tunturihotellin Hiltop 
-ravintolaan. Siellä pu-
heenjohtaja Tommi Nis-
kanen johdatteli noin 55 
paikalla ollutta yrittäjää 
pikkujoulutunnelmaan. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien ajankohtaiset kuulu-
miset kertoi yhteyspäällik-
kö Sari Reinikainen-Laine. 

Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Kos-

Heimo Turunen valittiin Yrittäjien puheenjohtajaksi

Pudasjärven yrittäjien syyskokoukseen osallistui kolmisenkymmentä yrittäjää.

Syyskokouksen jälkeen vietettiin pikkujoulua ravintola Hiltopissa. Oikealla Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kuulumiset kerto-
nut yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine. 
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kitraktori Oy, josta palkin-
toa olivat noutamassa Yli-
kosken yrittäjäveljekset 
Pirkka, Veli-Heikki ja Tuo-
mo. Kaupungin omaa yrit-
täjäpalkintoa oli luovutta-
massa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen ja Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n toimitus-
johtaja Riikka Tuomivaara. 
Pudasjärven Merkkihenki-
lönä palkittiin lehtiyrittäjä, 
päätoimittaja Heimo Turu-
nen. 

Timanttisen yrittäjäris-
tin yli 30 vuoden yksityis-
yrittäjänä toimimisesta sai-
vat 30 vuotta Pudasjärven 
Hautaus- ja kukkapalvelua 
pyörittäneet Hilkka ja Mat-
ti Räisänen.

Pikkujoulun järjestelyis-
sä yrittäjille oli ravintolas-
sa oma tila. Myös Kiimin-

gin Yrittäjät olivat samaan 
aikaan nauttimassa viikon-
loppuretkeensä kuuluvaa 

joulupäivällistä. 

Pudasjärveläinen
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  vakuutusyhtIöIden työt
•  vahInkotarkIstukset
•  lasInvaIhdot ja  
   -korjaukset

•  kolarIkorjaukset
•  automaalaukset
•  IlmastoInnIn huollot

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

vakuutusyhtIöIden hyväksymä kolarIkorjaamo

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

84 -vuotta alan ammattitaitoa!

Koruja
edulliseen
hintaan

Meiltä:
- Ranne- ja herätyskellot
- Kellot - Korut
- Lahjatavarat Tervetuloa!

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P metsäsuunnittelu
P maanmuokkaukset
P metsäviljely Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
tuomo tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

P metsäveroilmoitukset
P ojitus
P nuoren metsän hoito
P kemeratuet
P taimet ja siemenet

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

KIINTEISTÖNVÄLITYS, arVIoKIrjaT, KauppaKIrjaT, 
LahjaKIrjaT, jaKoSopImuKSET, KaupaNVahVISTamISET 

mYÖS pudaSjÄrVEN ja SYÖTTEEN aLuEILLa

www.tunturilkv.com. 
Katso kohteemme 
Etuovi.com

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Hautaus- ja kukkapalvelua 30 vuotta Pudasjärvellä
Pudasjärven Yrittäjät ry luo-
vutti 19.11. pikkujoulussa 
Tunturihotelli Iso-Syötteellä 
timanttiset yrittäjäristit Hau-
taus- ja kukkapalvelu Räisä-
nen Ay:n yrittäjille Hilkka 
ja Matti Räisäselle. Yrittä-
järistien luovutus juhlistaa 
Räisästen yrityksen 30-vuo-
tista toimintaa, joka täyttyi 
tänä vuonna. 

Räisästen yritys on pe-
rustettu vuonna 1990 Hilkka 
Räisäsen toimesta. Aviopuo-
liso Matti Räisäsen tullessa 
mukaan puoli vuotta myö-
hemmin kukkakauppaa laa-
jennettiin hautauspalve-
luilla. Kukkakaappipalvelu 
aloitettiin vuonna 1992. Se 
perustuu asiakkaiden oma-
toimisuuteen ja on edel-
leen paljon käytetty palve-
lu. Liikkeessä on aina ollut 
myös laaja valikoima sisus-
tus- ja lahjatavaraa. Näiden 

palveluiden lisäksi yritys 
laajensi reilut 10 vuotta sit-
ten valokuvapuolelle passi-
valokuvauksen merkeissä. 
Valokuvausliikkeen lopetet-
tua palvelut haluttiin säilyt-
tää paikkakunnalla ja kun 
tarvittavat välineetkin löy-
tyivät jo omasta takaa, oli 
toiminta helppo aloittaa. Va-
lokuvauspalvelua kysytään 
myös esimerkiksi hautajais-
kuvauksiin. 

