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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

LVI-, sähkö-, kyLmä- ja RakennusPeLtItyöt.
uudIs- ja kORjausRakentamInen 

uRakaLLa taI tuntItyönnä.

ILma-
VesILämPöPumPut 

ILmaLämPö-
PumPut

kauttamme mm.

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

PaLvELEMME
torstaina 24.6. klo 9-18

juhannusaattona 25.6. klo 9-14
juhannuspäivinä 26.-27.6. suljettu

Hyvää Juhannusta!

apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Tervetuloa!

Olemme ostaneet Kemin Lämpöeriste Oy
Taivalkosken liiketoiminnan
Liiketoiminta jatkuu entisellään osoitteessa Resinatie 1, 93400 Taivalkoski

Valmistamme ja asennamme 
toiveiden mukaan peltialan 
tuotteita yrityksille, taloyhtiöille, 
omakotirakentajille, 
mökkirakentajille
• Rännit, rännikoneella
• Syöksyt
• Piipunpellit
• Peltilistat
• Kattopellit
• Harjapellit

• Ikkunapellit
• Kattoturvatuotteet
• Nousu- ja lapetikkaat
• Kattosillat

Tilaukset mittojen mukaan
Pellit valmistaa ja 
asentaa Juha
Puh. 040 723 5788

LVI myynti, 
asennus ja huolto

• Maalämpöjärjestelmät
• Jätevesijärjestelmät
• Rumpuputket,  
  sadevesiputket,  
  rännikaivot
• LVI saneeraukset
• Käyttövesi- ja lämpö-
  linjat pinta-asentaen
Ja paljon muuta

LVI-tuotteet myy ja  
asentaa Esa  
Puh. 0400 227 858

MYYNTI - HUOLTO - ASENNUS

LVI-Taivalkoski Ky
Kauppatie 24/Resinatie 1, 93400 Taivalkoski

Puh. 0400 227 858, lvi.taivalkoski.ky1@luukku.com

Lääkäriajat: ke 30.6., ke 14.7. ja ke 25.8. 

Optikon näöntarkastus 0€!
P. 040 821 1819

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

Kesäaukioloajat: 
 ma-ke klo 10-17, to-la suljettuna 

Pudasjärven 
optiikan 

hurja 
alkukesän 
kampanja!Tarjous voimassa kun ostat kehykset ja linssit normaali 

hinnalla. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Silmälasien ostajalle 
toiSet laSit tai 

polaroidut aurinko-
laSit kaupanpäälle!

Varaa aika

Ke 14.7. Akopin kehysedustaja paikalla koko 
päivän esittelemässä kesän uutuuskehyksiä! 

KUKAT KOMEIMMILLAAN!
PUUTARHALTA KUKKIEN KASVU-

PAIKALTA LAAJASTA VALIKOIMASTA!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335, 0400 239 754   

AvoinnA:
 mA-to 9-19, juhAnnus-

perjAntAinA 9-14, 
26.6-27.6. suljettu.

28.6. AlkAen mA-pe 9-18, 
lA 10-16, su 12-16www.pudasjarvenpuutarha.fi

YRTIT JA MANSIKANTAIMET!

RUUSUBEGONIA 
6,-

PELARGONIA/
MARKETTA/TÄHTI-
SILMÄ 20,-/4 KPL

ISOT RIIPPU-
PETUNIAT 7,-/KPL

ISOT AMPPELI-
PELARGONIAT 

7,50/KPL

SAMETTIKUKKA
12,-/10 KPLKESÄNEILIKKA

2,95/KPL

UPEAT AMPPELIT 
alk. 15,-

MONIVUOTISET 
KUKAT

OSTA 5 MAKSA 4

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

1-.

Pelastusliivi 
RaPala 100N

veNeilyliivi 
RaPala 50N

2990 2790

loPut 
kesäkukat, 
PeReNNat ja 

havut

Koot: 
10-20, 
20-30, 
30-40, 
40-60

Koot: 
50-70, 
70-90, 

90+

-50%

juhaNNukseN 
aukiolo:

aatto 8-12
la suljettu
su  suljettu
Hyvää Juhannusta!

Toimistomme on suljettu 
vuosilomien vuoksi

5.7. - 30.7.2021

Päivystäjän tavoittaa 
puhelinnumerosta:

0400 131 540

Lue 
Pudasjärvi-
lehti netistä: 

www.
pudasjarvi-
lehti.fi

PUDASJÄRVI -lehti
UUdet yhteystietomme 

1.1.2021 lähtien:
ilmoitUKset: KalevaMedia, Kimmo Patosalmi

p. 0400 266 556, kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

PäätoimittAJA: VKK-Media Oy, Heimo Turunen, 
p. 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi

siVUnVAlmistUs:  
VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo

p. 050 382 6585, ilmoitukset@vkkmedia.fi

Hyvää Juhannusta!
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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 syis-
tä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palautta-
miseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.Painopaikka:  

Kaleva365 Oy, 
Oulu

Julkaisija: 
Kaleva365 OyPudasjärvi-lehti jaetaan 

viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Jakelu:  
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvilehti.fi
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti 
1.1.2021 lähtien 
KalevaMedia 
Kimmo Patosalmi 
0400 266 556  
kimmo.patosalmi@kalevamedia.fi

Päätoimittaja
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy/
Katariina Niemitalo 
050 382 6585
ilmoitukset@vkkmedia.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus kirkossa 26.6. kello 10. Toimit-
taa Jari Valkonen, kanttorina Sauli Vaitiniemi. Kirkkokyy-
ti seurakuntakodilta kello 9.30, paluu jumalapalveluksen 
jälkeen, omavastuu 5€. Jumalanpalvelusta on katsottavis-
sa YouTuben välityksellä. 
Messu kirkossa su 27.6 kello 10. Toimittaa Jari Valkonen, 
kanttorina Sauli Vaitiniemi. Messu on katsottavissa YouTu-
ben välityksellä. 
Kesäillan hartaushetki kirkossa to 1.7. kello 18.00. Jari 
Valkonen, Sauli Vaitiniemi. 
Kirkko avoinna 21.6. alkaen, juhannusviikolla ma-to kel-
lo 11–17, muutoin ma-pe. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597. 
Nuotioiltoja voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoher-
ranviraston aukioloaikoina. Nuotioiltoja pidetään heinä-
kuussa 5.–29.7. arki-iltoina (ma – to).
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu:  Kirk-
koherranvirasto on suljettu to 24.6. 
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 27.6. kello 13 (Iiva-
ri Jurmu).
Vihitty: Anni Katariina Hirvasniemi ja Pauli Johannes 
Hankkila.
Haudattu: Lahja Maria Riepula 92 v, Juhani Ensio Hukari 
86 v ja Erkki Uolevi Torvinen 70 v.

Rakkaamme

Timo 
Jouni Kullervo
HARJU
s. 22.11.1953
k. 3.6.2021

Lämmöllä muistaen

Marika ja Juha
 Jasmin, Jenni, Julia ja Joni
Minna ja Jari
 Miro, Emma ja Oona
sisarukset ja sisarusten lapset perh.
sukulaiset ja ystävät

Ylitse kaikkien kyynelten 
tuhat muistoa meitä lohduttaa.

Siunaus toimitettu Hyvinkäällä läheisten läsnäollessa.

Pudasjärven Sarakylästä 
syntyisin oleva Maria Juu-
rikka on nimitetty kehitys-
yhtiö Iin Micropolis Oy:n 
toimitusjohtajaksi 1.8. al-
kaen. Tehtävässä hän edis-
tää Oulun kaupunkiseudun 
vihreää kasvua yhdessä kor-
keakoulujen, tutkimuslai-
tosten ja yritysten kanssa, 
ja vastaa Iin kunnan elin-
keino-ohjelman toteuttami-
sesta, yrityspalveluista sekä 
yritysten toimintaympäris-
töä kehittävien investointien 
aktivoinnista. Micropolik-
sella Juurikka saa johdet-
tavakseen kansainvälisesti 
palkitun ilmastotyön edellä-
kävijäyrityksen. 

Juurikka on työsken-
nellyt viimeiset kuu-
si vuotta Oulun Kaup-
pakamarin johtajana, 
vastuualueenaan liikenteen, 
logistiikan, elinkeinojen ja 
matkailun kehittäminen 
edunvalvonnan keinoin. 
Juurikalla on myös vahva 
osaamistausta EU:n rahoi-
tus- ja kehittämisohjelmis-
ta aiemmasta tehtävästään 
Pohjois-Pohjanmaan liitos-
sa. Juurikka suhtautuu into-
himoisesti Pohjois-Suomen 
elinvoiman kehittämiseen ja 
on koulutukseltaan taiteen 

maisteri. Micropoliksen ny-
kyinen toimitusjohtaja Lee-
na Vuotovesi siirtyy Oulun 
Liikekeskuksen toiminnan-
johtajaksi.  

Paikallista kehittä-
mistä pohjoisella 
ulottuvuudella 
Iin uuden elinkeino-ohjel-
man 2025 kärkialueiksi on 
valittu Iijokisuisto (luonto-
matkailu), Vatunki (kalan-
kasvatus ja kalaelinkeino), 
Kuivaniemen biotalousalue, 
Sääskenharjun entinen kaa-
topaikka, Pentinkankaan 
suurkaupan alue sekä valta-
tie neljän (E75) jatkokehittä-
minen. 

 Maria Juurikka kehuu 
Micropoliksen vahvaa osaa-
mista hyödyntää EU:n ra-
hoitusohjelmia aluekehit-
tämisen välineenä sekä 
monistaa hyötyjä laajalle 
alueelle Pohjois-Suomeen. 
Esimerkiksi hän nostaa 
EU:n historian suurimman 
elvytysrahaston, jonka en-
simmäisistä rahoitushauista 
on juuri kesän kynnyksellä 
saatu lupaavia uutisia Iihin.

Micropoliksella käynnis-
tyy syksyllä kaksi mittavaa 
kehittämishanketta, jotka 

Pudasjärveläislähtöinen Maria Juurikka 
Iin Micropoliksen toimitusjohtajaksi

maria Juurikka.

ovat saamassa rahoituksen 
EU:n elpymisvaroista. Tu-
levaisuuden teknologioiden 
demonstraatioympäristö 
CircLabia tullaan vahvista-
maan yrityslähtöisesti hyö-
dyntäen mikroleväteknolo-
gioita yhteistyössä Oulun 
yliopiston kanssa. Lisäk-
si kalatalouden kehittämis-
toimenpiteisiin tähtäävät 
ravinnekiertojen yritystoi-
menpiteet ovat käynnisty-
mässä syksyllä yhteistyössä 
kaupunkiseudun yritysten 

kanssa. 
Micropolis on tunnet-

tu kestävien ratkaisujen ke-
hittäjä, joka on panostanut 
mittavasti ilmastotyön ta-
loudellisten hyötyjen käyt-
töönottoon. Tulevaisuuden 
suunnat uuden johtajan ai-
kakaudella tullaan rakenta-
maan yhdessä Iin kunnassa 
käynnistyvät strategiatyön 
kanssa. 

Anna Saksio, Iin kunta

”Muistitte ihanasti minua, 
ylen määrin aattelitte…”

Sydämelliset kiitokset
kaikesta muistamisesta eläkkeelle jäämiseni 
kynnyksellä! Se 4.6.2021 perjantai 
kaikkinensa jää ihanana muistona 
mieleeni ikiajoiksi.                                  Raili

Kauniit kiitokset teille, 
kun vietitte 

hetken luonani.
Olavi Leinonen

Suuret juhlat rytmittävät vuodenkiertoa. 
Juhannus kuuluu joulun ja pääsiäisen li-
säksi suomalaiseen juhlakalenteriin olen-
naisella tavalla. Juhannukseen liittyy useita 
teemoja. Suomen lipun päivän kunniaksi 
liputetaan yli yön. Keskikesän luonnon-
juhlan ainekset kuuluvat yöttömän yön 
aikaan. Kirkollisessa perinteessä juhannus 
on omistettu Johannes Kastajalle. 

Uskonpuhdistuksen jälkeen Johannes 
Kastajaan liittyvistä juhlista säilyi Suomes-
sa vain hänen syntymäpäivänsä eli juhan-
nus, jota alun perin on vietetty kesäkuun 
24. päivä. Kirkolliseen perinteeseen on 
kuulunut aikanaan myös Johannes Kas-
tajan mestauspäivä (29.8). Juhannuksen 
ajankohta perustuu käsitykseen, että Jo-
hannes Kastaja syntyi kuusi kuukautta 
ennen Jeesusta. Luukkaan evankeliumin 
1. luvussa kerrotaan näistä tapahtumista 
tarkemmin. Kirkkokäsikirjassa juhannus 
on merkitty jouluun liittyväksi erityispy-
häksi, saahan juhannuksen kristillinen sa-
noma merkityksensä joulun taustaa vas-
ten. 

Johannes Kastaja, jota juhannukse-
na muistamme, oli Jeesuksen tien raivaa-
ja. Hän julisti omalla persoonallisella ta-

vallaan sanomaa parannuksesta, Jumalan 
hyvyydestä, pelastuksesta ja syntien an-
teeksiantamuksesta. Johanneksen nimikin 
viestii hänen tehtävästään. Heprean kie-
len mukaan se tarkoittaa ”Herra antaa ar-
mon”. Hänen tehtävänsä tarkoituksesta 
saamme kuvan esimerkiksi Johanneksen 
evankeliumin 1. luvussa. Johannes Kastaja 
oli realisti, kun hän toteaa: ”Minä olen ar-
voton edes avaaman hänen kenkiensä nau-
hoja”. Vaikka Johannes Kastaja oli väke-
vä sananjulistaja, ja monet pitivät häntä 
profeettana, kuitenkin hänen ainut tehtä-
vänsä oli raivata tietä Jeesukselle. Hän oli 
kuin ääni, joka kuuluttaa autiomaassa sa-
nomaa Herran tulosta (Joh. 1:23).

Johannes Kastajan julistus havahduttaa 
omalla tavallaan meitä keskikesän juhlan 
juhannuksen viettäjiä. Johanneksen sano-
ma parannuksesta ja armollisesta Juma-
lasta koskettaa jokaista ihmistä. Meidät 
on luotu yhteyteen Jumalan ja lähimmäis-
ten kanssa. Olemme voineet kokea elä-
mässä monella tapaa, kuinka yhteys hä-
neen ja toisiimme on särkynyt. Perisynnin 
voimat näkyvät ja tuntuvat. Siksi saam-
me joka päivä turvautua Jumalan armoon, 
joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuk-

sessa, vapahtajassamme. Armo ei poista 
vastuuta eikä se anna lupaa välinpitämät-
tömyydelle esimerkiksi ihmissuhteissa. 
Raamatun sana kannustaa totuuteen ja 
rakkauteen, kuten juhannuspäivän luku-
kappaleessa todetaan: ”Vihmokoon taivas, 
virratkoon oikeus ylhäältä pilvistä, avautu-
koon maa ja kasvakoon pelastuksen hedel-
mää ja versokoon vanhurskaus!” (Jes. 45:8) 

Edessä olevaan juhlaan, ja kesään 
saamme pyytää siunausta kirkkokäsikir-
jan rukouksen sanoin:

”Herra, meidän luojamme. Me kiitämme 
sinua luonnon kauneudesta ja kesän ihmees-
tä, kaikesta, mikä kasvaa ja kukoistaa. Kii-
tämme siitä, että annat maan kasvojen uu-
distua. Uudista myös meidät hengelläsi. Me 
kiitämme sinua Johannes Kastajasta, Vapah-
tajan tien raivaajasta. Auta meitä ottamaan 
vastaan hänen kutsunsa. Kiitos uudesta elä-
mästä, jonka lahjoitat meille Pojassasi Jee-
suksessa. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti”. Aa-
men

Timo Liikanen

Tien raivaaja
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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

TARJOUKSET VOIMASSA  MA-SU 21.-27.6. ELLEI TOISIN MAINITA

Tavallista parempi

JUHANNUS
-20%

Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 7,49 rs (8,32-14,98/kg)

Kariniemen

KANANPOJAN  
GRILLIMARINOITU FILEEPIHVI  
TAI PAISTILEIKE LEMPEÄ CHILI
HK

PORSAAN GRILLIMARINOITU  
ULKOFILEEPIHVI TAI  
NAUDAN GRILLI- 
MARINOITU PIHVI
500-900 g (6,66-11,98/kg)

Hätälä

TUORE LOHIFILEE
C-leikattu, vakuumipakattu 
kasvatettu, Norja 
Rajoitus 2 pkt/talous

Coca-Cola

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

999

Naapurin Maalaiskana

KANAN 
RINTAFILEET
600 g (9,98/kg)

599
rs

Taffel

SIPS, BROADwAy,  
GRILLS, CLASSIC GRILLS,  
JUUSTOSNACKS SEKÄ  
RAFFEL
235-325 g  
(4,62-6,38/kg)

3.-

Aino

KERMAJÄÄTELöT
900 ml (3,70/l)  
Ei laktoosittomat eikä kaurajäätelöt 
Rajoitus 1 erä/talous

10.-
24
-pack 2

ps

3
kpl

RUODOTON

1195kg
599

rs

GRILLI- 
KVARTETTI

-23%
Plussa-kortilla

-48%
Plussa-kortilla

-22%
Plussa-kortilla

-28-39%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 7,85 rs (13,08/kg) Ilman Plussa-korttia 2,89 ps (8,89-12,30/kg) Ilman Plussa-korttia 4,29 kpl (4,77/l)
Ilman Plussa-korttia 12,99–14,99/24-pack 
(1,34-1,59 /l) sis. pantit 2,40

ERÄ

TUORE SUOMALAINEN
SUPERIOR KIRJOLOHI
Kasvattaja, Heimon Kala, Houtskär 
Rajoitus 2 kalaa/talous

SUOMI
ERÄ

Voimassa KE-PE 23.-25.6.

SAVULOHIFILEE
Päreen päältä, myös maustetut
Kasvatettu, Norja
Valikoima vaihtelee kaupoittain

ERÄ
Voimassa KE-PE 23.-25.6.

Atria

HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT TAI 
MAKKARAPIHVIT
320-400 g (3,75-4,69/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

3.-
Yksittäin 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

2
pkt

EDULLISESTI
KOKO KESÄN

KyPSÄ MAISSI
400 g (3,75/kg)
Espanja

3.-
Yksittäin 1,69 pkt (4,23/kg)

2
pkt

VESIMELONI
Kokonaisena, Espanja

099
kg

TUORE  
SUOMALAINEN 
PERATTU MUIKKU
Saimaa, Suomi, säävaraus

ERÄ 995
kg

Voimassa KE-PE 23.-25.6.

TUORE  
SIIKA
Kasvattaja Peter Granberg
Brändö Lax, Ahvenanmaa

1695
kg SUOMI

ERÄ

550
2
pkt

SJØ

KyLMÄ- TAI  
LÄMMINSAVUSTETTU 
KIRJOLOHIFILEE
100 g (27,50/kg)

Yksittäin 2,99 pkt (29,90/kg)

Snellman

MAATIAISPOSSUN 
SPARERIBSIT
n. 800 g- 1 kg

699
kg

HK

AMERIKAN 
PEKONI
170 g (8,82/kg)

3.-
2
pkt

Yksittäin 1,99 pkt (11,71/kg)

Maitokolmio

MEIJERIVOI
Normaalisuolainen
500 g (4,98/kg)

249
Pkt

Valio

AURA 
SINIHOMEJUUSTOPALA
170 g (14,71/kg)

5.-
2
kpl

-10%
Plussa-kortilla

Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (16,41/kg)

Thermacell

HyTTySKARKOITIN
sis. tarvikkeet 12 tunnin käyttöön:  
yhden kaasupatruunan ja  
kolme karkoteainetyynyä.

3630
Pkt

Thermacell

HyTTySKARKOTIN 
TÄyTTöPAKKAUS
12h suoja hyttysiltä

1035
Pkt

Palvelemme juhannuksen aikaan:
23.6. KE 7 - 21
24.6. TO 7 - 21 
25.6. PE 7 - 18

26.6. LA 10 - 21
27.6. SU 9 - 21

Hyvää juhannusta!

SUOMI

799
kg

1995
kg

RUODOTON



4 5nro 25PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021 PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021nro 25

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsi keskiviikkona 16.6. 
kokouksessaan Oulunkaa-
ren uudeksi hallintojohta-
jaksi kuivaniemeläisen Mirja 
Klasilan. Hän on työskennel-
lyt Oulunkaaren hallintojoh-
tajana aiemminkin vuosien 
ajan. Viime vuosina hän on 
työskennellyt myös Oulun-
kaaren vt. hallintojohtajana, 
Oulunkaaren tiedonhallin-
tasihteerinä sekä BDO Au-
diatorilla julkishallinnon ja 
-talouden tilintarkastajana. 
Klasila on valmistunut Tam-
pereen yliopistosta pääai-
neenaan kunnallistalous. 

Oulunkaarella on aiem-
min ollut erikseen hallinto-
johtajan ja henkilöstöpääl-
liköiden virat. Muutaman 
viime vuoden ajan tehtävät 
olivat kuitenkin yhdistettynä 
samaan virkaan. Hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja Juha Torvi-
sen siirryttyä Oulun kaupun-
gille virka päätettiin jälleen 
jakaa. Henkilöstöpäällikön 
virkaan valittiin jo talvel-
la oululainen Sanni Sagla-
mer. Hallintojohtaja johtaa 
kuntapalvelutoimistoa yh-

hallintojohtaja mirja Klasila.

Oulunkaaren hallinto-
johtajaksi Mirja Klasila

teistyössä kuntien hallinto-
johtajien kanssa. Hän toimii 
henkilöstöpäällikön, henki-
löstösihteerin, taloussihtee-
ri-controllerin ja tietopalve-
lupäällikön esimiehenä sekä 
kuntayhtymän johtajan sijai-
sena. Hallintojohtaja myös 
vastaa yhtymävaltuuston ja 
-hallituksen päätöksien val-
mistelusta ja täytäntöönpa-
notehtävistä sekä kuntayhty-
män taloushallinnosta.

Oulunkaari tiedotus 

Kalle Koskenranta
Pudasjärvi länsiosat
Puh. 040 352 4260

Teemu Petäjäjärvi
Taivalkoski,  
Pudasjärvi itäosat
Puh. 040 514 7515

Kauttamme saat  kilpailukykyiseen hintaan myös tarvittavat  
metsänhoitotyöt. Asiointi hoituu nykyään vaivatta myös 
sähköisesti. Ollaan yhteydessä ja tehdään hyvät kaupat.

Metsänomistaja,  
nyt on kauppa-aika!

Kaikissa Oulunkaaren kun-
nissa koronarokotteita saa-
vat kaikki yli 16-vuotiaat (tu-
lee olla jo täyttänyt 16). Varaa 
rokotusaika ensisijaisesti ne-
tistä, oulunkaari.com. Alle 
18-vuotiaiden tulee varata ro-
kotusaika koronarokotusnu-
merosta. Jos työaikataulujen 
vuoksi sopivaa rokotusaikaa 
ei löydy, kannattaa soittaa ro-
kotusnumeroon ja etsiä sopi-
vaa ratkaisua henkilökunnan 
kanssa. 

Oulunkaaren ylilääkä-
ri Tuula Saukkonen on huo-
lissaan alueen nuorista ja 
työikäisistä, joiden rokote-
kattavuus näyttää tällä het-
kellä olevan vielä alhainen. 
Ilmiö on valtakunnallinen, 
eikä Oulunkaarikaan ole sil-
tä säästynyt. 

THL:n arvioiden mukaan 
rokotuskattavuuden tulisi 
olla vähintään 70 prosenttia, 
jotta saavuttaisimme riittä-
vän laumasuojan myös her-
kästi tarttuvia virusvariant-
teja vastaan. Ensimmäisen 
koronarokotteen on ottanut 
Pudasjärvellä, 62 prosenttia, 
joka on korkein Oulunkaaren 
kunnista.Tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä. 

Kaikissa kunnissa roko-
tusajan saa jo tälle viikolle, 
viimeistään seuraavalle. 

-Erilaiset työkiireet, sairas-
tumiset ja muut menot tot-
ta kai vaikuttavat, että kaikki 
eivät ole tilanneet rokotusai-
kaansa ihan heti. Kaikki ei-
vät välttämättä ole vielä huo-
manneet, että rokotusajan voi 
jo itsellekin tilata. Rokotuk-
set ovat menneet hyvin, eikä 
haittavaikutuksia ole tullut 
esille nyt käytettävillä rokot-
teilla, ylilääkäri Saukkonen 
toteaa.

-Rokotteiden teho perus-

tuu nimenomaan siihen, että 
rokotekattavuuden tulee olla 
tarpeeksi suuri. Vaikka ei siis 
itse pelkäisikään vakavaa ko-
ronavirustartuntaa, roko-
te kannattaa ottaa läheisten 
ja yhteiskunnan vuoksi. Kun 
rokotekattavuus on hyvä, yh-
teiskunnassa päästään nope-
ammin uuteen normaaliin ja 
eroon erilaisista rajoituksista 
ja maskisuosituksista, vs. per-
hekeskuskoordinaattori Kirsi 
Kähkönen muistuttaa. 

-Kesälle on tulossa jo mo-
nenlaisia tapahtumia. Mas-
satapahtumat ovat tietys-
ti yhdenlainen riski, mutta 
jos lähtee tapahtumaan, siel-
lä voi oikeasti nauttia, kun 
tietää olleensa vastuullinen. 
Aika useaan paikkaan ja ai-
nakin matkustamiseen vaa-
ditaan myös jatkossa todis-
tuksia rokotuksista tai sitten 
useita negatiivisia testitulok-
sia ennen ja jälkeen matkan, 
Saukkonen toteaa. 

Ensimmäisen rokotteen 
on Oulunkaarella saanut tällä 
hetkellä noin 14 200 henkilöä. 
Toisenkin rokotteen saaneita 
on noin 4 000 henkilöä. Roko-
tusmäärien tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä.

-Henkilökuntamme on 
tehnyt kovasti töitä rokote-
kattavuuden saavuttamisek-
si ja jatkaa edelleen – kunta-
laistemme suojaaminen on 
meille sydämen asia, Oulun-
kaaren terveyspalvelujohta-
ja Liisa Cajan-Suokas päättää. 

Pudasjärvellä rokotusnu-
mero 08 5875 5012 palvelee 
ma-ti kello 8-10 ja 13-15, ke-
to 8-10, pe 8-9. Rokotuspaik-
kana on Pudasjärven terveys-
asema / neuvola, Juhontie 8 .

