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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 25.6.2020

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kesä Pudasjärvi
&Syöte 
Pudasjärven Yrittäjien teemaliite

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
Koronavirusepidemian aikana 

KESKIvIIKKOISIN
Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
P. 0400 158 258

Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 
STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

ma 29.6. klo 10.00–14.00 Taivalkoski, Kalle Päätalon -tori
to 2.7. klo 10.00–14.00 Pudasjärven tori

Tervetuloa tapaamaan Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 
OmaisOivan työntekijöitä. Paikalla Taivalkoskella on myös Koillis-
maan Kuuloyhdistys ry:n edustaja. Noudatamme kioskissa yleisiä 
viranomaisten koronaohjeistuksia ja turvavälejä. Mikäli sinulla on 
pienintäkin flunssan oiretta, niin kioskiin ei voi osallistua. Jokainen 
osallistuu kioskiin omalla vastuulla ja noudattaa viranomaisten an-
tamia ohjeistuksia. 

OmaisOiva kioskit ovat turvallisia kohtaamispaikkoja 
omaisille, läheisille ja kaikille omaishoidon 

asioista kiinnostuneille!
OmaisOiva toimintaa tukee STEA.

044 700 2577
Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

kosmetologisenja@gmail.com

HOIDATA KESÄKUNTOON!
Jalkahoito ja

varpaankynsien kestolakkaus
65€ (norm.80€)

löydät minut myös facebookista ja instagramista

Ripsien ja kulmien kestovärjäys
sis. kulmien muotoilun

20€ (norm.29€)

Ripsien pidennykset
uudet setit: klassiset, volyymit tai hybridit

80€ (norm.85110€)

tarjoukset voimassa 31.8.2020 asti.

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

Tarjous koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tu-
otteisiin. Silmälasien ostajalle toiset silmä- tai aurinkolasit voimakkuuksilla –50 %, tarjoamme edullisemmat. Tarjous 
voimassa 9.8.2020 asti.

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            

AURINKOLASIT

 -40 %
voimakkuuksilla

tai ilman

KAIKKI 
SILMÄLASIT

 -40 %
sisältää kehykset

ja linssit

”Mykkyrässä, pelon kanssa, 
vihaisena, solmussa, 

surullisena, ahdistuneena?”

Tarja Hemmilä
ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
mielenterveyden ensiapukouluttaja
sosionomi

Varaa aika:
puh. 044 243 6610
mielenaallot@gmail.com
www.mielenaallot.fi

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14  www.k-rauta.fi

ILMALÄMPÖPUMPPU MIDEA MISSION PRO 9 
SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖ
Ylläpitolämpötila 8 °C, 
kylmäaine R32. Ener-
gialuokka A++/A++. 
Nimellisteho: Jäähdytys 
2,64 kW, lämmitys 2,93 
kW. Wifi-valmius. Tila-
suositus 20-60 m². 

PÖYTÄTUULETIN OPAL 
23 CM VALKOINEN 30W 2 NOPEUTTA

795-.
Säädettävä pöytätuuletin 
tehokkaalla moottorilla. Tuu-
lettimessa on kaksi nopeusase-
tusta, kääntötoiminnon painike 
suuntauksen säätämiseen ja 
kallistusmahdollisuus ilmavir-
tauksen suuntaamiseen. 1995

+ asennus

Kauttamme saatavana myös 
aurinkosähköjärjestelmät.

Mitsubishi ilmalämpöpumppuihin sekä aurinko-
sähköjärjestelmiin saatavana joustava rahoitus.

RSK Niemitalo
040 545 2509 

rskniemitalo@gmail.com

Ilmalämpö-
pumppujeN 
aSeNNuS ja 

myyNtI

Vielä riittää 
kauniita kesäkukkia!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

MOniVuOtiset kukat 
Osta 5 Maksa 4!

AvoinnA:
mA-pe  9-18

lA 10-16
su 12-16

Olemme facebookissa!

Tervetuloa kukkaloistoon!
8,50/kpl

Marja-
arOnia

Marja-
pensaat

OMenapuut

ruusut
alppiruusut

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
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Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun turistibussin ja 

ammattitaitoisen kuljettajan pienille- ja 
suurille ryhmille. 

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous!



2 3nro 26PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti25.6.2020 25.6.2020nro 26

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään vuonna 1999 ohjeistanut 
seurakuntia niiden omistamien arvoesineiden luetteloinnista. 
Kirkolliskokous on sittemmin suosittanut, että kaikissa seura-
kunnissa tulisi olla tiedot kaikista seurakunnan omistamista ar-
voesineistä. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys osaltaan määrittele-
vät, kuinka seurakuntien tulisi huolehtia kirkkorakennuksistaan 
ja niihin kuuluvista arvoesineistä. Seurakuntien on mahdollis-
ta saada valtiolta avustusta kulttuuriperinnön suojelemiseen. 

Pudasjärvellä ensimmäinen esineinventointi on Heikki Hy-
vösen tekemä ja peräisin vuodelta 1981. Kirkkohallituksen 
yleiskirjeessä vuodelta 2008 annetaan nykyiset ohjeet kirkol-
lisen esineistön inventoinnista. Tämä inventointi on toteutettu 
ohjeen mukaan Pudasjärvellä keväällä 2019. Filosofian tohtori, 
taidehistorian tutkija Paula Mäkelän tekemän inventointiker-
tomuksen perusteella seurakuntaan on saatu arvokasta tietoa 
vanhasta esineistöstä sekä ajantasaiset suositukset esineistös-
tä huolehtimiseen. Nyt vanhoja esineitä saadaan esille myös 
seurakuntalaisten iloksi, kun seurakuntakodin aulassa ole-
va vitriini on otettu näyttelykäyttöön. Esineistöä pääsee tar-
kastelemaan seurakuntakodin ollessa auki jumalanpalvelusten 
tai tapahtumien yhteydessä. Vanhojen esineiden näyttelyn on 
valmistellut ja koonnut FM, TM, seurakuntapastori Eva-Maria 
Mustonen. 

Pudasjärven kirkko on vihitty käyttöön silloisen Ruot-
si-Suomen kuninkaan Kustaa Aadolfin kirkoksi tammikuus-
sa 1783. Vanhaan kirkkoon kuuluu paljon esineistöä, joka on 
arvokasta säilyttää myös jälkipolville. Osa Pudasjärven seura-
kunnan omistamasta esineistöstä on sellaista, että sen histo-
ria ulottuu paljon nykyistä kirkkoa kauemmaksikin. Tästä esi-
merkkinä on 1690-luvulta asti säilynyt messukasukka, joka 
pääsee nyt näytteille vitriinin suojissa. 

Seurakunta tiedotus

Seurakunta asettaa 
vanhaa esineistöä 

näytteille

”Autuas se, jonka pahat teot on annettu an-
teeksi,
jonka synnit on pyyhitty pois.
  Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue vi-
aksi hänen syntiään
  ja jonka sydämessä ei ole vilppiä.
Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pa-
hoja tekojani.
Minä sanoin: ”Tunnustan syntini Herralle.”
  Sinä annoit anteeksi pahat tekoni,
  otit pois syntieni taakan.” 
(psalmista 32)

Kertomus tuhlaajapojasta lienee Uu-
den testamentin tunnetuimpia kerto-
muksia. Se on evankeliumina myös 4. sun-
nuntaina helluntaista, jota vietetään tänä 
vuonna 28.6. Pyhän teemana on ”kadon-
nut ja jälleen löytynyt”. Kuten psalmissa 32 
todetaan, Jumalalla on valta armahtaa syn-
tinen ja antaa hänelle anteeksi pahat teot. 
Kertomuksen tuhlaajapojasta on nähty ku-

vaavan Jumalan rajatonta, anteeksiantavaa 
rakkautta: harhateillä ollut poika palaa ka-
tuvana kotiin ja hänen isänsä ottaa tämän 
avosylin vastaan. Tämä kertoo meille siitä, 
että Jumala rakastaa meitä, luomiaan ihmi-
siä ja iloitsee, kun palaamme hänen luok-
seen. Jumala haluaa antaa meille anteeksi. 

Kuten huomaamme tuhlaajapoikaver-
tauksesta, armo ja juhla voivat aiheut-
taa myös kateutta toisissa. Isän esikois-
poika palaa työstä ja tuntee katkeruutta 
huomatessaan, että hänen huliviliveljel-
leen on noin vain järjestetty pidot. Syöttö-
vasikkakin on teurastettu, eikä vanhempi 
veli ole saanut edes vuohta, jos olisi ha-
lunnut juhlia ystäviensä kanssa. Kateus ja 
katkeruus nousevat helposti pintaan, kun 
tuntee jäävänsä jostain paitsi. Isä kuiten-
kin muistuttaa poikaa, että kaikki mikä on 
hänen, kuuluu myös pojalle ja poika on ol-
lut aina uskollisesti hänen luonaan. Esi-
koispojalla on siis koko ajan ollut kaikki 

elämän mahdollisuudet isänsä yhteydes-
sä, eikä syytä kateuteen ole. Tuhlaajapoika 
on se, joka on hävittänyt perintönsä, elä-
nyt syntistä elämää ja nähnyt nälkää. Sik-
si on suuri ilon aihe, kun nuorempi poika 
ymmärtää erheensä, katuu ja palaa kotiin. 
Isällä on kodissaan paikka molemmille po-
jilleen, eikä heidän tarvitse kilpailla keske-
nään. Molemmat voivat elää ja voida hyvin 
isänsä luona. 

Herra on kaikkivaltias Jumala,
hänen nimensä on Herra!
Käänny siis Jumalasi puoleen,
ole uskollinen ja noudata oikeutta
ja pane aina toivosi Jumalaan.
(Hoos. 12: 6-7)

seurakuntapastori 
Eva-Maria Mustonen

Kotiinpaluu

Janna Pöykiö 
on valmistunut 
Sosionomiksi

Karelia-ammattikorkea-
koulusta 12.6.2020.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Pihatyöt Vääräniemi  
Jannen ja Laurin 4h-yritys
Kaksoisveljekset Janne ja 
Lauri Vääräniemi Hirvas-
koskella ovat ahkeria ja yrit-
täjähenkisiä nuoria. Kun hei-
dän kesätyösuunnitelmansa 
meni koronan vuoksi epä-
varmaksi, he ottivat yhteyt-
tä Pudasjärven 4H-yhdis-
tykseen yhteisen yrityksen 
perustamiseksi. 

- Isoveljellämme oli sa-
man tapainen yritys viime 
kesänä. Me otimme parisen 
viikkoa sitten yhteyttä 4H-
yhdistykseen, josta olem-
me saaneet apua papereiden 
täyttämiseen ja muutakin 
opetusta ja neuvoja, Lauri 
kertoi Pihatyöt Vääräniemi 
-yrittäjien ensiaskeleista. 

Yritysmaailma ja yrittä-
jyys ovat veljeksille tulleet 
jollakin tavalla tutuiksi ko-
tonaan, sillä heidän van-
hempansa ovat yrittäjiä: isäl-
lä on taksi- ja äidillä ollut 
muutama vuosi sitten sii-
vousyritys. Veljekset ryhtyi-
vät tuumasta toimeen ja otti-
vat mallia vanhemmistaan ja 
isoveljestään.

- Pihatöiden tekijöille tun-
tui olevan kysyntää. Ihan 
mukavaa on ollut. Olemme 
valmiit tekemään pihatöitä, 
piharakennusten pieniä kor-
jauksia, maalauksia ja siivo-
uksiakin. Olemme laittaneet 
kotipihaammekin kuntoon, 
kitkeneet kasvimaita ja lei-

kanneet ruohoa. Omia ko-
neita ja laitteita meillä ole, 
vaan teemme töitä asiakkai-
den välineillä. 

Veljekset aloittavat syk-
syllä Pudasjärven lukion ja 
kesätyörahoille on tarvetta, 
sillä heille on heinäkuussa 
tulossa kevarikortit. 

4H kouluttaa, tukee ja 
neuvoo nuoria
4H-yritys on nuorille suun-
nattu toimintamalli, joka 
mahdollistaa yrityksen pe-
rustamisen turvallisesti ja 
ohjatusti. Pudasjärven 4H-
yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Tiina Salonpää kertoi 
Vääräniemen veljeksille jär-
jestetyn ensin yrityskurssin. 
Vastaavan kurssin ja koulu-
tuksen saavat kaikki muut-
kin 13 - 28-vuotiaat nuo-
ret, jotka haluavat perustaa 
oman yrityksensä. 

- Ensin tehdään nuorten 
kanssa yrityksen liiketoi-
mintasuunnitelma, tehdään 
yrityksen perustamisilmoi-
tus ja nimetään yritysoh-
jaaja. 4H-yrittäjät tekevät 
vuosittain kirjanpidon, toi-
mintakertomuksen ja talo-
usraportin pienimuotoisesta 
yrityksestään, jonka myyn-
ti on 50 – 7 000 euroa vuo-
dessa. 4H-yrittäjänä voi olla 
aina 28 ikävuoteen, minkä 
jälkeen he voivat perustaa 

arvonlisäverollisen yrityk-
sen, Tiina Salonpää kertoi. 

Pudasjärven kaupunki 
tukee 4H-yrityksiä 350 eu-
rolla /yrittäjä. Viime vuon-
na 4H-yrityksiä perustettiin 
Pudasjärvelle 11 ja suurin 
piirtein sama määrä on pe-
rustettu aikaisempinakin 
vuosina. Kesäduunin kaut-
ta tänä kesänä 4H-yhdis-
tys työllistää noin 50 nuorta, 

kun taas viime vuonna mää-
rä 121 nuorta.

- Korona on sotkenut 
tänä kesänä paljon nuorten 
työnsaantimahdollisuuksia. 
Jos joku nuori vielä miettii 
oman 4H-yrityksen perus-
tamista, heidän pitää ottaa 
piakkoin yhteyttä 4H-yhdis-
tykseen, Salonpää toivoo.

Lauri ja Janne Vääräniemi työllistävät itsensä kesän ajaksi 
perustamassaan 4H-yrityksessä. 

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

Riihipolku 1, 97900 Posio
Jatatie2, 93600 Kuusamo

toimisto@komerco.fi | www.komerco.fi

Autamme ymmärtämään liiketoimintasi numeroina. 
Sinulle jää aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseesi!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kesäruokaa,
olkaa hyvä

TARJOUKSET VOIMASSA To-SU 25.-28.6. ELLEI TOISIN MAINITA

1095
kg 299

rS

 

veSimeloni
kokonainen, eSpanja

ATRIA PERhETILAN

kanan SiSäfileeT
480-600 g  (7,65-9,56/kg)

099
kg459

rS
Ilman korttia 6,45 rs (10,75-13,44/kg)

-28%
Plussa-kortilla

UUTUUS

voimassa 4.5.2020 alkaen

erä

rUodoTon

12
pack

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21,

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

ATRIA

viljaporSaan kaSSlerviipale
SweeTy Smoky Tai
viljaporSaan  
ohUT kaSSlerpihvi
hUnaja-olUT 350-400 g (7,48-8,54/kg)

TomaaTTi 
SUomi

099
kg

SUOMI
 

vihreä
rypäle
500 g (3,00/kg) 
egypTi

3.-

UUdeT 
aUkioloaikamme 
ma 29.6. alkaen!

palvelemme keSäkaUTena 
elokUUn loppUUn

 Saakka ma - la 
klo 7.00 alkaen! 
Tervetuloa!

2
ras

2 x Säkkiä 
loTUS SofT embo  
24 rll yhT: 48rll wc 
+ loTUS emilia 16 rll TaloUS

 

naUdan  
jaUheliha 10 %
600 g (8,32/kg)

499
rS

 

TUore kirjolohifilee
c-leikaTTU, vakUUmipakaTTU 
kaSvaTeTTU, norja 
rajoiTUS 2 fileeTä/TaloUS

1992

STALLhAgEN ORIgINAL

lager olUT 4,5 %
0,355  l (4,25/l)  
SiS. panTiT 1,80

manSikka 
kaUSi 

on alkanUT! 
TUoreTTa manSikkaa 

päiviTTäin 
5 kg laaTikoiSSa 
päivän hinTaan!

erä UlkomyynniSTä! pe 26.6. klo 9 alkaen
keSkikeSän paperimarkkinaT! 

20.-
Tasarahaan

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

299

vaasan
alppileipä

380 g (7,86)

kpl

Pudasjärven kaupunki ja Lapin yliopisto aloittavat yhteistyös-
sä syksyllä 2020 Työsuojelurahaston (TSR) rahoittaman kehittä-
mishankkeen Ihmislähtöinen valmentava johtaminen – Esimies 
aktiivisena toimijana työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämi-
sessä Pudasjärvellä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on tu-
kea esimiestyötä ja työyhteisön toiminnan kehittämistä valmen-
tavalla ja osallistavalla otteella Pudasjärven kaupungissa. 

Uudet sukupolvet asettavat johtamiselle ja työn ilmapiirille 
ja sisällölle yhä enemmän vaatimuksia. Työn merkityksellisyyden 
kokemus ja työssä innostuminen ovat nykypäivän vaateita. Val-
mentava ote esimiestyössä on kehitetty juuri näihin tarpeisiin. 

– Kehittämishankkeen työskentely ja harjoitukset perustu-
vat valmentavan johtajuuden periaatteisiin, positiiviseen ajatte-
luun ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn, kertoo Lapin yliopis-
ton koulutus- ja kehittämispalveluiden kehittämisenasiantuntija 
Piia Kilpimaa. 

Työskentelyn pääajatuksena on esimiestyön vahvistaminen, 
työyksiköiden työnhyvinvoinnin lisääminen ja valmentavan esi-
miestyöskentelyn kokeilu esimiestyön vahvistamisessa. 

Kehittämishanketta on valmisteltu yhteistyössä syksystä 
2019 alkaen. Pudasjärven kaupungin henkilöstöpäällikkö Heli 
Huhtamäki kertoo, että hanke on käynnistynyt henkilöstön toi-
mesta.

– Työntekijät itse ovat toivoneet työhyvinvointihanketta, jol-
la luodaan organisaatiomuutoksen jälkeen koko kaupunkior-
ganisaatioon yhteistä toimintakulttuuria sekä panostetaan tie-
donkulkuun, yhteishenkeen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviin 
arvoihin, toteaa Huhtamäki. 

Hänen mukaansa sitoutuminen hankkeeseen jo alkuvaihees-
ta alkaen on ollut kiitettävää, mikä antaa hyvän pohjan hankkeen 
käynnistämiselle ja onnistumiseen. Hanke toteutetaan syyskuu 
2020 - kesäkuu 2022 aikana ja kehitettävä valmentavan johta-
misen malli on julkinen. 

Pudasjärvi-lehti

Ihmislähtöistä 
valmentavaa johtamista 

Lukkoseinä on teollisen rakentamisen uusi innovaatio
Jykevä-Koti Oy:n yrittäjä Pauli 
Pähtilä Pudasjärven Kollajalla 
on innovoinut uuden seinärat-
kaisun, jossa on kaikki seinäs-
sä tarvittavat ominaisuudet, 
joita ei tähän saakka tunne-
tuissa talojen seinissä löydy.

-Olen ollut alalla reilut 40 
vuotta ja lukkoseinä on ylivoi-
mainen ratkaisu verrattuna 
muihin, Pähtilä kertoo.

Lukkoseinä on vain puh-
dasta puuta ja puukuitueris-
tettä (Hunton). Siinä on riittä-
vä lämmön pitävyys ja se on 
kosteuden suhteen oikein toi-
miva. Lukkoseinässä ei ole 
nauloja eikä ruuveja ja siihen 
saadaan jäykkä rakenne il-
man erillisiä jäykistelevyjä. 
Kaksoisrunkoon on kiinnitet-
ty kaksoispontilla varustetut 
tukevat pintapuut lohenpyrs-
töliitoksella. Seiniä voidaan 
valmistaa eri vahvuisina ja se 
soveltuu niin puutaloon kuin 
hirsitaloonkin.

-Tuote on hyödyllisyys-
mallisuojattu kahdella niin sa-
notulla pikkupatentilla. Luk-
koseinää on tutkittu Oulun 
yliopiston rakentamisteknii-
kan ja automaatio- ja tietotek-
niikan osaajien toimesta ja sen 
on todettu täyttävän nykyai-
kaisen rakentamisen normit 
ja määräykset. Yliopisto on 
todennut lukkoseinän olevan 
helppo teollisesti valmistaa 

ja mahdollistavan M1-pääs-
töluokan rakentamisen, sekä 
hengittävän, mutta samalla 
tiiviin rakenneratkaisun, Päh-
tilä toteaa.

Hän kertoo etsivänsä hyö-
dyntäjää uudelle innovaatiol-
le joko yhteistyökumppanina 
tai oikeuksien ostajana. Pähti-
län laskelmien mukaan 60 000 
euron alkuinvestointi mah-
dollistaa 100 talopaketin val-
mistamisen vuodessa neljän 
henkilön työpanoksella.

Pauli Pähtilä vajaa vuosi sitten oman työnä valmistuneen uuden talon edustalla Kollajan 
Vuorman vaaralla. Talon seinä näyttää hirreltä, mutta se on Pähtilän oma kehittämä sei-
näratkaisu. 

Pauli Pähtinä esittelee mal-
likappaletta lukkoseinästä, 
joka on puhdasta puuta ja 

puukuitueristettä (Hunton). 
Siinä on riittävä lämmön pi-

tävyys ja se on kosteuden 
suhteen oikein toimiva.

-Lukkoseinän hiilijalanjälki 
on todella pieni ja se on erin-
omainen vientituote.

Matti-Tapio Rissanen, 
kuvat Heimo Turunen
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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) 

MAANANTAI-TORSTAI
29.6.-2.7.

199

795
kg

Kariniemen
bROIleRIN MINuuT-
TIpIhvIT
290-350 g

Porsaan
kyljykSeT

499
pkt

1195

100

695
kg 795

299

2 filettä/talous

149

kg

179

189

179

pkt

prk

kg

1295
kg

rajoitettu erä

pkt

kg

pkt

100

199

100
pkt

079

599

159199
plo

kg

pkt

189
prk

099 100

149
pkt

499
kg

129

399
plo

595
kg 100695

kg

695
kg

199
pkt 100

kpl 299
pss

pkt

kpl pss

2 kpl

2 kpl

pss

3 pss

pkt

plo

2990
Koot: 30-35Koot: 24-30         

2690

3150

2250

2190

2390

1390

1990

695
ras

990
ltk

1990

59,-

45,-

75,-

199,-

369,-

99,-

349,-

1290

2 pss/talous

MA-TI 29.-30.6.          ke-TO 1.-2.7.

pe-TO 26.6.-2.7.

Vaasan
RevITTy

leIpä
350 g

Valio Viola
TuORe-

juuSTOT
200 g

Valio
OlTeRMANNI
juuSTO
1 kg

pe 26.6.    lA 27.6.

Hyvä
NAuTA
jAuhelIhA

Porsaan
gRIllIkylkI 
talon mausteella

MINI-
veSIMelONI
Espanja

Eldorado
pekONI
140 g

Eldorado
TONNIkAlApAlAT
vedessä tai öljyssä
185/140 g

Eldorado
cORN flAkeS
MAISSIhIuTAleeT 
375 g

Tuore ruodoton
NORjAN
lOhIfIlee

Sokerittomat
cOcA cOlA 
tai fANTA 1,5 l
sis. pantin

SATOjA TARjOukSIA 

jOkA päIvä!

Atria hIIllOS
gRIllI-
MAkkARAT
400 g

249
pkt

Snellman
ylIkypSä-

kINkku
300 g

RAuTAOSASTOlTATekSTIIlIOSASTOlTA

MAAlAIS-
lIhA-
hyyTelö

Valio hyvä 
suomalainen arki
RuOkAkeRMA
10% 2 dl

Atria hyvä 
suomalainen arki
pOSSu-NAuTA 
jAuhelIhA 400 g

Jano
vIchy tai  
kIveNNäISvedeT 
0,95 l

Suomalainen
TOMAATTI

Domino
TäyTekekSIT

345-350 g

peRjANTAI-lAuANTAI 
26.-27.6.

Eldorado
MANSIkkA-
hIllO
420 g

Dansukker
TAlOuS-
SOkeRI
1 kg

Fazer
pAAhTOleIväT
280-320 g

Flora
MARgARIINIT
400 g

HK
buRgeR
100 g

VIP MIX
SekAMehu-
TIIvISTe
1,5 l

Atria
lAuANTAI-
MAkkARA
palana

jAuhelIhA
SIkANAuTA
2 kg/tal.

Myllyn Paras 
MAkARONI
400 g

Atria pORSAAN 
ulkOfIlee 
n. 1.6 kg/kpl
naturell

Porsaan
lIhAkuuTIO

199
pkt

Saarioinen
MAkSA-,lIhA-
MAkROONI- tai
lIhApeRuNA-

SOSelAATIkkO 
400 g

Magnum
jääTelö-

puIkOT
88-110 g

Taffel
MegA-
puSSIT
160-325 g

Atria Kytösavu
MeeTvuRSTI

175-200 g

keNkäOSASTOlTA
Tytöjen SANdAAlIT    

Naisten
hIhATON
keSäMekkO
viskoosi 92%, 
elastaasi 8%

Naisten
NeuleTAkkI
50% viskoosi. 
50% polyesteri

Naisten vajaamittainen
kukkAhOSu
100% polyester

Naisten T-pAITA
punainen tai oranssi
kaunis kukkabrodeeraus

Top-Medel tyttöjen
T-pAITA 
Koot: 128-164 cm

Miesten
cOllegeShORTSIT
65% puuvilla, 35% polyesteri

TeRASSIRuuvI
ruskea 4,2*55

yleISRuuvI 
gAlvANOITu
* 40-120mm

TeRASSIRuuvI
5.0*90 A2 RST

uppOpuMppu
750w
  * nostokyky 9m
  * tuotto 13 000 L/min

uppOpuMppu
400w 
  * nostokyky 5m
  * tuotto 7500 L/min

uppOpuMppu
900w  * rst  * nostokyky 9,5m
 * tuotto 14 000 L/min

Clen G131-CP
pAINepeSuRI
  * 1700w  * max 130 bar
  * 370L/min

Clen G145-CP 
pAINepeSuRI
  * 2300w    * 460L/h

Clen MäRkä-kuIvA-
IMuRI  * 1200w    * 20L

PowerPlus polttomoottori
pAINepeSuRI
 * 208cc moottori   * 4.1kW
 * max paine 173 bar
 * 540 L/min

Alkaen

Tyttöjen kesäinen
pRINTTI T-pAITA
Koot: 116-164 cm
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Kesä Pudasjärvi     Syöte& 2020
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Kesäinen tervehdys Pudasjärven yrittäjiltä!

Monipaikkaisuus vahvistuu ja maaseutumaisten  
kaupunkien tulevaisuus näyttää valoisalta

Haluamme kukin omas-
sa elämässämme säilyttää 
luontoyhteyden ja moni ha-
kee eri tavoin hyvinvoin-
tia luonnosta sekä arkena 
että vapaa-ajalla. Tuoreen 
maaseutubarometrin mu-
kaan lähes 25 prosenttia 
ison kaupungin keskustas-
sa tai laidoilla asuvista ha-
luaisi asua ydinmaaseu-
dulla tai harvaan asutulla 
maaseudulla. 15 prosentilla 
suomalaisista on muuttoai-
keita maaseutumaisempaan 

ympäristöön. Maaseutuba-
rometrin mukaan 37 pro-
senttia kokee olevansa sekä 
kaupunkilainen että maalai-
nen. 

Neljännes kaupunkilai-
sista viettää maaseudulla ai-
kaa kuukaudesta jopa puo-
leen vuoteen. Haluamme 
luoda ja säilyttää itsellemme 
ja lapsillemme vahvan suh-
teen luontoon. Yhä useampi 
suomalainen näkee maaseu-
dun tulevaisuuden voima-
varana ja monipaikkaisuus 

on vahvistunut ja vahvistu-
massa edelleen. Tämä suun-
taus lisää maaseutumaisten 
kaupunkien vetovoimaa. 

Mökkiläiset, etätyönteki-
jät, matkailijat, retkeilijät ja 
uudet asukkaat sekä yrityk-
set tuovat selvästi lisää vi-
pinää myös Pudasjärvelle. 
Pudasjärvellä on 3 506 va-
paa-ajan asuntoa ja 77 pro-
senttia niistä on ulkopaik-
kakuntalaisten omistamia. 
Tämänkin kevään aikana 
monesta vapaa-ajan asun-

nosta sukeutui etätyökont-
tori, joissa taukoja pidettiin 
muun muassa keväthangil-
la hiihdellen. 

Pudasjärvi on strategian-
sa mukaan luonnonmukai-
nen kasvukaupunki ja itse 
tulkitsen kasvukaupungin 
käsitettä myös niin, että siel-
lä on hyvä niin lasten kas-
vaa ja kaikkien muidenkin 
elää täysipainoista ja oman 
itsensä näköistä elämää. 
Voit tutustua tällaisiin täy-
sin tavallisiin ja samalla täy-

sin erityisiin pudasjärveläi-
siin ja heidän tarinoihinsa 
verkossa Järjen äärellä –so-
me-kampanjan kautta. Pu-
dasjärvi toivottaa mielellään 
kaikki tervetulleiksi kesäi-
selle Pudasjärvelle: ”tule 
käymään – ja jää olemaan”. 