Hautaus- ja kukkapalve-
lu Räisänen on perheyritys, 
sillä Räisästen poika Sami 
liittyi osakkaaksi vuonna 
1997 ja toimi viime vuosiin 
saakka isänsä kanssa yh-
teistyössä hautauspalvelui-
den puolella. Yrityksessä on 
omistajien lisäksi yksi työl-
listetty henkilö. 

Räisäset ovat syntyperäi-
siä pudasjärveläisiä, jotka 
palasivat juurilleen vuonna 

Hilkka ja Matti Räisänen palkittiin timanttisilla yrittäjäristeillä 30 vuoden yksityisyrittäjyydestä. Ristit luovuttivat Pudasjär-
ven Yrittäjien puolesta Markku Knuuttila, Henna Ryhänen ja Tommi Niskanen. 

1988 Ruotsin Södertäljessä 
vietettyjen vuosien jälkeen. 
Ennen oman yrityksen pe-
rustamista Matti Räisänen 
työskenteli Huonekaluliike 

Heikkilällä ja Hilkka mm. 
Pudasjärven kaupungilla ja 
Kontiotuotteella.

Yritys on vakiinnuttanut 
paikkansa Kauppatien var-

teen ja on aiemmin toiminut 
myös Jukolantiellä ja Oiko-
polulla.

Viime vuosina yritykses-
sä on alettu harkita myös su-

kupolven vaihdosta, jos vain 
sopiva yrityksen jatkaja löy-
tyisi. 

Heimo Turunen
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HIERONTA-
PALVELUJA

Koulutettu hieroja  
MIKA LUOKKANEN

TOrITIE 2, PUdAsjärvI 
(KäyNTI sIsäPIhAN PUOLELTA)

AjANvArAUKsET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

YRITTÄJÄ ilmoitta 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTa YHTEYTTÄ ja 
KYSY EduLLISTa ILMOITuSTILaa:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ rakennustyöt ja remontit
[ kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTITMAARAKENNUSTA

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

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

PUdASJärVEN 
HAUTAUSTOIMISTO JA 
KUKKA Ky, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi

P. (08) 821 122, 0400 330 058

-välitykset kaikkiin maihin

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

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

anon ase ja tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Turves Tiina 010 257 1915 
Nyman Jaana 010 257 1904

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
kauttamme lvI-, sähkö-, kylmä-, 

PeltItyöt sekä tarvIkkeet
kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja Iv-koneiden vaihdot

Parturiliike R2 Barbershop vietti avajaisia perjantaina
Miesten Parturiliike R2 Bar-
bershop tarjosi avajaisten 
kunniaksi kahvia ja kark-
kia liikkeessä kävijöille per-
jantaina 26.11. Pudasjärven 
Yrittäjien puolesta Heimo 
Turunen kävi myös onnitte-
lemassa yrittäjä Wahid As-
gharia vieden sisustukseen 
istahtavan viherkasvin liik-
keeseen.

Yhtenä avajaispäivän asi-
akkaana kävi myös 10-vuoti-
as jyväskyläläinen Leon Jer-
moranta, jota äiti Maarit oli 
käyttämässä pitkän, liikun-
nallisen ulkoilupäivän päät-
teeksi parturissa. 

Leon oli lopputulokseen 
oikein tyytyväinen. 

Wahid Asgharin lisäk-
si Parturiliikkeessä työsken-
telee oppisopimuksella Ali 

Rezai. Hän on suorittanut 
työharjoittelujaksoja myös 
Oulussa neljän kuukauden 
ajan. 

Parturiliike R2 Barber-
shop on hyvällä maulla si-
sustettu ja odotustilat ovat 
väljät sekä miellyttävät. 
Odotellessa voi nautiskella 
erilaisia kahvimakuja auto-
maatista.

Terttu Salmi

Wahid oli silmin nähden 
hämmästynyt, kun Pudasjär-
ven Yrittäjät onnitteli viher-

kasvilla. 
Leon Jermoranta sai juuri nuoren miehen mallisen stailauk-
sen Wahidin parturoinnissa.
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TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

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

la 4.12. klo 20-24 
TansiTTaa

Tulossa 25.12. 
afrikan TähTi & ValenTin

merja 
juuTinen

KoronaPassi on KäyTössä!