Oulunkaari tiedotus 

Roketteita saa 
jo 16-vuotiaatkin

Hyvinvointivaliokunnasta 
kronikka koko neljän vuoden ajalta
Kuluvan valtuustokau-
den viimeisessä kokoukses-
sa Hyvinvointivaliokunta 
tutustui Hyvän olon kes-
kukseen, jonka jälkeen va-
liokunta arvioi omaa toi-
mintaansa toimintakauden 
aikana. Opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Holappa oli 
koonnut koko neljän vuo-
den ajalta seikkaperäisen 
toimintakertomuksen, joka 
oli nimetty kronikaksi 2017-
2021. Keskustelun aikana 
käytiin laajasti läpi monia 
hyvinvointiin liittyviä asi-
oita nyt ja tulevaisuudes-
sa. Kokouksessa kirjattiin 
varteen otettavia toiminta-
vinkkejä tulevalle uudelle 
hyvinvointivaliokunnalle. 
Nykyinen valiokunta ke-
hottaa ponnekkaasti tulevaa 
valiokuntaa harkitsemaan 
seuraavien asioiden käsit-
telyä valiokuntatyöskente-
lyssään: Koronan jälkivai-
kutusten seuranta ja niiden 
korjaamispalvelut, mielen-
hyvinvoinnin polun kehit-
täminen, hyvinvointiin vai-
kuttavien asioiden käsittely 
vahvasti myös taloudellises-
ta näkökulmasta, Liiku ih-
meessä-kävelykampanjan 
kehittäminen ja jalkauttami-
nen jatkuvaksi toiminnaksi 
sekä naapurikuntien haas-
taminen vastaavan kam-
panjan toteuttamiseen, nuo-

Juha holappa ja outi nivakoski kiittävät hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajaa soin-
tu Veivoa.

risovaltuuston edustajan 
osallistuminen valiokun-
tatyöskentelyyn, oppilas-
huoltotyön vahvistaminen, 
vanhustyöryhmän selvit-
telytyön saattaminen lop-
puun, elintapaohjauksen 
resurssien selvittäminen 
ja kasvattaminen, hallinto-
kuntien rajat ylittävien pal-

velujen kehittäminen ja 
vahvistaminen sekä koulu-
tuspolkutyöryhmän työs-
kentelyn eteenpäin viemi-
nen.

Valiokunnalle saatettiin 
tiedoksi ehdotus opettajil-
le hankittavista työpuheli-
mista. Keskustelun jälkeen 
todettiin, että käytössä ole-

va Vilma-tiedotuskanava on 
tällä hetkellä riittävä. 

Kokouksen lopuksi pu-
heenjohtaja, jäsenet, esitteli-
jät ja sihteeri saivat tarjoilun 
kera ansaitsemansa kiitok-
set ansiokkaasta valiokunta-
työskentelystään.

Pudasjärvi-lehti

Anni Miettunen OSAOn vararehtoriksi
Koulutuskuntayhtymä 
OSAOn vararehtorin viran-
sijaiseksi on valittu ajalle 
5.8.2021–6.2.2022 Traden-
omi (YAMK) Anni Miet-
tunen. Anni siirtyy tehtä-
vään Opetushallituksen 
oppimisen ja kansainvälis-
tymisen tuen johtajan teh-

osAo:n vararehtorin 
viransijaisena aloittaa 
elokuussa Anni miettunen.

tävästä ja hän on aiemmin 
työskennellyt useassa am-
matillisessa oppilaitokses-
sa ja ammattikorkeakou-
lussa.

Sijaisuuteen tuli mää-
räaikaan mennessä nel-
jä hakemusta. Haas-
tatteluihin kutsuttiin 
hakukriteereiden perus-
teella kaksi hakijaa. Vara-
rehtorin päätehtävänä on 
toimia Koulutuskuntayh-
tymä OSAOn pedagogise-
na johtajana ja koulutusyk-

sikönjohtajien esimiehenä. 
Vararehtorin virassa 

edellytetään ylempää kor-
keakoulututkintoa ja reh-
torin kelpoisuutta, hyvää 
esimies- ja johtamiskoke-
musta koulutusorganisaa-
tiossa sekä vankkaa ko-
kemusta ammatillisen 
koulutuksen kehittämises-
tä.

Heli Raappana



4 5nro 25PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021 PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021nro 25

kesästä
Innostu Syötteen

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.�

Kesäinen Syöte 
Pudasjärvi-lehden liite - kesä 2021
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Toiminnanjohtajan kesäterveiset 

Syöte on erityinen, lumoava ja ainutlaatuinen
Kesä on tullut ja porukkaa 
näkyykin mukavasti liik-
kumassa Syötteen poluil-
la ja reiteillä. Osalle mai-
semien ihailu tuntureiden 
päällä on se kaikista tär-
kein juttu. Olen etuoikeutet-
tu, kun olen saanut viettää 
aikaa myös mm. matkan-
järjestäjien ja some-vaikut-
tajien kanssa Syötteellä. Lä-
hes yhdestä suusta tulevat 
aidot ihastelut maisemista, 
majoitusten tasokkuudesta, 
erilaisista ravintoloista sekä 
tietenkin pyöräily- ja pati-
kointireiteistä. Tunnen siitä 
suurta ylpeyttä ja eikä työni 
ainakaan tylsää ole. 

Nykypäivänä toisten te-
kemät suosittelut ovat tär-
keä osa matkakohteen va-
lintaa. Puhutaankin paljon 
suosittelumarkkinoinnis-
ta. Mitä minä sitten suosit-
telen tekemään Syötteellä? 
Ehdottomasti ainakin pyö-
räilemään ja patikoimaan. 
Syötteeltä löytyy reilut 120 
kilometriä pyöräily- ja pa-
tikointireittejä ja vauhdin 
hurmaa löytyy myös Iso-
Syöte Bike Parkista 11 hissi-
pyöräilyreitin verran. Omaa 
pyörää ei tarvita, vaan Syöt-
teen alueen toimijoilta löy-
dät vuokralle juuri sinulle 
sopivan pyörän. 

Syötteen kierros, 19 kilo-
metrin maastopyöräilyreit-
ti, on ehdottomasti yksi Suo-
men upeimmista reiteistä. 
Minäkin, aloitteleva pyöräi-
lijä, olen sen useaan kertaan 
pyöräillyt. Välillä kapeim-
mat pitkospuut ja isoimmat 
alamäet taluttaen, mutta jo-
kaisella pyöräilyllä olen ko-
kenut kehittyneeni. Ja tänä 
vuonna Metsähallitus uu-
distaa reitin pitkospuut le-
veämmäksi, jolloin ajami-
nen helpottuu. 

Syötteen kansallispuis-
ton patikointireiteistä nos-
taisin upean Pytkyn py-

rähdyksen (9 km) rinnalle 
Rytivaaran kierroksen. Ry-
tivaaran kierros on 10 ki-
lometrin mittainen rengas-
reitti, noin puolen tunnin 
ajomatkan päässä Syötteel-
tä. Kierroksen aikana näet 
monipuolisesti Syötteen 
kansallispuiston luonnon ja 
metsät sekä historian yhdis-
tettynä kulttuuriin. Saatat-
pa päästä jututtamaan myös 
lammaspaimenta Rytivaa-
ran kruunumetsätorpalla. 

Olen lupautunut kesä-
kuun lopussa kokeilemaan 
myös hissipyöräilyä. Odo-
tan sitäkin innolla, joskin 
vähän jännittyneenä. Tie-
dän kuitenkin sen, että hy-
vin se tulee menemään, 
saanhan alkuun hyvän tek-
niikkaopastuksen pyörään 
ja reitteihin ennen alastu-
loa. Mahtavaa, että Iso-Syöt-
teen rinteille on käyttöä ke-
sälläkin. 

Kuutena kesälauantai-
na (3.7.-7.8.) Syötteelle pää-
see Oulusta myös Saaga 
Travelin bussilla. Olemme 

parhaillaan yhdessä kehit-
tämässä Syötteestä entis-
tä vastuullisempaa ja kes-
tävämpää matkailua, joten 
iloitsen tästä yhteydestä eri-
tyisen paljon! 

Minä olen jo Skywalker, 
oletko sinäkin pian? Hotelli 
Iso-Syötteen upea uusi kat-
toterassi Skywalk kutsuu 
ihastelemaan kauas näkyviä 
tunturi- ja vaaramaisemia ja 
olen varma, että selfiepis-
te tulee näkymään tänä ke-
sänä sosiaalisen median ka-
navissa. 

Joko sinä olet käynyt sei-
näkiipeilemässä tai jousiam-
pumassa Pikku-Syötteellä? 
Minäpä olen ja yllätyin itse-
kin, että miten hyvin osuin 
tauluun. Seinäkiipeilyssä jäi 
vähän jossittelun varaa, jo-
ten ehkäpä käyn syksyllä 
uudestaankin. Pikku-Syöt-
teen vapaa-ajan ohjaavat 
osaavat työnsä ja saavat si-
nutkin ylittämään itsesi. 

Syötteen Keskusvaraamo 
toimii alueen infopisteenä ja 
aluevaraamona. Mikäli joku 

Kellarilammella voi kokeilla riippumatossa levähtämistä.

minna&Paru.

Kellarilampi laavuineen on helposti saavutettava retkikohde. ota mukaan kalavehkeet, 
sillä Kellarilampi tunnetaan kalansaaliistaan.

asia vielä askarruttaa, tiedät 
siis keihin ottaa yhteyttä. 

Lainatakseni erään Syöt-
teen some-seuraajan adjek-
tiiveja; Syöte on erityinen, 

lumoava ja ainutlaatuinen. 

Tervetuloa 
tunturiin! 

Minna Hirvonen 
toiminnanjohtaja,  
Syötteen 
Matkailuyhdistys ry 

Syötteen kansallispuistossa urakoidaan 
reittejä ja taukopaikkoja entistä ehommiksi 

Syötteellä korjataan tänä kesänä vanhoja 
retkeilyrakenteita vastaamaan kasvavan 

kysynnän tarpeita. Maastopyöräilijöille on 
rakenteilla osittain uusi reitti. Uutta on tulossa 

myös Pudasjärven lähiretkikohteille.

Maastopyöräilijöille val-
mistuu kesän aikana uusi 
reitti. Vanha Pitämävaaran 
maastopyöräilyreitin lin-
jaus Riihikummun ja Nä-
köalatien välillä on otettu 
uusiokäyttöön ja muokat-
tu Kettumaan kevennys 
-reitiksi. Tämä helpohkos-
sa maastossa kulkeva noin 
viiden kilometrin reitti on 

suurelta osin soritettu ja 
se on hieman tavanomais-
ta leveämpi, joten se pal-
velee erityisesti aloittelevia 
maastopyöräilijöitä. Reitil-
tä voi jatkaa matkaansa Pi-
tämävaaran lenkille tai Nä-
köalatielle.

Suositun Syötteen kier-
roksen pitkospuut leven-
netään kolmilankkuisiksi 

ja reittiä kestävöidään kulu-
neimmilta paikoilta. Ahma-
kallion tornille vievän polun 
pitkospuut uusitaan. Ahma-
tuvalla varaustuvan sau-
na remontoitiin jo keväällä. 
Rakenteiden kunnostustöi-
tä tehdään myös kesäaikaan 
suositulla Soiperoisen jär-
vellä. Siellä harjulle nouse-
via portaita parannetaan ja 
päivätupa saa uuden lattian.  

Kunnostustöitä tehdään 
myös Pudasjärven keskus-
taajaman lähiretkikohteil-
la Olvassuon luonnonsuoje-
lualueen molemmin puolin. 

Sammakoiselle valmistuu 
uusi upea päivätupa ja Kir-
kaslammella on remontoitu 
laavu. Lisäksi kesän aikana 
uusitaan laavulta lähtevän 
suoluontopolun pitkokset.

Rakennustyöt rahoite-
taan pääosin eduskunnan 
myöntämällä lisärahoituk-
sella, jolla saadaan kurottua 
retkeilykohteiden korjaus-
velkaa.

"On hienoa, että saam-
me nyt korjattua vanhaa ja 
rakennettua uusia retkeily-
rakenteita. Näin pystymme 
palvelemaan asiakkaita en-

tistä paremmin. Toivotam-
mekin kaikki tervetulleiksi 
retkeilemään Syötteelle ja 
lähialueille", sanoo kenttä-

päällikkö Hannele Kytö.

Luontoon.fi uutiset 
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Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste

• Matkahuollon pakettipiste 
• DB Schenker noutopiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Rytingin Kauppa Oy

Raskaan kaluston 
määräaikais-, muutos- ja 

rekisteröintikatsastukset sekä 
jarrusovitukset

Kevyen kaluston määräaikais-, 
muutos- ja rekisteröintikatsastukset

Kilpa-autojen kuntokatsastukset

Ajoneuvojen rekisteröintipalvelut

www.haapalehdonkatsastus.fi   Lisätietoja 0400 795 900

Varaa aika 0400 164 654

Rakennuspalvelut
ammattitaidolla
•	 Kattoremontit
•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja		

kosteusmittaukset

info@syoterp.fi				

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy

Muista 
kotitalousvähennys!

Puh. 040 175 4008
www.syoterp.fi

Syötteen kansallispuiston ja 
luontokeskuksen kesäohjelmaa

Syötteen luontokeskuksen ja 
sen yhteydessä oleva Syöt-
teen kansallispuiston kävi-
jämäärät ovat vilkastuneet 
vuosi vuodelta. Suositelta-
via koko perheen patikoin-
tireittejä kesällä on kah-
den kilometrin Vattukurun 
kierros, joka on monipuo-
linen luontopolku. Sen var-
relle jää Syötteen kansallis-
puistolle ominaista vanhaa 
metsää, lehtomaista painan-
netta sekä Vattukurun poh-
jalla virtaavaa puron vienoa 
liplatusta. Kurun pohjalla 
olevalla laavulla on hyvä pi-
tää taukoa ja nauttia retkie-
väitä. 

Pikku-Syötteen luonto-
polku avattiin viime syksy-
nä, jonka kahden kilometrin 
varrelta avautuu upeat mai-
semat yli vaaramaiseman. 
Polku on melko lyhyt, mutta 
kivikkoisuus sekä juurakot 
tuovat siihen pientä haastet-
ta. Polku lähtee Pikku-Syöt-
teen huipulta palloilukentän 
takaa.

Naavaparran polku opet-
tavaisine luontotauluineen 
sopii mentäväksi maastoon 
sopivien lastenvaunujen-
kin kanssa. Kolmen kilomet-
rin mittainen polku lähtee 
Syötteen luontokeskukselta. 
Taukoa voi pitää Pärjänjo-
en rannalla olevalla Annin-
tuvalla.

Maastopyöräreittejä 
Syötteeltä löytyy reippaasti 
yli 100 kilometriä.

Yöretki maastopyöräl-
lä kesän 2021 elämykseksi! 
Nauti polkujen rullaavuu-
desta pitkälle kesäyöhön. 
Aisti yön tuoksuja, ääniä 
sekä uudenlaista valoa ja 
pystytä leiri vaikkapa Por-
tinlammen laavulle. Valoi-
san kesäyön tunnelmaa täy-
dentää leirinuotion loimu ja 
erämaan rauha. Maastopyö-
räreittien varrelle jää lukuis-
ten taukopaikkojen lisäksi 
kaksi autiotupaa: Ahmatupa 
ja Toraslampi, joissa myös 
on mukava yöpyä. Kan-
sallispuistossa saat leiriy-
tyä teltalla tai riippumatolla 
kaikkien taukopaikkojen lä-
heisyyteen.

Retkeily- ja maastopyö-
räreittejä kunnostetaan tänä 
kesänä, joten retkeilijä voi 
törmätä reiteillä huhkiviin 
työntekijöihin. Mikä tieten-
kin tarkoittaa jatkossa entis-
tä ehompia retkeilyreittejä! 

Lammaspaimennus Ryti-
vaarassa on käynnissä 20.8. 
saakka, jolloin suosittelem-
me Rytivaaran kierros -pa-
tikointireittiä ja lampaiden 
rapsuttelua Rytivaarassa ke-
säiseksi päiväohjelmaksi. 

Saaga Travelin linja-au-
toyhteys Oulusta Syötteen 
alueelle, Syötteen luonto-
keskukselle ja Rytivaaraan 
saakka antaa ekologisen ja 
helpon vaihtoehdon tulla tu-
tustumaan joko päiväseltään 
tai viikoksi Syötteen upei-

siin vaaramaisemiin Oulus-
ta käsin. 

Suomen luonnon päivää 
juhlimme elokuussa luonto-
keskuksella. Ohjelmassa on 
mm. Hepokönkään höppä-
nä, metsämeditaatio, metsä-
jooga ja tattiretki.

Syötteen luontokes-
kus palvelee kesällä joka 
päivä kello 10-17. Tervetu-
loa kysymään retkivinkke-
jä, ostamaan karttoja sekä 
tutustumaan alueen mielen-
kiintoiseen kulttuurihistori-
aan. 

Kahvila Korppi ja Taiga-
vire palvelevat myös luon-
tokeskuksen tiloissa muun 
muassa herkullisen lounaan 
sekä välinevuokraamon 
puitteissa.

Annu Tuohiluoto,  
asiakasneuvoja

mätäslampi syötteen kan-
sallispuistossa, kuva Panu 
mölsä.

Rytivaaran lammaspaimen laidun. Kuva susanna oksanen.

maastopyöräreittejä syötteeltä löytyy reippaasti yli 100 ki-
lometriä.

syötteeltä löytyy runsaas-
ti eri patikointireittejä, joita 
voi vaihdella ja valita mie-

leisensä. Kuva maari Vaah-
teranoksa.

Nina Oja 
digimarkkinoinnin 

kehittäjäksi 
Pudasjärven Kehitys Oy 
haki digimarkkinoinnin 
kehittäjää Syötteen mat-
kailualueen digitaali-
sen asiakaspolun kehit-
täminen -hankkeeseen, 
hankkeessa aikaisemmin 
työskennelleen henkilön 
työllistyessä toiseen teh-
tävään. Kolmea henkilöä 
haastateltiin aikaisemmin 
keväällä 2021 samaa paik-
kaa hakeneita ja sen pe-
rusteella digimarkkinoin-
nin kehittäjäksi valittiin 

rovaniemeläinen Nina 
Oja. Hän aloittaa työt Pu-
dasjärven Kehitys Oy:ssä 
syyskuun alusta alka-
en. Palkkaus on kytket-
ty hankkeeseen ”Syötteen 
matkailualueen digitaa-
lisen asiakaspolun kehit-
täminen”, joten määräai-
kainen työsuhde päättyy 
hankkeen päättyessä. 

Riikka Tuomivaara
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Syötteen tapahtumat kesä 2021
25.6.  Iso-Syöte Bike Parkin avajaiset 

https://syote.fi/tapahtuma/iso-syote-bike-parkin-avajaiset/

25.-27.6.  Juhannuspäivänä yhteislaulua, lastenohjelmaa ja levytanssit Pytky Cafen pihalla 
www.facebook.com/104781054331541/posts/340324420777202/

9.-11.7.  Syöte Triathlon 
https://syotetriathlon.webnode.fi/

17.7.  Nordic Gravel Series – Iso-Syöte  
www.nordicgravel.com/isosyote-17072021

31.7.-1.8. Terva-ajot / ISM maantiepyöräkisa  
https://terva-ajot.sporttisaitti.com/ism-juniorit-ja-mastersit-31-7-1/

31.7.-1.8. Syöte-suunnistus 
www.pudu.fi/kilpailut/syote-suunnistus-2021/

7.8.  Syöte MTB  
www.syotemtb.fi/

28.8.  Suomen luonnon päivä & Suomen Ladun Nuku yö ulkona  
Syötteen luontokeskuksella  
https://syote.fi/tapahtuma/suomen-luonnon-paiva-syotteen-luontokeskuksella-2/

4.9.  Iso-Syöte Classic Trailrun  
https://isosyote.tapahtumiin.fi/fi/

4.9.  Luppovesi palaa -tapahtuma Lisätietoja myöhemmin

9.-11.9.  Iso-Syöte Truck Weekend  
www.facebook.com/pages/category/Festival/Iso-Sy%C3%B6te-Truck-Wee-
kend-103963321415122/

Pudasjärven tapahtumakalenteri:  
https://www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/tapahtumat

Syötteen kierros sähköpyörällä 
Kesäkuun alussa ilmojen ol-
lessa mitä parhaimmillaan 
päätimme Syötteen Matkai-
luyhdistyksen toiminnan-
johtajan Minnan ja KIDE 
Hotel by Iso-Syötteen sekä 
Iso-Syötteen Hiihtokeskuk-
sen markkinointipäällikön 
Veinalotan kanssa hypätä 
työpäivän päätteeksi pyö-
rän selkään ja lähteä testaa-
maan kuuluisa ja paljon pu-
huttu Syötteen kierros 19 
kilometriä. 

Veinalotta oli meille op-
paana omalla maastopyö-
rällään ja me Minnan kans-
sa enemmän ja vähemmän 
pyöräilleenä päätimme ko-
keilla sähköpyörien luksus-
ta. Iso-Syötteen vuokraa-
mon opastuksella saimme 
sopivankokoiset pyörät ja 
kypärät, oma vesipullo mu-
kaan, ja eikun kokeilemaan! 

Paksu rengas  
yllättävän hyvä
Kuulen monen fatbikea ko-
keilemattoman arvelevan, 
ettei sillä jaksa mennä, kos-
ka on niin massiiviset ja ras-
kaat renkaat. Sen voin sanoa 
pyöriä vuokranneena työs-
säni jokaisen olevan tois-
ta mieltä palatessaan, säh-
köpyörällä jopa nauraen 
takaisin. Oma kokemukse-
ni on, kuin leijailisi pilvis-
sä, paksu rengas onkin ke-
vyempi ajaa kuin tavallinen, 
hassunhauskasti joustaen 
mennessään. Eli jo tässä vai-
heessa voin suositella pak-
sua rengasta - veikkaan ett-
et tule pettymään (vaan saat 
inspiksen lajiin)! 

Mutta itse reittiin; alku 
meni pyörään tutustuen ja 
tasapainoa etsien. Iso-Syöt-
teen juurella poluilla ajaessa 
kannattaakin aloittaa omaan 
tahtiin, koska polku antaa 
kivasti haastetta juurakos-
ta ja kivistä. On hyvä ajella 
rauhassa ja kokeilla kuinka 
paksulla renkaalla itse asias-
sa on helppo ajaa rosoisem-
paakin maastoa, verrattu-
na kapeampaan renkaaseen 
omasta mielestäni. Maas-
topyöräily onkin eri taval-

la haastavaa kuin tiellä ajo. 
Siinä saa jo lyhyemmässä 
matkassa ihan hyvät treenit, 
muullekin kropalle kuin ja-
loille. Taisinkin jo alkukilo-
metreillä huikata Minnalle 
ja Veinalotalle, jotka huruut-
telivat tottuneesti edellä, tä-
män olevan keskivartalo- 
ja tasapainoharjoitus! Oli 
myös superhauskaa kokeilla 
boostia, eli isompaa vaihetta 
ylämäissä, jotka eivät Syöt-
teen kierroksella liian pitkiä 
ole - jyrkkiä kylläkin. Tuntu-
rin huipulle emme sentään 
pyöräilleet, vaikka se säh-
köpyörällä hauskasti aivan 
heittämällä menisikin. 

Upeaa suomaisemaa
Alkumatkasta vehreiden 
ja luokse kutsuvien polku-
jen lomassa on myös tämän 
tästä pitkospuun pätkää ja 
upean rauhoittavaa suomai-
semaa. Moneen kohtaan oli-
sin vain voinut jäädä ihaste-
lemaan maisemia ja värien 
harmoniaa, mitä nykypäi-
vänä ei enää kiireisessä elä-
mänmenossa tunnu niin 
kohtaavan. Näissä tilanteis-
sa tulee usein mieleen enkö 
voisi vain unohtua näihin 
maisemiin. Pitkospuita on 
jännä kokeilla ajaa pyöräl-
lä. Tosin aluksi ne tuli kyllä 
talutettua, koska sekin tun-
tui olevan tasapainottomalle 
ihmiselle hyvä tasapainot-
reeni! Hienoa oli kuitenkin 
huomata kierroksen aikana 
pyörään totuttua ja tasapai-
noa löydettyä loppumatkas-
ta pitkospuidenkin ajamisen 
luonnistuvan ihan huomaa-
matta. Hauska testi reitillä 
on S-mutkan muotoinen pit-
kospuu! Sen pääsi melkein 
päähän saakka pyöräillen… 

Syötteen kierroksel-
la ja juurikin tuolla sähkö-
pyörän avustuksella pää-
see jokainen pyörällä ajava 
kokemaan keskuksesta rau-
haisammat reitit Pytkynhar-
jun upealla alueella välillä 
harjulle kiiveten ihailemaan 
Syötteen erämaisia metsiä 
ja harjumuodostelmia, kuin 
alhaalla kirkkaita vesistöjä 
kalastelemaan ja melomaan 

kutsuen, sekä tulistelemaan 
alueen kuvankauniille ja ku-
vauksellisille tulipaikoille. 

Kelovanhus  
kuvauskohteena
Löydätkö alueen maamer-
kin, valtaisan kauniin kelo-
vanhuksen, jota tulee aina 
pysähtyä halaamaan mat-
kalla. Puu on varmaankin 
kuuluisin kuvauskohde tu-
lipaikkojen lisäksi 360’as-
teen maisemilla. Olen var-
ma, että puu antaa ja henkii 
hyvää, rauhoittavaa voimaa 
meille, jotka sitä ja alueen 
luontoa kunnioittavat. 

Matkamme jatkui ja taas 
saimme kokea aivan erilais-
ta maisemaa, kuinka po-
luilta ja harjuilta ajaminen 
muuttuikin hauskan lep-
poisaksi helpoilla ja leveäm-
millä metsäpoluilla. Loppu-
matkasta pyöräily oli kuin 
lekottelua vain. Monta lei-
riytymispaikkaa suunnit-
telimme matkan aikana. 
Kierroksen päätteeksi hu-
rautimme Syötteen luonto-

keskuksen ohi upean van-
han metsän siimeksestä ja 
takaisin Iso-Syötteen juurel-
le uimaan kutsuvan Luppo-
veden kautta. 

Oi mikä reissu ja opetus 
- että tavispyöräilijäkin täl-

laisen kierroksen voi tehdä, 
eikä tarvitse olla maailman 
nopein pyöräilijä selvitäk-
seen siitä. Mieleen jäi aurin-
gonpilke puiden lomasta, 
sen maalaama värimaisema 
sekä kesän lempeys ja läm-

pö kesäillassa. 

Anu Seiteri, 
työssäoppija Syötteen 
Matkailuyhdistyksellä



8 9nro 25PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021 PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021nro 25 5Kesäinen Syöte 2021

 Lähde pyöräilemään Syötteelle 
- valikoimaa riittää! 

Lähtisitkö tutustumaan 
Syötteen alueeseen pyörän-
selästä? Nyt valikoimaa riit-
tää niin pyörätyypeissä kuin 
reiteissä. Oletko sunnuntai-
pyöräilijä tai kunnon tree-
niä kaipaava, löytyy vaih-
toehtoa niin vuokrapyöristä 
kuin reiteistäkin. Niitä kun-
nostetaan tänä kesänä muun 
muassa opastein ja pitkos-
puiden levennyksillä. Syöt-
teen alueen pyörävalikoima 
on kerätty yhteen ja sykke-
leitä löytyy jos jonkinmois-
ta! 

Tiedätkö mihin tarkoi-
tukseen mikäkin seuraavis-
ta on tarkoitettu; fatbike eli 
läskipyörä, e-fatbike, sähkö-
pyörä, maastopyörä, täys-
jousitettu maastopyörä his-
sipyöräilyyn, gravel-pyörä 
sorateille, lasten fatbike, las-
ten maastopyörä ja lasten 
potkupyörä. Tästä valikoi-
masta voit valita omasi, näi-
tä on Syötteellä saatavilla! 

Syötteen pyörävalikoi-
ma ja alueen hotellit ovat 
suosittuja ja kiiteltyjä pyö-
räharrastajien keskuudes-
sa. Useat pyöränvuokraa-

jat alueella ovat hankkineet 
uusia vuokrapyöriä valikoi-
maansa meidän iloksi. 