Aurinkoista ja aktiivista 
kesää kaikille!

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy

Toimitusjohtaja Sari Turti-
ainen Pudasjärven Kehitys 
Oy.

Korona muuttaa työelämää ja yrittäjyyttä
Koronakriisi jättää läpi maa-
ilman jälkensä talouteen ja 
työelämään. Yksi muutos on 
etä- ja digityön kasvu. Pu-
hutaan etä- ja digiloikasta. 
Esimerkiksi oma työyhtei-
söni siirtyi nopeasti toimi-
maan etänä. Samaan aikaan 
järjestön palvelukysyntä 
kasvoi, kun kymmenet tu-
hannet yrittäjät olivat avun 
tarpeessa. Onnistuimme siir-
tymään uuteen toimintamal-
liin, koska etätyötekniikka 
oli käytössä ja henkilöstöl-
lä oli muutoksen edellyttä-
mä osaaminen, joustavuus 
ja vahva tahto olla yrittäjien 
apuna.

Eurofoundin tutkimus 
kertoo, että Suomessa siir-
ryttiin etätöihin korona-ai-
kana enemmän kuin mis-
sään muualla Euroopassa. 
Suomalaisista lähes 60 pro-
senttia siirtyi etätöihin. 
Luku ei sisällä työntekijöitä, 
jotka olivat etätöissä jo en-
nen kriisiä.

Mitä työelämän lisäänty-
vä monipaikkaisuus tarkoit-
taa? Työntekijälle se tarkoit-
taa vaihtoehtoja. Työpaikan 
lisäksi töitä voi tehdä koto-
na tai vapaa-ajan asunnossa. 
Monelle tämä tarkoittaa työ-
tyytyväisyyden, työilon ja 
tuottavuuden kasvua.

Työyhteisölle se tarkoit-
taa uusia työmuotoja. Fyy-
sisten kokousten rinnal-
le tulee etäpalavereita, jotka 
ovat parhaimmillaan tehok-
kaampia. Tarve kasvotusten 
kohtaamisille ei kuitenkaan 
poistu. Ilman niitä yhteinen 
ideointi ja suunnittelu on 
vaikeampaa.

On selvää, että monipaik-
katyö vaatii erilaista johta-
mista, luottamusta ja peli-
sääntöjä. Työtilojen osalta 
muutos tarkoittaa, että tar-
vitaan vähemmän, mutta 
joustavampia neliöitä. Omia 
huoneita ja pöytiä on vä-
hemmän. Sen sijaan koteihin 
pitää rakentaa hyvät työtilat.

Samalla korostuvat työ-
välineet ja yhteydet. Tieto-
liikenneyhteydet ovat itses-
täänselvyys, mutta tarvitaan 
muitakin yhteyksiä, jotta 
päästään luontevasti koh-
taamaan työkavereita ja asi-
akkaita. Monipaikkaisuu-
den kasvu on mahdollisuus 
maakunnille ja maaseudulle, 
joissa on paljon vapaa-ajan 
asuntoja. Palveluja tarvi-
taan ja käytetään enemmän. 
Eräässä kesäpitäjässä monen 
kaupan myynti alkoi kasvaa 
jo keväällä, kun ihmisiä tuli 
etätöihin ja laittoi työpäivän 
päälle kesäkotia ja puutar-
haa kuntoon. 

Yrittäjyydellä on suu-
ri rooli monipaikkaisuu-
den kehittymisessä. Di-
gitaalisuutta hyödyntävä 
yrittäjyys on monipaikkai-
suuden avain. On tärkeää, 
että monipaikkaisesti toimi-
vat yrittäjät voivat verkos-
toitua monella paikkakun-
nalla ja saada tukea myös 

Mikael Pentikäinen (oikealla) keskustelemassa Eero Oinas-Panuman ja Kaarina Daavitti-
lan kanssa Pudasjärven markkinoilla 2018.

toisen kotipaikkakunnan 
elinkeinopalveluista.

Lopuksi on hyvä muistaa, 
että on paljon töitä, jotka ei-
vät siirtyneet mihinkään ei-
vätkä siirry. Koronankin 
aikana oli ihmisiä, jotka oli-

vat aiempaan tapaan töis-
sä muun muassa sairaalois-
sa ja palveluissa. Myös isolla 
osalla yrittäjistä ei ole vaih-
toehtoja. On oltava fyysisesti 
siellä, missä ovat asiakkaat. 
Heillekin monipaikkaisuus 

voi kuitenkin avata uusia 
mahdollisuuksia.

Mikael Pentikäinen
Suomen Yrittäjien  
toimitusjohtaja

Normaalisti näihin aikoi-
hin Pudasjärven yrittä-
jät ry:n väki menisi ympä-
ri kylää vilkasta vauhtia, 
kun olisimme järjestämäs-
sä Pudasjärven markkinoi-
ta. Tänä vuonna olemme 
keskittyneet omien yrityk-
sien pyörittämiseen koro-
nan takia uudessa ympä-
ristössä. 

Meidän oli tehtävä ke-
väällä vaikea päätös, pe-
rua Pudasjärven markki-
nat. Suurten markkinoiden 
järjestäminen vaatii pitkän 
suunnittelun ja useita vi-
ranomaislupia, joiden ko-
koon saaminen kestää pit-
kään, näiden yhtälönä 
päätös markkinoiden pe-
ruuttamisesta oli pakko 
tehdä jo hyvissä ajoin, kos-
ka koronan etenemisaika-
taulua ei kukaan voinut 
ennustaa.

Korona-ajasta olemme 
myös oppineet paljon. Lä-

mukavasti elinvoimaa Pu-
dasjärvelle.

Toivotan Pudasjärven 
yrittäjien puolesta oikein 
mukavaa kesää ja pide-

tään huolta toisistamme!

Tommi Niskanen,  
puheenjohtaja
Pudasjärven Yrittäjät ry

hellä olevat palvelut ovat 
olleet huoltovarmuuden ja 
liikkumisrajoitteiden takia 
korvaamattomia. Tehtaat 
maailman kolkissa ovat ol-
leet kiinni ja rahti ei ole liik-
kunut normaalisti, moni asia 
on muuttunut yritysten ja 
kuluttajien arjessa.

Suomen omavaraisuus-
aste on 80 prosenttia, esi-
merkiksi Ruotsissa sen olles-
sa 50 prosenttia. Suomi on 
pärjännyt poikkeusaikana-
kin hyvin omavaraisuuden 
ansiosta. Tämä onkin tärkeä 
asia ja siihen meistä jokainen 
pystyy vaikuttamaan omil-
la ostopäätöksillään. Suo-
malaisen alkutuotannon, 
jalostuksen ja oman paikka-
kunnan palvelujen ylläpitä-
miseksi niitä tulee käyttää 
jatkuvasti, vain sillä tavalla 
ne ovat käytössä myös poik-
keusaikana.

Suomalaisen työn liit-
to kertoo; jos jokainen Suo-

malainen käyttää 10 euroa 
kuukaudessa enemmän suo-
malaisiin tuotteisiin, luo se 
Suomeen 10 000 työpaik-
kaa. Uskon tämän toimivan 
hyvin samanlaisella kaa-
valla myös oman paikka-
kunnan sisälläkin. Käyttä-
mällä oman paikkakunnan 
palveluja ne pysyvät vir-
keinä ja luovat työpaikkoja 
paikkakunnallemme ja sitä 
kautta verotuloja Pudasjär-
velle, näin pystymme ylläpi-
tämään ja kehittämään myös 
julkisia palveluita.

Korona aika on myös tuo-
nut esille näkökulman mitä 
yrittäjät ovat toivoneet pit-
kään huomioitavan, Kun-
taliitto ja Suomen yrittäjät 
ohjeistivat kuntia ja kaupun-
keja korona ajan alettua 
käyttämään mahdollisim-
man paljon paikallisia pal-
veluja ja yrityksiä, niiden 
selviämiseksi poikkeus ajan 
ylitse. Tilanne kuitenkin mo-

nilla paikkakunnilla on, että 
on sitouduttu pitkiin sopi-
muksiin hankintarenkaisiin 
ja hankinnat on ulkoistettu 
omien organisaatioiden ul-
kopuolelle. Tämä on luonut 
tilanteen korona aikana, et-
tei ostoja paljoakaan ole voi-
tu eri paikkakunnilla suun-
nata oman alueen yrityksiin. 

Julkisissakin hankinnois-
sa kun paikallisia palveluita 
käytetään normaali oloissa 
toimivat ne myös poikkeus-
aikana.

Tämän korona ajan rau-
hoituttua, tuleekin jokai-
sen julkisen toimijan miet-
tiä oma hankinta strategia 
uudestaan, miten paikalliset 
toimijat saadaan paremmin 
huomioitua julkisissa han-
kinnoissa. 

Se on nopea ja näkyvä pi-
ristysruiske paikkakunnil-
le. Hankinta-asioiden uu-
delleen organisointi on 
erinomaista ja nopeaa työlli-

syyspolitiikkaa.
Paikalliset asukkaat tuo-

vat peruskysynnän Pudas-
järven palveluille, mök-
kiläiset ja lomalaiset ovat 
kuitenkin erittäin tärkeä pi-
ristys ruiske paikkakunnal-
le. Lomalaisten ja mökki-
läisten kulutus ylläpitää ja 
osaltaan mahdollistaa pai-
kallisten yritysten toimimi-
sen. Näin mökkiläiset tuovat 

Tommi 
Niskanen 

lausumassa 
vieraat terve-
tulleeksi vii-
me vuoden 

markkinoilla. 
Tänä vuonna 
markkinoita 

ei voitu pitää 
poikkeusajan 

vuoksi.
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Senioriyrittäjäasiaa

Yhdessä selviämme tästäkin vuodesta

Tiesikö, että yrittäjäjärjestön 
sisällä toimii senioriverkosto. 
Sen muodostavat kaikki yrit-
täjäjärjestön seniorijäsenet. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien nimeämässä Senioriver-
koston johtoryhmässä toimii 
puheenjohtajana Esko Kurvi-
nen. Jäsenenä on mm. Heimo 
Turunen Pudasjärveltä. 

Käytännön senioritoimin-
ta tapahtuu paikallisena toi-
mintana senioreiden itsensä 
päättämänä ja toteuttamana. 
Tämän vuoksi paikallisuus 
korostuu senioritoiminnassa 
voimakkaasti ja toiminta on 
jäsentensä näköistä. Yrittäjä-
järjestön varsinaiset jäsenet 
voivat myös osallistua senio-
riverkoston järjestämään toi-
mintaan. Senioritoimintaan 
osallistuukin runsaasti seni-
oriyrittäjiä, joilla on yritys-

toimintaa. Ikä ei rajoita seni-
oritoimintaan osallistumista. 
Yhteistyö paikallisessa yrit-
täjäyhdistyksessä seniorei-
den ja yhdistyksen hallituk-
sen välillä on saumatonta. 
Monet yhdistykset ovat so-
pineet, että seniorit hoita-
vat tiettyjä tehtäviä yhdis-
tyksessä, kuten tapahtumien 
järjestelyjä, uusien jäsenten 
tervetulovierailuja ja merkki-
päiväkäyntejä jne. 

Tänä keväänä olemme 
kaikki joutuneet pysähty-
mään ja muuttamaan voi-
makkaasti toimintatapo-
jamme. Maailman laajuisen 
kulkutaudin aiheuttama pel-
ko ja ahdistus kohdistuu en-
sisijaisesti terveytemme säi-
lymiseen ja toissijaisesti 
materiaalisen toimeentulom-
me turvaamiseen. Vaikka 

näin on, niin väkisin mie-
leen nousee meille senioreil-
le 90-luvun pitkä ja syvä la-
ma-aika. Itse olin tuolloin 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien puheenjohtaja. Yrittäjä-
järjestön toiminta oli silloin, 
niin kuin nytkin, yrittää huo-
lehtia niin yritystoiminnan 
jatkumisen edellytyksistä 
kuin yrittäjien itsensä jaksa-
misesta erilaisten paineiden 
alla. Silloin ei ollut kyse ih-
misten terveydestä muutoin 
kuin henkisestä jaksamisesta, 
joka kyllä johti valitettavas-
ti myös sairauksiin ja äärim-
mäisiin tekoihinkin. Silloin 
järjestö perusti erilaisia kana-
via kaikenlaisen tuen saami-
seksi. Jopa vertaistuki tällai-
sessa tilanteessa on tärkeää. 
Nyt jos koskaan senioreiden 
henkilökohtaiset ja yhteiset 

kokemukset selviytymisistä 
kannatta keskustella ulos ny-
kyisten yrittäjien kanssa. 

Me kaikki voimme nyt 
auttaa toisiamme. Yrittäjät 
puhuvat samaa kieltä ja ym-
märtävät toisiaan. Henkinen 
tuki on tarpeen, jo puhumi-
nen helpottaa. Jokainen voi 
myös ohjata ostoksensa pai-
kallisille pienyrittäjille. Sinä 
olet tärkeänä osana säilyttä-
mässä työpaikkoja kotiseu-
dullasi. Suosi oman kylän 
yrittäjää ja kotimaisuutta. Ta-
poja on monia. Tehdään vii-
saita valintoja. Yhdessä me 
selviämme! 

Esko Kurvinen, 
Oulu 
Senioriverkoston 
puheenjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Senioriverkoston johtoryhmä piti helmikuussa kokouksen Oulussa Business Oulun uu-
sissa tiloissa, joita esitteli johtaja Juha Ala-Mursula. Kokoukseen osallistujina Jorma Ketola, Sirkka Arola, Tauno Bräysy, 
Juha Ala-Mursula, Maija-Liisa Pukinkorva ja Esko Kurvinen sekä kuvan ottaja Heimo Turunen. 

Pudasjärven Yrittäjien yhte-
nä toimintamuotona on ol-
lut säännöllinen Senioriyrit-
täjien toiminta jo noin viiden 
vuoden ajan. Kokoontumi-
set ovat joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviik-
ko, useimmiten paikalli-
sessa Ravintola Meritassa. 
Ohjelma on muotoutunut 
siten, että ensin nautitaan 
lounas. Joka kerran on kut-
suttu vierailija, jotka ovat 
edustaneet eri aloja; kau-
punginjohtaja sekä kaupun-
gin eri hallintokuntien joh-
tajat, seurakunnan papisto 
ja talouspäällikkö sekä eri 
alojen asiantuntijoita niin 
Pudasjärveltä, kuin maa-
kunnankin alueelta. Vie-
railija esittelee itsensä sekä 
käyttää puheenvuoron, jon-
ka jälkeen on vilkas keskus-
telutuokio kysymyksineen. 
Kokoontumisiin kutsutaan 
myös uusia yrittäjiä sekä 
uusia yrittäjäyhdistyksen 
jäseniä esittäytymään ja sa-
malla heidät kukitetaan. Pi-
detään myös esillä Pudas-
järven Yrittäjien jäsenyyden 
etuja ja tärkeyttä.

Kokoontumisiin osallis-

Senioriyrittäjillä vilkasta toimintaa Pudasjärvellä

Pudasjärven Senioriyrittäjien maaliskuun kokoontumisessa oli vierailijana Pudasjärven 
Osuuspankin asiakkuuspäällikkö Heikki Wuolijoki. Kukitettavana olivat uudet yrittäjät 
ja -jäsenet hieroja Leena Haanela viides vasemmalla ja Tarja Hemmilä Mielen aallot, toi-
nen oikealta. 
tuu 7-15 henkilöä. Kokoon-
tumisista muistutetaan teks-
tiviestillä. Mukana on myös 
usein eläkkeellä olevia yrit-
täjiä, jotka eivät ole vielä jä-
seniä. Heistä monet ovat liit-
tyneet muutaman käynnin 
jälkeen myös seniorijäsenik-
si. Kokoontumisista tehdään 
muistiot. 

Keskustelu on vilkasta ja 
aiheina ovat paikalliset asi-
at, mutta mitään aihetta ei 
ole rajattu pois. Myös henki-
lökohtaisia kuulumisia ker-
romme toisillemme. Voidaan 
sanoa, että kokoontumiset 
ovat samalla yrittäjäaiheisia 
kerhoja. 

Senioriyrittäjät hoitavat 

myös onnittelukäyntejä yrit-
täjien ja yritysten merkki-
päivinä sekä uusien ja tai 
uudistuneiden yritysten ava-
jaisissa sekä ovat tarvittaes-
sa talkoolaisina Pudasjärven 
yrittäjien tapahtumissa ja toi-
minnoissa.

Heimo Turunen

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!

Raskaan kaluston 
määräaikaiskatsastukset 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

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Kaivinkone 8,5t
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi   • www.esasarkelaky.fi

-  yritysten perustamiset
-  kirjanpidot

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA OY

Auktorisoitu 
taloushallintoliiton jäsen

Puh. (08) 822 330 / 040 730 1513
Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi

-  veroasiat
-  palkanlaskennat

-  muut toimis-
topalvelut

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni 
 9.7. – 3.8.2018

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumeroista: 
0400 131 540 ja 08 821 349.

PL 31 • 93101 Pudasjärvi • Puh. (08) 821 349

Toimistomme on vuosilomien vuoksi kiinni  
1.7. - 31.7.2020

Henkilökunnan tavoittaa puhelinnumerosta:
0400 131 540
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Kulta- ja 
hopeakorut. 

Kellojen ja korujen 
myynti ja huolto. 

Meiltä myös lahjakortit.
Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100 euron lahjakortin. 

83 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Tokmannin avajaisissa jaettiin 
2500 yllätysämpäriä

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni 
avasi Perhemarket -nimellä tunnetun myymälän 

uudistettuna, valikoimiltaan laajennettuna ja 
Tokmanni-ketjunimellä tiistaina 16.6. Tokmanni on 
tunnettu halvoista hinnoista, mutta avajaispäivänä 

ja avajaisviikolla asiakkaita hemmoteltiin 
tavanomaisesta poiketen myös runsain 

avajaistarjouksin. Myymälän liiketoiminta siirtyi 
Tokmannin haltuun huhtikuun alussa.

Avajaispäivänä liike avattiin 
perinteisesti nauhan leikkaa-
misella, jonka suorittivat kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen ja Tokmannin myynti- ja 
markkinointijohtaja Mathias 
Kivikoski.

Puheessaan Timonen toi-
votti Tokmannin tervetul-
leeksi Pudasjärvelle. 

-Tokmannin valikoimas-
sa ja hintatasossa on varmas-
ti paljon sellaista tarjolla, jota 
pudasjärviset ja ohikulkijat 
osaavat arvostaa, mainitsi Ti-
monen.

Hän muisteli myös, että 
oli vuosi sitten toukokuun 
lopussa mukana avaamassa 
Perhemarketin uudisraken-
nusta edellisen yrittäjän ai-
kaan. 

-Pertti Heikkiselle suuri 
kiitos siitä, että uusi nykyai-
kainen myymälä saatiin niin 
nopeasti pystyyn tuhoutu-
neen tilalle. 

–Voimme tarjota Pudasjär-
ven asukkaille ja muille paik-
kakunnalla asioiville aiempaa 
enemmän erilaista ostettavaa 
ja mukavamman asiointiko-
kemuksen. On ollut hienoa 
päästä palvelemaan asiakkai-
ta Tokmannin brändillä, va-
likoimilla ja palveluilla. Us-
komme, että asiakkaat ottavat 
Tokmannin lämpimästi vas-

taan, Kivikoski sanoi avaus-
puheessaan. 

Pudasjärven kaupungin 
ja Tokmannin edustajat luo-
vuttivat vielä toisilleen viirit. 
Pudasjärven kaupungin vii-
ri meni Mäntsälässä sijaitse-
van pääpaikan kokoelmiin ja 
kaupunki sai Tokmannin vii-
rin omiin kokoelmiinsa. 

Puheiden ja nauhan leik-
kaamisen jälkeen ovien avaa-
mista odottanut runsas asia-
kasjoukko kiirehti sisälle. 
Pian oli lähes peräseinästä 
ulottuva jono kassalle, joka 
jatkui lähes koko päivän ajan. 
Sisällä olevien tarjoustuottei-
den lisäksi ulkona oli puu-
tarhamyymälä, jossa oli oma 
kassa. Wc- ja talouspaperin 
10 euron tarjoustuotteet sai 
ostaa ulkoa sekä saada omak-
seen sisältä saadulla lipuk-
keella yllätystuoteämpärin. 
Niitä oli varattu peräti 2500 
kappaletta.

Pudasjärven Tokmanni 
palvelee modernissa ja lähes 
uudessa liiketilassa Oulu–
Kuusamo-tien varrella lä-
hellä kaupungin keskustaa. 
Myymälän tuotevalikoimia 
on kevään aikana uudistettu 
aiempaa monipuolisemmik-
si. Aiemmin erityisesti työ-
kaluihin keskittyneestä myy-
mälästä löytyy Tokmannille 

Pudasjärven Yrittäjien onnittelun toi yhdistyksen sihteeri 
Markku Knuuttila. Onnittelukukat ottivat vastaan myymä-
läpäällikkö Marja Heikkinen ja kassamyyjä Alisa Heikkilä. 

Kassalle odottavien jono oli aamusta iltaan pitkä, tosin joh-
tuen myös turvavälien pitämisestä. 

Ulkona Wc- ja talouspaperien tarjousmyyntipisteessä tar-
joustuotteet kävivät ostamassa Hilkka ja Kauko Telkkälä 
Ranuan Kelankylästä. Kertoivat käyvänsä samalla matkalla 
asioimassa myös muualla Kurenalla. Avajaispäivänä myy-
jiksi olivat saapuneet Suvi Palosaari Kalajoen myymälästä 
ja Mikko Santaniemi Oulun Jukolan myymälästä. 

Jorma Rantala kävi vuorollaan hakemassa yllätystuotteita 
sisältävän ämpärin, joita olivat jakamassa Tornion Tokman-
nilta saapuneet Jasmine Niska ja Sanna Yrjänheikki. 

Perhemarketin tienvarsitolppa ja myymälän tuotekyltit 
vaihtuivat Tokmanniksi kesäkuussa reilu viikko ennen ava-
jaisia.  

PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

info@syoterp.fi  
Puh. 040 175 4008

KATTOREMONTIT
huovasta ja pellistä
kotimaisilla huipputuotteilla
Yhteistyössä

www.syoterp.fi

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy

0400 387 230 

TAKSIPALVELUT
Poijula

www.tili-tekno.fi

Yrittäjä!
Luovu papereista ja siirry

sähköiseen taloushallintoon:
● Ostolaskut ● Myyntilaskutus ● Mobiili app

ominaisesti kattavasti eten-
kin kauneuteen, terveyteen 
ja hyvinvointiin, kodin sisus-
tukseen, siivoukseen sekä eri 
sesonkeihin liittyviä tuotteita. 
Myynnissä on lisäksi vaattei-
ta, jalkineita ja asusteita, kui-
vaelintarvikkeita, työkaluja 
sekä vapaa-ajan, kodinteknii-
kan ja viihteen tuotteita. Uut-
ta on myös myymälän piha-
alueelle laajennettu, aidattu 
puutarhaosasto, jossa on tar-
jolla runsaasti kukkia, kasve-
ja ja multia sekä muita pihaan 
ja puutarhaan liittyviä tuot-
teita.

Myymälää on uudistet-
tu lisäksi Tokmannin uusim-
man, helppoa ja miellyttävää 
asiointikokemusta korosta-
van myymäläkonseptin mu-
kaisesti. Esimerkiksi kulku-
reitit ovat avaria, opasteet 
kattavia ja tuotealueet sijoi-
tettu selkeisiin kokonaisuuk-

siin. Muiden Tokmanni-myy-
mälöiden tavoin myymälässä 
on Tokmannin verkkokau-
pan noutopiste ja poikkeusti-
lanteeseen kehitetty, riskiryh-
miin kuuluville asiakkaille 
suunnattu Soita ja nouda -ti-
lauspalvelu.

Pudasjärven myymä-
lä sijaitsee maantieteellises-
ti sopivasti muihin Tokman-
ni-myymälöihin nähden. 
Pohjois-Pohjanmaalla Tok-
mannilla on Pudasjärven 
myymälä mukaan lukien 14 
myymälää..

Pudasjärven Tokman-
ni työllistää noin kahdeksan 
kaupan alan ammattilaista. 
Asiakkaita palvellaan myy-
mäläpäällikkö Marja Heik-
kisen johdolla arkisin kello 
9–19, lauantaisin 9–18 ja sun-
nuntaisin 11–18. 

Heimo Turunen
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SUOrITammE 
JaTKUvaa 

mETaLLIrOmUN 
KEräySTä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

puh. 0400 682 687
timo.vahakuopus@timpankurkihirsi.fi,

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 30 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT sekä

PUUELEMENTTITALOT

Pytky Oy 

Pytky Cafe pytkycafe     

* Pytky cafe
* Tilausravintola  

Parttio Bistro
* Matkailu- ja  

elämyspalvelut
* Hyvinvointipalvelut
* Siivouspalvelut

Syötekyläntie 328, 93280 Syöte
045 272 4441

pytkyoy@gmail.com

 www.pytkycafe.fi

Juustokievari – matkasi varrella!
Bio- ja elintarvikealan in-
sinööri, tuotekehittäjä Rai-
ja Kauppinen on maaliskuun 
alusta alkaen toiminut kahvi-
la-ravintolayrittäjänä entises-
sä Niemitalon Juustolan kah-
viossa Ouluntien varressa, 
Hetekylän risteyksessä. 

Uuden paikan nimi on 
Juustokievari, joka toimii Mi-
nimeijeri-brändin alla. 

Kahvila-ravintolan perus-
taminen on Raija Kauppisen 
mielessä kytenyt jo jonkin ai-
kaa, joten tuleminen yrittä-
jäksi Pudasjärvelle oli hänelle 
mieluinen kutsu, sillä Niemi-
talon väki on entuudestaan 
tuttua. 

Raija on seitsemännen pol-
ven yrittäjä Karjalasta, missä 
ruuanlaittotaito imetään jo äi-
dinmaidosta.

Ensimmäisen kokkauk-
sensa Raija suoritti viisivuo-
tiaana valmistamalla karpa-
lokiisselin. 

Hän on toiminut yrittä-
jänä ja tuotekehittäjänä Kiu-
run Juustolassa ja Lieksan 
Laatuherkussa, tuotantopääl-
likkönä Suomussalmen Ki-
antama Oy:ssä, opettajana 
Lahden hotelli- ja ravintola 
oppilaitoksessa sekä ennen 
Pudasjärvelle tuloansa hän 
toimi yrittäjänä ja tuoteke-
hittäjänä Kainuun Country 
Food Oy:ssä.

Juustokievarissa tarjoil-
laan arkisin edullista keitto-
lounasta. Edellisen päivän 
keittolounaspohjaa on myyn-
nissä litran pakkauksissa, 
joihin asiakas voi itse lisätä 
sattumat. Juustokievarin va-
likoimaan kuuluu myös gril-
liruokia, burgereita, lähikau-
pan tuotteita sekä tietenkin 

nimen mukaisesti erilaisia 
oman tuotekehittelyn juusto-
ja, joista kyytön maidosta val-
mistettu munajuusto on ihan 
ehdotonta herkkua. Suuren 
proteiinipitoisuuden ansios-
ta kyyttöjuusto on oiva vaih-
toehto lihalle ja sitä voi myös 
paistaa tai grillata, käyttää sa-
laateissa sekä jälkiruuissa. 
Niemitalon leipäjuustot kuu-
luvat oleellisena osana Juus-
tokievarin tuotevalikoimaan. 
Viikonloppuisin tarjolla on 
vähän tuhdimpaa lounasruo-
kaa sekä monipuolinen sa-
laattipöytä. Lounasruuan li-
säksi leivät ovat omatekoisia, 
samoin makeat leivonnaiset.

Tilausruokina Kauppinen 
valmistaa lihapullia muusilla, 
spagettia jauhelihakastikkeel-
la sekä lasagnea. Keskiviik-
koon mennessä tehdyt tila-
ukset ovat perjantaina klo 18 
saakka noudettavissa Juusto-
kievarista. Sovitusti valmiin 
ruuan voi noutaa myöhem-
minkin. Helppoa ruuanlait-
toa viikonlopun viettäjille!

Juustokievari myy Mini-
meijeri-brändillä tuotetut, 
Raija Kauppisen tuotekehit-
telemät ja omavalmisteiset 
herajuomat, salaatinkastik-
keet, marjasinapit, -ketsu-
pit, -hyytelöt ja -siirapit joit-
ten raaka-aineet on hankittu 
lähiluonnosta. Lisäksi Mini-
meijerin tuotevalikoimaan 
kuuluu omavalmisteiset 
maustamaton jugurtti ja mar-
jan makuinen juomajugurtti, 
juustokakut sekä jäätelöt, jois-
ta makuina löytyvät kahvi, 
mustikka, puolukka ja tyrni.

Tulevaisuudessa Juusto-
kievarissa on myös säräravin-
tola. 

Kauppinen käyttää kai-
kessa ruuanlaitossa mahdol-
lisimman monipuolisesti pai-
kallisia tai lähellä tuotettuja 
raaka-aineita.

