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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 8.9.2017

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

Liitteenä

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms. Ilmainen 

kuljetus!
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Mattopesut 
Tarjous voimassa syyskuun loppuun.

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 18.9. klo 17. 

Mopokurssi to 14.9. klo 15.
Tervetuloa!

Yritysten kehittämispalvelut antavat

YRITYKSELLESI 
SIIVET
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja 
koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, 
kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat 
liiketoiminnan analyysista sekä konsultointi- ja koulutuspalveluista.
Palveluiden toteuttajiksi on valjastettu maan parhaat voimat.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.ely-keskus.fi/yritystenkehittamispalvelut

Ota yhteyttä:
Pohjois-
Pohjanmaan 
ELY-keskus
 

Päivi Lappalainen, 029 502 3643
Jari Uusinarkaus, 029 503 7141

nimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Varaa aika

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 
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Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!
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ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 

Lääkäriajat:  
ke 13.9.,
ke 20.9., 
ke 27.9.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819
Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!

130€

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: 
Timo Ahonen 040 587 0856

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260

K-MAATALOUS 
PUDASJÄRVI

AIRREX AH-300 
INFRAPUNA-

ÖLJYLÄMMITIN

AIRREX AH-12N 
INFRAPUNA-
LÄMMITIN

Airrex AH-300 -infrapunaöljylämmitin on 
siirreltävä laite, joka ei tarvitse kiinteää asennusta. Airrex AH-12N -infra-

punalämmittimessä on 
välkkymätön infrapunava-
lonlähde, joka lämmittää 
tehokkaasti ja nopeasti.

2190,-
119,-

Polttoainelämmitti-
messä on lähes hajuton 
kolmivaiheinen palo-
kaasujen polttoprosessi 
eikä se vaadi erillistä 
pakoputkea.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

KIRPPIS

TI-KE 
12.-13.9. 

KLO 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 10.9. kello 10, Timo Lii-
kanen, Helena Koivukangas, Eeva Leinonen, Keijo Pii-
rainen. Messu on katsottavissa suorana videolähetyk-
senä seurakunnan kotisivujen kautta. Lähimmäisten ja 
omaishoitajien päivä. Kirkkokahvit, kahvien yhteydessä 
laulutuokio ja tietoa lähimmäispalvelusta ja omaishoita-
juudesta.

Messu Sarakylän kappelissa su 10.9. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit. Muistakaa mah-
dollisuus käyttää kirkkotaksia.

Kuorot: Vox-Margarita ke 13.9. kello 18, kirkkokuoro to 
14.9. kello 18.

Kehitysvammaisten leiripäivä Taivalkoskella ke 
20.9.Lähtö seurakuntakodilta kello 8.35 ja paluu kello 15 
mennessä. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot ti 12.9. men-
nessä diakonissa Eeva Leinoselle p. 0400 866 480 tai 
kirkkoherranvirastoon. Omavastuu 10 €.

Naisten Pankin tapahtuma- Kävele naiselle ammatti 
Rajamaan rannassa su 10.9. kello 12 alkaen. Kerääm-
me tapahtumassa rahaa kehitysmaiden naisten parem-
man tulevaisuuden puolesta. Tervetuloa mukaan koko 
perheen hyväntekeväisyyskävelyyn!

Partiot keskiviikkoisin seurakuntakodilla kello 17–18 
Sudenpennut (7-9v), kello 18–19 Seikkailijat (10-11v) ja 
kello 19–20 Tarpojat (12-17 v). Lisätietoja partiosta Tii-
nalta 040 571 4636.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikko-
na 13.9. alkaa kello 10 kirkkomuskarilla ja jatkuu perhe-
kerholla kello 13 saakka ja maanantaisin iltaperheker-
ho kello 17–19. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla maanantai-
sin kello 13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00. Ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217. 

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 8.9. kello 18.30 (Pekka Lehto). Lau-
luseurat Sarakylässä Pasi Kummalalla su 10.9. kello 19. 
Raamattuluokka Sarakylässä Heidi Mannisella pe 15.9. 
kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 10.9. kello 13 (Ola-
vi Voittonen, Veli Tuomivaara). Myyjäiset ja seurat Ja-
urakkajärvellä Paula Paukkerilla la 16.9. kello 19 (Urpo 
Illikainen). 

Kastettu: Ilona Josefiina Mattila, Viivi Maria Taipale.

Avioliittoon vihitty: Johannes Valtteri Lauhikari ja Sara 
Matleena Pihlaja.

Haudattu: Siiri Katariina Väyrynen 87 v, Olavi Esko Pih-
laja 75 v.

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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kaupungin liikuntapalveluiden liikuntakausi käynnistyy
Syksy tuo tulleessaan pal-
jon uutta Pudasjärven kau-
pungin liikuntapalveluihin. 
Organisaatiossa tapahtuu 
muutoksia ja toiminta kehit-
tyy.