Pyöriä alueella vuokraa-
vat Hotelli Pikku-Syöte, Ho-
telli Iso-Syöte ja Lapland 
Bike Hotel tunturin huipul-
la, Hiihtokeskus Iso-Syö-
te sekä Syöte Rent&Safaris 
tunturin juurella sekä Syöt-
teen Mökit ja Taigavire 
Syötteen luontokeskuksel-
la. Nyt on helppoa kokeil-
la pyöräilyä niin leppoisilla 
maastoteillä ja leveillä met-

Pudasjärvellä on runsaasti erilaisia pyörä- ja patikointireittejä sekä mahdollisuuksia liik-
kua eri kylien ja matkailukohteiden välillä. Kuva sini salmirinne.

säpoluilla vaikka ikimetsän 
siimeksessä, kuin huraut-
taa esimerkiksi sähköpyö-
rällä aina tunturin huipul-
le saakka - tämä naurattaa, 
voin luvata. Ruista reidessä 
omaaville löytyy reittejä 120 
kilometrin verran. 

Rinteeseen pääset Syöt-
teellä myös kesällä, kos-
ka mäkeä lasketaan pyöril-
lä Iso-Syötteen viime kesänä 
2020 avatussa Bike Parkis-
sa, jota on laajennettu tälle 
kesälle. Bike Park eli hissi-

pyöräilypuistossa mennään 
pyörän kanssa hissillä ylös 
ja hurautetaan alas, kuin tal-
vellakin. Bike Parkissa on 
reittejä aloittelijoille kuin 
myös lapsille, voisinpa siis 
minäkin mennä kokeile-

maan, sekä hurjemmille rä-
mäpäille ja harrastajille. 

Syötteen alueella tapah-
tuu kesän aikana niin pyö-
räilyn saralla, kuin muu-
takin kesätapahtumaa ja 
viikko-ohjelmaa. Tarkis-

ta lisätiedot tapahtumista 
ja pyöräreiteistä sekä hissi-
pyöräilystä syote.fi-sivuilta. 

Anu Seiteri
työssäoppija Syötteen 
Matkailuyhdistyksellä

Luonnonantimet kiinnostavat matkailijoitakin
Syötteellä on kesän satokau-
si alkanut hyvissä merkeis-
sä. Kevään korvasienikau-
si meni nopeasti ohi ja antoi 
kohtuullisen hyvän sadon. 
Vakipoimijani saivat hyvin 
sieniä kerättyä ja niitä kertyi 
pakastimeen oikein muka-

va määrä. Myös alkukesän 
yrttikausi on ollut kiihkeä 
helteiden ansiosta ja kuu-
senkerkät kypsyivät vähän 
turhankin nopeasti. Viime 
viikolla pidetyllä kurssilla 
koulutimme 4H-yhdistyk-
sen kanssa uusia kerkän ja 

nokkosen poimijoita. 
Luonnonantimet ja nii-

den ympärillä tapahtuva 
puuhastelu näyttää todel-
lakin koronan myötä alka-
neen kiinnostaa yhä useam-
pia mökkiläisiä ja muita 
matkailijoita. Varsinkin ul-

luonnontuotealan opiskelija maimi Kuusela taivalkoskelta teki opintoihinsa kuuluvan 
poimijakoulutuksen näytön kouluttamalla kuusenkerkän ja nokkosen poimijoita. tässä 
laitetaan saalista kuivattavaksi kuivuriin.

sieniretkillä opiskellaan yhdessä uusia sienilajeja, kuva 
syksyltä 2019.

komaalaisille on todellinen 
elämys saada napata met-
sästä tuore, puhdas yrtti 
tai marja ja syödä se ilman 
huolellista pesua ja huol-
ta saasteista. Ohjattua luon-
nonantimien parissa tehtyä 
retkeilyä ja rentoa ruuan-
laittoa kerätystä saaliista 
ollaankin nyt tarjoamassa 
matkailijoille. Yhdessä Syöt-
teen Eräpalveluiden kans-
sa suunnittelimme päivä-
ohjelman, jossa mennään 
metsään keräämään luon-
nontuotteita, sesongin mu-
kaan marjoja, sieniä tai yrt-
tejä. Metsäretken jälkeen 
siirrytään sisätiloihin naut-
timaan yhteisestä ruuanlai-
tosta ja luonnon tarjoamien 
uusien makujen maistelus-
ta. Luonnon antimet -retkeä 
voi tilata 4-20 hengen poru-
koille.

Syksyn sieniretketkin 
ovat jo suunnitteilla. Tark-
kaa lajivalikoimaa kullekin 
retkelle on erittäin vaikea 
arvioida, koska sienisato 
vaihtelee vuosittain todella 
paljon. Sienikausi on usein 
yllätyksellinen, esimerkik-
si viime vuonna herkku-
tatit nousivat jo elokuun 
alussa ja olivat lämpimi-
en säiden vuoksi toukkai-
sia ja huonolaatuisia. Pitkä, 
lämmin loppusyksy taas oli 
suppilovahveroiden kannal-
ta ihanteellinen ja toi tänne 
Koillismaalle ennätyssadon. 
Syksyllä 2021 sienitapah-
tumia on tulossa ainakin 
Suomen Luonnon päivä-

nä 28.8., jolloin on suunnit-
teilla sieniretki Syötteen 
Luontokeskuksen järjestä-
mänä. Myös Koillismaan 
kansalaisopistot järjestävät 
kahden illan sienikursse-
ja elo- ja syyskuun aikana. 
Järjestän ohjattuja sieniret-
kiä yrityksenikin puitteissa, 
syksyn retkiohjelma julkis-
tetaan yrityksen nettisivul-
la (www.syotteensieni.com) 
heinäkuun alkupuolella. 
Sieniretken voi myös tilata 
esimerkiksi pienen työpai-
kan tyky-päivän tai kaveri-
porukan mökkiviikonlopun 
ohjelmaksi. 

Oma työurani on joh-
tanut kovasta teknologia-
maailmasta tänne Syötteelle 
pehmeämpien arvojen pa-
riin, mistä olen todella on-

nellinen. On hienoa nähdä, 
miten harrastuneisuus luon-
non antimiin ja yleensäkin 
luonnontuotteiden arvos-
tus kasvaa koko ajan. Tääl-
lä puhtaassa ympäristössä 
asuvana ja ilmaisista eduis-
ta nauttivana ei ehkä edes 
tajua, miten arvokasta tämä 
kaikki on. Luonnontuottei-
den parissa toimimalla ei 
ehkä pääse rikastumaan, 
mutta saa tehdä työtä, josta 
nauttii ja jolla on merkitystä!

Toivottavasti saamme 
hyvän sienisyksyn ja 
tapaamme retkillä!

Riitta Rontu, sieni- ja  
villiyrttineuvoja, yrittäjä
Syötteen sieni ja yrtti Ky

helppoa kokeilla pyöräilyä niin leppoisilla maastoteillä ja 
leveillä metsäpoluilla vaikka ikimetsän siimeksessä. Kuva 
Janne Autere.
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Lumiareena tarjoaa upeat puitteet 
erilaisille tapahtumille 

Syötteellä sijaitsevan Lu-
miAreenan avajaisia vie-
tettiin vuoden 2020 alussa. 
Pian sen jälkeen iski koro-
na, jonka aikana LumiAree-
na on elänyt osittain hiljais-
eloa. Epidemiankin aikana 
tiloja on pidetty soveltuvin 
osin auki viranomaisrajoi-
tuksia noudattaen. Nyt tu-
levaisuus näyttää kuitenkin 
valoisammalta parantuneen 
koronatilanteen myötä ja 
upea rakennus herää uu-
teen eloon. 

LumiAreena tarjoaa lois-
totilat monenlaiselle toimin-

nalle kaikkina vuodenaikoi-
na upeassa ympäristössä. 
Nyt kun juhlia sekä erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia 
on taas alettu innolla järjes-
tämään, on näiden ainutlaa-
tuisten ja moneen taipuvien 
tilojen tarjonta hyvä ottaa 
huomioon. 

Yrityksille ja  
yksityisille 
Yrityksille tilat tarjoavat 
huippupuitteet mm. eri-
laisille kokouksille, semi-
naareille, ja koulutustilai-

suuksille sekä messuille ja 
konserteille jopa 500 hen-
gelle. Ylätason monikäyt-
tösali on toimiva paikka 
vaihtuvalle pop-up -myy-
mälälle. Tiloissa voi järjes-
tää myös liikunta- ja val-
mennustapahtumia. Lisäksi 
LumiAreena on unohtuma-
ton paikka erilaisille perhe-
tapahtumille kuten häille, 
syntymäpäiville, valmistu-
jaisille ja lastenjuhlille. Yksi-
tyiset henkilöt voivat vuok-
rata tilaa myös lento- tai 
sulkapalloa, salibandya tai 
tennistä varten. Tilaisuuk-

siin tarvittavat majoitus- ja 
catering-palvelut järjesty-
vät Syötteen alueen korkea-
tasoisten yritysten kautta. 
Tiloissa on laadukas ääni- 
ja valotekniikka sekä hyvä 
akustiikka. Suurista ikku-
noista avautuu ainutlaatui-
set maisemat. 

LumiAreena  
rakennuksena 
LumiAreenan tiloissa toi-
mivat myös Pudasjärven 
turisti-info, Syötteen kes-
kusvaraamo palveluineen, 

lumiAreena on maailman ensimmäinen tämän tyyppiseen käyttötarkoitukseen rakennettu moderni hirsirakennus.

Rakennuksesta löytyy 1400 neliömetriä tilaa, josta suuri 
osa on muunneltavissa eri käyttötarkoituksien mukaan.

Ravintola Tovaglia ja kun-
to- ja vapaapainosali. Lu-
miareena on rakennettu 
painumattomasta hirrestä, 
joka rautavihtrillikäsittelyn 
vuoksi harmaantuu ladon-
väriseksi. Upea, kokonai-
suudessaan 1400 neliömet-
rin ekologinen rakennus on 
pelkistetty, maastosta nou-
seva kappale. Kyseessä on 
maailman ensimmäinen tä-

män tyyppiseen käyttö-
tarkoitukseen rakennettu 
moderni hirsirakennus. Lu-
miAreenan on suunnitel-
lut Lukkaroinen Arkkiteh-
dit Oy ja rakennuttaja toimi 
Rakennusliike Lapti Oy. Sen 
omistaa Pudasjärven kau-
punki. 

Anu Koivusaari, 
Pudasjärven kaupunki

SM-tason endurokilpailut ensimmäistä 
kertaa Iso-Syötteellä

Viikonloppuna 19.-20.6. 
Iso-Syöte Bike Parkissa kil-
pailtiin enduropyöräilyn 
Suomenmestaruussarjan 
osakilpailuissa. Iso-Syötteen 
pyöräreittejä suihki alas yli 
200 kuljettajaa, joiden jou-
kossa nähtiin Suomen eh-
dotonta parhaimmistoa. 
Kilpailijat kiittelivät Iso-
Syötteen olosuhteita, vaikka 
sää kilpailupäivänä oli satei-
nen. 

Kyösti soini kilpailun 
tuoksinnassa. 
Kuva teija soini.

Mikko Terentjeff on tyy-
tyväinen Iso-Syötteen en-
simmäisiin kansallisen ta-
son endurokilpailuihin: 

-Meidän Bike Parkin tii-
mi on paiskinut ahkerasti 
töitä koko alkukesän ja on-
nistunut kilpailu on paras 
palkinto, Terentjeff kertoo. 

Toki mielessä siintää 
myös juhannusaattona vi-
rallisesti alkava kausi. 

-Enduron kilpailukiertu-
etta järjestävä Sauli Hjerppe 
on tiimeineen ollut mukana 
ihan alusta asti rakentamas-
sa Iso-Syöte Bike Parkkia. 
He rakensivat meille muu-
taman radan lisää SM kil-
pailuja varten, ja nyt Bike 
Parkissa pääsee laskemaan 
yhteensä yhtätoista reittiä. 

Harjoituspäivänä kil-
pailijat pääsivät nautti-
maan auringosta ja läm-
möstä, mutta varsinaisena 
kilpailupäivänä tunturis-
sa oli sateista ja sumuista. 
Kilpailussa nähtiin kuiten-
kin vauhdikasta ajoa, hur-
jia hyppyjä ja kaiken kaik-
kiaan erittäin taidokasta 
pyöräilyä. Kilpailussa oli 
yhteensä 10 sarjaa, joista 
miesten sarjan voittajaksi 
ajoi Aki Färm, naisten sar-
jan voittajaksi Suvi Vacker 
ja alle 21-vuotiaiden sarjan 
voittajaksi Erik Väänänen. 
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Syötteen 
Matkailuyhdistys ry:n 
jäsenyys tilikaudella 

2021-2022  
Syötteen Matkailuyhdis-
tys on perustettu vuon-
na 2006 tekemään alueen 
matkailumarkkinointia 
ja edistämään alueen yh-
teistyötä. Yhdistys käyt-
tää vuosittain useita kym-
meniä tuhansia euroja 
kotimaan markkinoin-
tiin valtakunnallisissa 
kanavissa. Toiminta te-
kee Syötteen aluetta tun-
netuksi Suomessa. Yh-
distyksellä on kahdeksan 
hengen hallitus ja käytän-
nön toimia pyörittää toi-
minnanjohtaja. Matkailu-
toimijoille on valittavana 
viisi eri tasoa yhteistyöso-

pimuksessa. Tälle vuodel-
le otettiin käyttöön myös 
tukijäsenyys, joka mak-
saa 200 euroa ja tukijäse-
neksi voi liittyä niin yksi-
tyinen henkilö, yhdistys 
kuin yrityksetkin. Jos ha-
luat tehdä Syötettä yh-
dessä muiden toimijoiden 
kanssa tunnetummaksi ja 
rinnassasi sykkii Syöte sy-
dän, niin olet etsimämme 
tyyppi/taho. 

Jäsenyydestä tai tu-
kijäsenyydestä kiinnos-
tuneet, olettehan yhtey-
dessä Minna Hirvoseen 
040-560 0977 tai minna.
hirvonen@syote.fi.

Tunturimarket valmistautunut 
vilkkaaseen matkailukesään

Tunturimarket ja tunturi-
pub palvelevat matkailijoita 
Iso-Syötteellä yrittäjä Min-
na Puolakan komennossa 
jo kolmatta kesää. Marke-
tin puolella on matkailijoi-
den toiveita kuunneltu her-
källä korvalla ja tuotteita ja 
palveluja on lisätty valikoi-
maan sen mukaan, miten ti-
lat antavat periksi. Tuntu-
rimarket onkin todellinen 
palvelukeskus, päivittäis-
tavaroiden lisäksi kaupas-
ta löytyvät niin veikkauksen 
palvelut kuin postin nouto-
piste ja Ranuan apteekin ap-
teekkikaappi, jossa on jopa 
150 tuotteen valikoima, kau-
palle toimitetaan myös e-re-
septilääkkeet. Unohtamatta 
monipuolista matkamuisto-
jen valikoimaa sekä vaate-
tavaraa, joita monia koristaa 
Syötteen logot. 

Kaupan paistopiste loih-
tii joka aamu vastapaistet-
tua leipää ja pullaa, näitä voi 
nauttia myös kaupan omas-
sa kahviossa. Postikortit ja 
-merkit ovat luonnollisesti 
saatavilla, löytyypä kaupan 
seinästä postin kirjelaatik-
kokin. Kesäaikaan kaupaksi 
käyvät Syötteen alueen ka-
lastusluvat, talvella parem-
min latupassit. 

- Syötteen kesämatkailu 
on voimakkaassa kasvussa, 

tunturimarket palvelee joka päivä koko kesän ajan. tunturiPub on myös avoinna joka 
päivä juhannuksesta lähtien. 

toteaa kauppias Minna Puo-
lakka, lisääntyvä matkai-
lu luo myös lisää palveluja 
alueelle. 

- Palvelemme koko kesän 
joka päivä, tarkemmat auki-
olot ja muut ajankohtaiset 
asiat voi tarkistaa tunturi-
marketin nettisivuilta www.
tunturimarket.fi, toivottaa 

Minna matkailijat tervetul-
leiksi Syötteelle. 

Myös Tunturipub pal-
velee juhannuksesta lähti-
en joka päivä, arkisin alkaen 
lounasajasta ja viikonlop-
puisin yömyöhään.  Kylmää 
juomaa ja rentoa pubitun-
nelmaa on tarjolla jokaiseen 
makuun eturinteiden juu-

rella. Kesäksi on uudistettu 
ruokalista, toki listalta löy-
tyy edelleen pizzat ja bur-
gerit mutta on listalle tuotu 
muutamia uutuuksiakin. 

- 75-paikkainen terassi 
houkuttaa nauttimaan Syöt-
teen kesästä, uskoo ravinto-
lapäällikkö Perttu Puolak-
ka. AK

Pytky Cafe pytkycafe     

Pytky Oy 

 www.pytkycafe.fi

* Pytky cafe
* Tilausravintola  

Parttio Bistro
* Matkailu- ja  

elämyspalvelut
* Hyvinvointipalvelut
* Siivouspalvelut

Syötekyläntie 328, 93280 Syöte
045 272 4441

pytkyoy@gmail.com

Syötteen Matkailuyhdistys 
kehittää digitaalista markkinointia

Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin 
toukokuun lopulla Pytky 
Cafeessa. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Mika 
Pekkala Pikku-Syötteel-
tä, varalla Jussi Kemppai-
nen. Muut hallituksen jä-
senet ovat Juha Kuukasjärvi 
(Katariina Kuukasjärvi), 
Veinalotta Terentjeff (Jor-
ma Terentjeff), Mauno Sa-
rajärvi (Marko Rautio), Jan-
ne Määttä (Johanna Määttä), 

Tiina Saarela (Paula Palola), 
Mari Kälkäjä (Kirsi Hanhe-
la), Tomi Timonen (Anni-
Inkeri Törmänen). Toimin-
nanjohtajana toimii Minna 
Hirvonen. 

Toimintasuunnitelmas-
sa painotettiin digitaalisen 
markkinoinnin kehittämis-
tä. Kotimaan markkinoin-
nissa pääpaino on Syötteen 
alueen tunnetuksi tekemi-
nen valituilla päämarkkina-
alueilla, jotka ovat Oulun, 

Kainuun ja Savon seudut, 
koko Suomea unohtamatta. 
Panostetaan myös kokous- 
ja kongressipuolen markki-
nointiin, jotta Syötteen alu-
een kehittynyttä tarjontaa 
voidaan hyödyntää. Hyö-
dynnetään omaa vuoden 
loppuun kestävää digi-han-
ketta yhdessä Pudasjärven 
Kehitys Oy:n kanssa. Hank-
keen kautta on loppuvuo-
desta valmistumassa mm. 
uudistuneet nettisivut.

Kansainvälisillä markki-
noilla toimitaan yhteistyös-
sä muiden alueiden ja yri-
tysten kanssa. Keskitytään 
kansainväliseen matkan-
järjestäjäyhteistyöhön liit-
tyviin toimenpiteisiin, sekä 
yhteisiin markkinointikam-
panjoihin mm. Business Ou-
lun ja Naturpoliksen kans-
sa. HT

syötteen matkailuyhdistyksen kokous pidettiin Pytky Cafeessa. osallistujia oli myös etänä.

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

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

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa 
maa-ainekset rakentamiseen!

www.syote.fi



12 13nro 25PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021 PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021nro 258 Kesäinen Syöte 2021

Syötebussi Oulusta Syötteelle kesälauantaisin
Syötteen saavutettavuus 
paranee tulevana kesänä, 
kun Saaga Travel liiken-
nöi päiväretkibusseja Ou-
lusta Syötteelle kuutena 
lauantaina 3.7.-7.8. Syöte-
bussi-yhteys mahdollistaa 
päiväretkien tekemisen Ou-
lusta Syötteelle esimerkiksi 
patikoimaan, pyöräilemään, 
alamäkipyöräilemään tai 
marjastamaan. Syötebus-
silla pääsee tekemään päi-
väretken myös Rytivaaran 
reitille, jossa voi nähdä Ry-
tivaaran torpalla laidunta-
massa olevia lampaita. Yh-
teys mahdollistaa myös 
pidemmän koko viikon vii-
pymän Syötteellä. 

Syötebussin kyytiin pää-
see Limingasta, Kempelees-
tä ja Oulusta. Edestakaisen 
matkan hinta on netistä os-
tettuna aikuisilta 40 euroa 
ja 4–14-vuotiailta lapsilta 
20 euroa. Bussista ostettu-
na matkalippu on viisi eu-
roa kalliimpi. 

Syötebussi pysähtyy Iso-
Syötteen huipulla, Iso-Syöt-
teen ala-asemalla, Syötteen 
luontokeskuksella ja Pikku-

Syötteellä, minkä jälkeen se 
vie matkustajat Rytivaaran 
reitin aloituspisteelle. Päi-
vän aikana bussi tekee kier-
roksen alueen sisällä, mikä 
mahdollistaa siirtymisen eri 
kohteiden välillä päivän ai-
kana. 

Esimerkiksi luontonau-
tiskelija voi hyödyntää yh-
teyttä menemällä ensin 
Syötteen luontokeskukselle, 
jossa voi tutustua Syötteen 
luonnosta ja historiasta ker-
tovaan näyttelyyn, syödä 
lounaan, ja kiertää luonto-
keskuksen ympäri kulkevan 
lyhyen luontopolun. Sen jäl-
keen voi siirtyä bussilla Iso-
Syötteen tunturin huipulle, 
jossa voi kiertää huippupo-
lun ja nauttia Syötteen kan-
sallispuiston yli avautuvista 
komeista maisemista. Lo-
puksi voi nauttia kahvit pa-
noraamaravintolassa.

Pyöräilijöille Syöte tar-
joaa monipuoliset mahdol-
lisuudet. Valittavana on 
useita erilaisia pyöräreitte-
jä maastossa, sorateillä tai 
asfaltilla sekä alamäkipyö-
räilyä. Pyöriä voi vuokra-

saaga travel liikennöi päiväretkibusseja oulusta syöt-
teelle kuutena lauantaina 3.7.-7.8. 

Kyyti vetää syötteelle myös oulun lentokentältä.

ta kohteessa usealta eri toi-
mijalta. Mukaan voi ottaa 
myös oman pyörän viiden 
euron lisämaksusta. Pyörä-
paikat tulee varata edellise-
nä päivänä.

Myynnissä on myös pelk-
kä Syötteen alueen sisäinen 
siirtymä, joka palvelee yön 
yli vaelluksen tekijöitä. Asi-
akas voi esimerkiksi jättää 
autonsa Syötteen luontokes-
kukselle, siirtyä Rytivaaran 
reitin aloituspisteelle, ja pa-

tikoida sieltä omaan tahtiin 
takaisin luontokeskukselle.

Syötebussi on osa Saaga 
Travelin laajempaa kesän 
viikko-ohjelmaa, joka koos-
tuu päiväretkistä 10 eri Ou-
lun seudun matkailukoh-
teeseen.  

Aikataulu on nähtävis-
sä ja liput ovat ostettavissa 
Saaga Travelin matkakau-
passa https://saagatravel.
fi/tuote/syotebussi/. saa-
gatravel.fi/matkakauppa

Retkiä, vuokravälineitä sekä 
luonto- ja lintukuvausta Syötteellä

Taigavireen kesään kuuluvat 
monenlaiset retket Syötteen 
luonnossa – niin patikoiden, 
pyöräillen kuin meloenkin. 
Omatoimiretkeilijä vuokraa 
kätevästi välineet ja lintuku-
vauksesta kiinnostuneillekin 
on tarjolla ohjelmaa.

Syötteen luontokeskuk-
selta käsin toimivan Taiga-
vireen tarjonnassa on ke-
sällä useita hauskoja retkiä, 
jotka sopivat koko perheel-
le. Syötteen viikko-ohjelmas-
ta löytyy kesän aktiviteeteis-
ta fatbike-retki, rauhoittava 
Metsämieli-luontoretki, le-
tunpaistoretki sekä kaksikin 
eri melontaretkeä. Retket on 
mahdollista varata myös it-
selleen sopivalla aikataulul-
la, jos viikko-ohjelman ajat 
eivät sovi.

– Esimerkiksi yömelonta 
on varmasti monelle uusi ja 
mielenkiintoinen kokemus. 
Melontaretkemme tarjoavat 
matalan kynnyksen mahdol-
lisuuden tutustua melontaan 
myös aloittelijoille. Jos on 
halua oppia esimerkiksi ka-
jakkimelontaa, järjestämme 
tilauksesta myös melonta-
kursseja, kertoo yrittäjä Jan-
ne Autere.

Vuokravälineitä  
omille retkille
Taigavireen vuokraamossa 
on paljon erilaista melonta-
kalustoa, niin avokanootteja 
kuin kajakkejakin, joista osa 
sopii erityisen hyvin järvi-
melontaan ja osa puolestaan 

jokimelontaan esimerkiksi 
Pärjänjoelle. Taigavire myös 
kuljettaa melontakalustoa 
sopiviin paikkoihin, jotta ret-
kelle lähtö on mahdollisim-
man sujuvaa.

Melontakaluston lisäksi 
vuokraamo tarjoaa monen-
laisia fatbike-pyöriä Syöt-
teen reiteille. Fatbike- eli 
läskipyörä on oiva menope-
li maastoon, sillä sen leveät 
renkaat helpottavat esimer-
kiksi juurakkojen ylittämistä. 
Taigavireeltä löytyy ns. pe-
rusläskipyöriä kaikenkokoi-
sille, lapsista aikuisiin sekä 
myös sähköavusteisia läski-
pyöriä niille, jotka toivovat 
hieman kevyempää pyöräi-
lyretkeä tai haluavat pyöräil-
lä pidempää matkaa.

– Sähköavusteiset fatbi-
ket ovat olleet erittäin suosit-
tuja jo talvella ja buumi näyt-
tää edelleen jatkuvan. Pyörät 
kannattaa varata etukäteen 
Taigavireen verkkokaupas-
ta, että saa varmasti sopivan 
pyörän silloin kun toivoo, 
muistuttaa Autere.

Uutuutena luonto- ja 
lintukuvausta eri 
ympäristöissä
Tälle kesälle Taigavire on 
tuonut uutena palveluna 
Syötteelle myös mahdolli-
suuden kuvata lintuja niiden 
luonnollisessa elinympäris-
tössä. Kuvausretkiä voidaan 
järjestää eri vuorokauden ai-
koina esimerkiksi kauniille 
suolammelle, jossa on mah-

dollista tarkkailla ja kuvata 
vesilintuja ja kahlaajia. Ku-
vaustoimintaa on tarkoitus 
laajentaa tulevaisuudessa 
myös muihin luontoympä-
ristöihin.

– Syötteellä ja sen lähistöl-
lä on monia hienoja ja kan-
sallisestikin merkittäviä lin-
tualueita. Haluamme tuoda 
näitä mahdollisuuksia esille 
myös vastuullisen kuvaus-
matkailun näkökulmasta, 
Autere kertoo.