Raijan lähikaupan hyllyil-
tä löytyy myös pudasjärvisiä 
elintarvikkeita, mutta lisää 
artikkeleita toivotaan myyn-
tiin. 

Ravintolasalin ja kabinetin 
uudistukset ovat lähitulevai-
suuden suunnitelmissa ja täl-

lä hetkellä jo myydään pikku-
jouluja uudistuviin tiloihin, 
joten parasta on hoitaa vara-
ukset ajoissa!

Juustokievarissa on myös 
anniskeluoikeudet, jossa mi-
nikrouvin mukaisesti mi-
nimissään neljän hengen 
seurueelle voidaan tuoda vii-
nipullo pöytään.

Terttu Salmi

Raija Kauppinen otti vastaan kuusenkerkkää, jota on ke-
rännyt Siiri Haapakoski.

Kyytöstä, eli itäsuomenkarjaan kuuluvasta naudasta tuote-
tusta maidosta valmistetaan Minimeijerin juustot. Jäämä-
herasta tehdään nopeasti imeytyvä Pohjoisen voimajuoma, 
jossa yli puolet on herajuomaa ja loput kaarnikkaa. 

Iijoen melonta ja -soutu koulutuksen merkeissä
Kevään koronapandemia vai-
kutti laajasti myös tapahtu-
majärjestäjien toimintaan. 
Pudasjärveläisen Elävä Ii-
joki -yhdistyksen tavoittee-
na oli järjestää Iijoen melon-
ta- ja soutu kesä-heinäkuun 
vaihteessa, mutta pandemi-
an vuoksi tapahtuma pää-
tettiin rajata pienemmäk-
si, yhdistyksen sisäiseksi 
tapahtumaksi, jossa pääpai-
no on koulutuksessa ja kehit-
tämisessä - ja katse jo kesäs-
sä 2021! 

Tämän kesän tapahtuma 
järjestetään 29.6.-3.7. Mat-
kaan lähdetään Taivalkosken 
Jokijärveltä ja retki päättyy 
Pudasjärven Kipinään Väh-
kyränrantaan. Matkaa kertyy 
yhteensä noin 160 kilometriä. 
Melonta- ja soututapahtuman 
järjestelyissä on mukana jo-
kivarren toimijoita ja pitkään 
mukana olleita joella kulki-
joita. Erityistä huomioita on 
kiinnitetty turvallisuuteen, ja 
siitä on huolehtimassa joukko 
kokeneita melojia ja soutajia. 

Erikoistilanne tarjoaa yh-
distykselle mahdollisuu-
den kehittää tapahtumaa tu-

levia vuosia ajatellen. Joelle 
ollaankin lähdössä koulutus 
edellä. Viikon alkuun ja lop-
puun on tarjolla myös ylei-
sölle avointa ja maksuton-
ta koulutusta. Sunnuntaina 
28. kesäkuuta Taivalkosken 
Melontakeskuksessa testa-
taan omien varusteiden toi-
mivuutta ja harjoitellaan vir-
taavassa vedessä toimimista 
matalassa vedessä. Mah-
dollisuus on myös uintihar-
joitteluun koskessa. Viikon 
päätteeksi lauantaina 4. hei-
näkuuta kutsutaan ihmisiä 
ottamaan tuntumaa Kipinän 
Toho-koskeen. Silloin luvas-
sa on koskiuintia Kipinänkos-
kessa. Tavoitteena on oppia 
toimimaan syvässä vedes-
sä. Nämä tapahtumat sisäl-
tävät opastuksen ja turval-
lisuudesta vastaavat Elävä 
Iijoki -yhdistyksen melojat. 
Lisätietoja löytyy yhdistyk-
sen nettisivuilta. 

Tapahtuman aikana kou-
lutetaan myös uusia tur-
vamelojia ja perämiehiä, ja 
konkarit saavat tilaisuuden 
kehittää edelleen omaa osaa-
mistaan. Tämän vuoden me-

lonta- ja soutu on suunnattu 
jäsenille - tosin jäseneksi ovat 
tervetulleita kaikki! Paikat on 
täytetty ilmoittautumisjärjes-
tyksessä ja koronan aiheut-
taman erityistilanteen vuok-
si osallistujamäärä on rajattu 
noin 50 henkilöön per päivä. 
Näin voidaan huomioida hy-
gieniamääräykset.

Elävä Iijoki ry on perustet-
tu tänä vuonna. Yhdistyksen 
tavoitteena on muun muas-
sa yhdistää jokivarren toimi-
joita, lisätä joella liikkumista 
ja edistää luontoarvoja. Yh-

distykseen ja sen tavoitteisiin 
voi tutustua tarkemmin netti-
sivuilla osoitteessa www.ela-
vaiijoki.fi. Tänä vuonna yh-
distys keskittyy toiminnan 
kehittämiseen ja kaikkea toi-
mintaa ohjaa ekologisuus ja 
jokiluonnon kunnioittami-
nen. Toiveissa on, että vuo-
den päästä joelle voidaan toi-
vottaa tervetulleeksi kaikki 
halukkaat! 

Tanja Lapinlampi,  
Anu Mustonen 

Viikon päätteeksi lauantaina 4. heinäkuuta kutsutaan ihmi-
siä ottamaan tuntumaa Kipinäkoskeen, jossa on luvassa 
mm. koskiuintia. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

Syötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259
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JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIöIDEN  TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA KORJAUKSET 
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi

 Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIDEN HYVÄKSYMÄ 
KOLARIKORJAAMO

tädiem tatiovaT  
 allavat isallamaulah

 
.netrav aunis älläät emmelo ällevräjsaduP PO eM  

aj assemilehup ,netsutovsak tädiem tatiovaT  
tädyöl toremunnilehup aj neskuaravnajA .ällietseiv  

 .ivrajsadup/fi.po atseettioso

 

*Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokravastikkeen maksamisesta.

OULU KESKUSTA
Kun teet kaupat Oulun Aseman-
tornin kodista elokuun loppuun 
mennessä, maksat kaupanteossa
vain 5 000 euroa.  
Loput myyntihinnasta maksat vasta, 
kun muutat (viim. 30.9.2020). 
Lue lisää yit.fi/asemantornit

OULU KAUKOVAINIO
Kaukovainio on ikivihreä lähiö- 
klassikko, jossa koet sujuvaa 
arkea lähellä luontoa ja hyviä  
liikenneyhteyksiä. Kaukonraitin 
rakentaminen on käynnissä, uudet 
YIT Kodit ovat muuttovalmiita 
marraskuussa 2020! Monipuolisesta 
kotivalikoimasta löydät asunnon 
sekä omaan että sijoituskäyttöön.YIT ASUNTOMYYNTI

kristiina.vahakuopus@yit.fi
p. 050 390 0184,
mira.kontio@yit.fi
p. 050 302 7921

yit.fi/kesäetu

Tervetuloa  
kotiin Ouluun
  
KODINOSTAJAN KESÄETU  
Kun teet kaupat uudesta 
YIT Kodista* 31.8.2020 
mennessä, maksat kaupan
teossa vain 5000 euroa.  
Loput myynti hinnasta  
maksat vasta kun muutat 
(viimeistään 30.9.2020).

*Etu koskee muuttovalmiita ja elo kuussa  
valmistuvia YIT Koteja ja vain uusia kauppoja. 
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Oulun Kaukonraitti
Kerrostalo, Kanahaukantie 17
Arvioitu valmistuminen 11/2020. Vuokratontti. B2018

Esim. m² krs mh. vh.
1 h+kt+alkovi 33,0 4/7 33 750 112 500
2 h+kt  36,0  4/7 35 580 118 600
2 h+kt+s  47,0 2/7 39 750  132 500 
3 h+kt+s 66,0 2/7 55 290 184 300

yit.fi/kaukonraitti

Oulun Asemantorni II
Kerrostalo, Rautatienkatu 17
Muuttovalmis. Lunastettava vuokratontti. C2013

Esim. m² krs mh. vh.
1 h+kt+kh 31,0  3/12 39 300 131 000 
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus  17 515
2 h+kt+kh+vh 46,0  10/12 61 710 205 700 
*Vuokratontin arvioitu lunastusosuus  25 990

yit.fi/asemantorni2

KAUKONRAITIN MALLIASUNTO  
VALMISTUU HEINÄKUUSSA

VARAA ASEMANTORNEIHIN 
YKSITYISESITTELY

Kuva Asemantorni II:n asunnon parvekkeelta.

Visualisointi, 66 m²
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Ihosi 
parhaaksi.

Sebamed Liquid Face & Body Wash ja Olive Face & 
Body Wash ovat riittoisia ja kosteuttavia pesu-
nesteitä kasvoille ja vartalolle. Ne puhdistavat 

herkänkin ihon hellästi ja hoitaen, säilyttäen ihon 
luonnollisen suojan.

SEBAMED.FI
ITSEHOITOAPTEEKKI.FI3/

20
20

Tarjoukset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Liquid Face & Body Wash 
ja Sebamed Olive Face & 
Body Wash täytttöpussi 

400 ml

7,90€
(norm. 9,11€)

Luotettava ja 
monikäyttöinen* 
perusvoide koko 

perheen kesäiseen 
ihonhoitoon.

Kaikki, mitä 
suomalainen 

iho kesällä 
kaipaa.

*) Lue voidevinkit: perusvoide.fi | itsehoitoapteekki.fi

Aqualan L  
200 ml

9,50€
(norm. 11,59€)

4/
20
20

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

TunTuri MarkeT
ma-la klo 9-18 
su klo 10-15

www.tunturimarket.fi

romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

TunTuri Pub 
ma-to klo 11-14 

pe klo 11-22 
la klo 12-22, su suljettu

Sesonkiaikoina laajennetuilla aukiolo-ajoilla ja isolla terassilla!

Liepeen pappila ja 
väentupa odottaa juhlijoita 

Liepeen pappila siirtyi huh-
tikuun lopulla uusille omis-
tajille, kun Pudasjärven 
seurakunta möi tilan huu-
tokaupalla. Uudet omistajat 
Marjo ja Jari Lukkarila kiin-
nostuivat paikasta, sillä Pu-
dasjärvi on jo entuudestaan 
heille tuttu Livon kesäpai-
kan ansiosta. Tutustuessaan 
pappilaan, oli Lukkariloille 
selvää, että sen paikan osto-
kilpailussa he haluavat olla 
mukana ihan viimemetreille 
saakka.

Paikan lämpö ja rauha 
sekä Liepeenmäen lumiset 
maisemat veivät Lukkarilan 
perheen mennessään tammi-
kuun alkupuolen esittelyti-
laisuudessa.

Huutokauppa päättyi 
15.1. ja illalla oli selvää, että 
Lukkarilan tarjous oli kor-
kein ja siitä alkoi proses-
sin seuraava vaihe kokouk-
sineen, hyväksymisineen ja 
valitusajan umpeutumisen 
päättymisineen. Huhtikuun 
lopussa 2020 Lukkarilat oli-
vat uusia Liepeen pappilan 
omistajia.

Pappilaan on sen jälkeen 
tehty pientä pintaremonttia 

ja 123 neliön kokoinen väen-
tupa on nyt vuokrattavissa 
erilaisiin tilaisuuksiin. Päära-
kennus säilyy perheen yksi-
tyiskäytössä. Lukkarilat pyr-
kivät jatkamaan toimintaa 
samalla tyylillä kuin mitä se 
on ollut viime vuosina seura-
kunnan käytössä.

Paikka on historiallinen 
hirsirakennuksineen, jotka 
ovat suojeltuja ja niitten kor-
jaus- tai muutostöihin tulee 
pyytää lupa museovirastolta.

Päärakennus on valmis-
tunut vuonna 1844 ja vuok-
rattava olevan väentupa hie-

man aiemmin 1700-1800 
-luvun vaihteessa.

Pihapiiriin kuuluu lisäk-
si hirsirakenteiset makasiini 
ja varasto-autotallirakennus, 
sekä maakellari ja jätekatos.

Pappila sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla Iijoen tör-
mällä, josta keskustaan on 
matkaa alle kilometri.

Tervetuloa vuokraamaan 
Liepeen pappilaa. Lisätietoja 
antavat Marjo tai Jari Lukka-
rila ja pappila löytyy sekä fa-
cebookista että twitteristä. 

Terttu Salmi

Vuokrattavissa oleva väentupa kauneudellaan toivottaa vieraat tervetulleiksi.

Makasiini on vanhaa hirsirakentamista parhaimmillaan.

Perinteinen Iijokisoutu® 
siirtyy ensi vuoteen

Iijokisoudun veneet jäävät tänä vuonna pitämään välivuot-
ta vajaansa Taivalkoskella.

Kevättalven koronatilanteen 
seuraamisen jälkeen Pudas-
järven luonnonsuojeluyhdis-
tys päätti toukokuussa, että 
37 vuotta jatkuneeseen Iijo-
kisoutuun tulee ensimmäi-
nen välivuosi. Niinpä 38. Ii-
jokisoutu siirtyy vuodella 
eteenpäin ja soudetaan jäl-
leen vuonna 2021 viikolla 27, 
maanantaista alkaen. Iijoki-
soudun ajankohta on ollut 
sama koko sen historian ajan 
ensimmäistä Iijokisoutua lu-
kuun ottamatta, joka sou-
dettiin vuonna 1983 viikkoa 
myöhempänä ajankohtana.

Tämän vuoden tilantees-
ta keskusteltiin toukokuus-
sa muun muassa lääkärin 
kanssa, jonka mielipide oli 
selkeä. Koska Iijokisoutuun 
saapuu väkeä ympäri Suo-
men, viettää viikon tiiviis-
ti yhdessä ja samaan aikaan 
liikkuu kylästä kylään naut-
tien heidän palvelujaan, ris-
kit ovat melkoiset, sekä yh-
teistyökumppaneillemme, 
osallistujille ja järjestäjille. 
Iijokisoudun ja sen oheista-
pahtumien osanottajamää-
rä saavuttaa helposti yli 500 
henkilöä. Katsoimme vii-
saimmaksi ja vastuullisim-
maksi perua tapahtuma 
hyvissä ajoin.  Koska Iijo-
kisoutu on aina ollut avoin 
kaikille, rajoitetun osanotta-

jamäärän soutua emme edes 
suunnitelleet. Ihmisten mu-
kaan valikointi olisi ollut Ii-
jokisoudun periaatteiden 
vastaista ja ikävää, kuten 
myös se, että yli 70-vuotiaat 
eivät olisi ehkä voineet osal-
listua tapahtumaan.

Vaikka Iijokisoudun jär-
jestelyt oli jo tehty vuosi-
kymmenten kokemuksella, 
aiheutuu tapahtuman siir-
tämisestä luonnollisesti har-
mia. Jo talvella oli mukaan 
tulossa ihmisiä, jotka olivat 
vuosikymmeniä suunnitel-
leen mukaantuloa ja nyt lo-
pulta päättäneet tulla. Lisäk-
si Iijokisoudun oli tarkoitus 
olla yksi Suomen luonnon-
suojeluliiton Vesivuoden ta-

pahtumista. Vastuullisuus ja 
lääkärin konsultointi kuiten-
kin ratkaisivat toukokuussa.

Virtuaalisesti Iijoelle
Luonnonsuojeluyhdistys 
tarjoa kaikille puolen tunnin 
matkan Iijoelle ja Iijokisou-
tuun Kimmo Kuuren Vapaa 
Iijoki-multimedia kautta. Se 
tulee tältä vuodelta siirretyn 
Iijokisoudun aloituspäivänä 
eli 30. kesäkuuta nähtäville 
Iijokisoudun YouTube-ka-
navalle, jonne löydät myös 
verkkosivujen kautta www.
iijokisoutu.net

 
Pirkko-Liisa Luhta,  
Eila Puurunen
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Pudasjärvellä investoivat vahvasti sekä 
yritykset että kaupunki

Hotelli Iso-Syötteen uudistustyö tunturin huipulla edistyy hyvää vauhtia. Hotellin uusi pa-
noraamanäkymillä varustettu ravintola aukeaa ensi syksynä.

Iso-Syötteen Bike Park avattiin juhannuksena. Hisseille oli välillä jonoakin.

Juhannuksena avattiin LumiAreenan ja KIDE hotellin yh-
teyteen italialaistyyppinen Ravintola Tovaglia, joka on 
avoinna juhannuksesta lähtien joka päivä. Asiakkaan juo-
matilausta toteuttamassa Aake Tenttula, toinen ravintolan 
kahdesta yrittäjästä. 

Pudasjärven kaupunki ke-
hittää ja kehittyy. Lähivuosi-
en julkiset ja yksityiset inves-
toinnit yltävät Pudasjärvellä 
yli 94 miljoonaan eli kehittä-
minen on tavalla tai toisella 
monellakin taholla mieles-
sä. Hirsipääkaupungissa on 
parhaillaan käynnissä näyt-
täviä yksityisiä ja julkisia ra-
kennusinvestointeja, joiden 
kautta niin kaupungin kes-
kustaajama kuin Syötteen 
matkailualuekin saavat uut-
ta ilmettä ja vetovoimaa. 

Tänä vuonna Syötteen 
kansallispuisto täyttää 20 
vuotta ja kansallispuiston 
ja matkailualueen merkitys 
Pudasjärvelle on keskeinen. 
Pudasjärvellä on paljon po-
tentiaalia sekä kotimaisen 
että kansainvälisen matkai-
lun kehittämisen näkökul-
masta. Kokonaismatkailu-
tulo on Pudasjärvellä tällä 
hetkellä 4,5 miljoonaa euroa. 

Monimuotoinen, aito ja 
puhdas luonnonympäris-
tö monipuolisine harrastus-
mahdollisuuksineen ovat 
Pudasjärven vahvuuksia 
sekä mökkiläisten että asuk-
kaiden näkökulmasta. Jokai-
selta kylältä löytyy mielen-
kiintoisia vierailukohteita 
ja nähtävyyksiä. Pudasjär-
vellä matkailussa luonto-
arvot ja kestävä kehitys 
tunnustetaan laajasti ja mat-
kailua kehitetään jatkossa-
kin luontoarvoja ja alueen ai-

nutlaatuisuutta vaalien. 

Uusia  
kehitysharppauksia 
matkailuun
Tällä hetkellä on Hotel-
li Iso-Syötteen uudistustyö 
tunturin huipulla vielä me-
neillään. Hotellin uusi pano-
raamanäkymillä varustettu 
ravintola aukeaa kuitenkin 
jo ensi syksynä. Kylpylä, 14 
uutta isompaa hotellihuo-
netta sekä Feeniks- ja Kar-
hunpesä-sviitit valmistuvat 
ensi talvikaudelle. Tunturin 
huipulle uudelleen rakentu-
van hotellin avautumista on 
odotettu kovasti.

Tänä kesällä Syötteen 
rinteillä on myös uuden-
laista vilskettä, sillä his-
sipyöräilyä varten rintei-
siin avattiin juhannuksena 
Iso-Syöte Bike Park. Pyö-
räilijät pääsevät ajamaan 
kahden kilometrin mittais-
ta rataa alas rinteitä ja ylös 
huipulle päästään hissin 
avulla. Hissipyöräilyn suo-
sio on kasvussa, ja laji so-
pii eri tasoisille ja eri ikäi-
sille pyöräilijöille. Syöte on 
maastopyöräilijöiden ja alan 
harrastajien keskuudessa jo 
hyvin tunnettu ja arvostet-
tu kohde, ja monipuolisten 
maastoreittien lisäksi hissi-
pyöräily tuo nyt oman lisän-
sä alueen pyöräilymahdolli-
suuksiin.

Tuoreimmat inves-
tointisuunnitelmat  
lisäävät edelleen 
majoituskapasiteettia 
Syötteellä
KIDE Hotellin kautta Syöt-
teelle saatiin uutta majoi-
tuskapasiteettia 120 vuode-
paikan verran vuoden 2019 
lopulla. Nyt kesän 2020 kyn-
nyksellä julkisuuteen tuli-
vat uusimmat yksityiset in-
vestoinnit, joita päästään 
toteuttamaan vuonna 2021. 
Iso-Syötteen rinteiden alla 
sijaitsevan Romekievarin 
taakse kaavaillaan huoneis-
to-hotellia, johon on tulossa 
neljään kerrokseen noin 240–
300 uutta vuodepaikkaa. Ro-
mekievarin läheisyyteen 
suunnitellaan edellisten li-
säksi myös uutta huoneisto-
hotellia, johon tulisi kahdes-
sa vaiheessa yhteensä 52–60 
huoneistoa. Toiselle Rome-
kievarin lähellä sijaitsevalle 
tontille on puolestaan tulos-
sa safaritoimintaa, sekä liike- 
ja majoitustiloja.

Iso-Syötteen investointi-
en myötä tiivistyvään kes-
kukseen sijoittuu myös 
Pudasjärven kaupungin mo-
nitoimiareena LumiAreena, 
jonka piha-alueeseen kau-
punki vielä tänäkin vuonna 
investoi. LumiAreena mah-
dollistaa myös isompien yri-
tys- ja yleisötilaisuuksien 
järjestämisen Syötteellä. Ko-
mea hirsirakennus pitää si-
sällään moneen käyttöön so-
veltuvaa salitilaa reilun 400 
neliön verran. LumiAree-
naan sijoittuu lisäksi Pudas-
järven kaupungin turisti-in-
fo, Syötteen Keskusvaraamo, 
sekä kunto- ja vapaapaino-
sali. Sekä KIDE Hotellin että 
LumiAreenan yhteydessä 
toimii myös uusi, juhannuk-
sena avattu, ravintola Tova-
glia. Tilaa LumiAreenassa 
on yhteensä noin 1 400 neliö-
tä ja se on maailman pohjoi-
sin hirsinen monitoimiaree-
na.

Muitakin uusia yritys-
ten kehittämis- ja investoin-
tisuunnitelmia on Pudas-

järvellä työn alla ja kevään 
2020 poikkeuksellisen ajan-
jakson jälkeenkin paikka-
kunnan yrityksillä on jat-
kossakin ylpeyttä herättävä 
määrä kehittämisintoa ja 
-halua. Kaikkia suunnitel-

mia ei edes pysty tähän lis-
taamaan. Jokainen yritys on 
Pudasjärvelle tärkeä. Pu-
dasjärven Kehitys Oy halu-
aa auttaa yrityksiä menes-
tymään ja yrityspalveluihin 
kannattaa ottaa yhteyttä ke-

hittämisasioissa ja -pohdin-
noissa hyvin matalalla kyn-
nyksellä.

Sari Turtiainen,  
Pudasjärven Kehitys Oy

Vagabond sirkus vierailee  
Livolla ja Jokijärvellä

Nykysirkusesitys Vaga-
bond esiintyy keskiviik-
kona 15.7. Livon kylätalon 
pihalla ja 16.7. Taivalkos-
ken Jokijärvellä. Esitysajan-
kohta on kello 14-17 välillä. 
Kiertuemanagerina toimii 
Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry.

Vagabond riuhtoo irti 
tutusta ja turvallisesta. Kar-
kumatkalla eletään tässä ja 
nyt eikä kaksikon Hanna 
Moisalan ja Milla Kurrosen 
päämäärää turhaan allevii-
vata. Tarinaa kuljettaa tai-
dokas fyysisyys ja hengäs-
tyttävä tasapainoilu mitä 

epävakaimpien objektien 
päällä. Onni voi vaarallisel-
la matkalla kääntyä nopeas-
ti. Esitys on tunnelmallinen, 
leikittelevä ja tiivis kuva-
us kahden karkurin ohikii-
tävästä hetkestä autotalli 
rockilla höystettynä. Ben-
salta tuoksuva teos sytyttää 

kapinan kipinän, joka jää 
polttelemaan katsojan ihon 
alle näiden elämää suurem-
pien naishahmojen valloit-
taessa lavan.

Pudasjärvi-lehtiUlkoilmassa tapahtuvassa sirkusesityksessä kahden nai-
sesiintyjän tarinaa kuljettaa taidokas fyysisyys ja hengäs-
tyttävä tasapainoilu mitä epävakaimpien objektien päällä.
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Hirsipääkaupungin keskustaajama 
kehittyy ja uusii ilmettään

Pudasjärven keskustan alu-
eelle sijoittuvat suurimmat 
kaupungin julkiset inves-
toinnit. Kurenalukseen on 
parhaillaan kovaa vauhtia 
nousemassa vuoden 2021 
syksyllä valmistuva Hyvän 
Olon Keskus. Rakennusvai-
heen investointikustannuk-
set ovat yli 25,8 miljoonaa 
euroa. Keskus toteutetaan 
elinkaarimallilla, jolloin 
hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat yhteensä noin 
43 miljoonaa euroa. Hy-
vän Olon Keskuksesta löy-
tyy sekä julkisia että yksityi-
siä palveluja. Sinne sijoittuu 
jatkossa terveydenhuolto-, 
kuntoutus-, nuorisotoimi- ja 
kulttuuripalveluja sekä kol-
me liiketilaa. Kirjaston yh-
teyteen rakennuksessa si-
joittuu esimerkiksi kahvila 
ja auditorio. Noin 9 300 ne-
liömetrin kokoinen näyt-
tävä hirsirakennus kohoaa 

Hyvän Olon Keskus on kaupungin mittavin investointi tällä hetkellä. Rakennus on valmis 
vuoden päästä syksyllä. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki

Hyvän Olon Keskuksen lä-
heisyydessä Kurenaluksen 
uuden sisääntuloväylän ra-
kentaminen on myös aloi-
tettu, minkä myötä kes-
kustan liikennejärjestelyt ja 
näkymät muuttuvat. Lisäk-
si kaupungin vuokra-asun-
totuotanto Pudasjärvellä 
lisääntyy edelleen. Kurena-
lukseen Oikopolun varteen 
on parhaillaan rakenteilla 
kaksi nelikerroksisista hirsi-
kerrostaloa. Hirsihoviksi ni-
metty Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy:n rakennuttama 
kortteli pitää sisällään 53 
uutta vuokra-asuntoa sekä 
viisi liikehuoneistoa, ja koh-
de valmistuu vuoden 2021 
syksyllä.

Hyvän Olon Keskuksen läheisyydessä Kurenaluksen uuden sisääntuloväylän rakentaminen on myös aloitettu, minkä 
myötä keskustan liikennejärjestelyt ja näkymät muuttuvat.

Rakennuslupien määrä on positiivinen merkki
Pudasjärven kaupungin ra-
kennusvalvonnassa myön-
nettiin vuonna 2019 erilai-
sia lupia 336 kappaletta, 
joista omakotitalojen ra-
kennuslupia oli peräti kah-
deksan kappaletta. Al-
kuvuonna 2020 lupia on 
myönnetty 93 kappaletta. 
Pieni vähennys edellisvuo-
teen verrattuna alkuvuo-

den ajanjaksolla selittyy 
osittain korona-tilanteella, 
mutta kesän tullessa tilan-
ne normalisoituu myös ra-
kentamisen suhteen.

Rakentamisen osalta 
Syötteen lähitulevaisuus 
näyttää hyvältä. Syötteen 
alueen muukin rakentami-
nen sai uudenlaisen sysä-
yksen aiempien julkisten 

ja yksityisten investoin-
tien myötä. Vuonna 2019 
Pudasjärvelle myönnettiin 
rakennuslupa 25 uudelle 
vapaa-ajan asunnolle, jois-
ta suurin osa sijoittuu Syöt-
teen alueelle. Pudasjärven 
kaupunki tarjoaa edelleen 
mökki- ja omakotitontteja 
Syötteellä Luokkavaarasta, 
joka sijoittuu Iso- ja Pikku-

Syötteen tunturihuippujen 
metsäiseen välimaastoon. 
Syötteen alueen rakenta-
mista tullaan kehittämään 
jatkossa muun muassa Iso-
Syötteen asemakaavan osit-
taisella muutoksella. Alue 
sijaitsee valtion maalla.

Sari Turtiainen,  
Pudasjärven Kehitys Oy

valtatie 20:n lähelle keskel-
le Kurenalusta ja toimii jat-

kossa varmasti Pudasjärven 
kaupunkikeskustan uutena 

maamerkkinä.

Hirsihovin vuokra-asuntojen ja liiketilojen rakentaminen ydinkeskustaan aloitettiin ke-
väällä. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki

AMMATILLISTA
SUOMEA
Haluatko parantaa suomen kielen  
taitoasi? Oletko kiinnostunut sosiaali- 
ja terveysalan tai puhdistuspalvelu- 
alan koulutuksista tai haluaisitko  
työllistyä alalle? 

Koulutus on suunnattu TE-toimiston maahanmuutta-
jataustaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat toiminnallisia 
suomen kielen opintoja työllistyäkseen tai päästäkseen 
ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen ohjataan 
TE-toimiston asiakkaita, joitka ovat suuntautumassa 
joko sosiaali- ja terveysalalle tai puhdistuspalvelualalle.

Ajankohta
24.8.2020–14.1.2021

Hakeminen
Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta 
koulutukset.te-palvelut.fi/kt/692511

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Ranuantie 249,  
93100 Pudasjärvi.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen
p. 050 4624 720, tiina.karvonen@osao.fi

osao.fi

P. 0400 150 715

sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu 
SK CleanHome Ky

www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, 
ikkunoiden ja saunan pesut ym. 

Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

Puikkarin kuntosalin  
aukioloajat 1.7.-31.7.
Ma-pe klo 12.00-18.00. 

Kuukausimaksu (käynti kulkulätkällä) ei ole käytet-
tävissä toistaiseksi. Allasosasto suljettu heinäkuussa 
ja avataan jälleen 3.8. kesäaukioloaikojen mukaisesti. 

pudasjarvi.fi

PUIKKARIN KUNTOSALI
ON AVATTU!

Palvelupiste on avoinna 
ma, ke ja pe 8-15.30

ti ja to 10-17.30
la ja su suljettu

Allasosaston remontti jatkuu vielä.

AAMUSPINNING 
ke 30.10. alkaen klo 7-7.45. 

Ilmoittautuminen p. 040 826 6440. Hinta 5e/ kerta.

VETERAANIEN TOIMINTAPÄIVÄ 
Puikkarissa to 31.10. alkaen klo 11-13. 

Virkistysuimala Puikkari, p. 040 826 6440
puikkari@pudasjarvi.fi 

pudasjarvi.fi /puikkari

VIRKISTYSUIMALA PUIKKARI
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KesäTE
EM

ANUMERO 2020Kylät esittäytyvät

Panumajärvi ry – kyläyhdistys 
Pudasjärven länsilaidalla

Panuman hiekkaranta on lapsiystävällinen uimapaikka.

Pudasjärven länsiosassa toi-
miva Panumajärvi ry on 
vuonna 1991 perustettu ky-
läyhdistys, jonka tarkoi-
tuksena on edistää alueen 
asukkaiden ja mökkiläisten 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyt-
tä sekä omaehtoista kulttuu-
ritoimintaa - unohtamatta 
luonnon tasapainon ja hy-
vinvoinnin edistämistä. Pa-
numalla on vapaassa käy-
tössä oleva lapsiperheiden 
suosima hiekkaranta, jossa 
voi viettää rantapäivää ui-
den, leikkien ja rentoutuen. 

Panumajärvi ry:n tär-
keimmät vuotuiset tapahtu-
mat ovat keväällä Panuman 
poroajot sekä loppukesällä 
järjestettävä Panuman Kala-
kunkkukisa.

Yhdistyksen toimintaan 
ovat kaikki tervetulleita ja jä-

Jongun alueen kyläyhdistys
Jonku on vajaan kolmensa-
dan asukkaan kylä Pudas-
järvellä. Asutus levittäytyy 
laajalle alueelle Pudasjärven 
suurimman järven, Jongun 
ympäristöön. Vakituisen 
asutuksen lisäksi alueella 
käyskentelee runsaasti va-
paa-ajanasukkaita. Löydät 
Jongulta monenmoista näh-
tävää, tehtävää ja koettavaa, 
tulitpa sitten vain vierailulle 
tai vakiasukkaaksi. 

Jongun alueen kyläyh-
distys ry. on perustettu 
4.10.2004 ja sen toiminnan 
tarkoituksena on
• Lisätä alueen asukkaiden 

yhteistyötä
• Toimia alueen asukkai-

den yleisten ja yhteisten 
etujen valvojana

• Edistää kylän vakinaisten 
ja vapaa-ajan asukkaiden 
viihtyvyyttä sekä lisätä 
alueen harrastus- ja kult-
tuuritoiminnan mahdolli-
suuksia

• Lisätä alueen elinkelpoi-
suutta

• Edistää kylille muuttavi-
en asukkaiden asettumis-
ta alueelle

• Luoda alueen positiivisia 

puolia julkisuuteen
• Edistää muiden kylien 

kanssa tehtävää yhteis-
työtä kaupunkimme hy-
vinvoinnin lisäämiseksi.

Toiminnassaan yhdis-
tys ylläpitää kylätaloa. Ta-
lon tiloja vuokrataan erilai-
siin tilaisuuksiin ja lisäksi 
talossa on kolme vuokratta-
vaa asuntoa. Yhdistys vuok-
raa myös erilaisia välineitä 
ja tarvikkeita. Niin tilojen, 
asuntojen kuin välineiden 
vuokrauksesta löytyy lisä-
tietoja yhdistyksen internet 
sivuilta joiden osoite on jäl-
jempänä.

Jäseneksi voi liittyä 15 
vuotta täyttänyt henkilö. 
Jäsenmaksun suuruus täl-
lä hetkellä on 5 euroa. Mak-

sun voi suorittaa hallituksen 
jäsenille tai suoraan pank-
kiin, Jongun alueen kyläyh-
distyksen tilille FI03 5360 
0420 0562 62. Yhdistyksen 
toimintaan, kuten sääntöi-
hin voi tutustua yläpalkin-
yhdistyksen internet sivuil-
la osoitteessa http://jonku.
nettisivu.org/. 

Kylän ajankohtaisia asi-
oita tiedotetaan ja keskuste-
luun voi osallistua yhdistyk-
sen facebook sivuilla.

Halutessasi liittyä ky-
läyhdistyksen jäseneksi, lai-
ta sähköpostia osoitteeseen 
ella.viljamaa@pudasjarvi.
fi. Ilmoita postissa nimesi, 
osoitteesi ja puhelinnume-
rosi.

Tervetuloa Jonkulaiseksi!

seneksi pääsee vapaamuo-
toisella hakemuksella. Vuo-
sittainen jäsenmaksu on 20 
euroa ja sen voi lunastaa tal-
kootyöllä.

Meidät löytää myös Face-
bookista ja Instagramista (@
panuman_kyla).

Lisätietoa:
www.panuma.fi

Jenni Riepula, puheenjohta-
ja p. 040 567 3762
Aili Jussila, sihteeri p. 0400 
138 224
Kuva: Toivo Miettinen

Ervastin Kyläyhdistys Ry
Ervastin kylätoimikunnan 
ensimmäinen kyläkokous on 
pidetty 23.4.1981.

Ervastin kyläyhdistys ry. 
rekisteröitiin 23.3.2016, toi-
mialueena Ervasti ja Veny-
mä.

Yhdistyksen tarkoitukse-
na on edistää ja kehittää ky-
län asukkaiden yhteistyötä, 
vaalia kylän kulttuuriperin-
töä ja edistää kyläkulttuurin 
kehittymistä sekä asukkai-
den viihtyvyyttä. Yhdistys ei 
peri jäsenmaksua vaan kaik-
ki ovat tervetulleita osallis-
tumaan yhdistyksemme toi-
mintaan. Alla mainittuihin 
toimintoihin on haettu kau-
pungin myöntämää toimin-
tatukea, jota ilman on yhdis-
tyksen vaikea tehdä mitään.

Vuosina 2016-2019 yh-
distys on kunnostanut Ruu-
hijärven uimarannan, jonne 
rakennettiin muun muassa 
laavu.  Pilkkikilpailut herä-
tettiin henkiin 2016, joita pi-
dettiin kolmena talvena pe-

räkkäin yhdessä Ervastin 
metsästysseuran kanssa. Vii-
me vuoden jälkeen kilpailu-
jen järjestäminen lopetettiin.

Kantatie 78 varrella, Ii-
joen sillan korvassa sijait-
see kaupungin omistukses-
sa oleva laavu, jonka alueen 
siisteyden ylläpitämises-
tä on kyläyhdistys sitoutu-
nut pitämään huolta. Nykyi-
sin aluetta hoitaa paikallisen 
nuoren kesäyritys, mistä yh-
distys maksaa hänelle kor-
vausta.

Peräkärrykirppis aloitet-

tiin vuonna 2017 ja sitä on 
pidetty kerran kesässä. Tä-
män kesän kirpputori on 
4.7.2020 Ervastin kaupan pi-
halla.

Yhdistyksen toiminta elää 
tällä hetkellä lievää alavirei-
syyttä, tarvitsisimme mu-
kaan uutta verta ja toimin-
taideoita alueen asukkailta 
kuin myös mökkiläisiltä. Li-
sätietoja antaa Ervastin ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja 
Aira Ervasti. AE. Kuva: Aira 
Ervasti.

Iijoen silta Ervastin kylän kohdalla.

Kipinä – kylä, josta löytyy kipinää
Kipinä on Pudasjärven län-
siosassa sijaitseva kylä, joka 
on tunnettu Iijoen suurim-
mista vapaana virtaavista 
kuohuista, kipinänkoskis-
ta. Onpa kylällä myös vasta 
laajennettu koulu ja päivä-
koti. Kipinästä on hyvät kul-
kuyhteydet Pudasjärvelle ja 
Ouluun. Kipinänkosket ovat 
kalastajien ja melojien suosi-
ossa. 

Kipinän kylällä toimii ak-
tiivinen kyläseura Kipinän 
kyläseura ry, joka on rekiste-
röity v. 2000.

Kyläseuran hallituksessa 
on tällä hetkellä seitsemän 
jäsentä. Puheenjohtajana toi-
mii Sanna Parkkila. 

Kyläseuran toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki ky-
läläiset ja mökkiläiset. Jäsen-
maksua ei tällä hetkellä peri-
tä ollenkaan. 

Kipinän kyläseura järjes-
tää kyläläisille tapahtumia 
ympäri vuoden ja kylää py-
ritään kehittämään asukkai-
den sekä mökkiläisten toi-
veiden mukaisesti.

Viime aikoina uudistuk-

Iijoki jylhimmillään Kipinässä.

sia on tullut kyläseuran toi-
mesta lähinnä koulun alu-
eelle. Siellä on uusittu 
jalkapallokenttä, valaistu 
levennetty latu ja pian on 
myös käytössä aluekierrä-
tyspiste. Lisäksi uusia suun-
nitelmia on paljon. Esimer-
kiksi mietinnässä on, kuinka 
lähteä kalastus- ja virkistys-
matkailua kehittämään, sekä 
mistä löytyisi sopiva uima-
ranta kyläläisten ja mökki-
läisten yhteiseen käyttöön. 

Kyläseuran järjestämiä 
perinteisiä tapahtumia ovat 
nappulahiihdot, siivous-
talkoot, Kipinän kyläjuhla, 
pikkuvenetsialaiset, kylä-
seuran retki, makkaranpais-
toilta, sekä kauneimmat 

joululaulut yhdessä seura-
kunnan kanssa, Uuden vuo-
den vastaanotto ja lisäksi tal-
koita, jolloin kunnostetaan 
rempallaan olevia asioita. 
Tänä vuonna moni perin-
teinen tapahtuma on jäänyt 
pitämättä rajoitusten vuok-
si, mutta pyrimme järjestä-
mään loppuvuodelle muka-
via tapahtumia kyläläisten 
ja mökkiläisten iloksi. Uusia 
tapahtumia, kerhoja ja kehit-
tämisideoita mahtuu kyllä 
mukaan, joten ottakaa roh-
keasti yhteyttä, mikäli ide-
oita löytyy. Tapahtumista 
ilmoitetaan kyläseuran face-
book-sivuilla, sekä instagra-
missa. SP Kuva Sanna Park-
kila.

Valtatie 20 halkoo Taipa-
leenharjun kylää noin seitse-
män kilometrin matkalta. 

Satoja vuosia vanhaan 
Taipaleenharjun kylään pe-
rustettiin maamiesseura 
vuonna 1949 ja kuten mo-
nessa muussakin kylässä 
lakkautuksien vuoksi tuli ni-
mimuutokset eteen. Taipa-
leenharjun kyläseura ry on 
rekisteröity 13.5.1996.

Taipaleenharju on valit-
tu vuonna 1990 Pohjois-Poh-
janmaan ja 1991 Pudasjärven 
vuoden kyläksi.

Alueen ensimmäiset asia-
kirjamerkinnät löytyvät jo 
1400-luvulta, joten voidaan 
puhua vanhasta, elinvoimai-
sesta kylästä.

Taipaleenharjun kyläseu-
raan kuuluu 75 henkilöä. Jä-
senmaksu on nimellinen 5 

euroa.
Kyläseuralla ei ole omaa 

kylätaloa, mutta aktiivinen 
kylä järjestää vuosittain eri-
laisia ulkoilmatapahtumia, 
kuten kevättapahtuma eri-
laisilla teemoilla, grilli-illat, 
kyläpäivät perinnetyönäy-
töksineen, tupailtoja, retkiä 
ja paljon muuta. 

Taipaleenharju tunnetaan 
tuulimyllyistä, Sankalan va-

hasta kievaripirtistä, Ait-
tojärven lintutornista sekä 
useasta vanhasta rakennuk-
sesta. 

Taipaleenharjun kyläseu-
ran puheenjohtajana toimii 
Seppo Sankala ja hänet ta-
voittaa numerosta 040 573 
4683. Tervetuloa tutustu-
maan Taipaleenharjun ky-
lään! STK. Kuva: Asko Lax.

Tuulimyllyt 
ovat Taipa-
leenharjun 
maamerkkejä.

Taipaleenharju valtatien varressa
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Syötteen kyläyhdistys 
Syötteen kyläyhdistys ry 
on saanut alkunsa 1990 -lu-
vulla, ja on edelleen voimis-
saan. Jäsenmäärä on ollut 
nousussa, viime vuodesta 
kasvua on tullut 20 jäsenen 
verran. Tällä hetkellä meil-
lä on jäsenmaksunsa mak-
saneita jäseniä 70.

Jäsenetuja pääsee naut-
timaan, kun henkilöjäsen 
maksaa 10 euron vuosimak-
sun 31.5. mennessä. Kan-
natusjäseniltä, yrityksiltä ja 
yhteisöiltä jäsenmaksu on 
20 euroa. Jäsenille järjeste-
tään virkistys- ja kulttuuri-
riento vuosittain, nyt vali-
tettavasti korona-aika sotki 
kokoontumismahdollisuu-
det ja yhteiset retket. Teem-
me yhteistyötä Livokas 
ry:n kanssa ja heidän kaut-
ta työllistämme vuosittain 
alkaen kesäkuusta pitkä-

aikaistyöttömiä ja vaikeas-
ti työllistettäviä. Työnä on 
kylä- ja maisemanhoitotöi-
tä jäsenten tilauksesta aina 
vuoden loppuun saakka, 
tai niin pitkään kuin töitä 
riittää. Työntekijöitä on ol-
lut jo useina vuosina peräk-
käin, ja nyt olemme lähte-
mässä mukaan Vahvaksi 
-hankkeeseen, jossa paran-
netaan olosuhteita osatyö-
kykyisten työllistämiseksi. 
Tällä hetkellä meillä on töis-
sä kaksi päivittäin 6.5 tuntia 
tekevää työntekijää ja osa-
työkykyinen henkilö 3 päi-
vää viikossa.

Perinteisesti olemme ol-
leet mukana järjestämässä 
muiden toimijoiden kans-
sa Luppovesi palaa -tapah-
tumaa, samoin vuosittainen 
pilkkikilpailu on kuulunut 
ohjelmistoon. Tämän lisäksi 

olemme olleet mukana jär-
jestämässä erilaisia tapah-
tumia Pudasjärven seura-
kunnan kanssa ja yhteisiä 
tapaamisia joka toinen vuo-
si entisten ja nykyisten ky-
läläisten kesken lättykah-
vien ja makkaroiden kera. 
Vuoden päättää puurojuh-
la ja kauneimmat joululau-
lut kylätalolla.

Kyläyhdistyksellä on 
asuntoja vuokrattava-
na kuin myös niin kutsut-
tu uusi puoli retkeilymaja 
käytössä. Varsinaista kylä-
taloa vuokrataan edullisesti 
kokouspaikaksi 20 euroa / 
kokous, jäsenille perhejuh-
lapaikaksi 50 euroa/vrk ja 
muille kuin jäsenille 100 eu-
roa/vrk.

Kyläyhdistyksellä on Fa-
cebookissa omat sivut Syöt-
teen Kyläyhdistys ry. Sieltä 

pääsette lukemaan ajankoh-
taisia asioita ja kylän kuulu-
misia.

Terveisin
Marianne Miettunen
Syötteen Kyläyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja

Aittojärven kyläseura
Aittojärven kyläseura ry on 
saanut nykyisen nimensä 
vuonna 1991, jolloin lakkau-
tettiin entinen maamiesseu-
ra. Toimialueemme piiriin 
kuuluu neljä kylää; Aittojär-
vi, Kyngäs, Ritva ja Ypyk-
käjärvi. Aittojärven kylä ja-
kautuu järven molemmille 
puolille, Ritva on viimeisin 
kylä Siurualle päin mentäes-
sä, Ypykkäjärvi erkanee Siu-
ruantiestä omaksi kyläksi ja 
Kyngäs puolestaan on tä-
män kyläseuran vanhin kylä 
Livojoen molemmin puolin 
asuttuna.

Vakituisia asukkaita Ait-
tojärven kyläseuran alueel-
la on noin 140 henkilöä ja 
siihen kesäisin kymmeniä 
mökkiläisiä lisää. Aittojär-
ven kyläseuraan pääsee jä-
seneksi veloituksetta kaikki 
kylän asukkaat.

Kauppaa ja koulua ei 
enää ole kyläseuran alueel-

la, joten kaikki asiointi suun-
tautuu Pudasjärven keskus-
taan.

Kyläseuran alueella toi-
mivat Aitto-ojan Metsäs-
tyseura, Aittojärven ka-
laveden osakaskunta ja 
Aittojärven vesiosuuskunta. 
Yhteistyötä tehdään näitten 
seurojen kesken.

Vuotuisina tapahtumi-
na ovat maaliskuun pilkki-
kilpailut, toukokuun Lah-
naralli, kesätapahtuma 
heinäkuussa, syystapahtu-
ma elokuussa ja joululaulu-
tilaisuus joulukuussa.

Tämän vuoden kesäta-
pahtuma on 11.7. lakkaute-
tulla Aittojärven koululla.

Johtoryhmässä on pu-
heenjohtajan ja sihteerin li-
säksi neljä jäsentä. Pu-
heenjohtajana toimii Tapio 
Rokala. Häneltä saa lisätie-
toja tulevista tapahtumista.

Uusia kyläläisiä muiste-

taan joululaulutilaisuudessa 
lahjakortilla.

Kyläseuralla on sadan 
hengen ruoka- ja kahvias-
tiasto sekä noin 60 hengen 
teltta, joita vuokrataan erilai-
siin juhlatilaisuuksiin. Muita 
vuokrattavia välineitä ovat 
kaislaleikkuri, kaasugrilli ja 
savustuspönttö.

Tervetuloa asumaan ja 
toimimaan kauniin luonnon 

ympäröimän kyläseuramme 
alueelle, lähelle Pudasjärven 
keskustaa. STK

Puheenjohtaja 
Tapio Rokala 
040 569 2340
Siuruantie 1325, 93170 
Pudasjärvi
at.rokala@gmail.com
aittojarvenkylaseura@gmail.
com

Siuruan Kylä ry.

Luonnonkaunis Siuruanjokivarsi kesäasussaan.

Siuruanjokivarressa on toi-
minut aikaisemmin kaksi 
kyläyhdistystä, Ala-Siuru-
an Kyläyhdistys ry. ja Siuru-
an Kyläyhdistys ry. Vuonna 
2018 päätettiin yhteistuumin 
lopettaa nuo kaksi kyläyh-
distystä ja perustettiin yksi 
Siuruan Kylä ry. Toiminta-
alue on laaja, Tannilan ra-
jalta - Ranuan rajalle saakka. 
Siuruan Kylä ry. on rekiste-
röity 21.1.2019 ja se on kai-
kille avoin yhdistys.  

Siuruan Kylä ry:n toi-
minta-ajatus on edistää laa-
jan kyläalueen asukkaiden 
yhteistyötä, osallisuutta, ja 
kylän elinvoimaisuutta.  Li-
säksi järjestetään monenlais-
ta toimintaa ja tapahtumia, 
sekä edistetään vakinais-
ten ja vapaa-ajan asukkai-
den viihtyvyyttä ja ylläpi-

detään valaistua hiihtolatua 
Virtalan koululla. Tapahtu-
miin ovat kaikki tervetul-
leita. Siuruan Kylä ry tekee 
yhteistyötä monien eri yh-
distysten ja seurojen kanssa. 

Keväällä 2020 Siuru-
an Kylä ry on kevään poik-
keustilasta johtuen jakanut 
EU-ruokapussia kaikille ha-
lukkaille kyläalueella, sekä 
toteuttanut kauppa- ja ap-
teekkiasiointia, lääkärissä 
käyttämistä ja muuta huo-
lenpitoa. Lisäksi välittänyt 
tietoa palveluista Facebook-
sivuilla ja pitänyt yhteyttä 
sosiaalisen median välityk-
sellä kyläläisiin. Vuotuisi-
na tapahtumina järjestämme 
talkoopäiviä, peräkärrykirp-
piksiä, rompepäivät, ky-
läpäivät, Korkokenkäkuk-
kamekkosuohiidot Kari ja 

Mari Tykkyläisen kanssa, 
Kauneimmat joululaulut ja 
joulupuurotapahtuma, uu-
denvuoden tapahtuma, hiih-
tokilpailut sekä paljon muu-
ta. 

Lisätietoja antaa puheen-

johtaja Christa Van der Vegt, 
040 4442030, siuruankylary@
gmail.com. HK. Kuva: Jani 
Uitto

Tervetuloa  
Siuruanjokivarteen! 

Vahvaa toimintaa 
Kurenalla

Kurenalan kyläyhdistys ry pe-
rustettiin 8.4.2013. Tarkoituk-
semme on toimia Kurenalan ja 
lähialueiden parhaaksi.

Painopisteinämme ovat 
ympäristön siisteys, viihty-
vyys, toritoiminnan aktii-
visuuden sekä Pudasjärven 
Uimapaikka Rivieran ylläpitä-
minen. Kesäisin torilla toimii 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
ylläpitämä Tietopiste -kahvio. 
Kyläyhdistys työllistää myös 
kesäisin muutaman nuoren tai 
pitkäaikaistyöttömän.

Vireä yhteistyö eri toimijoi-
den kesken on voimavaram-
me. Suosittuja kesätapahtumia 
torilla ovat peräkärrykirppik-
set, lätynpaistot vuorotellen 
eri yhdistysten toimesta, Pu-
dasjärven kaupungin ja seu-
rakunnan järjestämät yhteis-
laulutilaisuudet, torimyyjät 
sekä paljon muuta. Näitä to-
rin tapahtumia organisoi Ku-
renalan kyläyhdistys ry sekä 
toriemäntä ja -isäntä Kerttu ja 
Hannu Simu.

Tämän kesän osalta tori-
toiminta on pelkästään tori-
myyjien varassa, sillä pyrim-
me suojelemaan itseämme ja 
toisia riskiryhmään kuuluvia 
kansalaisia tartuntataudeil-
ta. Niinpä myös Tietopisteen 
elämänluukku pysyy säpissä 
ainakin heinäkuun loppuun 

saakka!
Kurenalan kyläyhdistys 

ry:n kunnostama ja ylläpitämä 
Pudasjärven Uimapaikka Ri-
viera sijaitsee Siuruantien var-
ressa. Upea hiekkaranta siisti-
tään joka kesä ja tarvittaessa 
useampaan kertaan. Uima-
paikalla on pukukopit, puu-
cee, grillikatos ja ihan vieressä 
upea lintutorni. 

Kurenalan kyläyhdistyk-
sen jäseneksi pääsee kaikki 
halukkaat, jotka ovat täyttä-
neet 16 vuotta. Vuotuinen jä-
senmaksu on 10 euroa, jon-
ka voi maksaa tilille FI86 5360 
0420 1031 71. Olemme myös 
Facebookissa!

Lisätietoja antaa kyläyh-
distyksen puheenjohtaja Kert-
tu Simu, 040 730 9481. Kuva: 
Enni Vengasaho

Tervetuloa mukaan iloiseen 
sakkiimme! Uusia jäseniä 

ja ideoita tarvitaan toimin-
taamme!

Korpisen kyläseuralla on 
yhteiskunnallinen merkitys

Lähes 30 vuotta sitten Korpi-
sen kyläseura perustettiin ky-
lällä aiemmin toimineiden 
seurojen juurille. Vanhaan ai-
kaan Jaurakalla oli toiminut 
Korpisen maamiesseura, joka 
järjesti tapahtumia laajalle ky-
lälle. Malisensuon perustami-
sen jälkeen sinne perustettiin 
Malisensuon maamieseura 
ja molepien maamiesseuro-
jen yhteinen alaosasto Korpi-
sen Maa- ja kotitalousnaiset. 
Kun edellä mainitut yhdistyk-
set yhdistyivät tuli Korpisen 
maa- ja kotitalousseura, jos-
ta muodostettiin kaikkien ky-
läkulmien yhteinen Korpisen 
kyläseura vuonna 1992 Korpi-
sen kylätoimikunnan lopetta-
essa toimintansa. 

Kyläseuran tavoitteena on 
ollut toimia koko laajan kylän 
eduksi ja hyödyksi. Kyläseu-
ran johto on hoitanut asioita 
kaupungin suuntaan, järjes-
tänyt kaikille avoimia tapah-
tumia ja tilaisuuksia ja tehnyt 
yhteistyötä muiden seurojen 
kanssa. 

Kyläseuralla on ollut 
vuodesta 2013 lähtien usei-
ta vaativia tehtäviä huolehti-
malla työttömien työllistämi-
sestä, kyläläisten ja vapaa-ajan 
asukkaiden auttamisesta koti-
, piha- ja polttopuiden teke-
misissä, virkistystoiminnan 
järjestämisestä, Korpisen ky-
lätalon kunnostamisesta, ul-
kosaunan ja takkahuoneen 
korjauksesta, liikuntatilan ja 
halkoliiterin tekemisestä. Ky-
läseura on kehitellyt uusia 

Leader-rahoitteisia hankkeita 
joka kolmas vuosi. Uusimpa-
na hankkeena on meneillään 
kaksivuotinen Kupson Kut-
sun peruskorjaushanke Jaura-
kalla. 

Jaurakan entisestä kylä-
koulusta on tullut kylätoimin-
nan keskus. 

Korpisen kyläseuran teh-
tävät ovat moninaiset. Viime 
vuonna järjestettiin 51 eri ta-
pahtumaa, joissa kävi yhteen-
sä 886 henkilöä. Jäseniä seu-
rassa on 53 ja jäsenmaksu 10 
euroa vuodessa. Maksamal-
la seuran jäsenmaksu mukaan 
pääsee kuka tahansa.

Kyläseura osaa nähdä ky-
läläisten tarpeet, palvelujen 
kehittämisen sekä asukkai-
den viihtymisen merkityksen. 
Kaupunki tuntuu ymmärtä-
vän kyläseurojen roolin sivu-
kylien yhteiskunnallisena, ta-
loudellisena ja sosiaalisena 
tukijalkana. Kyläseuran pu-
heenjohtaja on Juha Ylitalo ja 
sihteeri Liisa Törmänen. Hei-
dät tavoittaa parhaiten sähkö-
postiosoitteesta korpisenkyla-
seura@gmail.com. Toiminnat 
ovat tällä hetkellä toistaisek-
si riisuttu minimiin koronan 
vuoksi. Vain kylätalkkarityöt 
ja Kupson korjaustyöt jatku-
vat. RR. Kuva Erkki Riihiaho- 
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Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski, 040 632 9641
Jari Huttu 0400 917 425 jari@koillismaanautopalvelu.fi, 

www.koillismaanautopalvelu.fi

HUOLTO- JA KORJAUS-
TYÖT NYKYAIKAISILLA 
KORJAUSLAITTEILLA

MAALAUSTYÖT 
AMMATTITAIDOLLA

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ 

AUTOKOLARIKORJAAMO

NYKYAIKAINEN 
AUTOKORJAAMO

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

Kesä ale 
–30%-50%

Tervetuloa!

OMAN KYLÄN KAUPPA

TAIVALTORI
Talonpojantie 1, Taivalkoski, puh. 045 848 3755

Palvelemme: ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21
www.k-ruokakauppa.fi/k-market-taivaltori

Pintamo tanssittaa
Pintamon kyläseura ry. on 
kirjattu rekisteriin 11.2.1997, 
entisen Pintamon maamies-
seuran lakkautumisen jäl-
keen, joka oli perustettu 
vuonna 1939. Lenkkitie hal-
koo kylää kalaisan Pintamo-
järven länsipuolella. Vireä ky-
läseura järjestää vuosittain 
monenlaisia tapahtumia niin 
kyläläisille, mökkiläisille kuin 
satunnaisille matkailijoille. 
Eniten väkeä kerää Pintamon 
tanssit, joista saa nautti läpi 
vuoden. Kesäaikana tansse-
ja on tiheämpään tahtiin kuin 
talvella.

Haastavan kevään ja al-
kukesän aikana kylätalo kor-
kattiin juhannuksena kara-
oketanssien merkeissä, joita 
on tarkoitus jatkaa ihan elo-
kuulle saakka, jolloin on en-
simmäiset orkesteritanssit tie-

Uudistettu Pintamon kylätalo näkyy selkeästi valtatielle, jo-
ten sinne löytää helposti.

dossa.
Pintamon kyläseura on 

satsannut talon kunnosta-
miseen. Leader-rahoituksen 
avulla on uusittu keittiö, sa-
lin lattia ja näyttämö, ovet, ik-
kunat, vesikatto, ulkovuoraus 
sekä lämpöeristeitä on lisätty. 
Näitten remppa-uudistusten 
lisäksi on rakennettu uusi, ka-
tettu ja aidattu terassi raken-
nuksen taakse.