Eläkeliiton Pudasjärven Yhdistys 50-vuotta
Eläkeliiton Pudasjärven pai-
kallisyhdistys r.y on perustet-
tu vuonna 1971. Yhdistyksen 
50-vuotisjuhlat valmisteltiin 
pidettäväksi marraskuun lo-
pulla, mutta koronarajoituk-
set muuttivat suunnitelman. 
Pudasjärven yhdistystä pe-
rustamassa viisikymmentä 
vuotta sitten oli muutamia 
aktiivisia päättäjiä. Samalla 
liityttiin ensimmäisten jou-
kossa Pohjois-Pohjanmaan 
piiriin. Jo aiemmin 1960-lu-
vulla eläkeläisten yhdistyk-
siä perustettiin maaseuduille 
ja ne profiloituivat maaseu-
dun vanhusten ongelmien 
puolustajiksi sekä heidän ih-
misarvojen vahvistamisek-
si. Viime vuosina Eläkeliiton 
toiminnan tarkoitus on ikäih-
misten etujen ja oikeuksien 
valvonta. Edelleen järjestö-
toiminta perustuu vapaaeh-
toisuuteen ja yhteistyöhön. 

Yhdistyksen perustami-
sen tarve ja tarkoitus jo alus-
ta alkaen on ollut yhdes-
sä oleminen, vapaaehtoinen 
heikompien auttaminen ja 
monipuolinen harrastustoi-
minta. Osittain sama sisäl-
tö toteutuu myös tämän ajan 
yhdistystoiminnassa. Arvo-
perustassa toiminnan taus-
talta löytyy nyt ja silloin yh-
denvertaisuutta. 

Kattojärjestönä Eläkeliit-
to on määritellyt toimintaan-
sa yhteiset arvot, jotka ovat 
inhimillisyys, ikäystävälli-

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

tiistaisin sana ja 
rukous klo 18. 

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

Tulevaa ohjelmaa:
11.12.  Kiertotähdet 18.12.  Faija

Tervetuloa viihtymään. 
Muistathan koronarajoitukset.  Tule Terveenä.

Sunnuntaina 5.12.

Tanssittaa

ÄSSÄT
Klo 18.00 - 22.00. 
Lippu 12 € sis. ep.

Koronapassi vaaditaan joka päivä 
klo 17.00 alkaen. 

Uusi ajankohta ilmoitetaan heti, kun juhla pystytään 
järjestämään.

pikkujoulu 7 .12.  
joudutaan peruuttamaan/siirtämään 

pantemia kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

puheenjohtaja, sihteeri 

Viime kesäkuussa ulkoilupäivänä Koskenhovin pihapiirissä 
Leksa ja Väinö soittivat hanurimusiikkia. Oikealla grillimak-
karoiden paistajat.

Syyskokouksessa Palvelukeskuksessa puheenjohtaja Helee-
na Talala (oikealla) esitteli mm. ensi vuoden toimintasuun-
nitelman ja kertoi 50-vuotisjuhlasta, jotka sitten jouduttiin 
perumaan. Vasemmalla aktiivisesti tiedotustoimintaan osal-
listuva Kyllikki Tolkkinen.

syys, tasa-arvo ja yhteisvas-
tuu sekä osallisuus. Näiden 
arvojen sisäistämiseen tarvi-
taan laajaa yhteiskunnallista 
keskustelua - miten arvot nä-
kyvät ihmisten arjessa. Mie-
lestämme arvot tulisi olla toi-
minnan taustalla ohjaamassa 
toimintaa. Todettakoon, että 
tässä ajassa me eläkeläiset 
voimme olla kiitollisia ele-
tystä elämästä vapaassa isän-
maassa ja hyvinvointivaltios-
sa. 

Jäsenistön edunvalvoja-
na toivomme, että yhteis-
kunnassa yhteisvastuu sekä 
osallisuus toteutuu myös 
konkretiassa. Olemme aktii-
visesti seuraamassa esimer-
kiksi muutoksia paikallisissa 
palveluissa. Samalla haluam-
me kehittää ja arvioida ikäih-
misten palveluita tai pal-
velurakenteita eläkeläisten 
näkökulmasta. Olemme omi-
neet elämänkokemusta niin-
sanottua hiljaista tietoa sekä 
työelämässä että arjen toi-
minnoissa. Voimme olla yl-
peitä tekemästämme työstä 
ja siitä mitä lisäarvoa saavu-
tamme kanssaeläjille järjestä-
mällä aktiviteetteja, yhdessä 
tekemisen iloa ja toisistamme 
huolehtimista. Voimme vain 
toivoa, että meitä ikäihmisiä 
arvostetaan yhteiskunnassa. 