Taigavireen välinevuok-
raamo ja Kahvila Korppi 
Syötteen luontokeskuksella 
palvelevat koko kesän joka 
päivä, kesäkuussa kello 10–
16 ja heinäkuun alusta alka-
en 10–17.
Lisätiedot ja retki- ja väline-
varaukset: www.taigavire.fi

Pudasjärvi-lehti
Fatbike- eli läskipyörä on oiva menopeli maastoon, sillä sen leveät renkaat helpottavat 
esimerkiksi juurakkojen ylittämistä.

taigavireen melontaretket tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua melontaan myös aloittelijoille.
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Kesästä 2021 povataan kaik-
kien aikojen kotimaanmat-
kailukesää ja myös Syöt-
teelle odotetaan sekä uusia, 
että palaavia vieraita ympä-
ri maata. Alueen vetovoi-
matekijöihin kuuluvat si-
jainnin lisäksi upea luonto 
ja Syötteen kansallispuisto, 
maastopyöräreitit, Iso-Syöte 
Bike Park ja hyvät matkaili-
jan palvelut. Kide hotellissa 
odotetaan hyvän kevään jäl-
keen uudella innolla vilkas-
ta kesää. 

Kevät oli odotettua 
vilkkaampi
Kulunut kevät oli poikke-
uksellisen vilkas. Kotimaan 
matkailun ja lähiseutumat-
kailun kasvanut suosio nä-
kyi tasaisena asiakasvirtana 
KIDE Hotellin varauskalen-
terissa. Vasta reilu vuosi sit-
ten avattu KIDE Hotelli saa-
vutti maaliskuun lopussa 
kaikkien aikojen huippun-
sa rikkoessaan oman kuu-
kauden yöpymisennätyk-
sensä. Huhtikuussa mentiin 
vielä pääasiallisesti lasket-
telijoiden ja murtomaahiih-
täjien kanssa, kun touko-
kesäkuussa asiakaskunta 
vaihtui pyöräilijöihin. 

Tasaisista asiakasmää-
ristä huolimatta alueel-
la ei kuitenkaan ole joudut-
tu elämään tartuntapelossa. 

Asiakkailla on ollut mah-
dollisuus välttyä seuru-
een ulkopuolisilta ihmis-
kontakteilta itsenäisen 
sisäänkirjautumisen ja huo-
neistokäytävien omien ulos-
käyntien ansiosta. Lisäk-
si jokaisessa huoneessa on 
oma täysin varusteltu keit-
tiö, joten asiakkaat ovat voi-
neet halutessaan ruokailla 
turvallisesti oman seurueen-
sa kanssa.

KIDE Hotelli  
sopii ryhmille ja  
kokoustajille
Alueellisten kokoontumis-
rajoitus helpottuminen on 
näkynyt heti hotellin ryh-
mävarauksissa. Kide ho-
tellin 60 huonetta ja neljä 
lasikattoista sviittiä yhdis-
tettynä Ravintola Tovaglian 
ruokiin ja pienempiin koko-
ustiloihin, sekä Pudasjärven 
kaupungin Lumiareenaan 
ovat houkutteleva paketti 
yritys- ja yhdistysvieraille.

-Kokous- ja ryhmävara-
uksia ja -kyselyitä tulee nyt 
jatkuvasti. Suurin syy Iso-
Syötteen valikoitumiseen 
kokouspaikaksi tuntuu sel-
västi olevan ympäröivä 
luonto ja sen aktiviteetti-
mahdollisuudet, kertoo Ki-
de-hotellin myyntipäällikkö 
Juhani Ikonen.  

Kokouksiin yhdistetään 

Iso-Syötteelle odotetaan vilkasta kesää

Kotimaan matkailun ja lähiseutumatkailun kasvanut suosio on näkynyt tasaisena asiakasvirtana Kide hotellin varaus-
kalenterissa. luppoveden uimaranta on kesäisin hotellin lähellä.

usein pyöräilyä, kävelyret-
kiä tai muuta tekemistä. 

-Kide hotellin kapasi-
teetti ja helppo saavutet-

tavuus, sekä keskeinen si-
jainti alueella ovat meidän 
vahvuuksiamme. Täällä voi 
nauttia täysin rinnoin myös 

siitä paljon puhutusta ko-
tikaupunkilomailusta, Iko-
nen toivottaa myös paikalli-
set lämpimästi tervetulleiksi 

Kide-hotellin palveluiden 
pariin.

Veinalotta Terentjeff

Erinomainen vastaanotto tuotteistamisvalmennukseen 
Pudasjärvellä ja Syötteellä

Tuotteistamistalkoot jär-
jestettiin Pohjantähdessä ja 
Iso-Syötteen LumiAeenas-
sa 10. ja 11.6. hyvin aktiivis-
ten matkailuyritysten ja ky-
läyhdistysten porukoiden 
kanssa sekä lähivalmennuk-
sena, että videoyhteyden 
kautta. Koulutuksen suun-
nittelussa ja toteutuksessa 
olivat mukana myös Syöt-
teen Matkailuyhdistys sekä 
Iijoki-Sopimus. Osallistujil-
le maksuttomaan koulutuk-
seen kutsuttiin kaikki ha-
lukkaat kyläyhdistykset ja 
yritykset. Järjestäjänä ja ko-
koonkutsujana toimi Pudas-
järven Kehitys Oy ja päivien 
vetovastuusta vastasi Kari 

Turunen, Visit Finland Aka-
temian valmentaja KT Kout-
saaja Oy:stä.

Turusella on takana yli 
30 vuotta kansainvälises-
sä matkailussa tuotteis-
tajana, myyjänä, mark-
kinoijana ja palvelun 
toteuttajana, työnantajina 
useita suuria kansainväli-
siä yrityksiä. Paikallisten 
matkailu- ja palveluyrittäji-
en sekä kyläyhdistysten ve-
täjien muodostama ryhmä 
sai koulutuksesta todella 
paljon irti omaa kehittämis-
tä kannattavaa tuotetta var-
ten, kun löydettiin yhdessä 
paljon asiakkaita houkutte-
levia tuotteita ihan lähiym-

lumiareenassa oli hyvät koulutukseen sopivat tilat ja AtK välineet.

Kouluttaja Kari turunen, sopankeittäjä - hyvistä raaka-ai-
neista maittavaa keittoa!

päristöstä. 
Valmennuksen pohjalta 

on nyt varmempaa rakentaa 
myös alueen yhteismark-
kinointia, kun saadaan ky-
läyhdistykset ja pienemmät 
yritykset tekemään tuottei-
ta palvelemaan kokonai-

suutta. Järkevä ja kannatta-
va hinnoittelu antaa myös 
hyvän ja vankan pohjan ke-
hittämiseen, josta porukka 
sai paljon oppia. Hinnoit-
telun tavoitteena on pitää 
palveluiden hinnat sopiva-
na asiakkaiden kukkarolle 

ja samalla tuovan riittävästi 
tuloa yrityksille ja yhdistyk-
sille, jotta he jaksavat uskoa 
tulevaisuuteen.

Samaa yhteisöllisyyttä 
pystyttiin valmennuspäivis-
sä selkeästi nostamaan, kun 
pääsimme turvavälejä nou-

dattaen kohtaamaan pitkäs-
tä aikaa aidosti. Yhdessäolo 
vaikutti positiivisesti ilma-
piiriin koko porukalla!

Jukka Koutaniemi 
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www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913

* Matot
* Maalit
* Tapetit
* Kaakelit
* Valaisimet
* Huonekalut
* Listat ja paneelit, laminaatit ja vinyylit
* Keittiökalusteet
* Helkama kodinkoneet
* Pienrauta ja heloitukset
* Ruuvit ja mutterit kiloittain

Pytky Cafessa Syötteel-
lä valmistaudutaan kovaa 
vauhtia valon ja keskike-
sän juhlaan, juhannukseen. 
Perjantaina mennään nor-
mimeiningillä ja lauantaina 
on oikea ohjelmakattaus tie-
dossa: yhteislaulua Essi Tör-
mäsen säestämänä kello 13, 
lapsille ja lapsenmielisille 
kepparikisat 15 ja levytans-
sit alkaa 17 aikaan uudel-
la upealla tanssilavallam-
me. Kesäkeittiötä viritellään 
hampparikojuksi ja munkki-
kone laulaa tarvittaessa aa-
musta iltaan. Kesän uutuu-
tena otimme valikoimaan 
Pingviini irtojäätelöt.

Kempeleen kioskikahvi-
la on lähtenyt hyvin käyn-
tiin ja odotukset kesälomien 
kävijämäärille ovat toiveik-
kaat. Kahvila sijaitsee sopi-
vasti pyöräreitin varrella, 
joten poikkeaminen jätskil-
le on helppoa. Kempeleen 
kahvila on auki säävarauk-
sella joka päivä, Syötteen 
Pytky Cafe perjantaista sun-
nuntaihin. Näillä mennään 
tämä kesä ja tapahtumia jär-
jestetään pitkin kesää.

Pytky Cafen Naamanka-
järven alkukesästä kunnos-
tettu venevalkama on val-
mis ja paikkoja varanneet 
saavat ankkuroida veneensä 
kunnostetulle rannalle. Ve-
neenlaskupaikan yhteyteen 
on tehty lapsiystävällinen 
yleinen uimapaikka, joka on 
kaikkien käytettävissä. Tär-
keää on, että ranta pidetään 
yhteistoimin siistinä, roskat 
ja pullot tulee viedä lähties-
sään pois. Meiltä voi vuok-
rata sup-lautoja sekä perin-
teisen soutuveneen.

Koronan väistyttyä on 
niin ihana toteuttaa erilai-
sia palveluja ja aktiviteetteja 
alueen mökkiläisille, paikal-
lisille asukkaille sekä mat-
kailijoille. Kuitenkin niin, 
että yksi asia kerrallaan ja 
hyvin suunnitellen!

Hyvää kesää kaikille!

Mari Kälkäjä ja 
Kirsi Hanhela 

Pytky Cafessa vilkasta kesäohjelmaa

naamankajärven uimapaikka ja venevalkama alkavat olla valmiina. Venepaikkoja varan-
neet saavat pikapuolin veneensä kunnostetulle rannalle. 

Kahvila syötteellä on avoinna perjantaista sunnuntaihin kesällä.

Kioskikahvila Kempeleessä on lähtenyt hyvin käyntiin. 

Pytky Cafeessa on tarjolla palveluja ja aktiviteetteja alueen 
mökkiläisille, paikallisille asukkaille sekä matkailijoille.

Syötteen tapahtumat:
www.syote.fi/tapahtumakalenteri
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Elämysten Pikku-Syöte 
– kaikkina vuodenaikoina

Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syöte on monil-
le matkailijoille vielä melko 
tuntematon paikka. Pohjoi-
sen kaipuuseen Pikku-Syöte 
tarjoaa kuitenkin oivallisen 
ympäristön. Suomen eteläi-
sin tunturialue ja maantie-
teellisesti virallisesti vaara, 
siintää Oulusta katsottuna 
vain parin tunnin ajomatkan 
päässä. Kauempaakin kan-
nattaa tulla, sillä Syötteellä 
saa pysähtyä luonnon ja elä-
mysten ääreen ilman ruuh-
kia tai paineita. Jos tuntu-
rialueen henkeäsalpaavat 
maisemat, happirikas ilma ja 
ruuhkaton tienoo vetoavat, 
Pikku-Syöte on kokeilemisen 
arvoinen kohde.

Syötteen alue kansallis-
puistoineen tarjoaa ainut-
laatuiset puitteet kotimaan 
matkailulle, niin kesällä kuin 
talvellakin. Jo koskematto-
massa luonnossa liikkumi-
nen ja muistojen tallettami-
nen kameraan on elämys 
itsessään, mutta jännittävää 
tekemistä janoavallekin Pik-
ku-Syötteeltä löytyy vaikka 
ja mitä – kaikkina vuoden-
aikoina. Pikku-Syöte on eri-
tyisen hyvä kohde perheil-
le, lapsille ja nuorille, mutta 
kompaktien palveluiden an-
siosta se on myös suosittu ta-
pahtuma- ja kokouskeskus.

Valloita vaara  
pyörän satulalta tai 
patikoiden
Sopivan seesteinen ja luon-
nonkaunis Pikku-Syöte tar-
joaa talviaktiviteettien lisäk-
si mahdollisuuden nauttia 
omasta ajasta, retkistä ja mo-
nipuolisista ulkoilma-ak-
tiviteeteistä koko perheen 
voimin myös kesäisin ja syk-
syisin.

Sulan maan aikana Syöt-
teen luonto kannattaa kokea 
upeiden patikointireittien li-
säksi myös Fatbike -pyörän 
selästä. Hotellilta voi vuok-
rata pyörän, jonka leveil-
lä maastorenkailla kesyttää 
haastavammatkin maastorei-
tit. Pyöriä voi vuokrata muu-
taman tunnin mittaisille reis-
suille tai useamman päivän 
pyöräilyretkille. Patikoinnin 
saloihin puolestaan pääsee 
käsiksi omatoimireissun li-
säksi myös ammattitaitoisen 

ohjaajan opastuksella.
Hellepäivän helpotusta 

tuo pulahdus läheisellä Ko-
valammella. Tämä kirkas-
vetinen tunturijärvi on noin 
20 metriä syvä lampi, jonka 
loivasti syvenevä ranta so-
pii hyvin myös lapsiperheil-
le. Rannassa on myös laitu-
ri, jota pitkin pääsee helposti 
hieman syvemmälle.

Metsähallitus sai kesällä 
2020 valmiiksi uuden luon-
topolun Pikku-Syötteen hui-
pulle. Luontopolku päivitet-
tiin uusin selkein, keltaisin 
merkein ja pienin reittimuu-
toksin. Polku on noin kaksi 
kilometriä pitkä ja reitin var-
relta löytyy kaksi upeaa nä-
köalapaikkaa, kuten upea 
Kirkkokallion näköalapaik-
ka. Luontopolku on huippua 
kohden paikoittain hieman 
kivinen, mutta kuivalla ke-
lillä soveltuu myös perheen 
pienimmille.

Monipuolisia  
sisäaktiviteetteja ja 
leiritoimintaa
Huonon kelin sattuessa Pik-
ku-Syötteeltä löytyy teke-
mistä myös hotellin sisä-
tiloista. Tarjolla on muun 
muassa ohjattuja aktiviteet-
teja, kuten jousiammuntaa 
ja seinäkiipeilyä. Urheilusa-
lissa voi pelata pallopelejä ja 
toisinaan hyppiä myös tram-
poliinilla. Hotellista löytyy 
myös biljardipöytä, pingis-
pöytä sekä erilaisia tiloja mu-
kavaan oleiluun. Myös kun-
tosali on hotellin asukkaiden 
vapaassa käytössä ja hotel-
lin ravintolan välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevaan 
lasten leikkinurkkaukseen 
pääsee peuhaamaan milloin 
vain. 

Leirikoulujen, rippileiri-
en ja urheiluleirien lisäksi 
Pikku-Syötteellä järjestetään 
erilaisia leirejä myös lapsil-
le, nuorille ja perheille. Las-
ten kesälomiin ajoittuvat, 
suositut ja aktiiviset kesälei-
rimme 7- 13-vuotiaille lap-
sille ja nuorille ovat täynnä 
mukavaa tekemistä, kuten 
korikiipeilyä, jousiammun-
taa, erätaitoja luonnossa, fris-
beegolfia, seinäkiipeilyä sekä 
donitsilautan rakentamis-
ta. Lapset voivat ottaa leiril-
le mukaan vanhempansa tai 

sulan maan aikana syötteen luonto kannattaa kokea upei-
den patikointireittien lisäksi myös Fatbike -pyörän selästä.

hellepäivän helpotusta tuo pulahdus läheisellä Kovalam-
mella.

Pyöriä voi vuokrata muutaman tunnin mittaisille reissuille 
tai useamman päivän pyöräilyretkille.

metsähallitus sai kesällä 2020 valmiiksi uuden luontopolun Pikku-syötteen huipulle.

leirikoulujen, rippileirien ja urheiluleirien lisäksi Pikku-
syötteellä järjestetään erilaisia leirejä myös lapsille, nuo-
rille ja perheille.

Pikku-syöte aloitti keväällä 
2020 yhteistyön hävikkiruo-
kaa välittävän ResQ Clubin 
kanssa.

hotellin ravintola Puro tarjoaa hotellivieraille sekä lähialu-
een asukkaille ja matkailijoille konstailematonta, maukas-
ta ja ravitsevaa ruokaa.

tulla yksin, sillä ammattitai-
toiset ohjaajat ovat mukana 
koko leirin ajan huolehtimas-
sa lasten tarpeista. Kesän vii-
meinen kesäleiri järjestetään 
4.–6.8.2021. 

Pikku-Syöte on kompak-
teine palveluineen ja lämpi-
mine henkilökuntineen kuin 
koti vierailusi ajan. Lapsiper-
heille ja nuorisoporukoille 
on helpotus, miten jouhevas-
ti kaikki toimii. Höllää siis 
hetkeksi ja astu sisään Pikku-
Syötteen mutkattomaan ja 
riemukkaaseen maailmaan!

Maukasta kotiruokaa 
tai pizzaa mukaan 
ravintolasta Purosta 
– vaikka mökille!
Hotellin ravintola Puro tar-
joaa hotellivieraille sekä lä-
hialueen asukkaille ja mat-
kailijoille konstailematonta, 
maukasta ja ravitsevaa ruo-
kaa. Ravintolassa hyödyn-
netään aina kauden kasvik-
sia sekä mahdollisuuksien 
mukaan lähellä tuotettua li-
haa. Erikoisruokavaliot on 
myös otettu huomioon. Lou-
naalla ja päivällisellä tarjolla 
on myös raikas salaattipöy-
tä. Hintaan kuuluu lisäk-
si leivät, juomat sekä jälki-
ruoka. Pizzalistalta löytyy 
pizzaa moneen makuun ja 
tarjolla on aina myös kuu-
kauden erikoispizza.  Á la 
carten puolelta tarjonnasta 
löytyy puolestaan pohjoisen 
erikoisuuksia, kuten poron-
käristystä. 

”Moni ei tiedäkään, että 
meiltä voi ostaa ruokaa mu-
kaan. Ruokalistat löytyvät 
netistä ja kaikki ruoat ovat 

tilattavissa etukäteen hotel-
lin vastaanoton numerosta. 
Tämä on esimerkiksi mök-
keilijöille hyvä juttu, kun 
aina ei jaksa tehdä ruokaa 
itse. Meiltä saa maukasta ko-
tiruokaa mukaan järkevään 
hintaan, joten kyllähän sitä 
kannattaa kokeilla”, ravinto-
lapäällikkö Ilkka Tuominen 
vinkkaa.

Pikku-Syöte aloitti ke-
väällä 2020 yhteistyön hä-
vikkiruokaa välittävän ResQ 
Clubin kanssa. Lataamal-
la sovelluksen, voi palvelun 
kautta tilata ja noutaa yli-
jäämäruokaa edullisempaan 
hintaan.

- Tämä ResQ on 
kyllä tosi hyvä juttu. Ihmi-
set ovat alkaneet löytää pal-
velun ja olemme pystyneet 
minimoimaan hävikkian-
noksia. Lisäämme hävikki-

ruokaa myyntiin sovelluk-
seen yleensä iltapäivisin, 
Tuominen vinkkaa.

Ravintola Puro tarjoaa 
upean näköalan ja puitteet 
myös suurempienkin seu-
rueiden tarpeisiin. Ryhmä-
ruokailijoille voidaan myös 
räätälöidä ryhmän toiveita 
vastaava menu. Ravintolassa 
on A-oikeudet.

Teksti ja kuvat: 
Pikku Syöte

Lue lisää: pikkusyote.fi
Seuraa meitä somessa!
Facebook, Instagram ja

Youtube.
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Tunturihotelli Iso-Syöte on nyt valmis!
12 Kesäinen Syöte 2021

Kahden ja puolen vuoden 
jälleenrakennusurakka on 
nyt valmis. Tunturihotel-
li Iso-Syöte on viimeistä pii-
rua myöten valmis palvele-
maan asiakkaita.

Kolmikerroksisessa uu-
dessa hotellissa on lisää 
majoituskapasiteettia, uu-
sia elämyssviittejä, huikea 
maisemaravintola Hilltop, 
tunnelmallinen Arctic Spa 
-kylpylä, laadukas pyörä-
vuokraamo sekä uniikki ja 
vaikuttava Skywalk-näkö-
alatasanne. Tunturihotel-
li Iso-Syöte on yksi Suomen 
vaikuttavimmista nähtä-
vyyksistä.

Vuokraamo Rautiolla odotetaan vilkasta kesää
Vuokraamo Raution talvi 
oli vilkas Syötteellä ja siitä 
oli mukava lähteä rakenta-
maan yrityksen kesäseson-
kia. Siitä vaikuttaisi tulevan 
vilkas myös. Kalustoam-
me on lisätty mm. pyöriä on 
tullut lisää, joissa keskitym-
me edelleen leveärenkaisiin 
fat bikeihin sekä sähköllä 
että ilman. Uutuutena vuok-
raamosta löytyy laadukkaat 
SAIMAA sup laudat. 

Vuokraamomme jatkaa 
ns. Itsepalveluvuokraamo-
na TunturiMarketin ala-
kerrassa. Asiakkaat voivat 
vuokrata välineitä aamu-
varhaisesta iltamyöhään, 
josta on tullut myös hyvää 
palautetta. Yhteistyötä teh-
dään myös useiden alueel-
la toimivien muiden yritys-

ten kanssa ja on hyvä, kun 
yhteistyö pelaa erittäin hy-
vin. Vuokraamaan pääset 
tuotteitamme kotisivujem-
me kautta www.syoterent-
safaris.fi

Kalusteita  
mittatilaustyönä
Olemme pudasjärveläi-
nen kiintokalusteita mitta-
tilauksena valmistava yri-
tys. Syötteelle vapaa ajan 
asuntoihin olemme jo pit-
kään valmistaneet keittiöi-
tä ja muita kiintokalusteita. 
Tällä hetkelläkin on useam-
pi uudiskohde kalustettava-
na Syötteellä sekä kaluste-
saneerauksia vanhemmissa 
vapaa-ajan asunnoissa. 
Vahvuuksiamme on oma 
tuotantomme nykyaikaisilla 

koneilla. Hyvien koneiden 
ja ammattitaitoisen henki-
lökunnan ansiosta voimme 
vastata hyvin asiakkaiden 
yksilöllisiin kalustetoivei-
siin aina suunnittelusta to-
teutukseen. Paikallisena 
toimijana pystymme tar-
joamaan asiakkaillemme 
kalusteet myös kustan-
nustehokkaasti. Myös asen-
tajamme on meidän omaa 
henkilökuntaamme, joilta 
onnistuu haasteellisimmat-
kin asennukset. 

Asiakas saa meiltä koko 
kalusteprojektin. Mittaus, 
suunnittelu, valmistus ja 
asennus. Tällä hetkellä suo-
sittuja ovat tummat sävyt. 
Olen myös huomannut, että 
aidot luonnonmateriaalit 
kuten puu ja viiluovet ovat 

Vuokraamo Rautiolla kysyntä keskittyy leveärenkaisiin fat 
bikeihin sekä sähköllä että ilman. 

nostaneet suosiota. Liukuo-
vikaapistojen kysyntä on 
myös lisääntynyt. Nykyai-
kaisen loma-asunnon ka-
lustuksesta ei haluta tinkiä, 

koska halutaan, että kiinto-
kalusteet ovat osa toimivaa 
kokonaisuutta. Kalustamme 
asiakkaiden unelmia!

Uutuutena vuokraamos-
ta löytyvät laadukkaat sAi-
mAA sup laudat. 

Marko Rautio
Vuokraamo Rautio, Kaap-
pi- ja Levypalvelu Rautio

skywalk-tasanteella Katariina ja Juha. hotel iso-syote skywalk kulkee hotellin katolla.

Arctic spa kylpyläosasto.Aamupalaterassilla nauttii maukkaan aamupalan. Pyörävuokraamosta voit vuokrata maastopyörän.

täysin uudistunut hotelli iso-syöte.
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Kesäinen 
Syöte 2021

Syötteeltä
löytyy monipuolista

tekemistä 
koko perheelle!
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

JUHANNUSHERKUT M-TAVARATALOSTA

8-19
9-16

199
ras

990

695
kg

TO-PE 24.-25.6. MA-Ti 28.-29.6. KE-TO 30.6.-1.7. 