Tanssien lisäksi kyläta-
lolla pidetään vuosittain ky-
lätapahtuma heinäkuussa, 
seurakunnan nuotioiltoja, 
Kauneimmat joululaulut sekä 
monenlaisia kansalaisopisto-
piirejä.

Tämän vuoden kylätapah-
tuma toteutetaan poikkeuk-
sellisesti lauantaina 1.8., jonka 
jälkeen illalla tanssittaa Tiina 
Pitkänen orkestereineen.

Kyläseuran jäseneksi pää-
sevät kaikki halukkaat - jäsen-
maksua ei peritä. Toivottavaa 
olisikin, että uusia jäseniä ja 
ideoita tulisi vaikkapa näitten 
uusittujen ovien ja ikkunoit-
ten kautta – kaikki ovat terve-
tulleita!

Kylätalo sijaitsee ihan Val-
tatie 20 varrella, Pudasjärven 
ja Taivalkosken puolessa vä-

lissä.
Taloa vuokrataan erilaisiin 

juhliin ja tapahtumiin sekä 
yksityisille henkilöille että yh-
distyksille.

Astiastoja on myös vuok-
rattavissa.

Lisätietoja antaa Pintamon 
kyläseuran puheenjohtaja Esa 
Huovinen, 0400 982 369. STK

Sarakylä – vaarojen valtakunta
Pudasjärven pohjoislaidalla 
toimii Sarakylän alueen ky-
läseura ry., joka on tälle ni-
melle rekisteröity 22.6.1999. 
Kyläseuratoimintaa on toki 
ollut vuosikymmeniä pi-
dempään, sillä jo 1970-lu-
vun alkupuolella toimi Sa-
rakylän kylätoimikunta, 
mutta koska kaikki alkupe-
räiset asiapaperit tuhoutui-
vat tulipalossa vuonna 1984, 
ihan tarkkoja vuosilukuja ei 
ole tiedossa.

Sarakylän alueen kylä-
seura on virkeä toimija. Yh-

teishenki kylällä on vahvaa 
eri yhdistysten kesken ja 
ilahduttavaa on, että nuoret 
ja lapset osallistuvat innolla 
kaikenlaisiin talkoisiin.

Myös naapurikylien mer-
kitys on vahvaa. Kyläseuran 
toiminta-alue ulottuu Met-
sälästä Kouvalle, joten toi-
mintasarkaa on laajasti vii-
denkymmenen kilometrin 
matkalla.

Sarakylän alueen kyläyh-
distyksellä on tällä hetkellä 
108 jäsentä ja mukaan pää-
see matalan kynnyksen ylit-

se, sillä jäsenmaksua ei peri-
tä.

Kyläseura on viime vuo-
sien aikana talkoillut muun 
muassa uudet pitkospuut ja 
laavun Sarajärven rantaan 
sekä noin kolme kilometriä 
pitkän kuntopolun.

Muita talkootöitä vaatia 
vuotuisia tapahtumia ovat 
kesäkahvilatoiminta, seura-
kunnan nuotioillat, uuden 
vuoden vastaanotto ja suu-
rimpana kesäisin vietettävät 
kaksipäiväiset Vattumarkki-
nat, joka on ihan valtakun-

nallisella tasolla mitattuna 
hyvin merkittävä sekä laa-
dukas kylämarkkinatapah-
tuma. Viime vuonna Vattu-
markkinat täytti 30 vuotta. 
Lisäksi Sarakylässä toimii 
Ikäihmisten virtapiiri joka 
on mukavaa yhteistä toimin-
taa.

Retkiä kyläseura järjes-
tää kaksi kertaa vuodessa, 
toinen talkoolaisille ja toi-
nen ikäihmisille jotka luovat 
mukavaa yhteenkuuluvuut-
ta kyläläisiin.

Lisätietoja Sarakylän alu-

een kyläseurasta antaa pu-
heenjohtaja Kaisa Nivala, 
040 839 3812 tai kunniapu-
heenjohtaja Esko Piipponen, 
0400 388 231.

Sarakylän alueen kylä-
seuran väki toivottaa vie-
railijat aina tervetulleeksi 
kauniiseen Sarakylään, sekä 
puhdasvetisen Sarajärven 
rannalle nauttimaan luon-
non hiljaisuudesta. Myös 
Sarakylään johtava tienvar-
si on suomalaista maalais-
maisemaa parhaimmillaan. 
STK. Kuva: Kaisa Nivala.

Livokas ry.
Yhdistys on perustettu 
vuonna 1926 nimellä Livojo-
en Maamiesseura ry. Nimen-
muutos on tapahtunut vuon-
na 2002. 

Yhdistyksen jäseneksi 
hallitus voi hyväksyä henki-
löjäseneksi 15 vuotta täyttä-
neen henkilön, joka haluaa 
edistää yhdistyksen tarkoi-
tusperiä ja toimintaa, yhtei-
söjäseneksi sellaisen rekiste-
röidyn kyläyhdistyksen tai 
muun oikeuskelpoisen yh-
teisön, joka haluaa edistää 
yhdistyksen toimintaa sekä 
kannattajajäseneksi sellaisen 
oikeuskelpoisen yhteisön, 
joka haluaa tukea yhdistyk-
sen toimintaa. Vuonna 2020 

majoittua asuntovaunu-
alueella. Vuokrattavana on 
myös koululla oleva kaksio. 
Tänä kesänä tapahtumia jär-
jestetään koronan vuoksi va-
rovaisesti ja uusia toiminta-

tapoja keksien, jotta yhteistä 
touhua saadaan aikaan il-
man, että otetaan suuria ris-
kejä tautitilanteen pahene-
misesta alueellamme. Kuva: 
Livokas ry.

Livokkaan pihapiirissä valmistuu kesäisin taideteoksia 
moottorisahalla.

jäsenmaksuina ovat henki-
löjäseniltä 5 euroa, yhtei-
söjäseniltä 100 euroa sisäl-
täen Livon sanomat -lehden 
vuosikerran ja kannattajajä-
senmaksua saa maksaa sopi-
vaksi katsomansa summan.

Sekä vakituiset että va-
paa-ajan asukkaat ovat ter-
vetulleita jäseniksi ja toimin-
taan. 

Toiminnan keskus on Li-
von koulu Keski-Livolla. 
Asukkaita palvellaan ky-
läkaupan, suoramyynnin, 
kirpputorin, kirjaston, kä-
sityötilojen ja tapahtumien 
avulla. Kylätalkkaripalvelua 
on myös saatavissa. 

Koulun piha-alueella voi 

Kollajanniemi 
Iijoen varrella

Parinkymmenen kilometrin 
päässä Pudasjärven keskus-
tasta, virtaavan ja mutkitte-
levan Iijoen varrella toimii 
Kollajanniemen kyläyhdis-
tys ry., joka on rekisteröity 
8.6.2016 ja puheenjohtajan 
nuijaa heiluttaa Antti Nie-
mitalo.

Yhdistyksen kärkihank-
keena on parantaa kylän 
viihtyisyyttä sekä vaalia 
Kollajanniemen kulttuuri-
perintöä. Kylän asukasmää-
rä vähintäänkin tuplaantuu 
aina kesäisin mökkiläisten 
ansiosta.

Varsinaista kylätaloa ei 
vielä ole, mutta kunnostus-
talkoot ovat meneillään ja 
vanhaan navettaan on tulos-
sa kyläläisille harrastepaik-
ka. Kyläyhdistyksen uusim-

pana hankkeena on saatu 
Niemitalon Juustolan pihaan 
metallinkeräyslava, johon 
voi tuoda isompaa ja pie-
nempää metalliromua pois 
nurkista lojumasta.

Kollajanniemen kyläyh-
distyksen palkkaama ky-
lätalkkari toimii Kollaja-
Kipinä-Hetekylä alueella. 
Työntekijän voi tilata raiva-
ustöihin, puitten kaatoon, 
polttopuiden tekoon tai mui-
hin pihahommiin sekä ky-
läläinen että mökkiläinen. 
Minimi työaika on puoli päi-
vää. Hinnoista ja työajoista 
sekä muusta kyläyhdistyk-
sen toiminnasta saa puheen-
johtajalta, Antti Niemita-
lo, puh. 040 545 2509, antti@
niemitalonjuustola.fi. STK. 
Kuva: Katariina Niemitalo

 www.yrittajat.fi/liity
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Pohjois-Suomen Hälytys- ja 
Kiinteistökeskus Oy tarjoaa 
asiakkaille kattavat turvalli-
suuspalvelut.

Palveluihin kuuluu varti-
ointi-, arvokuljetus ja rahankä-
sittely-, järjestyksenvalvonta-, 
koulutus-, turvatekniikka- ja 
hälytyskeskuspalvelut. Yri-
tys on satsannut voimakkaasti 
uusiin valvontateknologioihin 
ja turvallisuusratkaisuihin. 
Asiointi on nyt myös mahdol-
lista verkkokaupan kautta.

Turvallisuuspalveluita tar-
joava yritys on perustettu 
vuonna 1994. Yrityksen alku-
aikoina valvontalaitteet olivat 
kalliita ja niitä hankkivat vain 
isoimmat yritysasiakkaat, jo-
ten aluksi toimenkuvaan 
kuului lähes yksinomaan 
fyysistä vartiointipalvelua. 
Teknologian kehittyessä val-
vontalaitteisiin alkoi tulla uu-
sia ominaisuuksia, valmistajat 
lisääntyivät ja tuotteiden hin-
nat halpenivat, jolloin niiden 
käyttö lähti yleistymään asi-
akkaiden keskuudessa ja joka 
mahdollisti turvapalveluiden 
tarjonnan monipuolistami-
sen. Nykyisin käytössä on ke-

Palvelukoordinaattori Saku Savolainen lupaa, että heidän kautta hankitussa valvontajär-
jestelmässä esiintyvät vikatilat saadaan korjattua lyhyellä aikajänteellä.

Täyden palvelun vartiointiliike Koillismaalla
hittyneitä valvontajärjestelmiä 
ja kameravalvontaratkaisuja, 
jotka ilmoittavat mahdollisis-
ta ongelmatilanteista reaali-
ajassa ja mahdollistavat hyvin 
nopean reagoinnin ongelmati-
lanteisiin, vaikka kohde olisi-
kin kauempana. 

– Liikkeen perustamis-
aikoina ihmisten suhtautu-
minen yksityiseen turvalli-
suusalaan oli jopa hieman 
kyseenalaistava ja hyvin kak-
sijakoinen.  Yhteiskunnan lie-
veilmiöiden yleistyminen -90 
luvun loppupuolella muut-
ti yleistä suhtautumista hy-
vinkin nopeasti ja turvapal-
veluista on tullut arkipäivää 
kiinteän ja irtaimen omaisuu-
den suojelemiseksi. Nykyajan 
valvontajärjestelmillä ja etä-
valvonnalla pystymme näke-
mään reaaliajassa mitä koh-
teissa tapahtuu ja päättämään 
oikeat jatkotoimenpiteet tilan-
teiden hoitamiseksi. Tämä on 
hyvä kehityssuunta työtuval-
lisuuden parantamiseksi ja 
vasteaikojen pienentämisek-
si, jos tilanne vaatii esimer-
kiksi viranomaisapua, toteaa 
Pohjois-Suomen Hälytys- ja 

Pudasjärven Kehitys Oy tuottaa yritys- ja elinkeinopalveluja
Pudasjärvellä on monipuo-
lista yritystoimintaa ja yri-
tyspalveluja paikkakunnal-
la saa Pudasjärven Kehitys 
Oy:stä. Maksuttoman yri-
tysneuvonnan lisäksi yri-
tyksille on tarjolla liiketilo-
ja ja -tontteja. Huippunopea 
Kairan Kuidun valokuitu-
verkko kattaa koko laajan 
kaupungin ja takaa toimi-
vat yhteydet asukkaille, yri-
tyksille ja matkailijoille niin 
kylillä kuin tunturissakin. 
Edellytyksiä ja potentiaalia 

elinkeinojen kehitykselle ja 
uudistumiselle on olemassa. 

Vuonna 2019 Pudasjär-
velle perustettiin 30 uut-
ta yritystä ja tänä vuonna 
kesään mennessä paikka-
kunnalle on perustettu seit-
semän uutta yritystä. Yri-
tystoimintaa suunnittelevia 
on ollut Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n yritysneuvonnan 
piirissä 48 henkilöä vuonna 
2019. Yrityksille suunnatuis-
sa info- ja verkostoitumisti-
laisuuksissa on ollut muka-

na yhteensä 240 osallistujaa 
vuonna 2019. Yrityskontak-
tikertoja oli vuoden 2019 ku-
luessa kaikkiaan 340 kap-
paletta ja yrityskartoituksia 
tehtiin 130 kappaletta. Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n 
myöntämiä yrityspalveluse-
teleitä hyödynsi paikkakun-
nalla 11 yritystä. Yritykset 
osaavat kasvavissa määrin 
hyödyntää paikallisia yritys-
kehityspalveluja ja koronan 
aiheuttaman poikkeustilan-
teen aikana yrityspalveluil-

Maaliskuussa Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen pistäytyi keskuste-
lemaan Pudasjärven Kehitys Oy:n työntekijöiden Jukka Koutaniemen, Auvo Turpeisen ja 
Sari Turtiaisen kanssa. Niskanen kuuluu myös kehitysyhtiön hallitukseen. Kuva Heimo 
Turunen. 

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitilat sijaitsevat Kauppatie 
5:ssä.

Kiinteistökeskus Oy:n palve-
lukoordinaattori Saku Savo-
lainen.

Palveluntarjonnan laajen-
tuessa on myös asiakaskun-
ta laajentunut kattaen nykyi-
sin lähes kaikki yhteiskunnan 
sektorit. Yritys on viime vuo-
sina satsannut voimakkaasti 
kehittyneisiin hälytysjärjestel-
miin, paikantaviin henkilötur-
vajärjestelmiin, älykkäisiin ka-
meroihin, joilla voidaan luoda 
virtuaalisia valvonta-alueita, 
tunnistaa ihmisiä, eri ajoneu-
voja aina mopoista kuorma-
autoihin ja lukea myös rekis-
terikilpiä.

Etävalvontapalvelun avul-
la yritys voi olla digitaalises-
ti aina läsnä paikoissa, joissa 
fyysistä läsnäoloa ei tarvita. 
Etäkuvavalvonnan avulla voi 
seurata asiakkaiden puolesta 
reaaliajassa niin kulunvalvon-
taa, kuin yksintyöskentelevien 
turvallisuuden varmistamis-
ta, avata pyynnöstä asiakas-
kohteen portteja saapuville 
tai lähteville ajoneuvoille. Vi-
deokuvaan yhdistetyt ohjaus- 
ja automaatiotoiminnot ovat 
käytännössä lähes rajattomat.

Yritys on tänä päivänä hy-
vin usein kodin, loma-asun-
non tai yrityksien toimitilojen 
arjen turvaajana muun muas-
sa hälytysvalvonnan kautta 
ja huolehtien asiakkaiden toi-
mesta hälytys-, kulun- ja pa-
loilmoitinvalvontaa, ylä- ja 
alarajalämpötilojen seuran-
taa, vesivuotovahteja ja paljon 
muuta.

– Monet jäätymiset ja mah-
dolliset lisävahingot on saatu 

estettyä hälytysjärjestelmien 
avulla kylmimpinä talvikausi-
na, kun asiakkaat eivät ole ol-
leet aktiivisesti asunnoissaan, 
Saku kertoo järjestelmien hyö-
dyistä.

Yritykselle on alusta al-
kaen ollut tärkeää tarjota asi-
akkaille räätälöidyt palvelut 
tutun yhteyshenkilön ja vara-
henkilön kautta sekä olla ket-
terä ja nopea toimija. 

– Mikäli kauttamme han-

kitussa valvontajärjestelmäs-
sä jostakin syystä yksi kame-
ra pimentyy, voimme tarjota 
paikallisesti nopean teknisen 
tuen ja kameran korjauksen 
tai vaihdon uuteen kameraan 
suoraan omasta varastosta. 
Tämä tuo lisäarvoa heti asi-
akkaalle, kun vikatilanne on 
mahdollisimman lyhyt, Saku 
päättää. RE

Kuva: Erkki Riihiaho

Pudasjärven Yrittäjät hallitus 2020
Puheenjohtaja
Tommi Niskanen
K-supermarket Pudasjärvi
040 555 3639
tommi.niskanen@ k-supermarket.fi

Varapuheenjohtaja
Marko Rautio
Kaappi- ja Levypalvelu Rautio Ky
050 501 9090
marko@rautioky.fi

Sihteeri
Markku Knuuttila 
Mainostoimisto Matarese
040 555 8766
markku.kuuuttila@matarese.fi

Rahastonhoitaja
Aila Repola
Tili- ja Veroasiaintoimisto A. Repola Oy
08 822 330
aila.repola@pp.inet.fi

Jari Keskiaho 
Pienkonehuolto Keskiaho Oy
040 516 0430
jari.keskiaho@pienkonehuolto.fi

Pekka Kinnunen 
Pudasjärven Hanttihommat
0400 381 548
pekkaeinari.kinnunen@gmail.com

Tapio Poijula
Poijulan Taksi
0400 387 230
poijulantaxi@gmail.com

Anne Pääaho
Puhoskylän Lähikauppa Ay
040 571 3645
anne.h.paaaho@gmail.com

le on tietysti ollut viime ai-
koina entistäkin vahvempi 
tarve. 

Yritystoimintaa suunnit-
televille, käynnistäville tai 
liiketoimintaansa laajenta-
ville ja kehittäville yrityksil-
le on henkilökohtaista, mak-
sutonta ja luottamuksellista 
yritysneuvontapalvelua tar-
jolla kehitysyhtiön kautta. 
Yritysten apuna kehitysyh-
tiössä on paikkakunnan oma 
yritysneuvoja, matkailun 
yrityskehittäjä ja lähiruoka-
asiantuntija toimitusjohta-
jan lisäksi. Neuvontapalvelu 
lähtee aina asiakkaan omas-
ta tilanteesta ja tarpeista.

Tukiviidakossa on 
henkilökohtaisia  
matkaoppaita tarjolla
Yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen ollut osaavana apu-
na Pudasjärven yritysten 
kehittämisessä. Yritysneu-
voja tukee ja sparraa elin-
kaarensa eri vaiheissa olevia 
pk-yrityksiä. Tänä keväänä 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 

yrityspalveluissa on koro-
nan vuoksi painottunut käy-
tännön neuvontatyö, jotta 
kunkin yrityksen tilantee-
seen ja liiketoiminnan kehit-
tämiseen on löytynyt oikea 
rahoituskanava ja sopiva tu-
kimuoto. 

Yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen ja matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi 
ovat keskittyneet kevääl-
lä erityisesti koronatuki-
neuvontaan ja tukien haku-
määrä onkin ollut selvässä 
kasvussa kevään 2020 ai-
kana. Esimerkiksi ELY-kes-

kuksen ja Business Finlandin 
koronatukia sekä yksinyrit-
täjän tukea myönnettiin pu-
dasjärveläisille yrityksille 
yli 800 000 euroa. Myös yri-
tysinvestointeihin myön-
nettävää Leader-rahoitusta 
on hyödynnetty aktiivises-
ti Pudasjärvellä viime aikoi-
na. Yritystukia - ja yrityspal-
velua tukien hakemisessa 
- kannattaa hyödyntää. 

Sari Turtiainen,  
Pudasjärven Kehitys Oy

 www.yrittajat.fi/liity
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Hyvän Olon Keskuksen rakentamiseen 
käytetään hirttä noin 20 kilometriä

Hyvän Olon Keskuksen rakentamiskatsauksen esitti Po-
werPoint -esityksenä pääurakoitsija YIT:stä projektipäällik-
kö Janne Kittilä. Esityksessä olivat mukana myös työpääl-
likkö Sami Uusitalo ja vastaava työnjohtaja Niko Stenius.

Rakennuksen louhinta sekä 
maanrakennustyöt aloitet-
tiin elokuussa 2019 maise-
matyöluvan tultua. Kallio-
ta louhittiin yhteensä noin 
10 000 kuutiometriä ja siitä 

Pudasjärven kaupunginvaltuutetut ja paikalla 
olleet muut henkilöt saivat kuulla 15.6. 

Hirsikampuksella pidetyssä kaupunginvaltuuston 
kokouksessa selostuksen Hyvän Olon Keskuksen 
rakentamisesta. Katsauksen esittivät PowerPoint 

-esityksenä pääurakoitsija YIT:stä projektipäällikkö 
Janne Kittilä, työpäällikkö Sami Uusitalo ja 

vastaava työnjohtaja Niko Stenius.

saatu louhe hyödynnettiin 
tontin täyttöihin. Syyskuus-
sa saatiin rakennuslupa ja 
perustustyöt käynnistyivät. 
Kaksi kerroksisten osuuksi-
en runkotyöt aloitettiin lo-

kakuussa ja ne valmistuivat 
toukokuussa 2020 noin kuu-
kauden edellä alkuperäi-
sestä aikataulusta. Betonia 
on käytetty tähän mennessä 
noin 1500 kuutiometriä.

Ensimmäisen lohkon hir-
siasennukset käynnistyivät 
tammikuussa ja valmistuvat 
ensi syksynä. Kontiotuot-
teen toimittamaa hirttä tu-
lee kohteeseen lähes 20 kilo-
metriä. 

Vesikattotyöt aloitettiin 
helmikuussa ja tällä hetkellä 
työt ovat käynnissä viimei-
sellä lohkolla. Puutavara-
teollisuuden lakko aiheutti 
pientä viivästystä vesikaton 
puutavaratoimituksiin. Tal-
vi oli haastava vaihtelevien 

Rakennukseen tulee Kontiotuotteen toimittamaa hirttä 
noin 20 kilometriä.

Betonia on käytetty tähän mennessä noin 1500 kuutiomet-
riä. 

säiden vuoksi. Työt etenevät 
sisäpuolisilta osin maanva-
raisten lattioiden teolla ja vä-
liseinätöillä sekä taloteknii-
kan asennuksilla. 

Työmaa on edennyt pää-
asiassa yleisaikataulun mu-
kaisesti. Työmaavahvuus on 
tällä hetkellä noin 50 henki-
löä, mutta määrä tulee lähes 
tuplaantumaan ensi talveen 
mennessä. Työmaavierailu-
ja rajoitetaan vielä toistaisek-
si korona pandemian vuok-
si. YIT:n palkkalistoilla on 
useita paikallisia työnteki-
jöitä. Suurimpia hankkees-
sa käytettyjä paikallisia ura-
koitsijoita ovat Kontiotuote 
ja Kuljetuspudas. Työmaa 
hyödyntää lisäksi mahdolli-

simman paljon paikkakun-
nan alueelta saatavia palve-
luita.

Suunnittelun aikainen 
käyttäjäyhteistyö eden-
nyt hyvin. Muutoksia tullut 
hieman, mutta ne ovat ol-
leet pienimuotoisia. Hanke 
hyväksyttiin mukaan Ym-
päristöministeriön pilotti-
hankkeeseen rakennusten 

hiilijalanjäljen arviointime-
netelmän koekäyttöön. Mu-
kaan valittiin valtakunnal-
lisesti yhteensä 15 hanketta.

Heimo Turunen,  
kuvat Juha Nyman 
Pudasjärven kaupunki ja 
Heimo Turunen

Tämän päivän työvaatteissa 
korostuvat sporttisuus ja teknisyys

Temrex Oy on suomalainen 
perheyritys, joka perustet-
tiin vuonna 2001. Yrityksen 
päätoimialana on työvaattei-
den, -jalkineiden ja suojain-
ten myynti sekä paloturval-
lisuus. Henkilöstöä on koko 
valtakunnan alueella noin 
20.

Temrexillä on pääkont-
tori ja myymälä Oulussa Li-
mingantullissa. Voimak-
kaasti kasvanut yritys on 
hakenut uusia markkinoita 
niin pohjoisesta kuin eteläs-
tä avaamalla tämän vuoden 
alussa myymälät Rovanie-
melle ja Vantaalle. Pakettia 
täydentää showroom Raa-

hessa.
Työvaatteiden kehitys 

viime vuosina on ollut hur-
jaa. Tänä päivänä työvaat-
teiden käyttäjät odottavat 
vaatteiden olevan aiempaa 
mukavampia päällä ja so-
veltuvan hyvin kuhunkin 
työtehtävään. Vaatevalmis-
tajat ovatkin tuoneet viime 
aikoina erilaisia innovaati-
oita, joilla vastataan näihin 
tarpeisiin. Teknisten ja jous-
tavien materiaalien lisäksi 
useat valmistajat ovat luo-
neet työvaatemallistoja nai-
sille. Näin niin miehet kuin 
naiset löytävät paremmin eri 
mitoille sopivat vaatteet.

Pohjois-Suomen suurim-
man työvaatetoimittajan 
Temrex Oy:n asiakkaat ovat-
kin etulinjassa ottaneet käyt-
töön muun muassa jousta-
vista stretch-materiaaleista 
valmistettuja työvaatteita. 

Usein työvaatteiden tar-
ve voi yllättää ja niitä tarvi-
taan nopeasti. Myös yrityk-
sen logo pitäisi saada niihin 
helposti. Näihin vaatimuk-
siin Temrex vastaa jokai-
sesta myymälästä löytyväl-
lä Express Studiolla, josta 
asiakkaat saavat ostamiin-
sa tuotteisiin logopainatuk-
set samalla käynnillä. Suu-
rempia tilauksia varten on 

Oulussa isompi oma merk-
kaamo, jonka merkkauska-
pasiteetti riittää jo isompiin-
kin projekteihin. Oulussa 
sijaitsevaa varastoa on kas-
vatettu tietoisesti, jotta pys-
tytään palvelemaan asiak-
kaita nopeammin.

Verkkokaupan merki-
tys on entisestään korostu-
nut tämän kevään poikke-
usoloissa. Vaatteet ja muut 
työturvallisuuteen liittyvät 
tuotteet halutaan saada hel-
posti ja nopeasti, sekä tur-
vallisesti. Temrex toimittaa-
kin tarvittaessa jopa suoraan 
työmaille netin kautta tilatut 
tuotteet. JS

Jokaisesta Temrex myymälästä löytyy Express Studio, jos-
sa voidaan suorittaa asiakkaalle pienimuotoisia painatuk-
sia. Suuremmat projektit tehdään Oulussa.

Pohjois-Suomen suurimmalta työvaatetoimittajalta Temrex 
Oy:ltä löytyy mallisto myös naisille.

Etsimme Iso-Syötteen parhaalle 
paikalle avattuun uuteen ravintolaan 

motivoitunutta ja luotettavaa 
tarjoilija-hotellivirkailijaa.

Erittäin monipuolinen pesti nyt kasattavassa tiimissä 
sisältää tarjoilun lisäksi myös hotellin vastaanoton tehtäviä. 

Tehtävässä on mahdollista kasvaa aina ravintolan 
osakkuuteen asti henkilöstä ja osaamisesta riippuen.

Suomenkielen ja englannin kielen 
osaaminen välttämätöntä.

Tehtävä alkaa heti tai mahdollisimman pian.

hakemukset:
kysy@tovaglia.fi

Myös kalliomurskeet.
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KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskas
hinaus

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

LääKäriAsemA 

mediPudAs 
TerveydenhoiTAjALLe 

TyöPAiKKA

Työajat voi sopia joustavasti. Mahdollisuus 
tehdä osa työstä myös etänä. 

Olemme moderni työterveystiimi ja meil-
lä on vakiintuneet etätyöskentelytavat. 

Medipudas työterveys on paikallinen 
yritys, joka toimii arvopohjaisesti. Tulevassa 

työterveyshoitajassamme arvostamme tiimi-
pelaajan taitoja ja kehittämisintoa. Tärkeintä 
on olla oma itsensä ja kohdata asiakkaat ai-
dosti. Olemme saaneet palautetta asiakkailta 
ja tiimiltä, että kanssamme on mukava työs-
kennellä ja kaikilla on halu tehdä uutta. 

www.medipudas.fi

Terveydenhoitajalle on avoinna työpaikka Medipudas Oy:llä 
Pudasjärvellä 1-5:nä päivänä viikossa ja aloitus sopimuksen mukaan. 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä tai laita viestiä:
Toimitusjohtaja Vesa-Matti Ritola, vesa-matti.ritola@medipudas.fi tai 040 774 1479

Lääketieteellinen johtaja Ilona Ritola, ilona.ritola@gmail.com 044 978 1983

Syötteen kesäkausi nojaa 
vahvasti kotimaisiin 

matkailijoihin
Kotimaan matkailukenttää 
jaetaan nyt uudelleen, sillä 
luonto- ja mökkimatkailu lä-
hellä palveluita kiinnostavat 
suomalaisia kesälomakau-
den kynnyksellä enemmän 
kuin koskaan. Syötteellä ko-
timaan matkailijat ovat tänä 
kesänä avainasemassa ja 
kansainvälisten matkailijoi-
den osalta katseet on siirret-
ty tulevaan talvikauteen.