Aktiivisuus voidaan ver-
rata osallisuus -termiin, joka 
on toimintaa ja osallistumis-
ta. Osallistamisen tapoja on 

kyllä tänä päivänä tarjolla, 
mutta laajempaa vaikutta-
mista eri järjestöjen toimesta 
tulee mielestäni lisätä. Osal-
listumista on myös kuulla 
ikäihmisten mielipiteitä hy-
vissä ajoin asioiden valmiste-
luvaiheessa

Pudasjärven kaupungis-
sa on lain edellyttämä Van-
hus- ja vammaisneuvosto, 
johon yhdistyksemme edus-
tus kuuluu ja kaupunki on 
nimennyt myös yhdistysten 
yhdyshenkilön. Toiminnan 
tueksi yhdistykset saavat 
vuosittain kaupungilta toi-
minta-avustusta perusteiden 
mukaisesti. Olemme kiitolli-
sia, jos kaupungin vapautu-
via tiloja voimme saada jär-
jestöjen käyttöön.

Yhdistyksessä kannam-
me yhteisvastuuta olemalla 

vapaaehtoisia, josta saamme 
myös itselle vastavuoroi-
suutta ja hyvää oloa. Kos-
kaan ei ole liikaa heitä jotka 
auttavat, tukevat, kuuntele-
vat ja ovat seurana.  Vapaa-
ehtoistoiminnassa mukana 
oleminen tuo vapaaehtoisel-
le elämään rutiineja sekä it-
sensä merkitykselliseksi ja 
tarpeelliseksi kokemisen tun-
netta. Jo vuosikymmenten ta-
kaa nousee esille yhteisölli-
nen vastuu, koskien kaikkia 
ikäryhmiä. Auttamista tar-
vitsevat naapurit, tuttavat tai 
yksinäisyyttä tuntevat ihmi-
set. Lisäksi nopeasti muuttu-
va tekninen ympäristö, johon 
on sopeuduttava. Ikäihmiset 
tarvitsevat tukea digiosaami-
seen selvitäkseen arjesta.

Vapaaehtoisuuteen liit-
tyen lainaan ajatonta, hyvin 

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään Hyvän olon 
keskuksen Kurkisalis-
sa keskiviikkona 15. 
päivänä joulukuuta 
2021 alkaen klo 16:00. 
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla tai paikan 
päällä Kurkisalissa. 
Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
9.12.2021 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
20.12.2021 alkaen.

Pudasjärvi 1.12.2021 
Olga Oinas-Panuma 
kaup.valt. puh.joht.

PUDAS-
KIRPPIS 
* osta, myy, 
vuokraa...

VUOKRATAAN

Vuokrataan omakotitalo 105 
neliöä ja autotalli-varasto vuo-
den alusta alkaen Pietarilan alu-
eella. P. 040 6877 369.

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ
EROON 

 TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA 
PUDASKIRPPIKSELLÄ.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
kirppiksen kautta, Pudaskirppiksen 
normaalit kirpputorimyynti- /ostoil-
moitukset ovat hinnaltansa 12,10 
€ + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
vuokraukset sekä kuvalliset ilmoityk-
set ovat 17,74 € + alv + pienlaskutus-
lisä. Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.
fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pu-
dasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhte-
ystietosi laskutusta varten.

kuvaavaa (alkuperäinen Paa-
valin ohje) tekstiä; ”Palvelu-
tehtävän saanut palvelkoon, 
opetustehtävän saanut opet-
takoon, rohkaisemisen lahjan 
saanut rohkaiskoon. Joka an-
taa omastaan, antakoon pyy-
teettömästi, joka johtaa, joh-
takoon tarmokkaasti, joka 
auttaa köyhiä, auttakoon iloi-
sin mielin.” Kiitos kuuluu 
kaikille yhdistyksemme jäse-
nille vapaaehtoiseen yhdis-
tystoimintaan osallistumi-
sesta. 