295
pkt

199
ras

249
ras

699
ras

ras

3 pkt

2 pkt

2 pkt

599
pkt

HK
Vilja-
porsaan
fiLEE-
PiHViT 
640 g

115
ras

Palvelemme:
to 8-19
pe 8-14

la-su suljettu

TO-PE 24.-25.6.Atria
gRiLLi-
SALAATiT
350 g

399
pkt

Atria
KANAN
PAiSTi-
LEiKE
600 g

Atria
KANAN
VARRAS
1 kg
hunaja

Porsaan
gRiLLiKyLKi
talon mausteella tai
gRiLLi-
KyLJyK-
SET

Tuore irto
NORJAN

LOHifiLEE

Snellman
TOSiMUREA 
KEiTTO-,  
PALVi- tai  
KORPUKiNKKU 200 g
Olvi
LiMSAT
0,95 l
sis. pantin

Atria
gRiLLi-
KASViKSET
500 g

Saludo
KAHVi
450 g

Tuore Niemitalon
LEiPä-
JUUSTO
500 g

Atria Kunnon arki
MiKRO-
ATERiAT
300 g

JAUHELiHA
SiKA-NAUTA
2 kg/talous

HK Viljaporsaan
LiHASUiKALE
400 g
marinoitu

HK
LAUANTAi-
MAKKARA
450 g

SOKERiMUNKKi
20 kpl/talous

Old El Paso
TORTiLLA
8 kpl/326 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELiHA
rasvaa max 10%

Valio
VOi 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/talous

Vaasan
iSOPAAHdOT
500-525 g

Magnum
JäTELö-
PUiKOT
88-110 g

289
pkt

100
plo

399
pkt

1000

695
kpl

169

695
kg

500

199
tanko

029
kpl

250

895
kg

249
pkt

179
pss

199
pkt

HK
KAbA-
NOSSi
gRiLLi-
MAKARA 
360-400 g

Valio Eila
gRiLLiJUUSTO
200 g

Valio ViOLA 
TUORE-
JUUSTOT
200 g

PERSiKKA
1 kg
rasia

Atria Possun ohut
KASSLER-
PiHVi
1 kg
marinoiu

100
pkt

Atria
ATRiLLi
gRiLLi-
MAKARA
400 g

PäiVäN
HiNTAAN!

kpl

Espanjan
VESi-
MELONi
kokonainen100

kg 100
kpl

Kotimainen
KiRSiKKA-
TOMAATTi
250 g

MEiLTä MyöS KOTiMAiSTA 

TUORETTA KiRJOLOHTA 

SEKä NORJAN LOHTA

KOKONAiSENA yMS.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

8-19
9-16

2590 2990 2490

1990 890 1150

2690 4750 5990

990 890 890

9900 8950 4290

1295

2595

2490

28900 7990 3250

1490

2995

120

2990 12900 795

695

1790

1395

390 995

9900

2190

1590

1190

5954495

Alkaen

1295

1890 690

990

TEKSTIILIOSASTOLTA

VAPAA-AIKAAN

VENEILYYN

995,-

1395,-

729,-

699,-

899,-

179,-

199,-

ERÄ! Lalizas
PELASTUS-
LIIVIT

2990
kpl

www.mTAVARATALO.cOm - TUOTTEET/PALVELUT 
- VAPAA-AIKA - VENEET jA VENEILYTARVIKKEET

Seakign
SOUTUVENE 450

Seakign
TASAPERÄVENE 
410

Seakign
ISO KANOOTTI

Päijän VENEET

Seakign 2,6hP 
PERÄmOOTTORI

Seakign 5hP 
PERÄmOOTTORI

Lake pro SÄhKö- 
PERÄmOOTTORI
työntövuoma 40 LBS

Lake pro SÄhKö- 
PERÄmOOTTORI
työntövuoma 50 LBS

Airam cool 25 Eco
KYLmÄLAUKKU
12/230v

9990

Disney 
hIhATON 
mEKKO
puuvilla, elastaani
Koot: 74-122 cm

Asti 
mEKKO
lyhythiha
90% puuvilla
10% elastaani
Koot: 80-116 cm

Disney
hIhATON 
mEKKO
100% puuvilla
Koot: 104-314 cm

Top Model 
hIhATON 
mEKKO
95% puuvilla
5% elastaani
Koot: 128-152 cm

Marine 
T-PAITA
100% puuvilla
Koot: 122-164 cm

Code 
ShORTSIT
65 % puuvilla
35% polyesteri
Koot: 130-160 cm

Pramour 
NAISTEN
PAITA
95% polyesteri
5% elastaani
Koot: S-L

Brandtex 
NAISTEN
PAITA
100% polyesteri
Koot: 38-50

Cotonel 
NAISTEN
hAALARI
92% viskoosi
8% elastaani
Koot: S-XL

mARINE
LIPPIS

fROzEN
LIPPIS

SPIdERmAN
LIPPIS

LAPSILLE LIPPIKSIÄ:

Mustang
hIILISAVUSTIN 
PISPALA

Mustang
LOImUTUS-
LAITE

KELLUNTA-
LAUTTA

PALIKKAPELI
verkkopussissa

mAKUUALUSTA
itsestään täyttyvä 

AVOKELASETT
Mustang
KAASUgRILLI

Mustang
SÄhKöSAVUSTIN
2-kerros

UImAPATjA
Sisilian saari

ALLAShAAVI

mAKUUPUSSI 
hI-TEc
225x71 cm

mATO-
ONKISETTI
2 kpl

Mecano Mustang
hIILIgRILLI

Prego
SÄhKögRILLI
2000W

TIKKATAULU 
+ 6 TIKKAA 
pinkki

mAKUU-
ALUSTAT

Lasten
mAKUUPUSSI

dIgITAALI-
VAAKA
40 kg

Mustang
gRILLI-
bRIgETTI
2 kg

Grillisti
gRILLIhIILI
15 l

KANOOTTI- 
KEINU

SULKAPALLO-
SETTI
2 mailaa + 3 palloa

Camp Outdoor
KUPOLITELTTA

Apaja
KALAhAAVI

Grillisti
gRILLIhIILI
30 l

Muurikka
PANNU
38 cm

UImA-ALLAS
yksisarvinen

fLAmINgO
UImAPATjA

dIAbLO 

SImbA 
VESIPYSSY 
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Uudet valtuutetut seurasivat kokousta

Nykyisen kaupunginvaltuuston viimeinen kokous 
venähti viiden tunnin mittaiseksi

Pudasjärven kaupungin-
valtuuston tämän valtuus-
tokauden viimeiseen ko-
koukseen 17.6. oli kutsuttu 
mukaan kesäkuun kunta-
vaaleissa valitut uudet val-
tuutetut, jotka kukitettiin 
ennen kokouksen alkamis-
ta. Kukitus tapahtui äänien 
vertailuluvun mukaisessa 
järjestyksessä. Ensimmäi-

senä sai ruusun nuori val-
tuutettu ja ääniharava Olga 
Oinas-Panuma, jolle luet-
tiin hyväksi kaikki Keskus-
tan äänet. Toisena kukan sai 
Mirka Väyrynen Perussuo-
malaisten ja Kristillisdemo-
kraattien toiseksi suurim-
malla vertailuluvulla. Iän 
puolesta varttunein oli Va-
semmistoliiton 82-vuotias 

Erkki Honkanen, joka va-
littiin ensimmäisen kerran 
valtuustoon vuonna 1972 
ja on ollut siitä lähtien yh-
täjaksoisesti valtuutettuna, 
paitsi viime kaudella, jolloin 
Honkanen jäi varavaltuu-
tetuksi yhden äänen puut-
tuessa. Nuorimpana uute-
na valtuutettuna kukitettiin 
Keskustan 21-vuotias Hen-

na Tolonen. Näin ikäeroksi 
Honkasen ja Tolosen välillä 
muodostuu 61 vuotta. 

Kukituksen jälkeen otet-
tiin vielä yhteiskuva elo-
kuun alussa uuden val-
tuustokauden aloittavista 
valtuutetuista.

Valtuuston kokous ve-
nähti noin viiden tunnin 
mittaiseksi. Päätettävinä 

asioina oli kaupungin käyt-
tösuunnitelman toteutumi-
nen vuonna 2020, henkilös-
töraportti vuodelta 2020, 
Lasten ja Nuorten hyvin-
vointisuunnitelma, uuden 
päivitetyn kuntastrategi-
an hyväksyminen, arvioin-
tikertomus vuodelta 2020, 
vuoden 2020 tilinpäätöksen 
hyväksyminen ja vielä vii-

meiseksi valtuustokauden 
2017-2021 työskentelyn ar-
viointi. Päätöksistä juttua 
ensi viikon Pudasjärvi-leh-
dessä.

Kaikille nykyisille val-
tuutetuille kaupunki ojensi 
läksiäislahjat, jonka jälkeen 
oli vielä yhteinen ruokailu. 

Heimo Turunen

iältään parhaimmin kunnostautunut 82-vuotias erkki honkanen valittiin ensimmäisen 
kerran valtuustoon vuonna 1972. 

nuorin 21-vuotias Keskustan valtuutettu henna tolonen sai ruusun hallintojohtaja sei-
ja turpeiselta. 

Kaupunginvaltuutetut 1.8.21-31.5.2025 yhteisessä kuvassa.

Pohjantähti Games -kisat juhannuksen alla
Pudasjärven Suojalinnalla 
kisataan 37. kerran Pohjan-
tähti Games -kisat juhan-
nusaatonaattona torstaina 
24.6. Pudasjärven Urhei-
lijoiden järjestämät kisat 
ovat samalla Pohjois-Poh-
janmaan KalevaMedian GP 
-sarjan osakilpailu.

Naisten pikamatkoille 
on niin runsaasti ilmoittau-
tuneita, että kisa juostaan 
kolmena eränä. Nopeim-
mat ovat A-erässä. on pai-
kalla Pohjois- Suomen par-

haimmisto. Kovin aika 
11,88 on Veitsiluodon kisa-
veikkojen Elisabet Salme-
lalla. Miesten 100 metrillä 
on tiedossa tasainen kisa. 
Mukana on mm. Oulusta 
Samuel Purolan kaksoisve-
li Eeli Purola, jolla on 10,95 
aika. 

Naisten ja miesten 200 
metrille on myös ilmoittau-
tunut runsaasti osallistujia, 
joista osa on juossut alkuil-
lasta 100 metriäkin. 

Naisten 5000 metrille on 

ilmoittautunut 16 juoksi-
jaa, joista peräti 11 juoksijaa 
edustaa Pudasjärven Ur-
heilijoita. Ryhmällä oli me-
nestystä myös SM-maasto-
juoksukisassa. Mukana on 
muun muassa Mari Laak-
konen, joka muutama vuo-
si sitten juoksi hyviä aikoja. 
Krista Lindholm on kah-
deksan juoksijan joukossa 
yhdessä Henna Vanhasen 
kanssa. Etukäteen parhaan 
ajan omaava Johanna Pei-
ponen on mukana Rovanie-

meltä. Viime vuoden kisan 
voittaja Annemari Kiekara 
ei voi nyt osallistua jalka-
vaivojen vuoksi, mutta täh-
tää Kalevan kisojen pitkille 
matkoille, jotka kummat-
kin hän voitti viime vuon-
na. 

Pyörätuolikelaukses-
sa kisaa Pudasjärven Ur-
heilijoiden Sini Paukkeri, 
joka sai tänä keväänä val-
kolakin. Paukkeri on ollut 
kolme viikkoa harjoittele-
massa Sveitsissä. Tavoittee-

na hänellä on vuoden 2024 
olympiakisoihin pääsemi-
nen. 

Naisten kuulassa ja kie-
kossa kisaavat Saalismaan 
sisarukset Annukka ja 
Anette. Annukalla on kuu-
lassa tavoitteena 14.25, joka 
on nuorten MM-kisaraja. 

Miesten keihäässä Poh-
jantähti games kisojen va-
kiokävijä Jani Kiiskilä 
(78,41) aloittaa kisakauden. 
Hänellä on edelleen tavoit-
teena 80 metrin rajan ylit-

täminen. Miesten 800 met-
rillä kisakauden pääsee 
aloittamaan Oulussa neljät-
tä vuotta lääkäriksi opiske-
leva Mikko Rahkola. 

– Tuleeko uusia ennä-
tyksiä Pudasjärvellä – kaik-
ki kannustamaan, kehottaa 
kisojen alkuajoista johtaja-
na toiminut Heino Ruus-
kanen.

Palvelevasta kioskista 
saa lettukahveja, grillistä 
makkaraa, juotavaa ja jää-
telöä sekä karkkeja. HT
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Onnistunut Eläkeliiton ulkoilupäivä Koskenhovilla

Kauan odotettu tapaami-
nen eläkeläisten kesken on-
nistui mainiosti Eläkelii-
ton ulkoilupäivänä tiistaina 
8.6. Koskenhovin kesäisessä 
maisemassa. Jo varhain aa-
mulla aurinko paistoi ja oli 
tiedossa mitä kaunein ke-
säinen sää. Talkoolaiset oli-

vat jo odottamassa tulijoita 
kymmenen jälkeen. Yhdis-
tyksen reippaat pojat olivat 
jo tuolloin pystyttäneet tel-
tan makkaran paistoa var-
ten ja grilli makkaroineen 
seisoi paikoillaan. Kahvin-
keittimet ja pullat, jotka oli-
vat kotikokki Ullan tekemiä 

tanssiaskeleet muistuivat 
heti mieleen, vaikka oli ollut 
pitkä koronatauko.

Sain mahtavilta liikunnalli-
silta Pekkaloilta kutsun saa-
pua Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen järjestämään 
ulkoilupäivään tiistaina 8.6. 
Koskenhoville. Heti paikal-
le päästyäni koin vahvasti, 
että olin tullut todella elin-
voimaisten ja positiivisten 
ihmisten joukkoon. Toimit-
sijat ja yhdistyksen puheen-
johtaja Heleena Talala valis-
tivat tulokasta tilaisuuden 
juonen kulusta pyytäen kah-
vi- ja muun tarjoilun äärelle. 

Kesänmakuista toimintailoa ensikertalaisella

ja hyviä, odottivat ulko-
pöydällä ahkeran näisvä-
en touhutessa kahvipöydän 
valmisteluissa. Ja samal-
la tytöillä mietittynä olivat 
jo päivän kilpailutapahtu-
maa varten laaditut lappu-
set. Kenttä oli mitä parhain 
toteuttaa eri kilpailuja. Au-

rinkoisella istumapaikal-
la kävi vilkas keskustelu ja 
saimme toteuttaa kauan kai-
vattua uutisvaihtoa elämän 
eri tilanteista. Paikalla oli 
jopa 45 jäsentämme. Mak-
karaa oli riittävästi ja kah-
via tarjottiin koko päivän 
ajan. Kööri lauloi haitarimu-
siikin säestyksellä ja koko 
yleisö liittyi mukaan. Taas 
kerran saimme kuulla kau-

toiseksi sijoittui joukkue ”Vattu”, sirkka, Valma ja maire. Pallon heittoa maitotonkkaan.

leksa ja Väinö soittivat hanurimusiikkia. oikealla grillimakkaroiden paistajat. nopparastien etsintää. 

tikanheittoakin harjoiteltiin.

niin luonnon ympäröimä-
nä mahtavaa hanurimusiik-
kia, josta kiitämme Väinöä ja 
Leksaa. Päivän kohokohtiin 
kuului myös kilpailuakin. 
Liikuntaa kun totesimme 
viime aikoina olleen vähäi-
sesti, niin kaikki pääsi liik-
kumaan, jopa kilpailuhen-
gessä ja näin saatiin kolmen 
hengen joukkueet kokoon. 
Alkuun tehtävät vaikuttivat 

täysin uusilta, mutta Kyllik-
ki, Kirsti ja Sirkka olivat te-
räviä opastajia ja niin kaikki 
sai kiinni punaisesta langas-
ta. Joukkueet sai nimetä ryh-
mänsä. Ensimmäisenä voit-
tajaksi suoriutui joukkue 
”Tanko42”, Maija, Tuula, 
Pirkko ja Sointu. Toisena 
joukkueena ”Vattu”, Valma, 
Maire ja Sirkka. Ja kolman-
tena ”Pölijät”, Eine, Rauni 
ja Eija. Laulujen ja kisailujen 
myötä kaikki saivat osallis-
tua päivän yhteisiin juttui-
hin. Mukana olijat kiitteli-
vät järjestäjiä kaikin puolin 
onnistuneesta päivästä. Ja 
minä haluan kiittää Kosken-
hovin miljöössä olostamme 
Nuorisoseuraa taas kerran 
hyvästä yhteistyöstä kaikki-
en yhteiseksi hyväksi.   

Heleena Talala,  
kuvat Kyllikki Tolkkinen

Kahvittelun ja alkuseuruste-
lun jälkeen kajautettiin ko-
meat yhteislaulut kilpaa lä-
heisen Iijoen virran kohinan 
kanssa. Löytyipä erään lau-
lun sanoituksesta yhtäläi-
syys Alatalon pariskunnan 
elämäntaipaleen alkuaske-
liin. Ulkoilupäivään kuu-
luvat tietenkin piristävät 
liikunnalliset ja hoksotti-
miakin vaativat leikkimieli-
set kilpailut ja tehtävät. Ki-
sailuihin osallistuminen oli 
vapaaehtoista, joten jokai-
nen, joka ei syystä tai toi-
sesta pystynyt tai halunnut 
liikahdella toisten muka-
na sai istua ihan rauhassa ja 

nauttia katsomosta muiden 
menoa ja meininkiä. Nop-
pa-tehtävä-kilpailulla aloi-
tettiin pienissä ryhmissä. 
Järjestäjät olivat nähneet oi-
keasti vaivaa suunnitelles-
saan neljänkymmenen teh-
tävän kokonaisuuden, joka 
oli vaativuudeltaan kympin 
luokkaa. Tämän kisan voit-
ti Torni-joukkue, jossa sain 
olla mukana.

Koronarajoitusten takia 
tanssiliikuntakin on ollut 
pannassa tovin aikaa. Ul-
koilupäivää tahditti oivalla 
musisoinnillaan hyvät soit-
tajat, joten täytyihän meidän 
rokotettujen Kaarlo Illikai-

sen ja minun käynnistää 
perinteinen kesätanssimi-
nen valssin tahdissa. Eivät 
olleet askeleet kummalta-
kaan unohtuneet tanssi-
tauon aikana. Kaunis au-
rinkoinen kesäsää, mieltä 
kohottava yhdessä teke-
minen ja kuulumisten no-
kitusten vaihtaminen sekä 
tomerien yhdistyksen toi-
mihenkilöiden vaivannä-
kö toisten ihmisten ilah-
duttamiseksi vaatii ja on 
ansainnut suuret riemuk-
kaat kiitokset. 

Sointu Veivo

Oulunkaaren kuntien koro-
natilanne on pitkään ollut 
rauhallinen eikä uusia tar-
tuntoja ole todettu. Myös 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
ja Länsi-Pohjan alueiden ta-
sainen tilanne jatkuu. Uusia 
tartuntoja todetaan molem-
missa sairaanhoitopiireissä 
edelleen rauhalliseen tahtiin, 
mutta varsinkin Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirissä tar-
tunnat ovat lievästi nousseet 

aktiivisen rajatestauksen ta-
kia. Rauhallisen tilanteen 
takia koronaan liittyviä ra-
joituksia ja ohjeistuksia on 
voitu purkaa tasaisesti mo-
lemmissa sairaanhoitopii-
reissä. 

”On todella hienoa, että 
tilanne on rauhoittumaan 
päin ja suosituksia ja rajoi-
tuksia voidaan asteittain 
purkaa. Siitä suuret kiitok-
set alueemme kuntalaisil-

le. Vaikka tilanne on hyvä, 
meillä on jonkin verran huol-
ta tilanteen pysymisestä va-
kaana. Erityisesti lisääntynyt 
rajaliikenne Länsi-Pohjas-
sa sekä tulevat kesätapahtu-
mat ja kokoontumiset aihe-
uttavat kysymysmerkkejä. 
Toivommekin kovasti, että 
vastuullinen toiminta jat-
kuisi läpi kesän kaikenlaisis-
sa tapaamisissa”, sanoo Ou-
lunkaaren ylilääkäri Tuula 

Saukkonen. 
Pohjois-Pohjanmaalla ra-

joituksia on tällä viikolla ke-
vennetty maskisuositusten 
osalta, ja muiden voimassa 
olemassa olevien suositus-
ten tilannetta tarkastellaan 
tarvittaessa. Maskia ei enää 
ole välttämätöntä käyttää 
esimerkiksi julkisissa sisäti-
loissa kuten kaupoissa, mut-
ta niitä suositellaan käyttöön 
joukkoliikenteessä, korona-

virustestiin hakeutuessa 
sekä riskialueelta Suomeen 
saapuessa. Lisäksi maskia 
on hyvä käyttää tilanteissa, 
joissa lähikontakteja ei voida 
välttää. Tilaisuuksien järjes-
tämiseen liittyviä rajoituksia 
ei ole enää erikseen voimas-
sa.

Myös Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirissä on voitu 
jälleen purkaa suosituksia 
hyvästä epidemiatilanteesta 

johtuen: kokoontumisiin liit-
tyvät suositukset poistuvat 
21.6. alkaen. Siihen saakka 
voimassa on suositus, jonka 
mukaan sisätiloissa voi ko-
koontua enintään 50 henkeä 
ja ulkotiloissa 100 henkilöä. 
Muut suositukset ovat edel-
leen voimassa ja niitä tarkas-
tellaan jälleen ensi viikolla. 

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren koronatilanne rauhallinen – vastuullista kesää toivotaan
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Hirsikampuksen apulaisrehtoriksi 
Simo Silander 

Entisten oppilaiden kolmas kokoontuminen

Pärjänsuo – tuo rakas synnyinseutu 
"Jo joutui armas aika, ja 
suvi suloinen". Tämä ra-
kastettu suvivirsi on lau-
lettu kouluissa, lapset ja 
nuoret ovat päässeet an-
saituille kesälomille. Näin 
mekin aikoinaan lauloim-
me suvivirren Suvannon, 
Latvan- ja Pärjänsuon kou-
luissa. Päättäjäisjuhlaa var-
ten oli ohjelmaa runsaas-
ti, joita opettajien johdolla 
oli harjoiteltu. Uudet juh-
lavaatteet oli puettu ylle ja 
hiukset kammattu, tytöil-
lä rusetti hiuksilla keikku-
en. Pojilla, ainakin vähän 
isoimmilla taisi olla vähän 
suavea, jotta hiukset pysyi-
vät otsalta laineella. Ja näin 
oltiin valmiit, olihan kysy-
myksessä suuret tapahtu-
mat, koulujen kevätjuhlat 

kylillä. Kyllähän jännitys 
oli kova, kun näitä ohjel-
mia sitten esitettiin täpö-
täysille kouluille, sillä ylei-
nen tapa oli silloin, että 
kaikki kynnelle kykenevät 
vanhemmat olivat juhlissa 
mukana. Nykypäivän las-
ten- ja nuorten kesälomat 
ovat hyvin erilaiset, mitä se 
meidän aikana yli 50 vuot-
ta sitten oli. Kesälomamme 
kului suurelta osin kotitöi-
tä tehden. Lomamatkoja ei 
juurikaan tehty, mitä pie-
nelle sukulaisvierailulle oli 
joskus aikaa ja mahdolli-
suus. 

Tapaaminen  
heinäkuussa 
Meitä on jälleen ollut kool-

la pieni- mutta toimiva ja 
innokas porukka järjes-
tämässä Suvannon, Lat-
van- ja Pärjänsuon entis-
ten oppilaiden kolmatta 
tapaamiskertaa lauantai-
na 17.7. Pärjänsuon hir-
vihallille. Valmista alkaa 
olla järjestelyjen suhteen. 
Minä osallistun järjestelyi-
hin täällä Salossa ja toiset 
Pudasjärvellä. Se tämä ny-
kytekniikka mahdollistaa 
kaikenlaista. Kokkipojat 
varmaan hioo jo veitsiään, 
jotta saamme jälleen naut-
tia maukkaan aterian, ja 
kotona leivotut pullakahvit 
päälle. Suopunki orkesteri 
on lupautunut jälleen mei-
tä viihdyttämään. Ehkäpä 
Heikkikin yllättää meidät 
omalla ohjelmistollaan.

Pärjänsuon uuden koulun seitsemäsluokka vuonna 1960. opettajana matti t. ilkka.

Sitovat ilmoittautumiset 
viimeistään 8.7. mennessä: 

050 308 0898, kaarina.loh-
vansuubremer@gmail.com

Kaarina 
Lohvansuu-Bremer

Jakkukylän koulunjohtaja 
simo silander valittiin hir-
sikampuksen apulaisrehto-
riksi.

Kaupunginhallitus kokoon-
tui poikkeuksellisesti tiistain 
asemasta keskiviikkona 23.6. 
Kaupunginjohtajalla oli mi-
nisteriössä käynti tiistaina, 
joten kokous siirtyi päivällä. 
Tämä juttu on tehty esityslis-
tan perusteella, joten jos pää-
tökset muuttuvat esitykses-
tä, ne kerrotaan ensi viikon 
lehdessä.

Hirsikampuksen apu-
laisrehtorin toistaiseksi täy-
tettävään virkaan valittiin 
haastattelun ja kokonaisar-
vioinnin perusteella soveltu-
vimpana KM Simo Silander 
Iistä. Hän on toiminut Jakku-
kylän koulunjohtajana kol-
me vuotta. Sitä ennen hän 
oli luokanopettajana ja reh-
torina muutaman vuoden 
Iin kunnassa. Silander ker-
toi olevan mielenkiintoista 
tarttua uuteen työtehtävään 
Hirsikampuksella. Varal-
le valittiin KM Virve Heik-
kilä Ylikiimingistä. Hän toi-
mii vs. rehtorina Raahessa, 
vakiovirka on lehtorina Yli-
kiimingissä. Viran täytössä 
noudatetaan kuuden kuu-
kauden koeaikaa.

Koululaisten aamu- 
ja iltapäivätoiminta
Pudasjärven kaupungin 
koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnan toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin. 
Koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnalla tarkoite-

taan perusopetuslain mu-
kaista perusopetuksen 
oppilaille ohjattua toimin-
taa, jota opetuksen järjestäjä 
voi toteuttaa. Opetushallitus 
päättää aamu- ja iltapäivä-
toiminnan tavoitteista ja kes-
keisistä sisällöistä antamalla 
toimintaa varten perusteet. 
Lähtökohtana on turvallisen 
kasvuympäristön tarjoami-
nen lapselle ennen ja jälkeen 
koulupäivän. Maksuja tar-
kistettiin. Korotetut maksut 
ovat perusopetuslaissa mää-
riteltyjen maksimimaksu-
jen mukaisia, jotka ovat 760 
tunnin osalta 160 euroa 570 
ja tunnin osalta 120 euroa. 
Maksuun on edelleen mah-
dollisuus anoa vapautusta, 
mikäli perhe saa toimeentu-
lotuen perusosaa tai perheen 
taloudellinen tai sosiaalinen 
tilanne sitä edellyttää. 

Hankintaohje
Kesäkuun alun kokouksessa 
esitelty kaupungin hankinta-
ohje on valmistunut ja se hy-
väksyttiin. 

Hankintoja ja  
urakoita
Lojer Oy toimittaa potilas-
vuoteet ja -pöydät Hyvän 
olon keskukseen Potilasvuo-
teiden ja -pöytien hankinta 
oli kilpailutettu kansallisen 
kynnysarvon ylittävänä han-
kintana, jonka yhteishinnak-
si muodostui 74 780 euroa. 

Kaupungin teknisen ja 
ympäristötoiminnan tehtä-
väalue on kilpailuttanut Pu-
dasjärven keskustaajaman 
tienrakennuskohteet avoi-
mena kansallisena hankinta-
na. Hallitus valitsi Kone-Sa-
rajärvi Oy:n keskustaajaman 
tienrakennuskohteiden ura-
koitsijaksi hintaan 374 996 
euroa.

Talousarvio 2022
Kaupunginhallitus on käy-
nyt linjakeskustelun talous-
arvio 2022 ja taloussuunnitel-
man 2023-2024 valmistelun 
pohjaksi. Talousarvion raa-
min lähtökohtana on arvio 
tulorahoituksen kehittymi-
sestä, kuluvan vuoden ta-
lousarvio ja arvioitu toteuma 
sekä strategiset linjaukset ja 
toiminnalliset tavoitteet. Li-
säksi täytyy huomioida ta-
louden sopeutusohjelman 
säästötavoitteet. Hallitus hy-
väksyi talousarvion 2022 ja 
taloussuunnitelman 2023-
2024 raamin jakamisen toi-
minta-alueille sekä talousar-
vion ja taloussuunnitelman 
laadintaohjeet.

Uuden valtuuston 
asioita
Uudelle valtuustolle esi-
tettiin, että valitaan vaali-
lautakuntaan valtuutetuis-
ta kolme jäsentä sekä heille 
henkilökohtaiset varajäsenet 
toimikaudeksi 2021-2025 

Vieska maraton juostiin lau-
antaina 19.6. Pudasjärve-
läinen, Oulunsuun Heiton 
väreissä  juokseva, Taisto 

Puurunen sijoittui sarjassa 
60 tavoiteajallaan 3.30.00 toi-
seksi.

Puuruselle hopeaa 
maratonilla

Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä linjasi 16.6., 
että kaupungin käytös-
sä olevissa julkisissa sisäti-
loissa maskin käyttö ei ole 
enää välttämätöntä. Maskia 

on kuitenkin hyvä edelleen 
käyttää sellaisissa tilanteis-
sa, joissa ei voida välttää lä-
hikontaktia muihin.

Maskeja suositellaan 
edelleen käytettävän jouk-

koliikenteessä. Myös so-
siaali- ja terveydenhuol-
lon henkilöstön, potilaiden, 
omaisten ja vierailijoiden 
maskisuositus on voimas-
sa edelleen sairaaloissa ja 

muissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimipisteissä.

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin tiloissa ei tarvitse enää maskia

Lukioon 48 uutta 
opiskelijaa
Pudasjärven lukioon on 
hyväksytty 48 opiskelijaa. 
Näistä lukion ilmailulinjal-
le kahdeksan opiskelijaa. 
Antikainen Viivi, Autio Ii-
ris, Ervasti Kauri, Havana 
Hermanni, Herukka Krista, 
Holmi Henrik, Hökkä An-
nie, Iinatti Ada, Illikainen 
Emmi, Jaakola Juho, Jun-
nonaho Annika, Juntunen 
Johanna, Juntunen Tico, Jär-
vinen Johannes, Kaivorin-
ne Joonas, Korteniemi To-
pias, Kosamo Santeri, Kärki 
Aleksi, Laakkonen Ronja, 

Lassila Elias, Lehtola Samu, 
Löppönen Elia, Majava Ele-
na, Niemelä Otto, Niemita-
lo Alexander, Oinas Aatu, 
Pigg Anu, Pulkkanen Pau-
la, Pyykkönen Jenna, Ranua 
Auni, Riekki Briitta-Stiina, 
Rissanen Ossi, Sainsalo Kal-
le-Aaron, Siuruainen Min-
na, Tapio Kiia, Tornberg 
Onni, Turpeinen Janni, Tyni 
Julius, Uusi-Illikainen Topi-
as, Vähäkuopus Emmi.