Haaga-Helia ammatti-
korkeakoulun ja Tutkimus- 
ja Analysointikeskus TAK 
Oy:n toukokuun lopulla jul-
kaisemassa tutkimuksessa 
käy ilmi, että kolme miljoo-
naa suomalaista aikoo lo-
mailla loppuvuonna 2020, 
mutta heistä kaksi miljoonaa 
ei vielä tiedä missä. 

Syötteen Matkailuyhdis-
tys ry:n hallituksen tuore 
puheenjohtaja Mika Pekka-
la näkee, että Syötteellä on 
hyvät valmiudet palvella ke-
sälomakohdetta etsiviä mat-
kailijoita.

– Syötteen matkailukär-
jet – aitous ja luonnon ympä-
rille rakennetut aktiviteetit 
– osuvat erityisen hyvin tä-
hän aikaan. Myös majoituk-
sen osalta voimme tarjota eri 
vaihtoehtoja aina mökeistä 
huoneistoihin ja hotellima-
joitukseen. Matkailijat etsi-
vät nyt tilaa, rauhaa ja koko 
perheelle sopivaa tekemistä, 
Pekkala toteaa. 

Syötteen matkailualue 
Pudasjärvellä koostuu Iso-
Syötteen ja Pikku-Syötteen 
keskuksista sekä Syötteen 
kansallispuistosta, jossa jat-
kuu kävijätutkimuksen teko 
nyt kesällä Metsähallituksen 
toimesta. Syötteen alueella 
on viimeisen vuoden aikana 
toteutettu isoja investointeja, 
jotka sopivat hyvin matkai-
lun uuden aikakauden ky-
syntään. 

– Syötteelle avautui esi-
merkiksi marraskuussa di-

Syötteen Matkailuyhdistystä on luotsannut huhtikuun alus-
ta uusi toiminnanjohtaja Hanna Korf.

gitaaliseen palvelukonsep-
tiin nojaava KIDE Hotelli, 
Syötteen kansallispuisto on 
saanut uusia reittejä ja uusi 
Hotelli Iso-Syöte on avau-
tunut ja avautumassa asteit-
tain. Viimeisin uudistus on 
tänä kesänä Iso-Syötteen rin-
nealueelle avattu Bike Park 
-hissipyöräilypuisto, Pekka-
la luettelee.

Matkailuyhdistyksen 
hallitus uudistui
Taustajoukot Syötteen mat-
kailualueen potentiaalin 
ulosmittaamiseen ovat saa-
neet uutta voimaa, kun Syöt-
teen Matkailuyhdistyksessä 
aloitti huhtikuussa uusi toi-
minnanjohtaja Hanna Korf ja 
hallitus sai toukokuussa uu-
den kokoonpanon. 

– Vaikka koronatilanne 
on ollut kaikkinensa haas-
tava alueen matkailuyrittä-
jille, näen tässä myös mah-
dollisuuksia. Suomalaisen 
luonnon puhtaus ja ruuhkat-
tomuus kiinnostavat nyt en-
tistäkin laajemmin, ja Syöt-

teellä on valmis infra sekä 
hiotut palvelupaketit sen 
tarjoamiseen. Tänä kesänä 
kotimaiset matkailijat ovat 
avainasemassa ja kansainvä-
listen asiakkaiden kohdalla 
katseet suunnataan tulevaan 
talvikauteen, sanoo Korf.

Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen vuosikokous pidet-
tiin maanantaina 26.5. Pik-
ku-Syötteellä. Hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Pikku-Syötteen joh-
taja Mika Pekkala sekä jä-
seniksi uutena Pytky Cafén 
yrittäjä Mari Kälkäjä sekä 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
edustajana Veinalotta Veste-
rinen, joka toimii myös hal-
lituksen varapuheenjohta-
jana.  Hallituksessa jatkavat 
matkailuyrittäjät Juha Kuu-
kasjärvi, Mauno Sarajärvi, 
Janne Määttä, Jorma Kortes-
oja ja Pudasjärven kaupun-
gin edustajana kaupungin-
johtaja Tomi Timonen. 

Pudasjärvi-lehti

Pienkonehuolto Keskiaho Oy 
laajensi myös vesille

Tulvavedet ja kuuma kesä 
rohkaisivat laajentamaan tar-
jontaa, Pienkonehuolto Kes-
kiaho Oy ja Honda maahan-
tuojana toimiva Oy Brandt 
Ab ovat solmineet yhteistyö-
sopimuksen Honda marine 
ja power tuotteiden jälleen-
myynnistä Pudasjärven alu-
eella. Marine puolelta ovat 
mukana luotettavat ja hil-
jaiset Honda perämootto-
rit sekä kotimaiset Terhi abs 
veneet. Power valikoimaan 
kuuluvat niin ikään luotet-
tavat, pitkällä takuulla ole-
vat Hondan aggrekaatit, ve-
sipumput, ruohonleikkurit 
ym. muut pienkoneet.

-Yhteistyö Brandin kanssa 
alkoi jo liikkeen perustami-
sen aikoihin reilu 25 vuotta 

sitten huolloilla sekä vara-
osilla ja molemmat osapuo-
let ovat olleet tyytyväisiä toi-
minnan laatuun niin tästä oli 
helppo laajentaa tarjontaa, 
toteaa yrittäjä Jari Keskiaho.

Myös aiemmin  
mukana olleet  
palvelut kehittyvät
Pienkonehuolto Keskiaho Oy 
on tunnettu laajasta varaosa-
valikoimastaan sekä laaduk-
kaasta huoltopalvelustaan, 
myös nämä toiminnot jatku-
vat entisellään ja varaosava-
likoimaa on laajennettu yhä 
kattavammaksi. Kaikki en-
tiset huoltosopimukset jat-
kuvat ja takuuhuollot sekä 
varaosat hoituvat ammatti-

taitoisen, pitkän kokemuk-
sen omaavan henkilökunnan 
voimin.

Liikkeestä löytyvät mm. 
moottori- ja raivaussahat, va-
rusteet turvalliseen työsken-
telyyn sekä ajo- että työn-
nettävät ruohonleikkurit, 
aggrekaatit, vesipumput, 
pensasleikkurit, kelkat, mön-
kijät, mopedit, skootterit, pe-
rämoottorit, veneet, lumilin-
got ym. pienkoneet.

Yrittäjä Jari Keskiaho hen-
kilökuntineen toivottaa enti-
set sekä uudet asiakkaat tu-
tustumaan laajentuneeseen 
valikoimaan. 

-Yhdessä löydämme par-
haan ratkaisun sinunkin tar-
peeseesi. HT

Pienkonehuollon pihalla on uutena esillä veneitä, 
useita eri malleja.

Sisällä ovat esillä uutena perä-
moottorit. 
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www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

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

LIIKENNEKOULU
KyyTIPOJaT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Avoinna tilauksesta!

Koiviston Porotila
0440 787 004 / Pirjo

0400 122 107 / Raimo

Autioperäntie 44, 
93160 Hetejärvi, Pudasjärvi

• Elämyksiä
• Majoitusta
• Porotilavierailuja
• Poroajelua
• Ryhmille soppatykki-

ruokailua

• Grillausmahdollisuus
• Joulupukkipalvelut
• Kalastusta (lupamyynti)
• Metsästystä
• Marjastusta

Pudasjärven urheilijoilla vilkasta kesäohjelmaa

Yleisurheilun  
Ikäkausikisat 
Maanantaikisat; järjes-
tetään 29.6, 13.7, 27.7 ja 
3.8.2020
Kisat alkavat kello 18 Suo-
jalinnan urheilukentällä. Il-
moittautumiset 17.30 al-
kaen. Tiedustelut Heino 
Ruuskanen 0400 346 097. 

Cooperin testit  
kesä 2020
Ma 6.7. klo 19, ma 20.7. 
klo 19, ma 10.8. klo 19, ma 
24.8. klo 19, ma 7.9. klo 19. 
Kolme kertaa kesän aika-
na osallistuneiden kesken 
arvotaan liikunta-aihei-
sia palkintoja. Testit järjes-
tää Pudasjärven kaupun-
ki/liikuntapalvelut, Heino 
Ruuskanen 0400 346 097. 

Pudasjärven Urheilijoilla on vilkas kesäohjelma. 
Seuralla on kahdeksan eri jaostoa, jotka kaikki 

järjestävät itsenäisesti toimintaa.

Lasten  
liikuntakerho
Pudasjärven urheilijoiden 
järjestämä maksuton liikun-
takerho 6-9-vuotiaille ja 10 
– 15 vuotiaille alkoi tiistaina 
3.6. Kerhossa kokeillaan mo-
nipuolisesti yleisurheilun eri 
osa-alueita leikkien, pelien, 
kisailujen ja liikunnan ilon 
kautta. Paikkana on Suojalin-
nan kenttä ja liikutaan myös 
lähiympäristössä. Pietarilan 
ja rajamaan lähiliikunta – alu-
eet. Yu –jaosto maksaa osal-
listujille lisenssin.
• 6 – 9 vuotiaat: tiistaisin ja 

torstaisin klo 13.–14.
• 10 – 15 vuotiaat: tiistaisin ja 

torstaisin klo 14–15.30

Kaikki ovat tervetulleita ker-
hoon! Lisätietoja: Pekka Kin-
nunen 0400 381 548.

Iltarastitoiminta 
alkoi 3.6. Jyrkkäkoskella. Ra-
toja voi kiertää myös ilman 
ajanottoa eikä nimeään ole 
pakko antaa julki tuloksiin. 
Tämä on tuntunut joillekin 
olevan iso kynnys tulla tu-
tustumaan hienoon lajiin. Ai-
emminkin ”nimettömänä” 
on ollut mahdollista kiertää, 
mutta jotenkin ihmisille on 
jäänyt käsitys, että iltarastit 
ovat kilpailu. Eivät ole. Roh-
keasti vain kaikki mukaan 
ja opastusta saa kokeneem-
milta. Voi olla vaikka ennak-
koonkin yhteydessä jaoston 
aktiiveihin, jos haluaa ohja-
usta. Yhteystiedot löytyvät 
www.pudu.fi/suunnistus. Il-
tarastikalenteri kesälle 2020 
(tarkemmat paikat www.
pudu.fi/suunnistus): Iltaras-
tit alkavat klo 17.30. Ulko-
paikkakuntalaisilta perimme 
5 euron karttamaksun. Smar-
tumit käyvät myös.
1.7. Pytkynharju, 8.7. Kelo-

syöte, 15.7. Hirvaskoski. 
5.8. Mustavaara, 11.8. Koil-
lismaan mestaruuskisat 
Posiolla, 19.8. Romevaara, 
26.8. Pikku-Syöte. 

Kesäpilikki 
Näillä näkymin Kesäpi-
likkiä ollaan järjestämässä 
normaaliin aikaan viikolla 
30. 20.7-26.7.
Tämä vuonna koronan 
vuoksi on tarkoitus kilpaili-
ja viedä yksi kerrallaan lau-
talle. Samoin myös kisan 
päätyttyä hakeminen yksi 
kilpailija kerrallaan.

PohjanTähtigames 
pidetään 29.7., 
www.kilpailukalenteri.
fi/?cs=16&nid=25801

Marko Koivula,  
toiminnanjohtaja 

Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Avoinna:
 Arkisin               klo  9 -17
 Lauantaisin  1.6. - 31.7. suljettu

Syötteen kansallispuiston luonto
Muurahaisten polkuja, mo-
ninaista lahopuun lajistoa 
sekä purojen suloista soli-
naa! Luonto on täynnä mie-
lenkiintoisia tutkimuskoh-
teita, joita on lysti ihmetellä 
koko perheen voimin. Alu-
eelta löytyy lukuisia päivä-
retkikohteita, jotka on help-
po saavuttaa myös perheen 
pienimpien kanssa. Tässä 
muutamia retkivinkkejä:

Lapsiperheen Syötteen 
visiitti kannattaa aloittaa 
Syötteen luontokeskukselta, 
mistä löytyvät alueen kartat 
sekä ajankohtaiset tiedot rei-
teistä ja lisäksi puuhaa lap-
sille. 

Luontofilmi luontokes-
kuksen auditorion valko-
kankaalta lumoaa myös 
perheen pienimmät. Luon-
tokeskus on avoinna heinä-
kuusta lokakuun loppuun 
tiistaista sunnuntaihin kello 
10-17. Kahvila Korppi tarjo-
aa herkullista keittolounas-
ta sekä heidän kautta hoituu 
myös välinevuokraus osoit-
teesta www.taigavire.fi. 

Naavaparran polku so-
veltuu kuljettavaksi lasten-
rattaiden kanssa Annin-
tuvalle saakka. Polku on 
helppokulkuinen ja pituu-
deltaan kolme kilometriä. 
Takaisin luontokeskukselle 
voi kulkea myös metsäisem-
pää polkua myöten. Polun 
lähtöpiste on Syötteen luon-
tokeskuksella kansallispuis-
tonportilla.

Vattukurun luontopol-
ku on parin kilometrin mit-
tainen, suhteellisen helppo-
kulkuinen rengasreitti, jonka 
lähtöpiste löytyy Syötteel-
tä Taivalkoskelle menevän 
maantien varrelta noin 3,5 
kilometriä Syötekylän riste-
yksestä. Polun varrella on 

luontotauluja, joiden kaut-
ta voi tutustua vanhan met-
sän elämään sekä kurun syn-
tyhistoriaan. Kurun pohjalta 
löytyy laavu. Pidättehän sil-
männe auki, sillä liito-orava 
viihtyy näissä maisemissa! 

Puolen tunnin ajomat-
kan päästä Syötteeltä Tai-
valkosken suuntaan löytyy 
ihastuttava Soiperoisen har-
jujensuojelualue. Soiperoi-
nen on ehdoton hellepäivän 
käyntikohde, sillä sieltä löy-
tyy kirkasvetisiä, uimiseen 
soveltuvia lampia. Harjun 
luontopolku on 3,5 kilomet-
riä pitkä ja sen varrelta löy-
tyy kolme tulentekopaikkaa 
sekä upea harjuluonto.

Pyöräillen  
vaaramaisemiin
Pyöräilijälle Syöte tarjoaa 
monipuolisen reittiverkos-
ton, josta voi valita itselleen 
joko haastavan tai leppoisen 
reitin. Alueella on yhteensä 
toista sataa kilometriä mer-
kattuja pyöräilyreittejä. 

Täällä maastopyöräl-
lä pääsee kenties Suomen 
parhaisiin maastoihin! Rei-
tit kulkevat polkuja pitkin 
osittain Syötteen kansallis-
puiston sekä Iso-Syötteen 
retkeilyalueen maastoissa. 
Reiteillä on runsaasti kor-
keuseroja ja monipuolisia 
maastoja hiekkakankais-
ta aapasoihin. Näitä reit-
tejä suositellaan jo hieman 
kokeneemmille harrastajil-

le, aloittelijan kannattaa va-
lita aluksi Syötteen kierros. 
Maastopyöräreitit on mer-
kattu maastoon pinkeillä 
maalimerkeillä. AT

Lisätietoja:
Syötteen luontokeskus, 
puh. 020639 6550
www.luontoon.fi/syote 
www.retkikartta.fi
Kuvat: Panu Mölsä

Pyöräilyreitin varrella avautuva näkymä Kellarilammelle.

Mätäslampi ja rauhallista luonnonkauneutta tupasvilloineen. 
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Matkailun ja lähiruokatoimialan vauhdittamisessa ovat 
avuksi omat yrityskehittäjät

Nyt on oikea hetki koh-
distaa katse kotimaan mat-
kailuun ja palvelujen ke-
hittämiseen, jossa yritysten 
tukena on matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi. 
Yritysten kannattaa tarkkaan 
seurata ja kuunnella, mitä 
kotimaiset matkailijat ha-
luavat Pudasjärvellä tehdä. 
Perinteisesti patikointi, ve-
neily, kalastaminen ja maas-
topyöräily ovat olleet suosik-
kilistan kärkipäässä. 

Pyöräliitto ry ja Pyöräily-
kuntien verkosto ry ovat pe-
rustaneet valtakunnallisen 
Pyörämatkailukeskuksen 
vastaamaan pyörämatkai-
lun kehittämisestä ja mark-

kinoinnista, mikä on hyvä 
uutinen myös Pudasjärven 
kannalta. Pudasjärvellä on 
runsaasti erilaisia reittejä ja 
mahdollisuuksia liikkua eri 
kylien ja matkailukohteiden 
välillä. Jokaiselta kylältä löy-
tyy mielenkiintoisia vierai-
lukohteita ja nähtävyyksiä, 
ja ne tulee myös saattaa mat-
kailijoiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden tietoon.

Jokavuotisten omalle tai 
vuokramökille tulijoiden li-
säksi alueella liikkuu paljon 
päiväkävijöitä ja niin mat-
kailijoille kuin vakituisille 
asukkaillekin on tulossa tar-
jolle kiinnostavia mahdol-
lisuuksia Pudasjärven lähi-

kalastuskohteisiin. Nämä 
perheillekin sopivat paikat 
ovat kauan toivottuja ja ka-
lastusharrastukseen pariin 
uusia ihmisiä vetäviä ma-
talan kynnyksen kohteita. 
Pudasjärven kaupunkitaa-
jaman läpi virtaavan Iijo-
en rannoille rakennetaan lä-
hikalastuspaikkoja, millä 
edistetään taajaman lähika-
lastusmahdollisuuksia ja ve-
sistön virkistyskäyttöä. Sa-
malla parannetaan Iijoen 
ranta-alueiden saavutetta-
vuutta rakentamalla kalas-
tuslaitureita, kulkusilta, ka-
lustovarasto ja venepaikkoja 
sekä tienvarsiin ja maastoon 
pystytetään opasteviittoja ja 

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

Syötteen sieni ja Yrtti Ky yrittäjän Riitta Ronnun valkosi-
pulit ja luonnontuotteet ovat laadukasta lähiruokaa. Kuva 
Sirkku Kianto.

Jukka Koutaniemi on toimi-
nut vuoden alusta Pudasjär-
ven matkailun yrityskehittä-
jänä.

Pudasjärven kaunista maaseutumaisemaa kannattaa tuoda enemmänkin esille. Kuvat 
Sirkku Kianto.

infotauluja.

Lähiruoka-asiantun-
tija aktivoi ja tukee 
paikallista tuotantoa 
monin tavoin
Alkutuotannon esittelyyn 
ja maaseudun kehittämi-
seen panostetaan Pudas-
järvellä yhä enemmän. Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n 
lähiruoka-asiantuntija Sirk-
ku Kianto on toimijoiden tu-
kena ja aktivoimassa yhteis-
työtä. Pudasjärven Kehitys 
Oy:n verkkosivuille kooste-
taan lähiruoka-asiantuntijan 
blogiin tuottajatarinoita eri 
muodoissa. Kun kutsut lä-

hiruoka-asiantuntijan käy-
mään, saat toimintaasi esille 
vaikkapa videon keinoin.

Tänä vuonna lähiruo-
katuotantoa on aktivoitu 
Pudasjärvellä käytännös-
sä muun muassa tuottajien 
ja ostajien yhteisen verkos-
toitumistapaamisen kaut-
ta. Lisäksi on kokoonnuttu 
alkutuottajien kanssa yh-
teistyössä paikallisen MTK:n 
kanssa. Lähiruokakentäl-
lä on vireillä joukko eri-
laisia toimenpiteitä ja ta-
pahtumia. Suunnitteilla on 
osuuskuntainfo, keskustaan 
Rajamaanrantaan sijoittuva 
lähiruokatapahtuma ja Syk-
syn satoa -toritapahtuma 

sekä yhteinen Syötteen Mat-
kailuyhdistys ry:n kanssa to-
teutettava syysjuhla. 

Lähiruokatuotantoa py-
ritään tukemaan eri tavoin. 
Koska Pudasjärvellä on kai-
vattu lomitusyrittäjää, tul-
laan alkutuotannon yrittä-
jyyttä esittelemään yhdessä 
MTK:n kanssa. Myös lam-
purit kutsutaan koolle yhtei-
sille verkostoitumistreffeille. 
Myös Pudasjärven 4h-yh-
distys on lähiruokatehtävis-
sä tärkeällä sijalla. 4h:lla on 
ammattikoulun vieressä pel-
toa, jossa nuoret saavat mak-
sutta kasvattaa haluami-
aan puutarhakasveja. Tuettu 
palstaviljely antaa nuorille 
tärkeää kokemusta ruoan-
tuotannosta ja syksyllä sa-
don myynnistä ansaittua 
palkkaa. 

Matkailu ja lähiruoka liit-
tyvät luonnollisesti yhteen 
ja kesän aikana Pudasjärven 
Kehitys Oy pyrkii tavoitta-
maan kaikki kyläyhdistyk-
set matkailun, lähiruoan ja 
maaseudun kehittämisen 
merkeissä. 

Sari Turtiainen,  
Pudasjärven Kehitys Oy

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

Pyydä ilmainen tarjous!

MoniPuolista Palvelua 
KoillisMaalla

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

palvelusetelisiivoukset, rakennustarvikemyynti. YRITYKSESI KOKOINEN 
TILITOIMISTO

Koillismaan Rätinki  Oy
Taivalkoski

050 441 4623
www.ratinki.fi
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

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

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

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

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

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

Kahvio, elintarvikkeet, pienrauta- ja taloustavarat, 
matkamuistot ja tekstiilit, käsityötarvikkeet, 

nestekaasun jakelu, Alkon noutopiste, 
veikkaus sekä Pudasjärven apteekin palvelupiste.

Polttoaineautomaatti 24h.

Kevään koronasulun jälkeen 
SYÖTEKYLÄN KAUPPA AVATAAN 

JÄLLEEN 1.7. klo 10
Avoinna  ma-to  10-17
 pe  10-18
 la   10-17
 su  10-15

Ranuan eläinpuisto Etelä-Lapissa 
sopii koko perheen kesäkohteeksi

Ranuan eläinpuistossa asus-
taa noin 50 eläinlajia ja 200 
yksilöä. Jääkarhumme Ve-
nus ja Sisu ovat yleisön suu-
rimpia suosikkeja, mutta 
kuitenkin jokaiselle löytyy 
oma suosikkinsa puiston 
eläinystävistä reitin varrelta. 

Eläinpuiston naapurista, 
kävelymatkan päästä, löy-
tyy Lomakylä Gulo Gulo. 30 
laadukasta, kuuden hengen 
huoneistoa sopii suuremmil-
lekin seurueille, sillä kaksi 
huoneistoa voi yhdistää vä-
liovella 12 hengen huoneis-
toksi. Ranuanjärven rannal-
la, kuuden kilometrin päässä 
Ranuan eläinpuistosta, löy-
tyy Lapin ainoa, kesäisinkin 
auki oleva iglukylä, Arctic 
Fox Igloos. Igluja on saata-
villa kahden hengen seuru-

eille tai perheille. Asiakkai-
tamme palvelee myös kaksi 
leirintäaluetta, Ranua Zoo 
Camping ja Ranuanjärven 
Leirintäalue. 

Uutta ja  
ajankohtaista  
kesällä 2020!
Kesäkuun puolivälissä Ra-
nuan eläinpuistoon avautui 
täysin uusi lasten seikkai-
lu- ja aktiviteettipuisto Tiger 
Park & Farmi. Siellä tornit 
nousevat korkeuksiin, kohti 
tiikereiden pesää. Taitoreitil-
lä voi harjoitella liikeratoja ja 
hypätä tiikerinloikkaan. Far-
mi-aktiviteettipuistossa per-
heen pienimmät voivat tu-
tustua maatilan toimintaan. 

Eläinpuistossamme on 

Ranuan eläinpuiston susi-
parin pienokaiset saavat 
Kalevala-aiheiset nimet. Ni-
miehdotuksia voi jättää vie-
railun yhteydessä.

myös tapahtunut perheenli-
säyksiä sekä myskipariskun-
nalle että susipariskunnalle. 
Tällä hetkellä nimikilpailu 
on käynnissä poikakilin tule-
vasta nimestä ja siinä teema-
na on kansalliseepoksemme. 
Vanha Kalevala täyttää tänä 
vuonna 185 vuotta ja juhla-
vuoden kunniaksi puistossa 
syntyvät poikaset nimetään 
kansalliseepoksemme san-
kareiden mukaan. Jätä ehdo-
tuksesi vierailun yhteydessä 
ja osallistu samalla majoitus-
lahjakortin arvontaan. 

Kahvilamme ja ravinto-
lamme palvelevat tänäkin 
kesänä asiakkaitaan nor-
maalisti. Tule ja tutustu 
Cafe White Swanin herkul-
lisiin hampurilaisannoksiin 
tai päivittäin tarjoiltavaan 

keittolounaaseen. Runsaan 
buffet lounaan löydät Wild 
Arctic Restaurantista, eläin-
puiston päärakennuksesta. 

Uusi Ravintola Tovaglia avattiin 
Iso-Syötteellä 

Iso-Syötteellä avattiin juhan-
nusaattona 19.6. uusi Ravin-
tola Tovaglia. Ravintola si-
jaitsee uuden KIDE hotellin 
ja kokouskeskus Lumiaree-
nan yhteydessä hiihtokes-
kuksen paraatipaikalla. Uusi 
italialaishenkinen ravinto-
la tarjoaa päivittäin aamiais-
ta, lounasta, kahvilatuotteita 
sekä illallismenun.

  Täältä hoituvat myös 
kansainväliset mitat täyttä-
vän kaksi kerroksisen Lumi-
areenan kokousasiakkaiden 
tarjoilutarpeet, kertovat yrit-
täjät Jarkko Koskenmäki ja 
Aake Tenttula. Heidän mu-
kaansa paikka on kuin ma-
talan kynnyksen olohuone, 
jonne voi piipahtaa hetkek-
si kahville, nauttimaan lasil-
lisen viiniä juustojen kera tai 
tuoda kumppanin romant-
tiselle illalliselle. Päivää voi 
paistatella terassilla.

Yrittäjillä Koskenmäel-
lä ja Tenttulalla on takanaan 
pitkä ravintoloissa työsken-
telykokemus. 

Jarkko Koskenmäellä on 

yli 10 vuoden kokemus ra-
vintola-alalta. Hän on toi-
minut viime marraskuun 
alussa avatun KIDE hotellin 
johtajana ja jatkaa edelleen 
myös siinä työssä. Hotelli-
asiakkaat ovat ravintolan 
merkittävä asiakasryhmä 
muun muassa aamiaistarjoi-
luineen. Ravintola on avoin-
na joka päivä ja maanantais-
ta 22.6. lähtien lounasta on 
tarjottu myös buffettina. 

Aake Tenttulalle Syöte on 
tuttu jo kahden vuoden ajal-
ta työskenneltyään Syötteel-
lä monissa tehtävissä, vii-
meksi ohjelmavastaavana 
Pärjä Ski Bistrossa.

Tiloissa viime vuoden lo-
pulta lähtien toiminut Tuba 
ravintola joutui lopettamaan 
talousvaikeuksien vuoksi. 
Korona oli siihen osavaikut-
taja, kun ravintola jouduttiin 
sulkemaan maaliskuussa 
kesken parhaan hiihtoseson-
gin. Sen jälkeen uudet yrit-
täjät ovat sisustaneet ja ka-
lustaneet ravintolasalin 
uuteen ilmeeseen. Myös ra-

Ravintola Tovaglian yrittäjät Aake Tenttula ja Jarkko Kos-
kenmäki kädessään juuri ojennettu Pudasjärven Yrittäjien 
onnittelukukkakori. 

Ravintola Tovaglia on sisustettu ja kalustettu uuteen viih-
tyisään ilmeeseen. Ravintolapaikkoja on 65. Neuvottelut 
ovat käynnissä Pudasjärven kaupungin kanssa myös sa-
massa kiinteistössä olevan LumiAreenan ravintolasalin 
vuokrauksesta ja käyttöön ottamisesta.

Jarkko Koskenmäki ottamassa KIDE hotellin asiakkaaksi 
Heli Heikkilän Oulusta hänen viettäessään juhannusajan 
Syötteellä. Samalla hoitui polkupyörän vuokraus pyöräilyä 
harrastavalle asiakkaalle. 

vintolan astiasto ja ruokalis-
tat on uusittu. Ravintolassa 
on A-oikeudet. Viinit tule-
vat suoraan viinitilalta Itali-
an Toscanasta ja oluttarjonta 
erikoisolueineen on moni-
puolista. Yrittäjät ovat hoita-
neet aluksi työt kahdestaan. 
Ravintolatyöntekijöiden rek-
rytointi on myös käynnissä. 

–Tarjontamme tuo alueel-
le uutta vaihtelua sillä vas-
taavaa menukokonaisuutta 
ei alueella ole aiemmin ol-
lut, toteavat Koskenmäki ja 
Tenttula.

Heimo Turunen
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Terentjeffin yrittäjäperheessä sukupolvenvaihdos:

Hiihtokeskus Iso-Syötteen vetovastuu siirtyi nuorille
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
omistavassa Terentjeffin yrit-
täjäperheessä toteutettiin ke-
vättalvella sukupolvenvaih-
dos. 31-vuotias Mikko ja 
33-vuotias Heidi ovat otta-
neet vetovastuun käytännön 
toiminnoista. He kumpikin 
ovat olleet mukana yrityksen 
toiminnoissa jo kouluiästä al-
kaen. 