Yhdistyksemme toimin-
noista mainittakoon muuta-
mia aktiviteettia; perinteiset 
kerhopäivät, matkat ja retket, 
jossa toteutuu kulttuurinen 
antikin, kuoro eli ”Kööri” ja 
karaoke sekä hyvinvointi ja 
liikunnallisuus, luentoja kuu-
lemme kerhoissa. Viime vuo-
det olemme joutuneet välttä-
mään meille tärkeitä juhlia, 

kuten suosittu joulujuhla. 
Odotamme kärsivällisesti pa-
luuta normaaliin, jolloin jat-
kamme sekä uudistamme 
toimintaa. Vuosittain oman 
toiminnan sisältöä suunni-
teltaessa huomioimme jäse-
nistön toiveita. Uusien elä-
keläissukupolvien toiveet ja 
mielenkiinnon löytäminen 
sekä sen kautta aktivoitumi-
nen yhdistystoimintaan on 
haasteemme.

Lämmin kiitos yhteistyös-
sä mukana oleville yhteisöille 
ja yhdistykselle. Olemme on-
nellisia siitä, että joulu on jo 
ovella, jolloin voimme viettää 
aikaa läheisten kanssa. Yh-
distyksemme toivottaa Hy-
vää Joulua kaikille jäsenilleen 
ja yhteistyökumppaneille.

Heleena Talala, 
puheenjohtaja

Pudasjärven 
Sosiaalipalvelut 

suljetaan perjantaina 10.12.2021 klo 10 alkaen  
työntekijöiden koulutus- ja kehittämistilaisuuden 
vuoksi. 
Seudullinen palveluohjaus 08 5875 5010 palvelee  
klo 9–15 välisenä aikana.
Kiireellisissä asioissa palvelee seudullinen sosiaalipäi-
vystys 08 5875 6888 klo 8–16 välisenä aikana. 
Oulunkaaren kuntayhtymä oulunkaari.com

SääNTöMääräINEN 
SyySKOKOUS 

to 16.12.2021 klo 17 
Puikkarin kokoushuone.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikalla on liiton edustaja.

Tarjolla kahvia ja pikkusuolaista. tervetuloa!

PAM 
PUdASJärVEN OS. 208 

PudaS- 
järveläinen

luettavissa 
netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi

14



31PudasjärveläinenNro 9 •  to 2.12.2021

Kaupungin edustajana tekninen johtaja Janne Karhu.
Tapahtuma on koronarajoituksista johtuen 

ulko- tai sisätiloissa tapahtuva. 
Maskisuositus, jos olemme sisätiloissa.

Koululaisten kirppis vanhalla puolella.
Kahvi- ja glögitarjoilu 

(vapaaehtoinen maksu, varat menee 
koululaisten retkirahastoon.)

Tervetuloa!

VALOJUHLA
ti 7.12. klo 17.00 Sarakylän koululla.

Sarakylän alueen kyläseura ry

.tunattukiav no isenää ,sakaisa-ajatsimO  
 .ellienätsenää assielaav ellikiak sotiiK

  
 atsiakkaisa-ajatsimo atsienutuattiomli ellodhe tävitsenää emmaakkaisa-ajatsimO

 .aajatsude 02 niittilav iskeduaksitouvileN .notsijatsude nevräjsaduP PO
  

 TENESÄJ NOTSIJATSUDE
 ärääminää ,imiN

  
 09 ilumaS nenäppeL

 95 ivelaK sevruT
 85 aneeL-ajraM umruJ

 55 ajliL nenutteK
 55 oplI nenatriV

 05 ivuS neniaknoR
 54 ajiE nenohA

 34 annaS suinetS
 14 ittreP nenikkieH

 14 ikkieH älikkrE
 83 iviäP ottnaL

 63 anneH omasoK
 53 ennaJ uhraK
 33 inahuJ alittaM

 33 ileV alukiN
 23 isriK alehnaH

 03 ajiaM-allU appaloH
 92 mairiM alutuP

 92 aluuT kcebyL
 82 oppeS ikämupmuK

  

 TENESÄJARAV
 ärääminää ,imiN

  
 62 oipaT ikkiehiläV

 62 irraH alajuK
 62 ittaM neniairuaT

 32 ittnA olatimeiN
 22 akiM nenomiT

 51 asilE alajO
 41 innA älipiS

 21 irA ättnekytnäM
 11 uraT nenäsiäV

 3 onuaT alajuK
 3 tiraaM nenovhiS
 0 akkuJ aamovhiS

 .ässedhy ätiöt ädhet aj tahih äirääk akia no tyN
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 netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimO
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Puhoskylän kyläseuran 
SyySKOKOUS    

su 5.12.2021 klo 12.30 möykkälässä. 
Johtokunta klo 11.00.