Pudasjärvi-lehti

sekä määrää yhden valituis-
ta jäsenistä puheenjohtajak-
si ja yhden varapuheenjohta-
jaksi. Edelleen esitettiin, että 
valtuusto päättäisi valita toi-
mikaudekseen puheenjohta-
jan, 1. varapuheenjohtajan ja 
2. varapuheenjohtajan. Val-
tuustossa edustettuina ole-
vat ryhmät tulevat antamaan 
omat ehdotuksensa toimieli-
miin valittavista henkilöis-
tä, jonka pohjalta valtuusto 
suorittaa toimielinten vaa-
lin. Valtuuston kokouksen 
sihteeriksi/pöytäkirjan pitä-
jäksi esitettiin hallintojohta-
ja Seija Turpeinen ja hänen 
estyneenä ollessaan hallinto-
sihteeri Mirja Moilasen. 

Kaava-asia
Hulhavanahon asemakaa-
van osittainen asemakaava-
luonnos asetettiin nähtäville 
ja pyydetään luonnoksesta 
tarvittavat lausunnot. 
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Juhannuspakina 

Suomenlippu 
liehuu kauniisti

Helteinen ja kesäinen päivä vaihtuu iltaan.
Juhannusruusu kukkii ulkona kamarin ikkunan alla.
Kauniit kesäiset salusiinit on vaihdettu ikkunoihin.
Pirtti on siivottu. Piika ja renki ovat navettahommilla.
Navettakissa Misu seuraa tarkasti emäntää, joka nostaa 
huivia ja korjaa esiliinan asentoa. 
- Tulehan perässä pirttiin, niin annan sinulle maitoa, 
emäntä sanoo. 
Hän astelee pirttiin kissa perässään.
Emäntä kaataa maitoa Misulle emaliastiaan.
Kissa nauttii maidosta ja nousee uuninpankolle.
Talon isäntä on puusavotalla. Emäntä kirjoittaa muisti-
listaa kirkolla käyntiä ajatellen. 
Hän keittää hällällä kahvit piialle ja rengille, että saavat 
navettahommien jälkeen nauttia kupillisen kuumaa en-
nen rantasaunaan menoa. 
Koivut on laitettu pirtin portaiden viereen. Luonnon-
kukkia on tonkassa.
Suomenlippu liehuu kauniisti auringossa. On keskike-
sä, juhannus.
Piika kävelee pirttiin kahville. Emäntä menee autta-
maan renkiä navetalle.
Piika istuu hetken pirtin pöydän ääressä. Kuuntelee 
kellon raksutusta. 
Hän pyyhkäisee hiet otsalta ja lähtee käveleen kohti 
rantasaunaa.
Rantasaunasta nousee savu. Vasta roikkuu saunan 
ovenkahvasta. 
Piialle ja rengille on penkillä kangaskassit. Niiden vie-
ressä on pyyhkeet ja kauniit koivukuvioiset pefletit. 
Piika avaa oman kassinsa. Hän menee sanattomaksi.
Kangaskassissa on onki, teleskooppi onkivapa ja siihen 
tarvittavat lisätarvikkeet pienessä pussissa. 
Herkkuja on monenlaisia.
-Tässä on teille molemmille omat pienet muistamiset 
maatilanväeltä kiitoksena ahkeruudestanne. Herkuttele 
juhannusjuustokeitolla, syltyllä, seinäkuivalla, kuusen-
kerkkähillolla, lakkahillolla, leipäjuustolla, dominokek-
seillä ja karamelleilla. 
Aitta, jossa nukut, on siivottu ja hetekassa on puhtaat 
liinavaatteet. Hyvää juhannusta, toivottelee maatilan-
väki. 
Piian silmiin tulee kyyneleet. 
Hän nuuhkaisee kesäisen raikasta ilmaa ja astelee sau-
nan lämpöön. 
Kiitollisena emäntä painaa navetan salvan kiinni. Renki 
jää vielä korjaamaan paikkoja.
- Navettahommat on tehty, mutta poikiminen voi alkaa 
yllättäen, vaikka keskellä yötä, hän ajattelee ääneen.
Hän astelee väsyneen näköisenä pirttiin, jossa pöydällä 
on kieloja maljakossa ja vieressä käsin kirjoitettu lappu. 
-Kävin poimimassa jokitörmältä kieloja ja haluttiin pii-
an kanssa muistaa teitä maatilanväkeäkin. 
Emännälle on kirkolla vaatturilla lahjakortti. Isännälle 
traktorin vuosihuolto. 
Kirkolla sijaitsevalla pajalla on traktoreille oma huolto-
piste. Emäntä saa läningin kuntoon ennen lavatansseja. 
Isännän ei tarvis aina sotkea käsiään, ku savotalta väsy-
neenä tulloopi kotio.
Emäntä purskahtaa itkuun. 
- Onpa huomaavaista, saa hän suustaan mumistua.
Pirtin oveen koputetaan. Talon isäntä astelee pirttiin.
- Terveisiä savotalta. Mitäpä tänne kuuluupi, kyse-
lee isäntä emännältä ja ojentaa luonnonkukkakimpun 
emännälle.
- Kaikki on hyvin maatilalla. Olen, niin kiitollinen kai-
kesta, vastaa emäntä iloisena. 
Yhdessä he lukevat käsin kirjoitettua lappua kyyneleet 
silmissä.
He kiittävät renkiä ja piikaa huomaavaisuudesta.
Piika ja renki kiittävät myös ja halaavat maatilanväkeä. 
Misukin tulee viereen katsomaan.
Maatilalla vietetään juhannusta perinteitä kunnioittaen. 
Kauniisti palavaa juhannuskokkoa katsellaan yhdessä 
kyläläisten kanssa. 
Savustetaan kalaa ja syödään leipäjuustoa kuusenkerk-
käsiirapin kera.

Hyvää ja aurinkoista 
juhannusta kaikille 
lukijoille!

Anna-Riikka Huhta

luonnonkukkia 
tonkassa.

Lemmikeillä vaara saada lämpöhalvaus 
kesäkuumalla 

Kun kesän lämpötila nousee 
25 asteeseen, asfaltin lämpö-
tila on noin 52 astetta. Kun 
lämmintä on 30 asteeseen 
asfaltin lämpötila on noin 57 
astetta. Jos käy kuumalla il-
malla lenkillä asfaltilla, sen 
kuumuus voi aiheuttaa jopa 
palovammoja koirien antu-
roihin. Asfaltti kun on to-
della kuuma auringonpais-
teessa.

Koirat kestävät huonos-
ti kuumuutta, jonka vuok-
si oman lemmikin voin-
nista kannattaa huolehtia 
erittäin tarkasti. Koirat ei-
vät voi säädellä ruumiin-
lämpöään hikoilemalla niin 
kuin ihmiset. Koirilla läm-
mön säätely tapahtuu lä-
hinnä hengityksen kautta 
lämpöä haihduttamalla eli 
läähättämällä. Läähättämäl-
lä koira ”vaihtaa” lämmin-
tä ilmaa viileämpään, mutta 

kun ilman lämpötila on kor-
kea, läähätys ei tehoa eikä 
auta. Sen takia koirat ovat 
erityisen herkkiä korkeil-
le lämpötiloille. Viilentääk-
seen itseään, lemmikki voi 
myös yrittää löytää viileän 
paikan, jossa se voisi maa-
ta vatsapuoli viileää alustaa 
vasten. 

Koira voi saada lämpö-
halvauksen lenkillä käydes-
sä. Lämpöhalvaus on vaa-
rana myös silloin, kun eläin 
jätetään aurinkoisella säällä 
autoon, jossa lämpötila voi 
nousta tosi nopeasti vaaral-
lisen korkeaksi. Lämpöhal-
vaus voi aina olla koiralle 
kohtalokas. Vanhuskoirat, 
sydänsairaat koirat ja pen-
nut kuuluvat suurimpaan 
riskiryhmään. 

Ensimmäisiä lämpöhal-
vauksen oireita ovat voima-
kas läähättäminen, kuolaa-

minen ja levottomuus, kun 
koira etsii viileää paikkaa. 
Koiralla voi myös olla kor-
kea pulssi. Vakavan lämpö-
halvauksen aikana koirasta 
tulee heikko ja hoipertele-
va, se saattaa lyyhistyä tai 
ei jaksa nousta makuulta ja 
sillä voi olla hengitysvai-
keuksia. Se voi myös alkaa 
oksentaa ja ripuloida. Koi-
ran ja kissan normaali ruu-
miinlämpö on 38–39 astetta. 
Ruumiinlämmön kohoami-
nen yli 41 asteen on lemmi-
keille hengenvaarallista. 

Lämpöhalvauksen 
hoito kotona
Ensiapuna koira tulee vä-
littömästi siirtää viileään 
paikkaan. Koiran voi vie-
dä viileään suihkuun, jossa 
kastelee koko koiran. Erityi-
sesti vatsa ja kaula ja tassut. 

Jääkylmää vettä ei saa käyt-
tää, sillä se altistaa elimistöä 
shokille liian nopean läm-
mön putoamisen vuoksi.

Jäähdytys pitää lopet-
taa, kun ruumiinlämpö on 
laskenut 39 asteen tienoille. 
Mittaa ruumiinlämpö lem-
mikin peräsuolesta. Vaihto-
ehtoisesti voi laittaa viilei-
tä ja märkiä pyyhkeitä pään 
ja kaulan ympärille sekä ni-
vusiin, kainaloihin ja vatsan 
alle. Voi myös laittaa vii-
lentävä ilmapuhallin eläi-
meen päin. Jos koira on ta-
juissaan ja pystyy juomaan, 
on hyvä antaa viileää vettä 
juotavaksi. Lämpöhalvauk-
sen saanut koira kannattaa 
aina viedä ensiavun jälkeen 
eläinlääkärin tarkastetta-
vaksi mahdollisten sisäelin-
vaurioiden varalta.

Lahja Nurmela 

Liiku ihmeessä – Pudasjärvellä! 
-kävelykampanjassa hyvä tulos

Pudasjärven kaupunkilai-
sille suunnatussa Liiku ih-
meessä -kävelykampanjassa 
saavutettiin huipputuloksia. 
Kaikkiaan kävelykortteja 
palautui liikuntapalveluihin 
50 kappaletta. Kampanjan 
kovin liikkuja saavutti kam-
panja-aikana 1051 km tulok-
sen. Toiseksi eniten kävellyt 
keräsi 806 km ja kolmannek-
si tullut 634 km. Yhteensä 
kampanjan aikana liikuttiin 
13 170 kilometriä. 

Palkinnoksi pisimmän 
matkan liikkunut saa 1 päi-
vän Bike Park –paketin, 
sporttituotepaketin sekä 
Discover Syöte -pelin. Toi-
seksi eniten kävellyt liikkuja 
palkitaan 1 päivän Bike Park 
–paketilla ja Discover Syöte 
–pelillä. Kolmanneksi tullut 
palkitaan 1 päivän Bike Park 
–paketilla. Lisäksi kaikkien 
osallistuneiden kesken on 
arvottu kaksi 1 päivän Bike 
Park –pakettia, kolme sport-
tituotepakettia ja kolme Dis-
cover Syöte –peliä. Kaupun-
gin liikuntapalvelut on ollut 
voittajiin yhteydessä henki-
lökohtaisesti ja sopinut pal-
kintojen luovutuksesta. 

Runsaasta osallistuja-
määrästä päätellen kam-
panja otettiin hyvin vas-
taan. Sarakylän kyläseura 
jopa järjesti kävelytempa-
uksen, jossa käveltiin poru-
kalla paikassa nimeltä Ihme. 
Kampanja toteutettiin kau-
pungin liikuntapalveluiden 
ja viestintätiimin välisenä 
yhteistyönä ajalla 1.4.-31.5. 
Kampanjan tavoitteena oli 
aktivoida kuntalaisia kohot-
tamaan kuntoa ja mielialaa 
liikkumalla Pudasjärven 
maisemissa. Nyt kun alku-
kesä on ollut viileän kevään 

jälkeen todella lämmin, on 
liikkumista mukava jatkaa. 
Pidetään yllä hyvää kesä-
kuntoa 2021! 

Kaupunki haluaa kiittää 
kaikkia Liiku ihmeessä –kä-
velykampanjaan osallistu-
neita ja toivoo kaikille iha-

naa ja liikunnallista kesää. 

Anu Koivusaari

liiku ihmeessä – Pudasjärvellä! -kävelykampanjan arvonta suoritettiin Puikkarilla 14.6.

Kävelysuorituskortteja palautettiin Puikkarille 50 kappaletta.
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Siurualla surisee!

Lauantaina 12.6. oli valta-
kunnallinen Avoimet Ky-
lät- tapahtuma ja Siuruan 
Kylä Ry osallistui siihen jär-
jestämällä koko perheen ul-
koilmatapahtuman. Pai-
kalla sai rakentaa itselleen 
linnunpönttöjä ja / tai ötök-
kähotelleja. Näitä oli myös 
myynnissä 10 euroa kappa-
le.

Kaunis ilma helli ja meillä 
oli ihka oikea Miss Pörriäi-
nen, joka pyöräytteli lapsil-
le herkullista vihreää hatta-
raa. Hän kävi tarkastamassa 
myös ötökkähotellit, kelpa-
sivat kuulemma hyvin! Lap-

sille järjestettiin piirus-
tuskilpailu, jonka aiheena 
teemaan sopivasti tietenkin 
pörriäiset. Valmiista töistä 
lapset sitten äänestivät itse 
voittajan. Ensimmäisen pal-
kinnon sai Fanni, toiseksi 
tuli Elisa ja kolmannelle si-
jalle valittiin Väinö. Voitta-
jille jaettiin siemenpusseja, 
joissa on pölyttäjien suosi-
mia kukkasekoituksia sekä 
kaikille osallistujille upeat 
pokaalit. Paikalle oli tuotu 
myös erilaisia taimia, kuten 
hernepapua, mansikkaa, ra-
parperia ja vadelmaa, joista 
sai valita mukaansa mielei-

tarkastus suoritettu ja hyväksytty.

Kaunis ilma helli tapahtumaa ja paikalla oli ihka oikea miss Pörriäinen, joka viihtyi lapsien kanssa.

lauantaina 12.6. oli valtakunnallinen Avoimet Kylät- tapahtuma ja siuruan Kylä Ry osallistui valtakunnalliseen Avoimet 
kylät -tapahtumaan järjestämällä koko perheen ulkoilmatapahtuman. menossa lasten piirustuskilpailu. 

Piirustuskilpailun teokset.

hattara maistuu.

sensä. Yhdistyksen buffas-
ta sai mm. kylmää juomaa, 
munkkeja ja makkaraa. 

Tapahtuman tarkoituk-
sena oli herättää mielenkiin-
toa pölyttäjien tärkeyteen 
sekä puutarhan hyötykäyt-
töön. Jokaisella pihalla ja 
parvekkeella voi kasvat-
taa jotain, joko silmän ilok-
si tai syötäväksi. Pölyttä-
jät tarvitsevat ruokaa, eli 
kukkivia kukkia sekä pesä-
paikan johon munansa las-
kea. Nurmikon hoito pitää 
kukat poissa ja metsänhoi-
don myötä sopivat laho-
puut ovat vähissä, joihin 
pesää tehdä. Pölyttäjiä voi 
kuitenkin auttaa, ihan meis-

tä jokainen. Niillä on tärkeä 
rooli mm. luonnonmarjojen 
sadon onnistumisessa. On 
sanottu, että ilman pölyttä-
jiä ei ole elämää. Ötökkäho-
tellien lisäksi pihoille voi ra-
kentaa perhosbaareja, joissa 
on janoisille tarjolla make-
aa juomaa. Erityisen tärke-
ää tämä on pitkien hellejak-
sojen aikana, jolloin kuivuus 
voi saada pölyttäjätkin uu-
pumaan. Lisäksi se hou-
kuttelee kauniita perhosia 
ihailtavaksi! Ohjeita perhos-
baarin tekoon löytyy netistä.

Kyläyhdistyksen tämän 
vuoden teema on luonto ja 
ympäristö, johon tämä ta-
pahtuma sopi oikein hyvin. 

Lisäksi aiomme viljellä niit-
tykukkien siemeniä usealle 
alueelle kylällä, jakaa ötök-
kähotelleja sovitusti pitkin 
kylää sekä tarjota kyläläi-
sille mahdollisuutta saada 
apuja pienen kotipuutarhan 
perustamiseen, tarvikkei-
neen ja ohjeineen. Linnun-
pönttöjä ja ötökkähotelle-

ja on nyt myös myynnissä 
Anon Aseessa, kaikki tuotto 
menee kyläyhdistyksen toi-
mintaan. Pudasjärven kau-
punki on tukenut toimintaa 
kehittämis- ja toimintatuel-
la. 

Kesäisin pörinäterveisin,
Siuruan Kylä Ry



24 25nro 25PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021 PUDASJÄRVI -lehti 24.6.2021nro 25 21Kesäinen Pudasjärvi 2021

Suomessa on yksityis-
teitä 350 000 kilometriä. 
Kunnossa oleva yksityis-
tieverkko on elinehto maa-
seudulla asumiselle ja siellä 
toimivalle elinkeinoelämäl-
le. Varsinkin metsätalous 
on täysin riippuvainen yk-
sityisteiden kunnosta. Kar-
kean arvion mukaan yli 
90 prosenttia korjattavasta 
puumäärästä lähtee jalos-
tuslaitoksiin yksityisteiden 
varsista. Tänä vuonna on 
yksityisteiden perusparan-
nus- ja siltahankkeisiin tar-
jolla ennätyksellisesti liki 
40 miljoonaa euroa yhteis-
kunnan varoja. 

Yksityistien peruspa-
rannuspäätös tehdään pää-
sääntöisesti tiekunnan ko-
kouksessa. Tieosakkaissa 
on kesämökkiläisiä, met-

sätilallisia ja maatalous-
yrittäjiä. Suurin osa tie-
osakkaista asuu kaukana 
metsätilaltaan ja tieasiat 
tuntuvat helposti vierail-
ta. Korona-aikana fyysis-
ten tiekokousten pito on 
ollut vaikeaa ja ajoittain 
mahdotonta. Yksityistiela-
ki mahdollistaa tätä nykyä 
sähköisten kokousmenet-
telyjen käyttöönoton. Tätä 
tiekuntien kannattaa hyö-
dyntää nyt korona-aikana 
ja sen jälkeen.

Yksityisteiden peruspa-
rannusten tukemiseen sekä 
siltojen korjaamiseen ja uu-
simiseen on tänä vuon-
na hyvin yhteiskunnan tu-
kia tarjolla. Ely-keskusten 
myöntämä tukipotti on 30 
miljoonaa euroa ja se on 
tarkoitettu lähinnä asutuil-

le yksityisteille. Metsätie-
luonteisille yksityisteille 
tukea on käytettävissä va-
jaa 10 miljoonaa euroa. Tä-
män tuen jakaa Suomen 
metsäkeskus. 

- Alkuvuoden perus-
teella tukea on vielä hyvin 
saatavilla. Nyt on perus-
parannuksen omaavan yk-
sityistien tiekunnan hetki 
toimia. Ryhtymällä viivyt-
telemättä toimiin, voi ra-
hoituksen saada jo tämän 
vuoden rahoista, sanoo 
metsäteiden johtava asian-
tuntija Mika Nousiainen 
Suomen metsäkeskuksesta. 

Tällä hetkellä tuki yk-
sityistien perusparannuk-
sessa on 50 prosentin ta-
soa. Siltahankkeissa tuki 
nousee jopa 75 prosenttiin. 
Ely-rahoitteisissa hankkeis-

sa on mahdollista käyttää 
myös kunnan tai kaupun-
gin tukea. Näin ollen tuki-
taso saattaa esimerkiksi sil-
tahankkeessa nousta yli 90 
prosenttiin. 

Yksityistien peruspa-
rannus kannattaa aina. Py-
syvän asujan tai lomailijan 
liikenne on sujuvaa, pelas-
tustoimi pääsee tarvittaes-
sa nopeasti paikalle ja elin-
keinoelämän liikennöinti 
toimii kitkattomasti perus-
parannetulla yksityistiellä. 

-Tiekunnassa tieosak-
kaat päättävät ja samalla 
hyötyvät eniten hyvin to-
teutetusta yksityistien pe-
rusparannuksesta, Mika 
Nousiainen sanoo.

Metsäkeskus tiedotus 

Yksityistiet ja sillat vaativat 
huolenpitoa – tukea hyvin saatavilla

Juhannushäät ovat jo ovella. Kokenut äiti opastaa 
tytärtään: 
– Sanotaan, että mies on kuin vanha viini, joka kehit-
tyy vanhetessaan. Mutta – vain, jos korkki pysyy kiinni!

* * *

Junttilan Reiska oli haastanut naapurinsa oikeu-
teen, kun tämä oli haukkunut häntä virtahevoksi. Tuo-
marin kysymykseen, milloin loukkaus oli tapahtunut, 
Reiska vastaa: 
– Suunnilleen vuosi sitten. 
– Ja nytkö te vasta haastoitte hänet oikeuteen?
– Minä näin virtahevon vasta viime viikolla! 

* * *

Elämänilon ja huumorinkirja sisältää kaskuja, vit-
sejä ja sutkauksia, mutta myös totuuksia ja viisauksia-
kin. Hanna Kokon ja Liisa Seppälän kokoama 
yli 700-sivuinen huumorirokote nujertaa jopa vahvan-
kin apeusviruksen. Väitteen tueksi pari kaskua:

* * *

Miesten kesken: – Olen ajatellut mennä naimisiin 
tyttärenne kanssa.
– Jaah. Oletteko puhunut vaimoni kanssa.
– Olen. Mutta haluan silti tyttärenne.  

* * *

Lääkärissä: – Tohtori. Kertokaa nyt aivan suoraan ja 
selvällä suomen kielellä, mikä minua vaivaa. Eikä sitten 
mitään turhia lääkärilatinoita.
– Hyvä on. Te juotte liikaa, syötte liikaa, tupakoitte liikaa 
ja laiskottelette liikaa.
– Selvä. Ja nyt sama latinaksi, niin että voi kertoa sen 
vaimolle. 

* * *

Juhannusristeilyllä. Vilperin isäntä oli voittanut ar-
pajaisissa Tukholman risteilyn ja siihen kuuluvan päiväl-
lisen. 
– Saako olla diner vai á la carte? kysyi tarjoilija.
 – Ihan sama, mutta pottua ja silakkaa pitää olla paljon!    

* * *

Viikon savolaisena tarjolla on Savolaista sanan-
rieskoo. Se sopii meille kaikille – niin loma-aikoina kuin 
muulloinkin. Näin neuvoo Kalle Väänänen:

Elä kiireellä immeinen ihtees pilloo, hermos 
jos männöö, onko siitä illoo?
Elä pikajunan vaahtia hössötä aena, vuan 
päevälläkkii joskus piäs pehkuun paena.
Toppuuta joskus tuo tulinen tahti. Kokkee-
le mittee on tuo ruokalevon mahti!
Kohta jo huomoot kuinka oes sommoo, kat-
kasta virta, antoo hermoille lommoo!     

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

”Parempi tossun alla 
kuin taivasalla!”

Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi
Keskustan uusi valtuusto-
ryhmä on järjestäytynyt. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
Marja Lantto. Luottamusta 
saivat myös uudet valtuu-
tetut. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Juhani Jurmu ja sih-
teeriksi Henna Tolonen.

Järjestäytymiskokouk-
sessa kerrattiin ja allekirjoi-
tettiin valtuustoryhmän oh-
jesääntö. Valtuustoryhmän 

toiminnan tarkoituksena on 
yhdessä kunnallisjär¬jestön 
kanssa edistää keskustalais-
ten arvojen ja tavoittei¬den 
toteutumista kunnan pää-
töksenteossa, vahvistaa 
hyvää hallintoa ja selkei-
tä toimintatapoja sekä lisä-
tä kuntalaisten luottamusta, 
arvostusta ja mielenkiintoa 
kunnallispolitiikkaa koh-
taan.

Kokouksessa kerrattiin 
myös keskustalaisen val-
tuutetun huoneentaulu, jos-
sa jokainen keskustalainen 
valtuutettu sitoutuu toimi-
maan yhteisen hyvän eteen 
ja käyttäytyen luottamustoi-
messaan asiallisesti ja kun-
nioittavasti kaikkien puolu-
eiden päättäjiä kohtaan.

Kokouksesta annettiin 
kotitehtäväksi pohtia mie-

luisia mahdollisia tehtäviä 
kunnan luottamushenkilö-
organisaatiossa. Esitetyistä 
toiveista kootaan pohjaesi-
tys päätöksentekoa varten.

Marja Lantto ja 
Henna Tolonen

Melonta- ja soututapahtuma Iijoella
Elävä Iijoki ry järjestää me-
lonta- ja soututapahtuman 
Iijoella 29.6.-3.7. Lähdem-
me matkaan Taivalkosken 
Jokijärveltä ja päätämme 
retkemme Pudasjärven Ki-
pinään Vähkyränrannan 
kyläjuhlaan. Matkaa ker-
tyy yhteensä noin 160 kilo-
metriä. Melonta- ja soutu-
tapahtuman järjestelyissä 
on mukana jokivarren toi-
mijoita ja pitkään mukana 
olleita joella kulkijoita. 

Tänä kesänä soudetaan 
Iijoella puhtaiden vesien 
ja luonnonmukaisten ohi-
tusuomien rakentamisek-
si patoihin. Syntyvien vael-
luskalasukupolvien tulee 
päästä esteettömästi kul-

kemaan omalle vaelluk-
selleen ja palata aikanaan 
takaisin kotivesille Koillis-
maalle. Lisäksi lähimatkai-
lun ja turvallisen vesiret-
keilyn ja joella liikkumisen 
suosion kasvu edellyttää 
väylien avaamista pato-
jen ohi Koillismaalta Iijoen 
suistoon.

Pandemia on nostanut 
kotimaisen luonnon tarjo-
amien elämysten merkitys-
tä entisestään. Me Elävän 
Iijoen melojat ja souta-
jat haluamme olla varjele-
massa meille niin tärkeää 
jokivarsikulttuuria ja syn-
nyttämässä uutta toimin-
taa joelle. Retkeilyä, vesillä 
liikkumisen taitoa, luonto-

elämyksiä, jokivarsikult-
tuuria ja näiden myötä ta-
loudellista toimeliaisuutta. 
Vaelluskalojen palaaminen 
Iijoen vapaille keski- ja ylä-
osille tuo elämää jokivar-
teen ja palauttaa uskoa tu-
levaan. 

Järjestämme yhteis-
työssä Villilohi ry:n kans-
sa yleisölle avoimen Jukka 
Jormolan asiantuntijaluen-
non. Tiistaina 28.6. kel-
lo 19 Jalavan pirtissä al-
kavan esitelmän aihe on: 
Vaelluskalojen palautta-
minen ja luonnonmukai-
set ohitusuomat Iijoella. 
Viikon aikana järjestetään 
kaksi jokimelontakoulusta 
ja perehdytetään halukkai-

ta toimimaan perämiehinä. 
Matkan varrella siirräm-
me perämiestaitoja nuori-
sollemme viime vuoden ta-
paan. 