20-vuotta yrittäjinä ol-
leet Jorma ja Tarja Terentjeff 
ovat vielä nuorien yrittäjien 
rinnalla mukana. Toimitus-
johtajuuskin on vielä jonkin 
aikaa Jormalla, Tarjan toimi-
essa varatoimitusjohtajana. 
Mikko Terentjeff toimii rin-
netoimenjohtajana ja Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvi hen-
kilöstöjohtajana. Lisäksi täl-
lä hetkellä äitiyslomalla oleva 
Mikon aviovaimo Veinalot-
ta Vesterinen on yrityksessä 
vahvasti mukana muun mu-
assa markkinointipäällikkö-
nä. Veinalotta tuli valituksi 
toukokuussa yhtiön edusta-
jana myös Syötteen matkai-
luyhdistyksen hallitukseen. 
Yrityksen ydinryhmään kuu-
luu myös rinnepäällikkö 
Mikko Törmälä. 

Hiihtokeskus Iso-Syö-
te viettää ensi talvena Iso-
Syötteen laskettelutoiminnan 

40-vuotisjuhlaa. 
Mikko Terentjeff ker-

toi olleensa yläasteelta lähti-
en töissä Syötteellä. Lukion 
jälkeen avautui heti syksyllä 
työpaikka vanhempien yri-
tyksessä. Armeijan jälkeen 
hän suuntasi hiihdonopet-
tajan ohjaajakurssille ja ollut 
siitä lähtien syys-talvikaudel-
la Iso-Syötteellä töissä. Kesä-
ajaksi hän matkusti seitsemä-
nä vuonna UuteenSeelantiin 
ja työskenteli heidän talve-
naan Eteläsaarella sijaitsevas-
sa Cardrona hiihtokeskukses-
sa hiihdonopettajana. Sinne 
on edelleen yhteyksiä ja siel-
tä on tullut useita työntekijöi-
tä vastaavasti töihin Suomen 
talvikaudeksi Iso-Syötteelle. 
Viimeiset kaksi vuotta Mikko 
on työskennellyt ympärivuo-
tisesti Iso-Syötteellä. 

Tehtävät ovat olleet mo-
ninaiset; hissimiehenä, hiih-
don opettajana sekä kaikissa 
tarvittavissa tehtävissä, jois-
ta nyt avautui myös yrittä-
jän ura. 

Heidi Terentjeff-Jaurak-
kajärvi kertoi viettäneensä 
lapsesta lähtien aikaansa Iso-
Syötteellä. Ensimmäiset työ-
tehtävät olivat kouluajan TET 
jaksot ja siitä lähtien ollut 
mukana koko elämänsä ajan 

vanhempiensa yrityksessä 
Iso-Syötteellä. Vuonna 2007 
hän kouluttautui hiihdon 
opettajaksi ja omien sanojen-
sa mukaan ”jäänyt sille tielle” 
Iso-Syötteelle. Tämän vuoden 
keväästä alkaen toteutettiin 
sukupolven vaihdos, jolloin 
Heidi aloitti Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen yrittäjänä yhdes-
sä veljensä Mikon kanssa. 

Laskettelua pienestä pitä-
en harrastaneet uudet yrittä-
jät Heidi ja Mikko kertovat 
hiihtokeskuksen kehittyneen 
valtavasti viime vuosien ai-
kana; uusi vuokraamoraken-

nus, lumimaa on kehittynyt, 
sekä rakennettu uusia rin-
teitä ja hankittu uusia hisse-
jä. Rinneturvallisuutteen on 
panostettu paljon, kolme eri 
snowparkkia ovat kehitty-
neet. Viime vuoden kevääl-
lä oli sm kisat, jolle odotetaan 
isojen tapahtumien ja kisojen 
jatkoa tulevina vuosina. Asia-
kaspalveluun, sosiaaliseen 
mediaan, digitaalisuuteen ja 
hiihdonopetukseen on pa-
nostettu myös tosi paljon. 

-Uusinta uutta on ollut 
juhannuksena avatun Bike 
Parkin rakentaminen. His-

Juhannuksena avattu Iso-Syöte Bike Park 
kasvattaa ympärivuotista matkailua Iso-Syötteellä

Nyt pääsee kesälläkin rin-
teitä alas! Iso-Syötteelle 
avattiin juhannuksena his-
sipyöräilyilypuisto eli pu-
hekielessä Bike Park. Rä-
jähdysmäisesti Suomessa 
ja maailmalla viime vuosi-
na kasvanut laji sopii lähes 
kaikenikäisille, pyöräilys-
tä ja raittiista ulkoilmasta 
nauttiville ihmisille. His-
sipyöräilyllä tarkoitetaan 
hiihtokeskuksissa harras-
tettavaa lajia, jossa pyörän 
kanssa noustaan ylös his-
sillä ja lasketaan alas siihen 
suunniteltuja ratoja pitkin.

Sisarukset Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi ja Mikko Terent-
jeff ovat ottaneet kuluneena keväänä vetovastuun Hiihto-
keskus Iso-Syötteen yrittäjinä. 

Takapenkille siirtyneet yrittäjät Tarja ja Jorma Terentjeff 
ovat keskustelemassa tammikuussa LumiAreenan vihkiäi-
sissä Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Turti-
aisen kanssa. 

sipyöräilypuisto avasi Iso-
Syötteellä pitkään toivottua 
ympärivuotisen toiminnan, 
kertovat Heidi ja Mikko.

Yrittäjät takapenkille
Tarja Terentjeff on jo nel-
jännessä sukupolvessa yrit-
täjänä. Hän on lähtöisin Kai-
nuusta yrittäjäperheestä, 
myös ukki oli Raahesta yrit-
täjänä. 

Teollisuusneuvos Jorma 
Terentjeff on vaikuttanut 
johtavissa tehtävissä Saloras-
sa, Salcompissa, Edacomis-
sa, Aspocompissa ja Tekno-

venturessa sekä yrittäjänä 
JOT Automation Groupis-
sa. Sen myynnistä saatu tulo 
on taannut omalta osaltaan 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
talouden vakaavaraisuuden 
sen perustamisesta lähtien. 

Sukupolven vaihdoksessa 
Tarja ja Jorma kertoivat ole-
vansa mahdollisuuksien mu-
kaan nuorille tukena. 

-Samalla annetaan tilaa 
uusille yrittäjille ja siirrytään 
etupenkiltä takapenkille, 
suunnittelevat Tarja ja Jorma. 

Heimo Turunen

Iso-Syötteen Bike Park 
-radat ovat noin kaksi kilo-
metriä pitkiä, ja erilaisia ra-
toja on viisi kappaletta. Hel-
poimmalla radalla voi mennä 
vaikka jopolla alas, mut-
ta muihin ratoihin suositel-
laan jousitettua pyörää. Iso-
Syötteen vuokraamosta voi 
vuokrata Enduro-täysjousto-
pyöriä, jotka ovat soveltuvia 
alamäkipyöräilyyn ja vaih-
televaan maastoon. Lisäksi 
pyörillä pääsee maastopyö-
räilemään myös Syötteen po-
luille. 

Bike Park on juhannukses-
ta lähtien avoinna viikonlop-
puisin kello 10-17 syyskuun 
loppuun saakka. Hiihtokes-
kusyrittäjien Heidi Terent-
jeff-Jaurakkajärven ja Mikko 
Terentjeffin mukaan perjan-
tai-iltojen aukioloa harkitaan, 
mikäli sille on kysyntää.  

Kausikortit hyvin 
kaupaksi
Hissit pyörähtivät käyntiin 
kuljettamaan pyöräilijöitä 
tunturin huipulle lauantaina 
20.6. kello 10. Suosio on ol-
lut hyvä alusta alkaen. Use-
at ostivat 100 euron kausi-
kortteja. Ostajien joukossa oli 
muun muassa Syötteellä toi-
miva matkailuyrittäjä Mauno 
Sarajärvi, joka sanoi kokeil-
leensa jo alamäkipyöräilyä 

koekäytön aikana ennen ju-
hannusta. Myös KIDE hotel-
lin myyntipäällikkö Juhani 
Ikonen tervehti ilolla uutta 
harrastusmahdollisuutta ja 
oli hankkinut heti kausikor-
tin. 

Ensimmäisten joukossa 
kausikorttia avajaispäivänä 
oli ostamassa kilpa- ja retki-
pyöräilyä aktiivisesti harras-
tava Juha Havana Oulus-
ta. Myös vaimo Henna-Mari 
on aktiivi pyöräilyn harras-
taja ja aviopari on treenan-
nut pyöräilyä Syötteen moni-
puolisilla reiteillä. Oli myös 
luonnollista, että ostettiin 
asuntovaunu, joka on vuok-
ralla rinteiden vierellä Syö-
te Campingillä. Juha kertoi 

omistavansa kuusi eri pyö-
rää. Alamäkipyöräilyyn hän 
oli hankkinut uuden ns. vä-
limallin, joka on kehitetty en-
duropyörästä. Satula muun 
muassa nousee ja laskee nap-
pia painamalla. Ylös mentä-
essä se on ylhäällä ja rinnettä 
alas laskettaessa alhaalla. 

Juha Erkkilä kertoi omis-
tavansa vapaa-ajan asunnon 
tunturin huipulla. Rinteisiin 
rakennettuja pyöräilyreittejä 
hän oli testannut parina päi-
vänä ennen juhannusta. Hän 
kertoi pyöräilyn olevan uusi 
harrastus, joka otettiin käyt-
töön tänä keväänä, kun rin-
teet jouduttiin sulkemaan ko-
ronan vuoksi kevättalvena 
parhaana lasketteluaikana.  

Sade aiheutti  
lisätyötä
Juhannuksen alla runsaat 
sateet aiheuttivat rinnekes-
kuksen työntekijöille hiki-
sen urakan, kun vesivir-
rat olivat tehneet syviä uria 
hissi- ja pyöräilyreiteille. 

-Olimme juhannusaat-
tona lapiotöissä kaikki, jot-
ka olivat paikalla. Soraa 
ajettiin eniten kunnostusta 
vaativiin paikkoihin myös 
mönkijöillä, kertoi Mikko 
Terentjeff. 

Syötteellä kesäviikonlo-
put pyöräilyä yhdessä 
vaimonsa kanssa harras-
tava Juha Havana oli os-
tamassa kausikorttia en-
simmäisten joukossa 
Bike Parkin avauspäivä-
nä 20.6. 

Bike Parkin rakentamiseen 
aktiivisesti osallistunut rin-
nepäällikkö Mikko Törmälä 
opastamassa miten satulaa 
kannattaa nostaa ja laskea.

Lipunmyynnin välillä Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi piipah-
ti juttelemaan pyöräilyharrastuksen aloittaneen Juha Erk-
kilän ja hissitiimiesimies Arto Paakin kanssa. 

Hiihtohissin kapula satulan 
tai pepun taakse ja eikun 
menoksi ylös tunturin hui-
pulle. Ensimmäistä kertaa 
hissillä nousuun lähtemäs-
sä oululainen Justus Serpi. 
Harjoittelu tekee väsyneen 
mestarin, hän totesi. 

Hiihtokeskusyrittäjä Mik-
ko Terentjeff kertoi Bike 
Parkin reittien rakenta-
misen olleen alkukesänä 
suururakka. Töihin pääs-
tiin runsaan lumen vuok-
si suunniteltua myöhem-
pään. Työtunteja ei ole 
laskettu, radat saatiin val-
miiksi ennen juhannukse-
na tapahtunutta avausta. 
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Pudasjärven yrittäjillä vilkasta toimintaa
Pudasjärven Yrittäjien kevätkokouksessa 

hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus. 
Se osoitti vilkasta toimintaa. 

Hallitus 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 
hallituksen puheenjohtaja-
na sekä jäsenvastaajana toi-
mi Tommi Niskanen, va-
rapuheenjohtajana toimi 
Marko Rautio ja sihteerinä 
Tuija Wallgren. Muut halli-
tuksen jäsenet olivat Pekka 
Kinnunen, Jaana Mourujär-
vi, Tapio Poijula, Aila Re-
pola ja Matti Räisänen.  Kir-
janpidosta vastasi Tili- ja 
veroasiaintoimisto Aila Re-
pola Oy. Rahastonhoitajana 
toimi Aila Repola.  Tiedotta-
jan tehtäviä hoitivat Heimo 
Turunen ja Tuija Wallgren. 
Markkinavastaavana toimi-
vat sihteeri Jaana Mourujär-
vi ja Aune Ekdahl.   Edun-
valvonnan vastuuhenkilöinä 
toimi koko hallitus.  

Jäsenmäärä
Pudasjärven Yrittäjät ry:ssä 
oli vuoden 2018 lopussa 121 
varsinaista jäsentä ja lisäk-
si kymmenen seniorijäsen-
tä.  Uusia varsinaisia jäseniä 
saatiin 11, ja uusia seniorijä-
seniä kolme. Yritysten lopet-
tamisen myötä tai muusta 
syystä 13 jäsenyyttä päättyi. 

Kokoukset 
Kevätkokous pidettiin lau-
antaina 13.4. Halla Cafés-
sa. Puheenjohtajaksi kutsut-
tiin Pekka Niemitalo.  Esillä 
olivat sääntömääräiset asiat 
mm. toimintakertomuksen 
ja tilien hyväksymiset. Syys-
kokous pidettiin Ravintola 
Meritassa lauantaina 30.11. 
Puheenjohtajaksi kutsuttiin 
Aune Ekdahl. Esillä olivat 
mm. puheenjohtajan ja hal-
lituksen jäsenten valinta. Pu-
heenjohtajana jatkaa Tommi 
Niskanen. Uusiksi jäsenik-
si valittiin Anne Pääaho ja 
Markku Knuuttila. Marko 
Rautio valittiin jatkamaan. 
Tuija Wallgrenin erotessa 
ennen kaksivuotiskauden 
loppua jäljelle olevaksi vuo-

deksi hyväksyttiin Jari Kes-
kiaho. Muut hallituksen jä-
senet ovat Pekka Kinnunen, 
Tapio Poijula ja Aila Repola. 

Kokouksen jälkeen pal-
kittiin Vuoden Yrittäjäk-
si Kuljetus Luokkanen Oy. 
Kultainen yrittäjäristi luo-
vutettiin 20 vuoden yksityis-
yrittäjyydestä Kaivorinne 
Oy:n yrittäjille Kari Kaivo-
rinteelle ja Marko Kaivorin-
teelle. Palkitsemisien jälkeen 
siirryttiin viettämään pikku-
joulua Syötteen Pärjänkieva-
riin noin 50 osallistujan voi-
min.

Hallitus kokoontui kym-
menen kertaa. 

Talous 
Tilivuoden 2019 tilinpäätös 
osoittaa tilikauden 2019 tu-
loksen olevan 2605,65 eu-
roa.  Pudasjärven Markkinat 
on edelleenkin järjestön huo-
mattavin varainhankintata-
pahtuma. 

Edunvalvonta 
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Tommi Niska-
nen on ollut aktiivisesti mu-
kana Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toiminnan kehittämi-
sessä. Toiminnan tavoittee-
na on tuottaa elinkeino- ja 
kehittämispalveluja Pudas-
järvellä, ja toimia linkkinä 
yritysten ja kaupungin vä-
lillä. 

Suomalaisen yrittäjän 
päivän 5.9. kunniaksi nostet-
tiin Suomen lippu salkoon 
kaupungintalolla, jonka jäl-
keen oli kaupungin kans-
sa yhteinen aamukahviti-
laisuus.  Kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen toivotti yrit-
täjät tervetulleiksi ja kertoi 
kaupungin suunnitelmista ja 
miten ne yrityskenttään vai-
kuttaisivat.  

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
järjestämässä Yrittäjäfooru-
missa 25.11. yrittäjien hal-
litus oli hyvin edustettuna. 
Lisäksi olimme lähettäneet 

jäsenkyselyn asiasta ennen 
tapahtumaa, ja puheenjohta-
ja Niskanen toi tilaisuudessa 
esille kaikki kyselyn kautta 
esille tulleet asiat. 

Kokouksia ja  
tapahtumia
PPY:n vuosikokoustapahtu-
ma oli Oulussa. Pudasjärvel-
tä osallistui Heimo Turunen. 

Kunnallisjohdon Semi-
naari oli 15.-16.5. Lappeen-
rannassa. Seminaariin osal-
listuivat Pudasjärveltä pj. 
Tommi Niskanen ja sihtee-
ri Tuija Wallgren, sekä kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen, kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä, 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen sekä Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Turtiainen.

Pudasjärven 38.  markki-
nat olivat 5.-6.7.  Markkina-
arpoja oli myynnissä 3200 
kappaletta, päävoittona oli 
grillikatos, muut palkinnot 
olivat palju ja läskipyörä.  
Markkina-arvat saatiin lähes 
kaikki kaupaksi ja markki-
nakävijät olivat tyytyväisiä 
palkintoihin. Torilla oli yh-
teensä yli 100 markkinamyy-
jää kojuineen ja myyntitava-
roineen.  Markkinajärjestelyt 
kokonaisuudessaan sujui-
vat hyvin ja markkinoilla oli 
runsaasti kävijöitä. Pudas-
järven merkkihenkilöiksi va-
littiin menestyksekäs ratake-

laaja Sini Paukkeri. 
Joulunavaus toteutettiin 

torilla 22.11. yhteistyössä Ii-
jokiseudun kanssa. Samalla 
sytytettiin jouluvalot.  

Stipendejä jaettiin koulu-
jen päättäjäisjuhlissa yläas-
teelle, lukiolle ja OSAO:lle. 

Tiedottaminen 
Tiedotuskanavana vuonna 
2019 on ollut Iijokiseutu, Pu-
dasjärvi-lehti ja sähköinen 
uutiskirje. Heinäkuun alus-
sa ilmestyi Markkina-leh-
ti Pudasjärvi-lehden erikois-
numerona. Lehti jaettiin joka 
talouteen ja yritykseen sekä 
jakelua oli kesämökkiläisil-
le. Iijokiseutu toimi joulun-
avauksen yhteistyölehtenä. 
Vuoden aikana lähetettiin 
kaksi jäsenkirjettä paperise-
na postitse ja muutamia säh-
köisesti.

Muistamiset 
Vuoden aikana oli runsaas-
ti yrittäjien ja yritysten muis-
tamisia. Osan muistamisista 
hoiti Senioriyrittäjät. 

Senioriyrittäjät 
Senioriyrittäjien lounasko-
koontumiset ovat olleet joka 
kk:n ensimmäinen keskiviik-
ko Ravintola Meritassa. Ko-
koontumisissa on kukitettu 
uusia yrittäjiä, merkkipäi-
vän viettäneitä ja yrittäjäyh-
distykseen liittyneitä jäseniä. 
Eri alojen vierailijoita on ol-

lut myös joka kerran mu-
kana ja keskustelu ajankoh-
taisista asioista on vilkasta. 
Markkinoilla Senioriyrittäjät 

vastasivat järjestysmiestoi-
minnasta. Mukana kokoon-
tumisissa on ollut keskimää-
rin 10 henkilöä. HT

Markkinat ovat olleet jo 38 vuotta Pudasjärven Yrittäjien 
järjestäminä suuri, kesäinen tapahtuma. Talouden kannal-
ta markkinat ovat yhdistykselle vuoden tärkein tapahtuma.

Pyörätuolikelaaja Sini Pauk-
keri palkittiin viime markki-
noilla Pudasjärven Vuoden 
merkkihenkilönä. 

Vuoden 2019 yrityksenä palkittiin Kuljetus Luokkanen Oy, palkitsemiskuvassa yrittäjinä 
Jouni, Matti ja Juha-Pekka Luokkanen. 

Pudasjärven Yrittäjien pitkäaikainen jäsen, Syötteen Maan-
siirto -yrittäjä Jari Särkelä täytti helmikuun lopulla 2020 50 
vuotta. Yhdistyksen sihteeri Markku Knuuttila kävi onnitte-
lukäynnillä yhdistyksen puolesta. 

Pudasjärven Yrittäjien vuoden 2020 hallitus kokoontuneena järjestäytymiskokoukseensa 
tammikuussa. 

Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjät ovat kokoontuneet kuukausittain jo viiden vuoden 
ajan. Maaliskuun 2020 kokoontumisessa kukitettiin uusi Mielen Aallot -yrittäjä, myös yrit-
täjäyhdistyksen uusi jäsen, Tarja Hemmilä (keskellä) ja uudestaan hierojana yrittäjätoimin-
nan aloittanut sekä Senioriyrittäjiin liittynyt Leena Haanela (oikealla). 
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AVOINNA JOKA  
PÄIVÄ KLO 10-18 

ranuazoo.com

HELPOTUSTA SUDENNÄLKÄÄN (TAI HIEMAN  
PIENEMPÄÄN) ELÄINPUISTON ALUEELLA

Wild Arctic Restaurant klo 10-18

Cafe White Swan klo 8-16, 1.7. alken 8-18

MAJOITU ELÄINTEN NAAPURISSA

Lomakylä Gulo Gulo ja RanuaZoo Camping

Elämyksellisiin yöpymisiin järven  
rannalla Arctic Fox Igloos

Taattuja luontoelämyksiä lähempänä kuin 
uskotkaan. Kesän 2020 uutuudet Tiger Park 
-seikkailupuisto ja Farm-aktiviteettipuisto.

RANUAN 
 KESÄ ON VILLIMPI

Majoitus 
ja pääsyliput 

kätevästi verkko-
kaupastamme 

store.ranuazoo.com

Mainontaa
suunnittelusta
toteutukseen...

4-värisinä useille eri materiaaleille,
useaan erilaiseen käyttötarkoitukseen,
max leveys 120 cm, max pituus 50 m.
Nopea palvelu ja toimitus paikallisena.

Suosi
paikalli

sta!

Ritolantie 11  93100 Pudasjärvi
040 555 8766

markku.knuuttila@matarese.fi
www.matarese.fi

HIRSITALOT | HUVILAT | SAUNAT
PIHARAKENNUKSET

KONTIO.FI  |  #KONTIO

Tule
tekemään
elämäsi
kaupat!

SOITA JA 
KYSY LISÄÄ!
Heikki Herukka

0400 125 296
heikki.herukka@kontio.fi

Pudasjärvi
Ranuantie 224

93100 Pudasjärvi

Energisoiva
elämys
Iso-Syötteellä
2.–3.10.2020

Yhteistyössä Iso-Syöte, KIDE Hotelli 
ja tapahtumatuotanto Voltti

Luvassa on viikonloppu täynnä hauskoja 
aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä, jonka 
kruunaa illallinen ja yöpyminen elämyksellisessä 
KIDE Hotellissa.

Myynnissä on 1 pv, sekä 2 pv lippuja, jotka 
sisältävät kaiken tarvittavan. Sinun täytyy siis 
vain ilmoittautua ja saapua paikalle.

Yrityksestäsi voi osallistua vain muutama tai 
isokin porukka.

Tätä ei kannata jättää väliin!

Luvassa mm.
 Ohjattu fatbike-safari    
 Amazing Syöte -mobiilisuunnistus
 Selätä Selkäsi ja Ryhtiä Rankaan 
 – hyvinvointitunti
 Mikko Törmälehden luento: 
 Arvopohjainen elämä ja 
 motivaation ylläpitäminen 
Ja paljon muuta!

Kysy lisää suoraan 
kidehotel@isosyote.com ja 
lähetämme sinulle tarkan 
aikataulun ja ohjelmakuvauksen.

Tervetuloa energisoivaan hyvinvointi-
tapahtumaan yrityksille Iso-Syötteen 
upeisiin maisemiin. 

Kahvila Korppi
- Kahvilatuotteet, keittolounas, 
  pitopalvelu ryhmille
- Läskipyörät ja muut vuokravälineet
- Ohjelmapalvelut, kokouspalvelut
- Matkamuistot

Lue lisää: www.luontoon.fi/syote

Portti Syötteen kansallispuistoon

*   Luontoa & Historiaa
*   Vinkit Syötteen reiteille
*   Kartat

*   Eräluvat ja -tuvat
*   Puuhaa lapsille

Avoinna 
1.7. - 25.10.

ti-su klo 10-17

Liity jäseneksi: www.yrittajat.fi

- Vartiointi- ja järjestyksenvalvonta
- Arvokuljetus ja rahankäsittely
- Hälytysjärjestelmät ja kameravalvonta
- Koulutuspalvelut

asiakaspalvelu@halytyskeskus.com
www.halytyskeskus.comPuh. 040 5353 188

Ratkaiseva tekijä tuRvallisuudessa
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Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

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

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Lähdeveteen leivottu

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO KY

08 841 049
Veikko Lesonen 
040 530 9213

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan
Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, 
jonka tavoitteena on antaa tukea kotona 
asumiseen ja tarjota yksilöllisiä palveluja 
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa 
asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua 
esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä 
tai ulkoilussa. 

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille, 
jotka maksavat palvelun itse.  Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Palveluitamme:
•  Kauppa- ja muut asiointi-

palvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, 

ns. suursiivoukset, mat-
tojen, sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

Vahvaa lasi-, levy- ja 
puusepänverstasosaamista

Taivalkosken Lasi ja Levy 
tarjoaa asiakkailleen vahvaa 
osaamista liki 40 vuoden ko-
kemuksella kaikenlaisien la-
situstöiden, keittiökalustei-
den ja kaapistojen kuin myös 
ovien ja ikkunoiden valmis-
tuksessa ja asentamisessa

Näiden lisäksi omalla 
puusepänverstaalla valmis-
tuu käsityönä niin standar-
di- kuin mittatilauskokoiset 
ovet ja ikkunat karmeineen. 
Näiden lisäksi liikkeen pal-
veluvalikoimaan kuulu te-
rassien ja parvekkeiden lasi-
tukset, samoin erikoislasien 
ja autojen tuulilasien myyn-
ti ja asennuspalvelu sekä eri-
laisten levyjen ja vanerien 
myynti ja leikkauspalvelut.

– Asiakaskunnan muo-
dostaa julkiset ja yksityi-
set sektorit Taivalkoskella 
sekä naapurikunnissa. Keit-
tiön kaapistoja ja kalusteita, 
kuin myös ovia ja ikkunoi-
ta tilaillaan ympäri vuoden. 
Varsinaiset suuremmat lasi-
työt kuten ikkunoiden vaih-
dot sekä parvekkeiden ja te-
rassien lasitukset keskittyvät 
lähinnä sulan maan ajaksi. 
Varsinaisiin rakennusten re-

monttitöihin ei liike ole alka-
nut, mutta keittiöremonttien 
yhteydessä samoin kuin ve-
sivahinkokohteissa voidaan 
tehdä vähäisiä pintaremont-
teja, Jukka Yli–Sirniö huo-
mauttaa.

Autojen ja työkoneiden 
lasien vaihdot otettiin liik-
keen palveluvalikoimaan 

kysynnän kasvaessa. Aluksi 
lasien vaihdot tehtiin lähin-
nä halkeamien, samentumi-
en ja kiven iskemien vuok-
si. Nykyiset tiukentuneet 
katsastusmääräysten vaiku-
tukset näkyvät ja tuulilasien 
vaihtotyöt ovat lisääntyneet 
huomattavasti.

– Monialaisena toimija-

na olemme pysyneet työn 
syrjässä kiinni ympäri vuo-
den ja työnäkymät näyttävät 
eteenkin päin ihan kohtuul-
liselta. Talvisin on hieman 
hiljaisempaa, mutta työttö-
mänä emme ole juuri olleet, 
Jukka Yli–Sirniö toteaa. RE

Kuva: Erkki Riihiaho

Jukka Yli-Sirniö on jatkanut viimeiset 16 vuotta isänsä Antero Yli–Sirniön vuonna 1981 pe-
rustamaa yritystoimintaa. Yritys työllistää yhden henkilön ympäri vuoden. Lisätyövoimaa 
palkataan tarpeen mukaan.

LVI–alan kokonaisvaltaista 
urakointia

LVI-Työ Meskus perustet-
tiin 1980 ja 2020 Ville Mes-
kus osti liikkeen osakekan-
nan itselleen. Liike työllistää 
3–5 henkilöä vuosittain.

LVI-Työ Meskuksen toi-
mialaan kuuluvat kaikki 
LVI-alan työt uudisrakenta-
misesta saneerauskohteisiin. 
Maa-, ilma-vesilämpö- ja il-
malämpöpumppujen asen-
nus ja huolto, öljypoltinlait-
teiden asennus- ja huoltotyöt, 
viemäreiden avaus- ja tar-
kastuspalvelut sekä vesi- ja 
viemärilinjojen saneeraus-
työt. Näiden lisäksi liikkeen 
toimitiloissa on myymälä, 
jossa on kattava valikoima 
LVI-alan tarvikkeita. Liik-
keen toimialueena ovat Tai-
valkosken lisäksi lähikunnat 
ja tarvittaessa myös laajem-
malla alueella. 