 Aiheena sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu sekä pientä purtavaa.

Tervetuloa ja rauhallista joulunodotusta! 
toivoo johtokunta

Seurakuntakeskus 
remontoidaan ensi vuonna 
700 000 eurolla
Kirkkoneuvosto käsitteli ko-
kouksessaan maanantaina 
29.11. ensi vuoden talousar-
viota ja toimintasuunnitel-
maa vuosille 2023 ja 2024. 
Kirkkovaltuuston päätök-
sen mukaisesti vuoden 2022 
talousarvio on laadittu 1,50 
kirkollisveroprosenttiin 
pohjautuen. Vuosikate on 
ylijäämäinen 60 000 euroa, 
joka kattaa osittain 204 000 
euron poistot. Tilikauden 
alijäämää pienentää noin 20 
000 euron poistoeron muu-
tos. Käyttötalouteen sisältyy 
kertaluotoisia kuluja kuten 
vaalien kulut noin 19 000 eu-
roa, Riekinkankaan hautaus-
maan aidan kuntotutkimus 
ja korjaussuunnitelma 5 000 
euroa ja hälytysjärjestelmän 
uudistaminen 5 000 euroa.

Ensi vuoden investoin-
teihin sisältyy seurakunta-
keskuksen remontti 700 000 
euroa, jota rakennustoimi-
kunta on kokouksessaan 
käsitellyt ja esittää suunni-
telman hyväksymistä. Sara-
kylän kappelin ulkomaalaus 
ja sadevesijärjestelmät mak-
savat 20 000 euroa ja kirkon 
kellotapulin tornin korja-
us ja maalaus 20 000 euroa. 
Seurakunnan varsinaisen 
toiminnan ja investointien 
nettorahavirta on ensi vuon-
na alijäämäinen 679 000 eu-
roa. Suunnitellut inves-
toinnit ja alijäämä katetaan 
aikaisempien vuosien ylijää-
mistä. Seurakunnan rahoi-
tusasema tulee pysymään 
investoinneista huolimat-
ta vahvana, vaikka inves-
toinnit katetaan kassavarois-
ta, joita lisää vuonna 2021 ja 
2022 toteutuvat tonttikaupat 
noin 70 000 euroa. Talous-
arviovuosi 2022 näyttää ali-
jäämää 123 000 euroa. Ve-
rotulojen ennustettavuus on 
edelleen haastavaa. Kirkko-
neuvosto ehdottaa kirkko-
valtuuston hyväksyttäväksi 
seurakunnan ja hautainhoi-
torahaston vuoden 2022 ta-
lousarvion sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuosille 
2023–2024. Neuvosto valit-
si rakennusinsinööritoimis-
to Antti Karjalaisen seura-
kuntakeskuksen remonttiin 
suunnittelu, rakennuttamis- 
ja projektijohtajaksi.

Sarakylän  
kappelin ja  
hautausmaan  
aidan korjaus
Sarakylän kappelin seini-
en maali on kulunut vesi-
roiskeen takia, joten huol-
tomaalauksen yhteydessä 
on tarpeen asentaa sadeve-
sirännit pitkille sivuille ja 
johtaa sadevedet pois ra-
kennuksen läheltä. Lisäk-
si wc, kellotornin kantavat 
palkit sekä varaston ja vai-

najien säilytystilan ovet tar-
vitsevat huoltomaalauksen. 
Talouspäällikkö on pyytä-
nyt tarjouksia kolmelta yri-
tykseltä Sarakylän kappelin, 
kellotornin ja wc:n ulkomaa-
lauksesta sekä kappelin ve-
sikourujen ja sadevesien joh-
tamisesta. Tarjouksen jätti 
kaksi yritystä, joista neuvos-
to valitsi Remonttipalvelu 
Pulkkanen Oy:n urakkahin-
taan 16 350 euroa.

Riekinkankaan hautaus-
maan hirsiaidassa on osit-
tain lahovaurioita. Aita on 
noin 1,4 kilometriä pitkä, jo-
ten kunnostaminen vaatii 
huolellista kuntokartoitusta, 
jonka jälkeen seurakunta voi 
lähettää tarjouspyynnöt ura-
koitsijoille ja hakea avustus-
ta korjaukselle. Varsinainen 
korjaus on kirjattu suunni-
telmavuosille 2023-2024. 
Kirkkoneuvosto valitsi hirsi-
aidan kuntotutkimuksen te-
kijäksi Welado Oy:n.