Kulttuuria jokivarressa 
on tarjolla Kuren koulul-
la torstaina 1.7. kello 19.30, 
kun näemme Heli-Maria 
Latolan & Jukka Takalon 
Otteita näyttämöteokses-
ta Laulu suomaan kurjista. 
Kipinän kyläjuhlassa lau-
antaina 3.7. noin kello 15 
jälkeen ihailemme kosken-
laskua, kuulemme New 
Oulu Small Bang live-mu-
siikkia ja puheita.

Leo Siira 
Elävä Iijoki ry
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Kirjastotoiminta muuttaa Pirttiin

Kirjastotoiminta on muut-
tamassa Hyvän olon keskus 
Pirttiin, jossa toiminta alkaa 
uusissa tiloissa lokakuussa, 
samaan aikaan kuin muut-
kin Pirtin toimijat. Muutto-
järjestelyt alkavat jo kesällä 
jatkuen syksyyn.

Kirjaston muuttaminen 
ei tapahdu hetkessä, sillä 
mukana muuttaa kirjaston 
koko aineisto. Ennakkoval-
misteluja on tehty jo vuo-
den ajan, mm. poistettu ai-
neistoa myyntiin. Tarvitaan 
aikaa ja paljon muuttolaati-
koita sekä huolellista suun-
nittelua, jotta aineisto saa-
daan siirtymään hallitusti 
paikasta toiseen. Kirjat, leh-
det, cd-levyt, elokuvat, lii-
kuntavälineet sekä muu 
aineisto pakataan ja kulje-
tetaan Pirttiin, jossa laatikot 
puretaan ja aineisto järjeste-
tään uusiin hyllyihin. Muut-
tojärjestelyt aiheuttavat sen, 
että kirjasto on kokonaan 
suljettu heinäkuun ja syys-
kuun ajan ja kirjastoautokin 
on pois reitiltä. Pääkirjaston 
omatoimikäyttö ei ole mah-
dollista, mutta lainoja voi 

palauttaa pääkirjaston pa-
lautusluukkuun. Lainatun 
aineiston eräpäivät ja vara-
usten viimeiset noutopäivät 
on siirretty sulkuajan yli.

Elokuussa kirjasto on 
avoinna ja kirjastoauto rei-
tillä, jotta asiakkaat ehti-
vät saada aineistoa lainaan 
syyskuun sulkuajaksi ja 
hoitaa muut kirjastoasian-
sa. Onneksi kirjaston verk-
kopalvelut ovat käytössä 
sulusta huolimatta. OUTI-
verkkokirjastossa voi seu-
rata lainojen tilannetta mm. 
uusia lainat, maksaa kirjas-
tomaksuja ja hallinnoida va-
rauksia.

eKirjastosta löytyy e-kir-
jojen ja e-äänikirjojen lisäk-
si e-lehtiä, musiikkia, do-
kumentteja ja elokuvia. 
OUTI-verkkokirjaston ja 
eKirjaston palveluihin kir-
jaudutaan kirjastokortin nu-
merolla ja PIN-koodilla.

Kesällä reissatessa voi 
asioida myös muissa OU-
TI-kirjastoissa, sillä sama 
kirjastokortti käy niis-
sä kaikissa. Kesälukemista 
miettiessä, tutustu kesälu-

kukampanjoihin.
Lumotun puiston salai-

suus on kesän lukukampan-
ja lapsille. Kyseessä on di-
gitaalinen lukupeli, jonka 
peliruuduilla on kirjavink-
kejä, tehtäviä ja ekstrasisäl-
töä myös ääniversioina. Ta-
rinassa päähenkilö ja hänen 
lemmikkikaninsa kohtaavat 
retkellään mitä erikoisem-
pia hahmoja ja tilanteita. 
Tehtävänä on mm. jännittä-
vän kirjan lukeminen peiton 
alla tai majassa. Kampanja-
sivut: www.lumotunpuis-
tonsalaisuus.com

Luettu maa on ke-
sän lukukampanja nuo-
rille. Lukumatka tehdään 
suorittamalla kirjoihin ja 
lukemiseen liittyviä some-
haasteita Instagramissa ja 
TikTokissa. Haasteena on 
mm. Lukuselfien ottaminen. 
Oman haastesuorituksen 
voi tägätä hashtagilla #lu-
ettumaa. Luetun maan ka-
navat Instagramissa ja Tik-
Tokissa löydät nimellä @
luettumaa. Kampanjasivut: 
www.luettumaa.com

Dekkarihaaste haastaa 

lukemaan erilaisia dekka-
reita. Miltä esim. kuulostaa 
haastekohta: dekkari, jossa 
kukaan ei kuole. Tähän ka-
tegoriaan kuuluu mm. Mir-
jam Lohen Rouva Suomi-
nen välittää –sarja. Vinkkinä 
myös, että kannattaa kään-
tyä nuortendekkarien puo-
leen. Jos ei ole kiinnostunut 
dekkareista, voi jatkaa Poh-
joisen lukuhaasteen teke-
mistä. Kampanjasivut Outi-
verkkokirjastossa: https://
outi.finna.fi/ 

Viihdy e-kirjojen 
parissa 
Koko kansa lukee -kam-
panja on valtakunnallises-
ti 28.6.-30.7. Kampanjan 
ajan jokainen kirjastokortin 
omistaja voi vapaasti ren-
toutua seitsemän e-kirjan 
parissa. Tutustu kirjoihin 
Koko kansa lukee –sivulla: 
https://www.kirjastot.fi/
kokokansalukee 

Mira Jurvansuu,  
Pudasjärven kirjasto

Kirjaston asiakas tutustumassa poistomyyntivalikoimaan.

Touhula-päiväkodin toi-
minta päättyy Pudasjär-
vellä viimeistään 31.8. 
Yritys aloitti yhteistoimin-
taneuvottelut 26.5. ja arvi-
oi edellytyksiä toiminnan 
jatkamiselle yhteensä kym-
menessä päiväkodissa. Ar-
vioidut päiväkodit sijaitse-
vat sellaisilla alueilla, joissa 
lapsien lukumäärä on las-
kenut merkittävästi tai jois-

sa palvelusetelien hintata-
so tai yksityisen hoidon tuki 
on hyvin matala. Kyseisissä 
yksiköissä palvelun tuotta-
minen on tästä johtuen tap-
piollista, eikä toiminnan jat-
kamiselle nykyisellään ole 
edellytyksiä.

Neuvottelut päättyivät 
11.6. ja niiden lopputulokse-
na Touhulan toiminta päät-
tyy kymmenessä päiväko-

dissa mm. Pudasjärvellä, 
Iissä ja Muhoksella. Useam-
man päiväkodin kohdalla 
käydään kuitenkin keskus-
teluja liikkeenluovutukses-
ta kuntien kanssa, eli osa 
päiväkodeista saattaa jat-
kaa toimintaansa kunnan tai 
muun yksityisen toimijan 
hallinnassa.

-Olemme syvästi pahoil-
lamme, että toimintamme 

Touhula-päiväkoti sulkeutuu Pudasjärvellä 

Päiväkotiyhtiö Touhula 
tiedotti toiminnan lakkaut-
tamisesta kymmenessä 
päiväkodissa, mm. Tou-
hula Pudasjärvi, jonka toi-
minta päättyy ilmoituksen 
mukaan viimeistään 31.8. 
Pudasjärven kaupunki sel-
vittää parhaillaan mahdol-

lisuuksia toiminnan jatka-
miseksi päiväkodissa joko 
kaupungin tai jonkin yk-
sityisen toimijan toimes-
ta. Päiväkotiin sijoittuneil-
la lapsilla varhaiskasvatus 
jatkuu syksyllä normaalis-
ti päiväkodin lakkautta-
misesta huolimatta. Ilmoi-

tamme asiasta tarkemmin 
vanhemmille lähiviikkojen 
aikana.

Juha Holappa 
Opetus- ja 
sivistysjohtaja 

Toiminnan jatkamista selvitetään

useassa päiväkodissa päät-
tyy. Lohdullista on, että 
esimerkiksi kuntien kans-
sa käydyissä keskusteluis-
sa on löydetty alustavia 
ratkaisuja toiminnan jatku-
miselle monessa päiväko-
dissa. Näyttää myös siltä, 
että pystymme tarjoamaan 

usealle suljettavan päiväko-
din työntekijällemme töitä 
muista yksiköistämme. Va-
litettavasti irtisanomisilta 
ei kuitenkaan voida täysin 
välttyä, toteaa toimitusjoh-
taja Minna Elomaa.

Suljettavien päiväkotien 
osalta Touhula on tarkem-

min yhteydessä henkilös-
töön, vanhempiin, kuntiin ja 
vuokranantajiin ja ohjeistaa 
jatkosta. Tarkka irtisanotta-
vien määrä selviää työnteki-
jöiden uudelleen sijoittelui-
den jälkeen.

Touhula tiedotus 

Pudasjärvellä vuonna 2019 kaupungin hirrestä rakentama touhula päiväkotia ollaan lak-
kauttamassa. Kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuuksia toiminnan jatkamiseksi 
joko kaupungin tai jonkin yksityisen toimijan toimesta.
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Livojoen yläosalla kunnos-
tetaan alkusyksyn aika-
na Metsähallituksen alueel-
la sijaitsevat kolme koskea, 
Mustakoski, Pitkäkoski ja 
Niskakoski. Joen alaosalla 
kunnostetaan viisi osakas-
kuntien alueella sijaitsevaa 
koskea, Ruuhenkoski, Hil-
linkoski, Peurakoski, Piste-
linkoski ja Hanhikoski.  

Edelliskerran Livojo-
en kosket on kunnostet-
tu uittoperkauksien jäljil-
tä 1990-luvun alussa, jolloin 
pääasiallisena kunnostus-
toimenpiteenä oli koskien 
kiveäminen. Lisääntymis- 
ja poikasalueita ei juuri teh-
ty, joten täydennyskunnos-
tusten toimenpiteinä ovat 
nyt kutuun soveltuvien so-
raikkojen ja poikaskivikko-
jen tekeminen virtapaikkoi-
hin harjukselle, taimenelle ja 
lohelle.

Loukusanjoella kunnos-
tuksia tehdään Myllykosken 
ja Pitkänsuvannon välillä 
yksityisvesialueella. Louku-
sanjoella on aiemmin tehty 
vain pienimuotoista kiveä-
mistä, joten kutusoraikkojen 
ja poikaskivikoiden raken-
tamisen lisäksi koskien vir-
tausta monipuolistetaan nyt 
kiveämällä. Muutamiin per-

kausten vuoksi kuivilleen 
jääneisiin jokiuomiin palau-
tetaan vesi.

Työt jatkuvat  
kesäkuusta  
lokakuuhun
Työt alkavat kesä-heinä-
kuussa kohteiden drone-
kuvauksella, sekä kartoit-
tamalla kalakantojen tila 
sähkökoekalastuksin. Li-
vojoella kartoitetaan myös 
raakkukanta sukeltamal-
la, jotta erittäin uhanalais-
ta raakkua eli jokihelmisim-
pukkaa sisältävät kosket 
voidaan jättää kunnostusten 
ulkopuolelle. Loukusanjoel-
la raakkukartoitus on tehty 
jo aiemmin, eikä lajia löyty-
nyt alueelta.

Metsähallitus vastaa 
kunnostustyön ohjauksesta 
ja johtamisesta. Varsinaiset 
kunnostukset toteutetaan 
elo-lokakuun aikana ura-
koitsijoilta ostettuna työnä. 
Kohteisiin kuljetetaan kym-
meniä tuhansia kiloja kivi-
aineista kuuppakärryllisellä 
metsäkoneella ja helikopte-
rilla. Koskien kiveämises-
sä käytetään muun muassa 
kaivinkoneita.

−Toimenpiteet ovat osa 

Metsähallitus kunnostaa lähikuukausina 
kymmenen koskea Iijoen sivujokiin kuuluvilla 
Livojoella ja Loukusanjoella. Kunnostuksilla 
täydennetään osittain lähes 30 vuotta sitten 
toteutettuja koskien kiveämisiä rakentamalla 
lohikaloille kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja.

Virtavesien kunnostustyöt alkavat Koillismaalla − 
- Iijoella kymmenen koskea kuntoon

tavoitettamme palata taval-
laan aikaan ennen uittoper-
kauksia, jolloin kalakannat 
olivat luontaisia. Haluam-
me nähdä lohen nousevan 
tulevaisuudessa taas Iijo-
keen, kertoo Metsähallituk-
sen eräsuunnittelija Eero 
Hartikainen.  

Rahoitusta useista 
lähteistä
Loukusanjoen kunnostuk-
set tehdään pääosin Hel-
mi-elinympäristöohjelman 
rahoituksella. Livojoen ylä-
osan kunnostukset rahoite-
taan Lapin ELY-keskuksen 
myöntämällä avustuksel-
la ja Helmi-rahalla. Livojo-
en alaosan-, sekä pieni osa 
Loukusanjoen kunnostuk-
sista ovat Iijoki-sopimuk-
sen mukaisia kunnostuksia 
ja kustannuksista vastaa-
vat ELY-keskus, PVO-ve-
sivoima, Oulun kaupunki, 
Iin kunta, Pudasjärven kau-
punki, Taivalkosken kunta 
ja Metsähallitus.

Osa Iijoen laajempaa 
vaelluskalahanketta
Metsähallituksen virtave-
sikunnostukset ovat osa 
laajempia ponnistuksia 
vaelluskalojen luontaisen 
elinkierron palauttamisek-
si Iijokeen. Metsähallitus 
on mukana Pohjois-Pohjan-
maan liiton vetämässä Ii-
joen vaelluskalahankkees-
sa 2020–2022, jossa tuetaan 
virtavesikunnostuksia pien-
poikasistutuksilla, emoka-

lojen ylisiirroilla ja kalatie-
hankkeilla.

Merivaellukselle lähte-
vät poikaset tullaan ohjaa-
maan Haapakosken voima-
laitokselle rakennettavaan 
alasvaellusväylään ja kiin-
niottolaitteeseen, josta poi-
kaset siirretään alajuoksulle. 
Myös Iijoen ensimmäiselle 
voimalaitospadolle Raasak-
kaan on suunnitteilla kalatie 
ja kiinniottolaite.

Kutusoraikoiden puh-
taana pysyminen varmis-
tetaan esimerkiksi Louku-
sanjoella Metsähallituksen 
valuma-aluekunnostuksilla. 
Metsähallitus on yhteistyö-
kumppanina myös Micro-
poliksen, Metsäkeskuksen 
ja Tapion Ojasta allikkoon 
-hankkeessa, jossa kartoi-
tetaan kaikki Iijoen metsä-
talouden vesiensuojeluun 
soveltuvat suokohteet ra-
vinteiden ja kiintoaineen pi-
dättämiseksi.

Lukuisat paikalliset ve-
sistökunnostajat tekevät 
niin ikään tärkeää työtä Ii-
joen vesistön tilan paranta-
miseksi.

Jokainen voi omalta osal-
taan toimia virtavesien ja 
kalojen hyväksi. Metsähal-
litus kannustaakin kaikkia 
osallistumaan omalla teol-
laan Kalojen vuosi -kam-
panjaan. Osallistumista-
poihin voi tutustua sivulla 
Eräluvat.fi/kalojenvuosi .

Jos törmäät ajoneuvol-
la hirvieläimeen, ilmoita 
yleiseen hätänumeroon 
112 ja varoita muita tiel-
läliikkujia. Merkitse ko-
laripaikka, jotta suur-
riistavirka-apu löytää 
eläimen jäljille. Tapah-
tuneesta hirvieläinon-
nettomuudesta pitää 
aina ilmoittaa hätäkes-
kukseen. Helpoiten se 
onnistuu puhelimeen 
ladattavalla 112 Suo-
mi -mobiilisovelluksel-
la. Tällöin hätäkeskus 
saa tietoonsa tarkan ta-
pahtumapaikan ja riis-
tanhoitoyhdistysten 
ylläpitämä suurriistavir-
ka-apu (SRVA) löytää 
perille.

Hirvieläinkolarin sat-
tuessa huolehdi louk-
kaantuneista, estä li-
säonnettomuudet ja 
varoita muuta liiken-
nettä varoituskolmiol-
la. Onnettomuuspaikan 
paikkatieto on eläimen 
kohtalon selvittämisen 
kannalta oleellista. Pai-
kan voi merkitä riista.
fi -sivuilta ladattavalla 
riistaonnettomuusmer-
killä.

– Luovatkin ratkai-
sut ovat onnettomuus-
paikan merkinnässä sal-
littuja, autosta löytyvä 
muovipussi tai muun 
vastaavan esineen kiin-
nittäminen tienlaitaan 
näkyvälle paikalle eläi-
men poistumissuunnan 
puolelle riittää. SRVA-
toimija kerää onnetto-
muuspaikan merkintään 
käytetyt tuotteet talteen, 
Porin riistanhoitoyhdis-
tyksen toiminnanohjaa-
ja Mikko Jokinen sanoo.

Ilmoita aina  
onnettomuudesta
Kaikista hirvieläinkola-
reista ei ilmoiteta viran-
omaisille. Yleensä näin 
tapahtuu pienten hirvi-
eläinten kolarissa. Syynä 
ilmoituksen laiminlyön-
tiin on usein ajoneuvon 
kärsimät vähäiset vahin-
got. Vaurioitumaton auto 
ei kuitenkaan aina tarkoi-
ta eläimen selviytymis-
tä vähillä vaurioilla, sillä 
raajat voivat murtua vä-
häisestäkin osumasta. Il-
man autoilijan ilmoitus-
ta eläintä ei osata etsiä, ja 
pahimmillaan sen kohta-
lona on hidas ja tuskalli-
nen kuolema.

– Onnettomuuksis-
sa osallisena olleen hir-
vieläimen kunto pyri-
tään aina tarkastamaan. 
Käytännössä poliisin vir-
ka-apuna toimivat SR-
VA-toimijat jäljestä-
vät hirvieläintä koirien 
avulla ja yrittävät saa-
da havaintoja eläimen 
liikkeistä ja loukkaan-
tumisasteesta. Pahoin 
loukkaantuneet eläimet 
joudutaan lopettamaan 
eläinsuojelullisista syistä, 
Jokinen kertoo.

Touko-kesäkuussa 
liikenneonnettomuuk-
sia aiheuttavat emo-
jensa vieroittamat nuo-
ret hirvieläimet, jotka 
etsivät omia elinaluei-
taan. Nämä kokematto-
mat kulkijat eksyvät toi-
sinaan taajamiin ja voivat 
aiheuttaa arvaamatto-
malla käyttäytymisellään 
onnettomuuksia.

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen 
puheenjohtaja Mika Timonen lähetti 

Pudasjärvi-lehteen Suomen Riistakeskuksen 
tiedotteen hirvikolareista.

Hirvieläinkolarin 
sattuessa ilmoita 112

Lasten kesäuimakoulut Puikkarissa 

Puikkarissa järjestettiin las-
ten kesäuimakouluja tou-
ko-kesäkuussa ja niihin 
osallistui yhteensä 50 las-
ta. Uimakouluihin osallis-
tuneet olivat 5-7 –vuotiaita. 
Uimakouluissa harjoiteltiin 
sukelluksia, hyppyjä, kel-
lukkeilla ja ilman kelluk-
keita uintia, vesiliukumä-
en laskua, pelastusliiveillä 
uintia ja erilaisten vesileik-
kien avulla vedenpelon 
poistamista. Noin puolet 
lapsista oppi uimaan tai 
osasi jo ennestään uida.

Uimarengas on oiva 
apuväline uimaan opette-
lemisessa, mutta se ei ole 

turvallinen ja vanhemman 
tulee valvoa lasta, jolle ui-
marenkaan antaa uinnin 
apuvälineeksi. Uimataidot-
toman lapsen on turvalli-
sinta uida pelastusliiveillä 
ja matalassa vedessä.

Lämmin kesä ja lämpi-
mät vedet innostavat lapsia 
varmaan jatkamaan uinti-
harrastuksen parissa ja pa-
rantamaan jo opittuja tai-
toja.

Puikkarin allasosasto on 
suljettuna 24.6.-1.8., joten 
elokuussa pääsee jälleen 
polskimaan lämpimissä al-
lasvesissä.

Puikkarin uimaopet toivottavat 
kaikille lämmintä ja vesiturvallista kesää!

Pudasjärvi-lehti

Hilimoilla Hyvän 
Olon arpajaiset 

LC Pudasjärvi Hilimat to-
teutti Hyvän Olon arpa-
jaiset. Arpoja myytiin 
loppukeväästä ja al-
kukesästä 500 kappa-
letta. 

Voittojen arvonta 
suoritettiin 21.6. Pudasjär-
ven poliisiasemalla. Lah-
jakortin 250 euroa voit-

ti arpa numero 383, 150 e 
259, 100 e 402, 143, 373, ja 

382. 75 e lahjakortti nu-
merolla 282. 

Voittajille on ilmoi-
tettu henkilökohtaisesti. 

Hlimat kiittävät arpojen 
ostajia ja toivottavat 
hyvää kesää kaikille!
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Palveluhakemisto

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, 
perukirjat, avioerot, lapsiasiat ja 

muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 
toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

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

juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.
Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

LAKIPALVELUAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

JÄTEHUOLTO

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

MAANRAKENNUSTA

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, 
KUKKAKAUPPOJA

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915 
Mällinen Emilia 010 257 1901

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus/Rahoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutus 
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

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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 

Vesivek-
jälleenmyyjä

Ei raidoitu, 
ei ruostu!

Rovaniemi 

Meiltä laadukkaat, 
kotimaiset sadevesi-
järjestelmät ja kattoturva-
tuotteet asennettuna.

SOITA 0400 259 511

  

TAKSI JA TILAUSLIIKENNE

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
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Profin on suomalainen lasiliukuseinien valmistaja, jon-
ka maineikas historia ulottuu vuosikymmenien taakse. 
Profin Oy yhdistää perinteiset puusepäntaidot ja mo-
dernin teknologian pohjoisen asumisen edellyttämiksi 
korkealaatuisiksi lasiliukuseiniksi. 

Etsimme asiakkaallemme Profin Oy:lle Pudasjärvelle

 
 
Työtehtävät koostuvat monipuolisista koneistajan sekä 
tuotannon tehtävistä, joihin saat huolellisen ja katta-
van perehdytyksen. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa 
kokemusta vaan riittää, että olet valmis oppimaan, 
etkä pelkää uusia haasteita. Tässä työssä asenne ja 
motivaatio ratkaisevat! 

Tarjoamme mukavan ja kannustavan työyhteisön, 
mielenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden pidempiai-
kaiseenkin työsuhteeseen.

Kiinnostuitko?
Lue lisää ja jätä hakemuksesi  
28.6.2021 » www.go-on.fi

Lisätietoja antavat: 
Ulla Kolehmainen +358 44 330 8824  
Aino Maaninka +358 40 054 8811

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ✓ Tuotantotyöntekijöitä (2)
 ✓ Koneistajaa

Iijoella 4.5.2021 – 15.11.2022 
käynnistyneessä Ojasta al-
likkoon -hankkeessa kehi-
tetään toimintamallia met-
sätalouden vesiensuojeluun 
hyödyntämällä heikkotuot-
toisia metsäojitettuja soita, 
reunoilta ojitettuja aapasoi-
ta sekä käytöstä poistuvia 
turvetuotantoalueita. 

Kuivuneita suoaluei-
ta voidaan käyttää pintava-
lutuskenttinä ojitusvesille. 
Tällä estetään kiintoaineen 
ja ravinteiden huuhtoutu-
minen vesistöön ja vähenne-
tään purojen, jokien ja järvi-
en liettymistä. Samalla suon 
vesitalous paranee, turpees-
sa olevan hiilen hajoaminen 
vähenee, suot alkavat ennal-
listua ja mm. riekkojen elin-
ympäristöt paranevat. 

Ojitusvesiä voidaan joh-
taa myös käytöstä poistu-
ville turvetuotantoalueille 
perustettaville vesiensuoje-
lukosteikoille. Ensimmäiset 
metsätalouden vesiensuo-
jelukosteikot ovat jo perus-
tettu Neovan (ent. Vapo) ja 
Iijoki-sopimuksen yhteis-

työhankkeena Pudasjärven 
alueelle. 

-Iijoen valuma-alueella 
on kymmeniätuhansia heh-
taareita vesiensuojeluun so-
veltuvia soita, joten mallil-
la on suuri potentiaali Iijoen 
veden laadun parantamises-
sa, kertoo hankkeen koordi-
naattori Lauri Rantala. 

Hankkeen  
toimenpiteet 
Hankkeessa kartoitetaan 
paikkatietoaineistojen avul-
la kaikki Iijoen metsätalou-
den vesiensuojeluun sovel-
tuvat suokohteet ja niiden 
valuma-alueet. Paikkatieto-
ja hyödyntävä menetelmä 
validoidaan maastotutki-
muksilla Iin, Oulun Yli-Iin, 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken pilottikohteilla. Ojitus-
vesien johtamisen reitit var-
mistetaan hyödyntämällä 
mm. tasolaser-mittauksia ja 
dronella tuotettua korkeus-
mallia. 

Lopuksi muodostetaan 
koko Suomeen soveltuva 

toimintamalli soiden hyö-
dyntämisestä vesiensuoje-
lussa sekä laaditaan Iijoel-
le käytännön etenemispolku 
vesiensuojeluhankkeiden 
toteuttamiseksi. 

-Ojasta allikkoon -hank-
keessa luodaan kustannus-
tehokasta ja huoltovapaa-
ta mallia vesiensuojeluun, 
joka toteuttaa samalla hii-
lensidonnan ja luonnon mo-
nimuotoisuuden paranta-
misen tavoitteita, toteaa 
Rantala. 

Yksityiset  
maanomistajat  
hankkeen keskiössä 
Pilottialueiden maanomis-
tajia autetaan käynnistä-
mään konkreettisia vesien-
suojeluhankkeita, mikä 
edellyttää tiivistä yhteistyö-
tä yksityisten maanomistaji-
en ja valtion välillä. 

Rantala toivoo yh-
teydenottoja yksityisil-
tä maanomistajilta ja 
yhteisöiltä, jotka ovat kiin-
nostuneita tehostamaan 

metsiensä vesiensuojelua 
erillishankkeina tai tulevan 
kunnostusojitushankkeen 
yhteydessä, esimerkiksi tar-
joamalla metsänkasvatuk-
seen kelpaamattomia soita 
vesiensuojeluun ja ennallis-
tettavaksi. 

Hankeen toteuttavat 
ovat Iin Micropolis, Suo-
men Metsäkeskus ja Tapio 
Oy. Hanke toteutetaan yh-
teistyössä Metsähallituksen 
Metsätalous Oy:n ja Luonto-
palvelujen kanssa. Budjetti 
on 284 000 euroa. Hanketta 
rahoittavat maa- ja metsäta-
lousministeriö ja ympäris-
töministeriö osana Maa- ja 
metsätalouden vesienhal-
linnan edistämisen hanke-
avustuksia. Avustusta hal-
linnoi Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Hankkeen osa-
rahoittajia ovat Ii, Oulu, 
Pudasjärvi, Taivalkoski, 
PVO-Vesivoima Oy, Metsä-
hallitus ja Pohjois-Pohjan-
maan liitto.