– Teemme kokonaisval-
taista LVI-urakointia avai-
met käteen periaatteella. 
Tarvittaessa aloitamme työt 
runkolinjoilta asti.  Raken-
namme myös sakokaivo- ja 
imeytyskenttä järjestelmät.  
Pääasiallisia rakennuskoh-
teitamme ovat kuntien ja 
kaupunkien tilat sekä teol-
lisuuden- ja myymälöiden 
toimitilat mutta teemme töi-
tä myös pienrakentamiskoh-
teissa, Ville Meskus kertoo.

Nykyisin rakennuttajat 
valitsevat lämmönlähteik-
seen mielellään maalämpö-
järjestelmän, jos siihen vain 
on mahdollisuus. Ilma-ve-
silämpöpumppu järjestel-
mät ovat pikkuhiljaa yleisty-
mässä. Niiden heikkoudeksi 
koetaan kylmät talvet, jolloin 
niiden lämmöntuottokyky 
heikentyy. Hankintahinnoil-
taan ne ovat suunnilleen 
samoissa hinnoissa, mut-
ta maalämmön kustannuk-
sia nostaa keruuputkisto ja 
niiden asennus maahan tai 
porakaivoon. Pohjoisimmat 
ilma-vesilämpöpumppu jär-
jestelmät Meskus on asen-
tanut Utsjoelle, jossa niiden 
hyötysuhde on ollut hyvä.

– Suurin osa saneeraus-
kohteista on -70 luvun ra-
kennuksia, joissa lämpö- ja 
käyttövesiputkistot ovat tul-
leet tiensä päähän. Tuolloin 
oli tyylinä että kaikki putkis-
tot piilotettiin rakenteisiin ja 
usein ilman mitään suojia, 
nyt niiden kanssa on ongel-
mia.  Saneerauksessa vanhat 
linjat joko puretaan tai put-
ket katkaistaan, kuivataan ja 
jätetään paikoilleen. Uudet 
putkistot rakennetaan ny-
kyisin komposiittiputkesta 
jolloin niitä ei tarvitse suoja-
ta ja lopputulos on siisti. Pe-

sutilojen pinta-asennuksissa 
käytetään nykyisin paljol-
ti näyttävää kromattua ku-
pariputkea. Seinärakentei-
siin ei kovin mielellään enää 
upoteta käyttövesiputkistoa 
ja jos upotetaan, niin silloin 
kyseessä on muovi putki 
joka on asennettu suojaput-
keen joka suojaa rakentei-
ta kastumiselta ja ilmaisee 
vesivuodon heti alkuvai-
heissaan, Ville Meskus huo-

mauttaa.
Varsinaisiin rakennus-

töihin Meskus ei ole alka-
nut mutta omana urakkana 
on tullut tehtyä muun mu-
assa kaksi rivitaloa alusta 
loppuun saakka.  Joten jos 
asiakas haluaa kokonaisval-
taisen urakan, niin rakenta-
minen onnistuu. RE

Kuva: Erkki Riihiaho

Ville Meskus tekee LVI-urakointia avaimet käteen periaat-
teella.
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PÄIVYSTYS JA MYYNTI 24/7 0400 22 78 58

Lämpö,- vesijohto- ja 
ilmastointiasennukset

- maalämpöjärjestelmät

Kauppatie 24, 93400 Taivalkoski, lvi.taivalkoski.ky1@luukku.com

Kysy tarjous, se ei maksa mitään!

<•> NIDE 

.. 

y 

<•> NIDE 

.. 

y 

KEVÄT TULEE OLETKO VALMIS!
Meiltä kaikki sadevesituotteet, rumpuputket, 

rännikaivot, jätevesijärjestelmät ym. KYSY LISÄÄ!

Käyttövesi- ja lämpölinjasaneeraukset alk. 1900€
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Meiltä kaikki sadevesituotteet, rumpuputket, 

rännikaivot, jätevesijärjestelmät ym. KYSY LISÄÄ!

Käyttövesi- ja lämpölinjasaneeraukset alk. 1900€Jätevesijärjestelmät suunnittelusta toteutukseen.
Kaivinkonetyöt. Sadevesi-, salaoja- ja rumpuputket, 
suodatinkankaat, routaeristeet ym. varastossa!

- puhallusvilla itse työstäen 
- puhalluskone meiltä!
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LVI asennusta jo 40 vuotta

moottorisahat, ruohonleikkurit, moottorikelkat, mönkijät, autot,
ajoneuvolämmittimet, maatalous- ja raskaskoneet, varaosat

www.tmijarikaarre.fi

mOTUL 
PIENKONE- ja 
KONEöLJYT

Kauppatie 19-21, 93400 TAIVALKOSKI 
Sari 040 552 2254 

Retkeilyasuja myös aikuisille!

UUDESSA PAIKASSA
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SYÖTTEELTÄ 
VAIN 

n. 30 km

31-vuotis synttäritarjouksia!
Tervetuloa tutustumaan! 

Taivalkosken keskustassa

Koillismaalla
LVI-asennukset
ammattitaidolla

Ville Meskus 
p.050 4111 580
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Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LaadukkaaT ja LuoTeTTavaT Tavaran-
kuLjeTus-, hakeTus- ja nosTopaLveLuT

nosTopaLveLuT 
rakennusTyömaiLLe 
ja korkean paikan 

huoLToTöissä 
hyväLLä kaLusToLLa

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

TAIVALKOSKEN 
LASI JA LEVY KY

Kiskotie 2, 
93400 TAIVALKOSKI

040 822 7572
jukkay84@gmail.com

* Parvekelasitukset ja  
liukulasijärjestelmät asennettuna

* Rakennuslasit
* Autojen tuulilasit ja asennus
* Työkoneitten lasit
* Keittiön ja kylpyhuoneen  

kalusteita asennettuna asiakkaan  
toiveiden mukaan

* Kalustelevyt, ym. levyt
* Levyjen sahauspalvelu
* Myös pieniä remontteja

Valokuituverkossa riittää vauhtia 
Kevään 2020 rajoitukset 
siirsivät ison joukon ih-
misiä kotiin töihin ja etä-
koulua käymään. Vii-
meistään tässä vaiheessa 
monessa kodissa todettiin, 
että onneksi on valokui-
tu. Poikkeusolojen alettua 
Kairan Kuitu Oy:n asiak-
kaiden liittymien perusno-
peus 200Mbps nostettiin 
500Mbps:iin. Tällä halut-
tiin taata kaistan riittävyys 
poikkeusoloissa. Poikkeus-
ajan loputtua myös liitty-
mien perusnopeus ollaan 
palauttamassa entiselleen. 
Kaikille 200Mbps liittymän 
tilanneille on kuitenkin tu-
lossa tekstiviestillä erityis-
tarjous 500Mbps liittymän 
jatkamiseen. Mikäli viestiä 
ei kuulu, olethan yhteydes-
sä asiakaspalveluumme ja 

päivität yhteystietosi ajan 
tasalle!

Kesä ja ukkoset
Valokuituverkko itsessään 
on varsin hyvin maan si-
sässä suojassa ukkoselta, 
mutta asiakkaiden käytös-
sä olevat päätelaitteet ovat 
hyvin herkkiä rikkoontu-
maan. Päätelaite onkin syy-
tä suojata ukkosilta joko 
erillisellä ylijännitesuojal-
la tai perinteisemmin otta-
malla virtajohto pois pisto-
rasiasta ukkosen ajaksi. 

Uusia liittymiä  
rakennetaan 
Kesän ja alkusyksyn aika-
na rakennetaan jälleen uu-
sia liittymiä kotitalouksil-
le, mökeille ja yrityksille. 

Kiinnostuksen liittymää 
kohtaan voi ilmoittaa Kai-
ran Kuidun verkkosivujen 
lomakkeen kautta tai ot-
tamalla suoraan yhteyttä 
asiakaspalveluumme! 

Heinäkuussa raken-
netaan Pudasjärven kes-
kustan tuntumassa ja elo-
syyskuussa Syötteellä sekä 
Taivalkoskella. Yksittäisiä 
liittymiä tehdään keskusto-
jen lisäksi koko Kairan Kui-
dun toiminta-alueella. Kun 
tilaat pikaisesti, niin ehdit 
vielä mukaan tämän kesän 
rakentamiskaudelle! 

Aurinkoista kesää  
toivottaen

Tuula, Juha ja Marianne
Kairan Kuitu Oy

Kesällä karaoke ohjelmaa 
Kurenkoskessa 

Hotelli-Ravintola Kuren-
koski palvelee majoitus- ja 
ravintola-asiakkaita Pudas-
järven keskustassa Kaup-
patie 7.ssä. Rakennus on 
valmistunut vuonna 1938 
ja kohde on suojelukoh-
de funkkistyylinsä perus-
teella. Anniskelupaikkoja 
on yhteensä 380. Anniske-
lualueita on kuusi erillis-
tä: Wintti, puBi, tanssisali ja 

kaksi ulkoterassia sekä ho-
tellin saunatilat. Miljöö on 
pidetty vanhahtavana ja si-
säpuoli huokuu vuosikym-
menien muistoja. 

Tänä vuonna ravintolan 
aukioloajat muuttuvat Ko-
ronan mukana. Juhannuk-
sen jälkeen 22.6. alkaen ra-
vintola on avoinna: Ma-ti 
ja to 13-21.00 (02), ke 14.00-
01.00 (02), pe 14.00-02.00, la 

14.00-02.00 ja su 14.00-19.00 
(02). 

Mikäli rajoitukset päät-
tyvät, muuttuvat viikon-
loppujen aukioloajat kello 
04.00 saakka. Tämän kesän 
aikana on ohjelmana kara-
okea ja mahdollisesti rajoi-
tusten päättyessä myös dis-
ko yökerhossa. 

Pudasjärvi-lehti
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
Välirinne 9, Oulu
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

TUOTTEET: 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
 kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT: 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Romekievarintie 1, 93280 Syöte
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

AkTiViTEETiT 
LOmALLEsi

PALVELEVA 
VUOkrAAmO syöTTEELLä 

TUnTUri mArkETin 
ALAkErrAssA.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihtoahkiot  

* Rattikelkat ja pulkat
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

TEMREX OY
Myymälä: Jääsalontie 20, Oulu (Limingantulli), 

avoinna ma-pe 8-18, la 10-16. P. (08) 520 8919

www.temrex.fi/verkkokauppa
Tuotteet kätevästi ja turvallisesti perille toimitettuina!

VERKKO
KAUPPA

PARHAAT TYÖVAATEMERKIT LOGOMERKKAUKSIN SAMAN KATON ALTA
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

PUdaSJärvEN HaUTaUSTOImISTO 
Ja KUKKa Ky, PIHLaJa 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

PUDASTORI

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

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

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

MYYDÄÄN

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

maJOITUSTa KOKOUS- Ja JUHLaTILOJa 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

OSTETAAN

Ostetaan soutuvene, lasikui-
tuinen. P. 040 746 3324.

Puinen, tervapintainen soutu-
vene, uusi. Pituus 4,80 m, lev. 
1,30 m, 2-hankaimet, airot ja 
mela. P. 044 582 2015. 

Suora yhteys pankkiisi
Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

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:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Myydään pikkurahalla hyvä-
kuntoiset Kota-pata ja Mari-
ner 2T 2,5 hv. perämoottori 
tarpeettomana. Tee tarjous! P. 
045 127 0444.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirppu-
torimyynti- /ostoilmoitukset ovat hin-
naltansa 12,10 € + alv. Kiinteistö- ja 
tonttikaupat / vuokraukset sekä kuval-
liset ilmoitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. 

vUOKraTaaN
R-kioskin entinen liikehuoneisto 

hyvällä liikepaikalla 
Pudasjärven keskustassa, 

tilaa kahdessa kerroksessa 
noin 140 m2. 

Edullinen vuokra.

Puh 044 553 1494

TYÖVAATTEET
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKISyötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy 
 arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäaJaN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

pudasjarvi.fi

Jalkapallokoulu on Suojalinnalla 
joka päivä klo 11-13.

Osallistumismaksu 10€. 
Ilmoittautumiset: 

fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
4-12- vuotiaille

Ma-pe 6.-10.7.
 (2008 ja myöh. syntyneet)

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry:n 

vUOSIKOKOUS 
kylätalolla (Niskalantie 9) 

la 4.7.2020 klo 12.
 Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! Hallitus

Siuruan vesiosuuskunnan 
vUOSIKOKOUS

 su 12.7.2020 klo 12.00 ent. Virtalan 
koulu Konttilantie 805 Yli-Siurua. 
Esillä sääntömääräiset ym.esille tulevat asiat. 

Noudatamme koronaohjeita.
Tervetuloa! Hallitus

6

Pudasjärven kauPunki ostaa 
tämän kesän marjoja ja  
raParPeria 10.8. alkaen

pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupunki ostaa tämän kesän (2020) 
marjaa Hirsikampuksen keskuskeittiöllä 10.8.2020 
alkaen. Osoite Nyynäjäntie 5 arkisin ma, ke ja pe klo 
12-15 välisenä aikana. Muina aikoina ei ole marjojen 
vastaanottoa.

mustikka, Puolukka, hilla, vadelma, mustaherukka,  
mansikka, (ei Punaherukka), karPalo ja raParPeri 
Marjojen tulee olla tuoreita (poimittu edellisenä päi-
vänä tai vastaanottopäivän aamuna), puhdistettuja ja 
valmiiksi pakattuna 3-6 litran pakastepusseihin. Hil-
laa, mansikkaa  ja raparperia ostamme myös pakas-
tettuna 3-6 litran pakastepusseissa.
Marjojen ostohinnat ovat päivän hinnan mukaisia. 
Pudasjärven kaupunki pidättää oikeuden muutoksiin.  
Muutoksista ilmoitetaan paikallislehdissä ja kaupungin nettisivulla.

Tekniset palvelut

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tiistaisin sanan ja 
rukouksen ilta klo 18.

Olet sydämellisesti tervetullut!

Helluntaiseurakunnassa 
tapahtuu

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Perjantaina Lauantaina

KARAOKE
klo 21.00-01.00

KARAOKE
klo 21.00-01.00

AvOINNA: mAANANtAINA jA 
tIIStAINA

klo 13.00-21.00 (02)

KESKIvIIKKONA 13.00-02.00 

tORStAINA klo 13.00-21.00 (02)

pERjANtAINA 14.00-02.00 

LAUANtAINA 14.00-02.00 (02)

SUNNUNtAINA klo 14.00-19.00

Sunnuntaina KESävISA tIEtOKILpAILUklo 16.00

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaoston järjestä-
mät iltarastit suunnistettiin 
keskiviikkona 17.6. Pinta-
movaarassa. Ratamestarina 
toimi Antero Pätsi.

Tulokset
A-rata 1. Sauli Kuopus 28,31, 
2. Juha-Matti Inget 32,16, 3. 
Esa Hietala 32,45, 4. Julia Nifa-
kina 36,18, 5. Tapani Alahäivä-
lä 39,56, 6. Miikka Harju 39,57, 
7. Matti Suorsa 42,09, 8. Ste-
pan Soukhov 48,37, 9. Jani Räi-
sänen 52,55, 10. Juuso Utriainen 
1.06,24, 11. Essi Pätsi ja Lasse 

Moilanen 1.07,36. 
B-rata 1. Lauri Suorsa 32,23, 
2. Väinö Hinkula 35,38, 3. Tais-
to Luukkonen 39,05, 4. Pent-
ti Kuopus 44,59, 5. Ari Kokko 
45,55, 6. Noora Kokko 47,21, 7. 
Riina Lauhikari 50,37, 8. Marjo 
Kinnunen 51,47, 9. Annika Mat-
tinen 51,56, 10. Silja Alahäivä-
lä 1.04,22, 11. Siiri Korhonen 
1.18,25, 12. Emilia Niskasaari 
1.18,28. 
C-rata 1. Pauli Alahäivä-
lä 32,37, 2. Hannele Puhakka 
33,53. 

Iltarastit Pintamovaarassa

Oulunkaaren kuntayhtymä aloittaa koko henkilöstöä koskevat 
YT-neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallitus 
päätti asiasta kokouksessaan eilen 17.6. Neuvotteluissa käsitel-
lään kuntien yhteistoimintalain mukaisia asioita, kuten työn or-
ganisointiin, kunnan palvelurakenteeseen, kuntajakoon tai kun-
tien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Työskentelyssä on 
mukana tehtäväkuvien tarkastelu osana palvelurakenteen ja 
toimintatapojen muutosta. Tarvittaessa käsittelyssä ovat myös 
mahdolliset taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeen-
pantavat osa-aikaistamiset, lomautukset tai irtisanomiset.

-Pyrimme ensisijaisesti löytämään vapaaehtoisia keinoja ta-
louden tasapainottamiseen yhdessä henkilöstön edustajien 
kanssa. Etsimme nimenomaan pitkäaikaisia ratkaisuja, joilla me-
noja voidaan vähentää pysyvästi. Tarkastelemme niin palveluiden 
rakennetta ja prosesseja, henkilöstöetuuksia kuin työn tehosta-
misen mahdollisuuksia. Lomautukset, osa-aikaistamiset sekä ir-
tisanomiset ovat viimesijaisia keinoja, sillä ne tuovat säästöjä 
vain lyhyellä aikavälillä, kertoo Oulunkaaren kuntayhtymän joh-
taja Leena Pimperi-Koivisto.

Oulunkaaren kuntayhtymän taloustilannetta kiristävät muun 
muassa perhepalvelujen asiakkaiden kasvaneet palvelutarpeet 
lakisääteisissä palveluissa ja niistä aiheutuneet ostopalvelukus-
tannukset sekä henkilöstön palkkaharmonisoinnin vaikutus. 
Myös koronasta aiheutuvat tulojen menetykset sekä menojen 
lisäykset ovat heikentäneet tilannetta entisestään.

-Talouden tasapainottaminen tarkoittaa meille toiminnan 
tarkastelemista laaja-alaisesti. Pohdimme muun muassa ostopal-
veluiden osuutta suhteessa omaan toimintaan, tarkastelemme 
eri palveluiden asiakasmääriä sekä sitä, vastaako palvelujärjes-
telmämme kuntalaisten tarpeita. Tätä tarkastelua tietysti ohjaa 
voimassa oleva lainsäädäntö, joka liittyy esimerkiksi palvelu- ja 
hoitotakuun sekä henkilöstömitoituksen toteutumiseen, sanoo 
Leena Pimperi-Koivisto.

Sote-palvelut muodostavat 50 – 60 prosenttia Oulunkaa-
ren omistajakuntien budjetista, ja menojen maltillinen kasvu on 
olennaista kuntien kokonaistalouden kannalta. Kuntien talout-
ta haastavat muun muassa heikko suhdanne, verotulojen hidas-
tunut kasvu, valtionosuuksien leikkaaminen sekä väestöraken-
teen muutos.

Pudasjärvi-lehti

Oulunkaari aloittaa 
YT-neuvottelut talouden 

tasapainottamiseksi

P12 Kakkonen FC Kurenpojat - OLS Saksa 
la 27.6. klo 13 Suojalinnalla!
Heinäturnaus 3.-4.7. Osallistumismaksu 80 €. 
Vielä ehtii mukaan. Ilmoittautumiset 040 716 0724. 

FC Kurenpojat

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

SääNTömääräINEN 
KEväTKOKOUS 

pidetään perjantaina pe 3.7.2020 
klo 19 Liepeen Pappilan Väentuvassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

PuU SUUNNISTUSJaOSTO
Iltarastit ke 1.7. alk. klo 17.30 
Syötteellä Pytkynharjussa 
Pytky Cafeen parkkipaikalla.  
A-, B- ja C-radat. Kahvio avoinna ja uintimahdollisuus. 
Tiedustelut 040 4166021/Tarja. Tervetuloa!

Puhoskylän Kyläseura ry:n
SääNTömääräINEN 

vUOSIKOKOUS   
Möykkälässä 

sunnuntaina 28.6.2020 klo 12.00. 
Kahvit ja pientä purtavaa. Tervetuloa!

KOEammUNNaT PUdaSJärvELLä 2020

PUdaSJärvEN 
rIISTaNHOITOyHdISTyS 
TIEdOTTaa

Toiminnanohjaaja

HANHIOJA
 KE 8.7.  KLO 17.00
 KE 5.8.  KLO 17.00
 KE 12.8.  KLO 17.00

RUOVAARALLA
 LA 15.8.  KLO 10.00
 LA 29.8.  KLO 10.00
 LA 5.9.  KLO 10.00
 LA 19.9.  KLO 10.00

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).karaoke  

Pintamon kyläseura

PinTamon kyläseuran Talolla
lauantaina 27.6. klo 18.00-24.00.

Lippu 5€

orkesTeriTanssiT
lauantaina 11.7. klo 21.00-01.00.

raimo laamanen 

Karaokeisäntänä Raimo Laamanen
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Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

La 29.8.2020
Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Tervetuloa!lipuT pORTilTA 20 €
K-18

NuorteN 
VeNetsiaLaiset

pe 28.8.2020 
Disco klo 21-02
Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

• Revontuli-disko  
• Karaokea ja  
  karaokekilpailun finaali     
  ulkolavalla

• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää kesä-  
  kauden klo 23.45

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

arMi teNKuLa
& afrikan tähti

Alueella 
ravintolapalvelut!

Karhupajalaisten mukava 
kurkistus historiaan
Jokaviikkoisessa pajainfos-
sa Karhupajalla tuli nuoril-
ta idea lähteä muistelemaan 
menneen ajan asioita ja elä-
mäntapoja Pudasjärven ko-
tiseutumuseolle. Poikkeus-
tilanteesta johtuen emme 
voineet kulkea ryhmässä 
museonhoitaja Pauliina Ma-
javan opastamana. Jokainen 
sai tutustua yksin tai val-
mentajan avustuksella niihin 
kohteisiin, jotka kiinnostivat 
eniten. Miespuolisia nuo-
ria kiinnostivat pääasiassa 
metsämuseo, metsätyöväli-
nevarasto, kala-aitta ja muu 
tekninen osa-alue.  Viljama-
kasiinin esine- ja tekstiiliko-
koelmat herättivät monen-

laisia kysymyksiä. Niemelän 
talo herätti yhden nuoren 
mummolamuistot mieleen. 
Elämäluukku, pisto, ruotus-
otamies olivat osalle oudom-
pia käsitteitä. Vaikka useim-
mat nuoret olivat käyneet 
alueella jo kouluaikoinaan, 
löytyi uutta koettavaa ja asi-
oiden ymmärrystä vielä nyt-
kin esineitä ihmetellessä ja 
niiden alkuperäistä toimin-
taa pohtiessa. Yhdessä to-
dettiin, että museokäynte-
jä on tarpeellista tehdä tuon 
tuostakin ja rauhallisesti tar-
jontaa tutkien. Ensikertalai-
selle museolla vierailevalle 
nuorelle oli ilo kertoilla mu-
seon perustajista, museon 

tavaroiden ja rakennusten 
hankinnasta ja alkuperästä 
sekä monista nykyajan ihmi-
selle oudoista työkaluista ja 
niiden käyttötarkoituksista.

Kaikille meille on tärkeää 
tuntea omaa ja laajempaa-
kin yhteiskunnallista his-
toriaa ja tapahtumien ku-
lun syitä ja perusteita. Ilman 
menneisyyden kuvioihin 
perehtymistä on vaikeam-
paa ymmärtää tämän päivän 
elon koukeroita ja huomi-
seen suuntaavaa kehitystä. 
Sanotaanhan, että ilman his-
toriaa ei ole tulevaisuutta.

Sointu Veivo

Yksilövalmentaja Sointu Veivo ja Matias Siuruainen olivat tyytyväisiä museovierailuun.
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●  kuulalaakeroidut pyörät
●  sivulleheittävä

DINO 47

199€

199€ 259€259€

VIILENNYSTÄ KESÄÄN 

PARK 120 + 85 COmbI 

● Stiga 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 85 cm

● Leikkuumenetelmä multiclip / 
taaksepuhallus

leIKKuulAIte 

2690€

LAATUA PUUTARHAAN

Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la 9-13

AjoLEIKKUREILLE ToImITUS KASATTUNA jA 
KoEKÄYTETTYNÄ  VELoITUKSETTA 

 PUdASjÄRVEN ALUEELLE! KÄYTTöoPASTUS 
ToImITUKSEN YHTEYdESSÄ! ToImITUSAIKA 

ASIAKKAAN ToIVEIdEN mUKAAN.

eStAte 3098 H
●  Briggs & Stratton PowerBuild 

4165 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä keräävä / 

multiclip

● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Mukana vakiona  akkulaturi, 

vetokoukkusarja ja mul-
ticlip-laite

2745€

UUTUUS!

●  Moottori ALPINA ST 450
●  432 cm3 / 7,5 kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  Leikkuuleveys 98cm
●  Lisävarusteena  saatavana  

multiclip-lisälaite ja vetokouk-
ku

At3 98 HA St 450

1590€

KYSY ERITTÄIN
moNIPUoLISISTA RAHoITUS 
mAHdoLLISUUKSISTAmmE! 
ESIm. 6 KK KoRoToNTA jA 
KULUToNTA mAKSUAIKAA! 

TAI joPA 120 KK 
 mAKSUAIKAA!

●  Akkuleikkuri
● Kevyt
● Mukana akku ja laturi
● Laakeroidut pyörät

lb 146I

499€

R 216t AWD + 
● Briggs & Stratton painevoi-

deltu V2 moottori
● 656 cm3 / 9,7kW
●  Hydrostaattinen voimansiirto
●  AWD nelipyöräveto
●  Takarunko-ohjaus

●  Automaattinen 
 leikkuuterien kytkentä
● Leikkuuleveys 103 cm

COmbI 103 leIKKuulAIte

5798€

●  27,2 cm2/4,2 kg
● monitoimikahva
● automaattisiimapää

FS 38 RuOHO- 
tRImmeRI       

HUOM! Lisävarusteena 
Polycut teräleikkuri

●  27,2 CM2/4,6 kg
● pyörökahva
● pitkä runkoputki
● automaattisiimapää

FS 50 C-e l 
RuOHOtRImmeRI    

HUOM! Lisävarusteena 
Polycut teräleikkuri

●  jääkaappi 192 L
●  pakastin 91 L/
●  vähemmän huur-

retta- rakenne
●  KxLxS 

186x59,5x58cm

HJK 283 JÄÄ/
PAKAStINKAAPPI    

459€

●  kevyt
● kotimainen
● VÄRIT: vihreä  ja punainen

SIeVI 
KeVYtSAAPAS   

65€

●  kevyt/kotimai-
nen

● vahvistettu 
pohjarakenne

● väri: ca-
mo-vihreä

SIeVI CAmO  
KeVYtSAAPAS  

79€

5590€
+ toimituskulut

tRAPPeR 500 t3b 
●   Täystakuu 6 vuotta /  

8000 km
●   Nopeus rajoitettu 
 sähköisesti 60 km/h
●   Verovähennysoikeus  

ammattikäytössä
●   Karkeat 26” maastorenkaat

●  2,3 kg
● hyvät säädöt kahvalle, put-

kelle ja leikkuukulmalle
● muoviset Polycut- terät , 

helppo vaihtaa
● taimisuoja
● sis. akku ja laturi

FSA 45 AKKu- 
tRImmeRI   

●  2,7 kg  ●  hyvät säädöt 
kahvalle ja putkelle 

●  Auto Cut 3-2 C-siimapää, 
helppo siiman vaihto

●  taimisuoja ● sis. akku AK 10 
ja laturi AL 101

FSA 57  
AKKutRImmeRI    

●  44,8 cm2

●  monitoimiraivuri 
●  raivuuterä, kolmioterä ja 

siimapää
●  sis.valjaat

SbC 646 DX 
RAIVAuSSAHA 

449€

●  32,6 cm2

● ruohoraivuri
●  kolmioterä ja kaksoissiima-

pää
●  sis.valjaat

SbC 232 D 
RuOHORAIVuRI   

219€

●   Erillisjousitus myös 
takana

●   2WD / 4WD sähköisesti 
valittavissa

●   Kytkettävä etutasauspyö-
rästön lukko

● vetokoukku/vinssi

●  kuulalaakeroidut pyörät
●  allesilppuava/sivulleheitto
● keskitetty leikkuukorkeuden 

säätö

299€

multICIlIP 47 Q           

449€

COmbI 48 SeQ
●  kuulalaakeroidut pyörät
●  itsevetävä
●  keräävä/silppuava/sivulleheitto/taakse 

heitto
● keskitetty leikkuukorkeuden säätö
●  SÄHKÖSTARTTI !!

●  B&S READY START  
MOOTTORI

● Käynnistyy helposti

● Isot kuulalaakeroidut pyörät
● Allesilppuava

mb 2 R

299€

HUOM! Lisävarusteena 
Polycut teräleikkuri

●  Automaatti-, ilmankuivaus- 
ja viilennystoiminnot

● 3 puhallusnopeutta, poisto-
putki

● 24 tunnin ajastin/näyttö
● Kaukosäädin 

WIlFA SVAl mINI 
COOl 7 IlmAS-
tOINtIlAIte

399€

WIlFA SVAl 
COOl 12 499€
mYöS

●  30 CM/70W
●  3 tehoaluetta
●  oskilloiva

ADleR AD 7303 
PÖYtÄtuuletIN  

39€

●  40CM/90W
●  3 tehoaluetta
●  oskilloiva

ADleR AD 7305 
lAttIAtuuletIN  

49€

99€

ERÄ!