Lähetystyössä 
useita sopimuksia
Lähetystyö kuuluu seura-
kunnan perustehtävään. Pu-
dasjärven seurakunnalla on 
ollut Suomen ev. lut. Kan-
sanlähetyksen kanssa ni-
mikkolähettisopimus Maria 
Karjalaisen työn tukemiseen 
Etiopiassa. Hän on ollut toi-
mivapaalla toukokuun alus-
ta elokuun loppuun saakka, 
eikä palaa enää Etiopiaan. 
Toimivapaan aikana kan-
natus on ohjattu Etiopiaan 
Soddon kristillisen sairaalan 
työn tukemiseen, jossa Ma-
ria Karjalainen on työsken-
nellyt. Uudesta nimikkoso-
pimuksesta on neuvoteltu 
Kansanlähetyksen kanssa ja 
hyväksyttiin sopimus Anna 
Vähäkankaan tekemästä 
Raamatunkäännöstyön tu-
kemisesta Etiopiassa. 

Seurakunnalla on ol-
lut Lähetysyhdistys Kylvä-
jän kanssa nimikkosopimus 
Lea Lukan työn tukemiseen 
Japanissa. Lukka on palaa-
massa Suomeen maaliskuun 
lopussa 2022, ja hänen työ-
kautensa päättyy. Kylväjän 
kanssa seurakunta teki so-
pimuksen Arja Halttusen 
työn tukemiseen Itä-Siperi-
assa. Sopimus tulee voimaan 
1.4.2022 alkaen toistaisek-
si. Vuoden 2022 talousarvio-
määräraha Lähetysyhdistys 
Kylväjän osalta kohdenne-
taan kokonaan Arja Halttu-
sen työlle.

Seurakunnalla on ollut 
vuosien ajan nimikkosopi-
mus Inkerin kirkon stipen-
dirahastoon. Rahastolla on 
mahdollistettu Inkerin kir-
kon työntekijöiden koulu-
tusta Venäjällä. Määräraha 
on suuruudeltaan 4200 eu-
roa, ja se on jaettu vuoro-
vuosin Suomen lähetysseu-

ran, Kansanlähetyksen ja 
Suomen luterilaisen evan-
keliumiyhdistyksen kautta. 
Kyseiset järjestöt ovat teh-
neet yhteistyötä stipendira-
haston puitteissa. Vuonna 
2021 näistä järjestöistä vuo-
rossa on ollut Suomen lähe-
tysseura, josta on ilmoitettu, 
että heillä ei enää ole kyseis-
tä toimintaa. Kaksi muuta 
järjestöä jatkavat toimintaa 
edelleen. Vuoden 2021 ta-
lousarvioon varattu määrä-
raha Lähetysseuralle stipen-
dirahastoon kohdennetaan 
lähetysseuran muuhun Ve-
näjällä tekemään työhön.

Lastenohjaajan ja 
nuorisotyönohjaa-
jan paikat auki
Seurakunnassa on ollut 
haettavana lastenohjaa-
jan kokoaikainen työsuhde 
1.12. alkaen. Toisella haku-
kierroksella tuli yksi hakija, 
joka ei täyttänyt koulutus-
vaatimusta. Kirkkoneuvos-
to päätti siirtää työsuhteen 
täytön loppukevääseen, ja 
valtuuttaa kirkkoherran te-
kemään enintään puolen 
vuoden sijaisratkaisusta vi-
ranhaltijan ratkaisuvallan 
puitteissa.

Nuorisotyön tilannet-
ta on selvitetty viime neu-
voston kokouksen jälkeen. 
Tehtävänimike on tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa 
erityisnuorisotyönohjaajasta 
nuorisotyönohjaajaksi. Kas-
vatustiimin mukaan työ-
alan työmuodot ovat vuo-
sien saatossa muuttuneet 
niin, että nuorisotyönohjaa-
jan virkanimike riittää hy-
vin vastaamaan nykyistä 
työkenttää. Päätettiin julis-
taa nuorisotyönohjaajan vir-
ka haettavaksi 1.2.2022 alka-
en tai sopimuksen mukaan.