Tiedotus 
Ojasta Allikkoon hanke

Ojasta allikkoon - metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille

Jyrkkäkosken ratsastajat jär-
jestivät lauantaina 19.6. leik-
kimielisen hevosnäyttelyn 
Jyrkkäkoskella. Näyttelyn 
tuomarina toimi Sanna Lou-
kusa. Näyttelyyn osallistui 
tällä kertaa kuusi hevosta. 
Kolme poniluokkaan ja kol-
me ratsujen luokkaan. Kaik-

ki esittäjät ja hevoset olivat 
harjoitelleet esiintymisen-
sä hyvin. Näyttelyssä arvos-
teltiin hevosen rakenne, liik-
keet, luonne ja esittäminen.

Kaukaisimmat hevoset 
saapuivat Kajaanista. He-
voset olivat Elina ja Tapio 
Väliheikin omistamat mini-

hevoset, jotka ihastuttivat 
yleisöä.

Sää suosi ja yleisöä saa-
pui paikalle runsaasti. Puf-
fetin tuotteet kävivät kau-
paksi kuin kuumille kiville. 
Yleisö pääsi myös rapsutte-
lemaan hevosia.

Koko näyttelyn kaunein 

oli Elina ja Tapio Väliheikin 
omistama ja Elinan esittä-
mä tamma Marilyn Monroe 
of SSM eli Maisa. Näyttelyn 
paras esittäjä oli Emma Tu-
melius. 

Outi Lehtimäki

Hevosnäyttely Jyrkkäkosken ratsastajilla
emma tumelius palkittiin parhaana esittäjänä. marilyn monroe of ssm esittäjänä elina Väliheikki.

Päätöksenteossa meillä on 
nyt käsillä uusittu kun-
tastrategia, joka hyväk-
syttiin viime kaupungin-
valtuuston kokouksessa. 
Strategian tarkoitus on luo-
da tulevaisuuden näkymiä 
varsin positiivisia sävys-
sä. Tämä, päätöksenteossa 
nyt oleva strategia, on kui-
tenkin lähdetty kasaamaan 
järkistrategian pohjalta ja 
realiteetit on pidetty varsin 
vahvasti mukana valmiste-
lussa. 

Pudasjärven on pysyt-
tävä mukana muuttuvissa 
tuulissa, eikä nykyhetken 
sementointi ole kenenkään 
etu, pitkällä tai todella pit-
källä aikajänteellä. Tässä 
strategiassa on otettu huo-
mioon kuntamme ympärillä 
muuttuvat realiteetit ja niis-
tä pyritään ottamaan omil-
la voimavaroilla ne hyödyt, 
jotka kohtuudella on otetta-
vissa. 

Kunta on kuntalaisten, 
nyt ja tulevaisuudessa. Kun-
talaisia varten strategia luo-
daan - nykyisten ja tulevien. 
Elinvoimaiset kylät, veto-
voimaiset matkailukohteet, 
hyvä toimintaympäristö 
kaikille yrityksille, toimivat 
ja ennaltaehkäisevät palve-
lut kuntalaisille.

Merkityksellisenä ko-
konaisuutena kuntastra-
tegiassa on monimuotoi-
nen kunta, joka läpi leikkaa 
nähdäkseni koko strategi-

an eri osiltaan. Monimuo-
toinen näkyy asumispoli-
tiikan muotoiluissa, jossa 
tavoitteena on lisätä mah-
dollisuuksia työskennellä 
kuntamme alueella etätöitä 
tehden. Myös eri asumisen 
muotojen edellytyksiä pi-
tää turvata kaavoituksella ja 
yhteistyöllä kaupunkimme 
alueella olevien muiden toi-
mijoiden kanssa. 

Monimuotoisuus näkyy 
luonnon osalta siten, että 
kaupunkimme haluaa elää 
luonnonläheisenä kyliensä 
kaupunkina. 

Uskallamme uudistua! 
Katse eteenpäin ja reilusti 
uusia ideoita keskusteluun. 
Yksi merkittävä tekijä kun-
tien olemassaolon kannalta 
on; ennakoiva, pitkäjäntei-
nen ja kokeileva politiikka. 

Ilman näkymää tulevaan, 
politiikalla on tapana muut-
tua poukkoilevaksi ja mak-
simoida nykyhetken edut. 
Tulevaisuuteen katsoval-
la politiikalla on mahdolli-
suuksia nyt ja huomenna. 
Ennakkoluuloton työsken-
tely kuntamme parhaak-
si on seuraavan valtuuston 
erityinen painopiste! 

Vanha sanonta: tulevai-
suus tehdään tänään, pitää 
varsin hyvin paikkansa nyt 
ja tässä. 

Antti Tihinen 

Tulevaisuuteen 
katsovalla politiikalla on 
mahdollisuuksia nyt ja 

huomenna

Pudasjärven Kehityksestä 
Auvo Turpeiselta tuli Pu-
dasjärvi-lehteen varoitus 
puhelimeen tulevista hait-
taohjelmista. Kehitykseltä 
saa neuvoja, mikäli tällaisen 
kanssa on joutunut tekemi-
siin. 

Suomalaisille tulee vies-
tejä saapuvasta paketista 
ja linkki paketin seuraami-
sen mahdollistavaan link-
kiin. Pakettiteemaiset viestit 
sisältävät seuraa lähetystä 
tästä -linkin ja ohjaavat ih-
miset verkkosivuille, joilta 
käsin Android-puhelimel-

le syötetään Flubot-haitta-
ohjelma. Tällä hetkellä hui-
jausta levitetään ainakin 
DHL:n nimissä. Viestit tu-
levat tavallisista puhelinnu-
meroista.

Verkkosivun avaaminen 
ei vielä aiheuta tartuntaa. 
Sitä seuraavaan kysymyk-
seen myöntävästi vastaami-
nen kylläkin. 

Verkkosivu tarjoaa pu-
helimelle ladattavaksi .apk-
päätteistä tiedostoa, jota ei 
missään nimessä tule hy-
väksyä. Asiasta tekee hä-
määvän se, että latauksen 

hyväksyminen on oletus-
vaihtoehto. 

Kun verkkosivu tarjoaa 
haittaohjelmaa ladattavaksi, 
käyttäjä saa tällaisen keho-
tuksen. Toiminto pitää pe-
rua heti. 

Haittaohjelma on varsin 
kehittynyt ja voi varastaa 
tietoja laitteelta sekä lähet-
tää laitteesta haittaohjelmaa 
levittäviä tekstiviestejä edel-
leen tai lähettää maksullisia 
viestejä ulkomaille. 

Huijaussivut ja -viestit 
ovat nykyisin hyvin uskot-
tavasti tehtyjä. 

Tietoturvayhtiö F-Secu-
ren mukaan Flubot osaa va-
rastaa salasanoja, käyttäjä-
tunnuksia, henkilötietoja 
sekä pankkitunnuksia. Ky-
berturvallisuuskeskus tote-
aa, että mikäli käyttäjä on 
jo asentanut haittaohjelman, 
on syytä ryhtyä välittömiin 
toimenpiteisiin. Palauta lai-
te tehdasasetuksille. Mene-
tät varmuuskopioimattomat 
tiedot, mutta estät haittaoh-
jelman etenemisen edelleen.

Pudasjärvi-lehti

Varoitus puhelimiin tulevista haittaohjelmaviesteistä
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PUDASTORI
MYYDÄÄN VUOKRATTAVANA

Kesämökki Suolijärvellä, ete-
lärannalla, tontti 1 ha, hyvä ui-
maranta, kiinteistö valmistunut 
1950, hyvä kaivo. P. 041 715 
1262. 

jurvansuun sukuseura (ry.) 
KesätaPaaminen ja vuosiKoKous 
Pudasjärven Koskenhovilla (Koskenhovinkuja 2) 

la 17.7.2021. 
Esillä sääntömääräiset asiat. Kokoontuminen ja kahvit klo 11 alkaen, 

kokous alkaa klo 12. ilmoittautuminen pe 2.7.2021 mennessä
 Sirkka Hiltula (040 590 5932), Leena Laakko (040 582 2945) tai 

Helinä Siltakoski (040 764 4029). 
Tervetuloa viettämään kesäistä päivää sukulaisten parissa Iijoen rannalle.

OSTAMME PAIKALLISTA 
MARJAA
Pudasjärven kaupunki ostaa tämän kesän (2021) mar-
jaa Hirsikampuksen keskuskeittiöllä (os. Nyynäjäntie 
5) 2.8.2021 alkaen arkisin ma, ke ja pe klo 12-15 välise-
nä aikana. Muina aikoina ei ole marjojen vastaanottoa. 
Ostamme mustikkaa, puolukkaa, hillaa, vadelmaa ja 
mustaherukkaa. Emme osta tänä vuonna punaheruk-
kaa ja raparperia.  
Marjojen tulee olla tuoreita (poimittu edellisenä päi-
vänä tai vastaanottopäivän aamuna), puhdistettuja ja 
valmiiksi pakattuna 3-6 litran pakastepusseihin. Hillaa 
ostamme myös pakastettuna 3-6 litran pakastepus-
seissa. 
Marjojen ostohinnat ovat päivän hinnan mukaisia. 
Hinnat ilmoitamme myöhemmin. 
Pudasjärven kaupunki pidättää oikeuden muutoksiin. 
Ei jälleenmyyjille. 
Muutoksista ilmoitetaan paikallislehdissä ja kaupun-
gin nettisivulla.

Tekniset- ja ympäristöpalvelut / Ruokapalvelut

www.pudasjarvi.fi 

RUOKAPALVELUT

P13 Kakkonen 
Tervarit-j/pun - FC Kuren-
pojat Suojalinnan nurmella 

ma 28.6. klo 18.00

Miehet Nelonen 
FC Kurenpojat - OuTa 
Suojalinnan nurmella 

ke 30.6. klo 18.30

FC Kurenpojat

PUDASJARVI.FI

KAUPUNGINTALON AUKIOLO  
KESÄAJALLE 5.-25.7. JA 26.7.2021 ALKAEN
Kaupungintalo ja asiakaspalvelupiste 
ovat suljettuna 5.-25.7.2021.
Olemme kesälomalla 5.-25.7.2021. 
Kaupungintalolla asiakaspalvelu-
piste ja puhelinvaihde eivät ole toi-
minnassa kyseisenä aikana. Kau-
pungintalolla voi asioida ainoastaan 
ajanvarauksella. Voit varata ajan suoraan 
siltä henkilöltä, jota asiasi koskee. Kau-
pungin työntekijöiden yhteystiedot löy-
dät kaupungin web-sivulta osoitteesta  
www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot
Kaupungintalo ja asiakaspalvelupiste pa-
lavat normaaliin toimintaan 26.7.2021.
Kesälomilta palataan 26.7.2021 normaaliin 
toimintaan ja asiakaspalvelu toimii nor-
maaleilla aukioloajoilla, ma-pe 8.00-16.00, 
puhelinnumerossa 040 826 6417.
Tietyt rajoitukset kaupungintalolla asioi-
dessa ovat kuitenkin toistaiseksi voimas-
sa seuraavasti:
• Tilanteissa, joissa ei voida turvaväliä 

pitää toisiin asiakkaisiin tai kaupungin 
työntekijään, on edelleen käytössä vah-
va maskisuositus.

• Kaupungintalolle saavuttaessa tulee 
ensin pestä kädet aulan wc-tiloissa tai 
käyttää aulassa olevaa käsihuuhdetta.

• Asiakaspalvelupisteen neuvontaan 

odottaessa pyydämme huomioimaan 
turvavälin, 2 metriä. 

• Kaupungintalolla noudatetaan hyvää 
käsi- ja yskimishygieniaa. Ohjeistukset 
ovat esillä aulassa. 

• Kaupungintalon aulan yhteiskäyttötie-
tokone ei ole käytössä.

• Kaupungintalolle ei saa tulla, jos on 
hengitystieoireita tai tunnet itsesi vä-
hänkään flunssaiseksi tai sairaaksi. 
Tässä tapauksessa pyydämme asioi-
maan ainoastaan puhelimitse tai etä-
yhteyksillä asiakaspalvelupisteeseen 
tai kaupungin työntekijöiden kanssa. 

• Yhdistykset ja järjestöt voivat varata 
asiakaspalvelupisteestä neuvottelu-
huoneista vain Otsoa ja Otavaa omaan 
tarpeeseen. Huomioitavaa on, että neu-
votteluhuoneiden kapasiteetti on puo-
litettu, jotta osallistujat voivat pitää 1-2 
metrin turvavälit toisiinsa. Maksimäärä 
osallistujia on Otsossa 12 henkilöä ja 
Otavassa 20 henkilöä. 

Noudatamme rajoituksissa THL:n, Työter-
veyslaitoksen ja alueellisen koordinaatio-
ryhmän ohjeistuksia. 
Pudasjärven kaupungin henkilöstö toi-
vottaa kaikille oikein hyvää kesää! 

Pudasjärven kaupunki

PUDASJARVI.FI

KUULUTUS 

Asemakaavan muutos koskee Kurenalan 
eteläisen osan asemakaavan Varsitien 
liikennealuetta (LYT) välillä Kauppatien 
läntinen risteys – Laiduntie sekä liittymä-
kiellon poistamista Varsitien /Jukolantien 
risteyksestä. Asemakaavan muutos on 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n 
tarkoittama vaikutukseltaan vähäinen ase-
makaavan muutos.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 
yleinen tie kaduksi. Menettely liittyy tien-
pitovelvollisuuden vaihtumiseen Ely –kes-
kuksen ja Pudasjärven kaupungin välillä.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaises-
ti julkisesti nähtävänä 23.06. – 09.07.2021 
Pudasjärven kaupungin internetsivulla 
www.pudasjarvi.fi sekä kaupungintalon 

asiakaspalvelupisteessä (Varsitie 7). Asia-
kaspalvelun ollessa suljettuna 05.07.2021 
alkaen asiakirjojen näyttö sovittava etukä-
teen numerosta 040 038 9972.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus teh-
dä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistu-
tus on toimitettava ennen nähtävänäolo-
ajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen 
Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähkö-
postilla kirjaamo@pudasjarvi.fi .

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen, tekninen toimisto, PL 
10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi, puh. 040 
038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 21.06.2021   
Kaupunginhallitus

Kurenalan eteläisen osan asemakaavan
osittainen muutos Varsitiellä

PUDASJARVI.FI

KUULUTUS 

Asemakaavan muutos koskee Luokka-
vaaran asemakaavan korttelia 52 sekä 
siihen liittyvää puistoaluetta. Muutos-
alue sijaitsee Luokkavaaran Kärrikujalla. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on raken-
taa alueelle Syötteen kausityöntekijöi-
den asuntoja.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoi-
tuksen vireille tulosta ja asetetaan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-
väksi 23.06.2021 alkaen. Kaavaluonnos 
pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtä-
vänä 23.06.- 26.07.2021.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat 
nähtävillä internetissä www.pudasjarvi.fi 

ja Pudas järven kaupungintalolla asia-
kas pal ve lupisteessä 02.07.2021 saakka. 
Nähtävänäolon aikana on osallisilla ja 
kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua 
mielipiteensä asiasta kirjallisesti osoit-
teeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen 
osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjär-
vi, sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja 16.07.2021 saakka maan-
käyttöinsinööri Markku Mattinen, tek-
ninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 
Pudasjärvi, puh. 040 038 9972.

Pudasjärvellä 21.06.2021   
Kaupunginhallitus

Luokkavaaran asemakaavan  
osittainen muutos

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamolla

lippu 15€.  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

la 26.6. klo 20-24

tulossa Pe 9.7. rainer Bollström

raimo laamanen 

www.pudasjarvi.fi/puikkari 

VIRKISTYSUIMALA PUIKKARI 
ON SULJETTU 24.6.–1.8.2021

Kuntosalille pääsee
kuntoilemaan kulkulätkän
lunastaneet.

Lämmintä ja vesiturvallista 
kesää kaikille!

Vuokrattavana pieni omakoti-
talo Syötekylällä, n. 55 m2. P. 
0400 684 623.

Lue 
Pudasjärvi-
lehti netistä: 

www.
pudasjarvi-
lehti.fi

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö 
ry:n ylimääräinen 

yleinen kokous 
ke 30.6.2021 klo 18 kaupungintalolla 

valtuustosalissa. 
Asiana kunnan hallintoelimiin valittavista 

Keskustan edustajista päättäminen. Tervetuloa! 
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö ry

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta, Pudastorin normaalit kirpputorimyynti- /
ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat / vuokraukset 
sekä kuvalliset ilmoitukset ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 
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Jouko 
Lohilahti

Kiitos kannatuksesta, 
sinunkin äänesi 

mahdollistaa nyt 
uutta ajattelua 

uudessa 
valtuustossa.

PUDASJARVI.FI

KUNNALLISVAALIEN 2021 VAHVISTETUT TULOKSET
Vaalilain 91 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Pudasjärven kaupungin keskusvaali-
lautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 vahvistanut Pudasjärven kaupungissa 13. 
päivänä kesäkuuta 2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen ja julistanut valtuute-
tuiksi sekä määrännyt heidän varajäsenikseen toimikaudeksi 2021-2025 seuraavat 
ehdokkaat:

VALTUUTETUT
Nimi Arvo, ammatti tai toimi Puolue Äänet Vertaus-

luku

Oinas-Panuma, Olga opiskelija, toimittaja KESK 157 1708,000

Väyrynen, Mirka maatalousyrittäjä, traden-
omi

PS 82 874,000

Törmänen, Anni-Inkeri DI, yrittäjä KESK 154 854,000

Riekki, Vesa metsuri KESK 143 569,333

Ritola, Ilona lääkäri, yrittäjä PS 76 437,000

Koivula, Marko toiminnanjohtaja KESK 112 427,000

Jurmu, Juhani maatalousyrittäjä KESK 102 341,600

Perttunen, Pentti eläkeläinen, metsäkoneen-
kuljettaja

PS 55 291,333

Kouva, Jorma MTI, eläkeläinen KESK 93 284,667

Honkanen, Erkki kirvesmies, eläkeläinen VAS 75 265,000

Talala, Reijo eläkeläinen KESK 80 244,000

Kellolampi, Juho maanviljelijä PS 51 218,500

Kälkäjä, Mari yrittäjä KESK 80 213,500

Veivo, Sointu kasvatustieteen ja hallinto-
tieteen maisteri

KESK 73 189,778

Virtanen, Katri yrittäjä, filosofian tohtori KOK 101 186,000

Erkkilä, Heikki laitosmies, asentaja PS 43 174,800

Kuukasjärvi, Tuula myyjä, tarjoilija SDP 49 171,000

Heikkilä, Juha maanviljelijä KESK 66 170,800

Lantto, Marja maatalousyrittäjä KESK 60 155,273

Soronen, Paula tarjoilija, myyjä PS 42 145,667

Vengasaho, Jouni prosessityöntekijä KESK 55 142,333

Tihinen, Antti höyläämötyöntekijä VAS 67 132,500

Seppänen, Kauko yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö, eläkeläinen

KESK 48 131,385

Nieminen, Ari-Pekka 
(Ape)

ammattiaineiden opettaja, 
nuorisonohjaaja

KD 41 124,857

Tolonen, Henna yrittäjä KESK 41 122,000

Ronkainen, Onerva ohjaaja KESK 38 113,867

Pankinaho, Sirkka merkonomi PS 36 109,250

VARAVALTUUTETUT
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Honkanen, Tiina sosionomi AMK, ohjaaja SDP 41 85,500

Pohjanvesi, Päivi sosionomi AMK, ohjaaja SDP 34 57,000

Kansallinen Kokoomus r.p.

Kinnunen, Pekka liikunnanohjaaja KOK 26 93,000

Parkkisenniemi, Hilkka rehtori, eläkeläinen KOK 21 62,000

 

Vasemmistoliitto r.p.

Ikonen, Eija myyjä, eläkeläinen VAS 47 88,333

Ojala, Teemu hakkuukoneenkuljettaja VAS 25 66,250

Perussuomalaiset r.p.

Paavola, Urpo monialayrittäjä, poromies PS 32 97,111

Nissi, Hannu maaseutuasiamies PS 31 87,400

Niemitalo, Antti yrittäjä PS 30 79,455

Kosamo, Henna kirjanpitäjä, maatalousyrit-
täjä

PS 28 72,833

Riepula, Ismo lentokonehuoltoaliupseeri PS 25 67,231

van der Vegt, Christa klinikkaeläinhoitaja, pienti-
lallinen

PS 25 62,429

Ritola, Vesa-Matti sairaanhoitaja, yrittäjä PS 24 58,267

Lohilahti, Jouko rakennusmestari, yrittäjä PS 24 54,625

Suomen Keskusta r.p.

Majava, Janne ajoneuvonosturinkuljettaja KESK 37 106,750

Nivala, Kaisa eläkeläinen, maatalousyrit-
täjä

KESK 37 100,471

Hyttinen, Eero maanviljelijä, tradenomi KESK 34 94,889

Luokkanen, Anna-Mari lähihoitaja KESK 31 89,895

Vainio, Taina ent. maatalousyrittäjä KESK 30 85,400

Kortetjärvi, Paavo lehtori KESK 28 81,333

Alatalo, Matti maaseutuyrittäjä KESK 26 77,636

Putula, Heikki maanviljelijä KESK 25 74,261

Lehtimäki, Outi ensihoitaja KESK 23 71,167

Niskasaari, Anne luokanopettaja KESK 21 68,320

Abdulhusen-J, Sahira 
(Sivi)

lähihoitaja KESK 18 65,692

Koivukangas, Jouni rakennusmies KESK 16 63,259

Pirnes, Tatu betoniaseman hoitaja KESK 15 61,000

Puolakanaho, Urpo maanviljelijä KESK 14 58,897

Rytinki, Esa autonkuljettaja KESK 12 56,933

Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtä-
vänä kaupungintalon asiakaspalveluspisteessä ja kaupungin verkkosivujen ilmoi-
tustaululla 7 päivän ajan.

Pudasjärvi 16.6.2021 
Pudasjärven keskusvaalilautakunta

Perinteinen 
Heinäturnaus 
Suojalinnalla 9.-10.7.

Osallistumismaksu 100€. 
Mukaan mahtuu 16 joukkuetta. 

Ilmoittautumiset 044 278 8834/Joonas tai 
fckurenpojat@hotmail.com. 

FC Kurenpojat

KATRI KIITTÄÄ!
Katri 

Virtanen

LÄMMIN KIITOS 
 äänestäjille, 

tukijoukoille ja kaikille
mukana olleille!

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
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LAADUKKAAT KONEET KESÄÄN

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe  9-17

JUHANNUKSENA 
LIIKE 

SULJETTU 

Täysin 
uudistunut 

ulkoasu!

PARK 320 PW + 100cm combi 
3 EL QF LEiKKuuLAitE  
●  Stiga ST 550 Twin- moottori
● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeudensäätö
● Leikkuuleveys 100cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät
● Quick Flip-leikkuulaite, erittäin helppo nostaa ja 

puhdistaa

3990€

PARK 340 PWX + 100cm combi 
3 EL QF LEiKKuuLAitE    
●  4WD
● Stiga ST 550 Twin-moottori
● 586 cm3 / 11,9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeudensäätö
● Leikkuuleveys  100cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus 
●  Vapaasti pyörivät terät
● Quick Flip-leikkuulaite, erittäin helppo nostaa ja 

puhdistaa

Täysin 
uudistunut 

ulkoasu!

5590€PARK 220 + 95 combi EL QF 
LEiKKuuLAitE  
●  Briggs & Stratton PowerBuild 3130 AVS-moottori
● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
● Leikkuuleveys  95cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus

2990€

PARK 120 + 85 combi 
LEiKKuuLAitE 
●  Stiga ST 400-moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys  85cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus

2690€

EStAtE 3098 H
●  Briggs & Stratton PowerBuild 4165 AVS moottori
● 500 cm3 / 9 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● Leikkuumenetelmä keräävä / multiclip
● Keruusäiliön tilavuus 240 litraa
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona akkulaturi, vetokoukkusarja ja 

multiclip-laite

2790€

At3 98 HA   
●  Stiga ST 450 -moottori
● 432 cm3 / 7,5 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
● Leikkuumenetelmä sivulle heittävä 
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”

1690€

At3 108 HWA  
●  Stiga ST 550 Twin- moottori
● 586 cm3 / 10,8 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
●- Leikkuuleveys  108cm 
● sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
● Leikkuumenetelmä sivulle heittävä 
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”

1990€

At4 98 HWA  
●  Stiga ST 550 Twin- moottori
● 586 cm3 / 10,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys  98cm
● sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
● Leikkuumenetelmä keräävä
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”

2590€

imoW® Rmi 632.1 
RobottiRuoHoNLEiKKuRi     
●  Automaattinen lataus
●  Maksimileikkuualue 3000 m2 
● Maksimikaltevuus 45%
● Leikkuukorkeus 20-60 mm

2199€

DiNo 47 St 120 oHV 
●  STIGA  123 cc Autochoke moottori
● teho 1,9 kW / 2,6 Hv
● sivulle heittävä
● leikkuuleveys 45cm
● laakeroidut pyörät

199€

muLticLiP 47 
● STIGA ST 120 OHV Autochoke moottori
● teho 1,9 kW / 2,6 Hv
● alle silppuava
● leikkuuleveys 45cm
● kuulalaakeroidut pyörät

249€

combi 48 SEQ    
● 166 cc Sähköstartilla
● Itsevetävä
● leikkuuleveys 46 cm
● keräävä / silppuava / sivulle/  taakse heittävä
● kuulalaakeroidut pyörät
● 60 litran keruusäiliö täyden säiliön ilmaisimella 

449€

Sähköstartti

AjOLEiKKUriT TOimiTETAAN KASATTUNA jA KOEKÄyTETTyNÄ,
myöS EDULLiSESTi KOTiiN KULjETETTUNA.

KÄyTTöOpASTUS TOimiTUKSEN yhTEyDESSÄ! 
TOimiTUSAiKA ASiAKKAAN TOivEiDEN mUKAAN.

KySy EriTTÄiN 
mONipUOLiSiSTA rAhOiTUS 
mAhDOLLiSUUKSiSTAmmE! 

Esim. 6 kk korotonta maksuaikaa! 
Tai jopa 120 kk maksuaikaa! 

560 XPG mARK ii 
●  59,8 cm3

● 3,5 kW / 4,8 Hv
● kahvalämmitys
● Metallivalurunko

939€

550 XPG mARK ii
●  59,8 cm3

● 3,0 kW / 4,1 Hv
● kahvalämmitys
● metallivalurunko

849€

545 mARK ii
●  50,1 cm3

●  2,7 kW / 3,7 Hv
●  metallivalurunko

669€

545 G mARK ii 
●  lämpökahvamalli

699€

543 XP
●  43,1 cm3

● 2,2 kW / 3,0 Hv
● metallivalurunko

599€

445
●  45,7 cm3

● 2,1 kW / 2,9 Hv

469€

435
●  40,9 cm3

● 1,6 kW / 2,2 Hv

319€

545 FR
●  45,7 cm3

● 2,1 kW / 2,9 Hv
● mukana siimapää ja kolmioterä

749€

545 FX AutotuNE
●  45,7 cm3

● 2,2 kW / 3,0 Hv

849€

336 FR
●  34,6 cm3

● 1,4 kW / 1,9 Hv
● mukana siimapää ja kolmioterä

449€

työKALuVyö WEDGE   
hintaan sisältyy
●   koukku
●   sakset
●   metsurinmitta
●   kaksi kaatokiilaa

219€

UUTUUS!