Tilusvaihto- 
sopimus 
Pudasjärven seurakunnan 
ja Pudasjärven Vanhusten-
taloyhdistyksen välinen ti-
lusvaihtosopimus on alle-
kirjoitettu ja tilusvaihto on 
tehty maanmittauslaitok-
sen toimesta 16.11. ja rekis-
teröity seuraavana päivänä. 
Outi Koivula on tarjoutunut 
ostamaan Pudasjärven seu-
rakunnalta vuokraamansa 
omakotitalotontin. Neuvos-
to esittää kirkkovaltuustolle 
kauppakirjojen hyväksymis-
tä ja valtuutti kirkkoherran 
ja talouspäällikön allekirjoit-
tamaan kauppakirjat, kun 
kirkkohallituksen kaupan-
vahvistus on saanut lainvoi-
man.

Pudasjärveläinen

Vuokrat- 
taVana 

asuntoja:
Juhontie 2A5, 

1+kk+kh 36 m2,  
vuokra 395 €/kk.

Pappilantie 5A3, 
3h+k+kh 80 m2,  
vuokra 690 €/kk.

Ota yhteyttä: 
Pertti Heikkinen 

0400 681 895

PudaS- 
järveläinen

luettavissa 
netissä jo

KESKIVIIKKONA
www.vkkmedia.fi
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

Kausituotteita myynnissä rajoitettu erä!

Pakkasimme Sinulle Joulun ihanimmat lahjat

KEräiLYKAMPANjA 
- osta kolme lahjapakkausta, saat yllätyslahjan kaupan päälle!

VichY-LAhjAPAKKAuKsEt
- päivävoiteen hinnalla 

yövoide 15 ml 
kaupan päälle

iVY AiA - täYsiN  
VEgAANiNEN jA  

ALLErgiAsErtifioitu 
ihoNhoitosArjA

Apteekissa lisäksi paljon muita 
- tule tutustumaan!

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

www.pudasjarvenapteekki.fi

15,00€

Aco face puhdistusgeeli  
200 ml ja 

päivävoide  50 ml 

Aco body daily care 
- käsivoide 75 ml ja 
jalkavoide 100 ml 

Aco face Anti-age 
päivä- ja yövoide 

50 ml+50 ml

Aco for men 
- deodorantti 50 ml ja 

suihkugeeli 200 ml 

12,00€

15,00€

17,00€

22,00€

21,00€

Anti Age face 
cream 50 ml ja 

Eye cream 30 ml 

cleansing 
oil 120 ml ja 

face Mist 120 ml

Louis Widmer 
silmänympärysvoide  

30 ml ja 
rich Night cream 

10 ml

35,00€

Liftactiv supreme 

Neovadiol  
Peri-menopause 

Neovadiol  
Post-menopause

Neovadiol rose  
Platinum 

34,00€

38,00€

38,00€

38,00€

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

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

HYVÄÄ JOULUA! 

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ
NYT KAHDELLA AKULLA! Lisäakun arvo 550,00

SUOMEN AINOA E-FAT
ERIKOISERÄ ON SAAPUNUT

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ + LISÄAKKU
ERITTÄIN SUoSITTU jA ToIMINTAvARMA SÄHKÖPYÖRÄ YMPÄRIvUoTISEEN AjooN.

Runko:  alumiini
Runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: 8V Shimano Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrauliset levyjarrut  

 Shimano 160/160mm
Rengas: Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4.0

ohjainkannatin: säädettävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang takamoottori  

 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h 
väri: Mattamusta
● Takuu 2 vuotta

1990€
KASATTU jA MAALATTU HANGoSSA, 

KoTIMAISTA LAATUTYÖTÄ! 

SALON
LAKKITEHTAAN
LAADUKKAAT

HATUT

TARJOUKSET
 

TALVISTRETCHIT

59,-
KANGASHOUSUT

39,-
NEULEET

-20%

AVOINNA
TO 10-18
PE 10-17
LA 10-14

Kauppatie 3, entinen kirjakaupan tila
PUDASJÄRVI 2.-4.12.
Suomen suurin liikkuva vaatekauppa

TORSTAINA
GLÖGI-TARJOILU
JA ARVONTAA!
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JoulumyyJäiset 
 lauantaina 11.12. klo 9-14
tuomas sammelvuo -salissa

 myyNNissä esim. käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita, 
luomutuotteita, joululaatikoita, pehmeitä paketteja

tiedustelut: marko Koivula 0400 771 118, Heino Ruuskanen 0400 346 097
Paikkavaraukset: marko.koivula@pudasjarvi.fi

JoKAiseltA myyJäisiiN tuleVAltA tARKistetAAN 
KoRoNAPAssi JA HeNKilÖllisyys.

Järjestää  
Pudasjärven Urheilijat ja 

Pudasjärven kaupunki