Terveyden edistämisen 
palvelukokonaisuus aloitti 
toimintansa 1.9. Uudistuk-
sessa liikuntatoimi, liikun-
tapaikat ja Virkistysuimala 
Puikkari muodostavat yh-
den kokonaisuuden. Muu-
toksella tavoitellaan selkeyt-
tä ja toiminnan kehittämisen 
edellytyksien parantamista. 
Kokonaisuudella on esimies 
joka vastaa kokonaisuuden 
toiminnasta, taloudesta sekä 
kehittämisestä. Terveyden 
edistämisen kokonaisuuden 
esimiehenä toimii liikunta- 
ja hyvinvointipalveluiden 
koordinaattori Ismo Mietti-
nen. Kaupunkilaisille koko-
naisuus näkyy liikuntapal-
veluina. Tavoitteenamme on 
saada liikunta luonnollisek-
si osaksi kaupunkilaisten ar-
kea.

Perhepeuhula saavutti suuren suosion keväällä ja Peuhulan toiminta jatkuu taas 14.9. al-
kaen.

Liikuntatoiminta pyö-
rähtää käyntiin 14.9. jolloin 
käynnistyy Toimintatorstai 
Tuomas Sammelvuo -salilla. 
Torstaipäivä pitää sisällään 
monenlaista toimintaa. Tors-
taiaamuisin kello 10-11.30 
pidetään keväällä suures-
sa suosiossa ollut Perhepeu-
hula. Peuhula tarjoaa ilmais-
ta hauskaa toimintaa alle 
kouluikäisille lapsille per-
heineen. Toimintatorstai pi-
tää sisällään myös ilmaiset 
vuorot alakouluikäisille kel-
lo 15-16 ja alle 18-vuotiaille 
nuorille kello 16-17. Alakou-
lulaisten ja nuorten vuoroilla 
on ohjaaja paikalla ja toimin-
ta vaihtelee toiveiden mu-
kaan. Torstaisin kello 17-18 
järjestetään ilmainen lapsi-
äiti –jumppa joka pitää sisäl-
lään äideille kohdennettua 
jumppaa jossa 0-2 vuotias 
lapsi voi olla mukana. Tors-
taisin kello 18-19 pidetään 
perheiden touhutunti. Tou-
hutunti on Perhepeuhula 
hieman pienemmässä mitta-

kaavassa eli mukana temp-
puratoja, leikkejä ja ohjattu-
ja tuokioita.

Hyvinvointipassin os-
taneille on tarjolla jumppa 
Tuomas Sammelvuo salil-
la sekä maanantaisin kello 
11-12 että torstaisin 12.30-
13.30. Jumpat alkavat tors-
taina 14.9.

Liikunta- ja terveysneu-
vonta jatkuu normaaliin ta-
paan yhteistyössä Oulun-
kaaren terveyspalveluiden 
kanssa. Terveyspalvelut oh-
jaavat asiakkaita neuvon-
taan vastaanotoilta ja lii-
kuntapalvelut hoitavat 
käytännön ohjaustyön asiak-
kaiden parissa.

Puikkari on palannut nor-
maaliin aukioloon 4.9. alka-
en ja vesijumpat käynnisty-
vät 18.9. Huomioithan, että 
iltavesijumpat ovat kansa-
laisopiston järjestämiä ja nii-
hin voi osallistua maksamal-
la uintimaksun lisäksi euron 
(1) ohjausmaksun. Päiväl-
lä pidettäviin vesijumppiin 

pääsee mukaan uintimak-
sulla. Puikkarin kuntosalilla 
on tarjolla ilmaista kuntosa-
liohjausta maanantaisin kel-
lo 12-13 ja torstaisin 13.30-
14.30 ohjaukset alkavat 14.9. 

Kansalaisopiston liikun-
takursseille ilmoittautumi-
nen on alkanut jo. Mukana 
on uutuuksia ja vanhoja tut-

tuja. Useimmille kursseille 
mahtuu vielä mukaan. Kurs-
seille ilmoittautuminen käy 
helposti netin kautta.

Kaupungin liikuntapal-
veluiden isommista liikun-
tatapahtumista ilmoitel-
laan netissä, Facebookissa 
ja lehdissä. Nopeimmin ja 
helpoimmin tiedon tapah-

tumista ja toiminnasta saa 
liittymällä mukaan Pudas-
järvi – Luonnostaan liikkuva 
yhteisöön Facebookissa.

Kaupungin liikuntapalvelut 
toivottavat kaikille 

hyvää ja 
liikunnallista syksyä!

Ensi sunnuntain päivän virsi 431 kysyy: 
”Ken on mun lähimmäiseni?”

Tämä kysymys avautui kansallisrunoili-
jallemme J.L. Runebergille :

”Oi Herra, kaikki päällä maan loit 
lähimmäiseksemme,
myös kieleltään ja uskoltaan niin 
vieraat toisillemme.
Kun sinulta saa hoivansa myös 
kaukainen maa, kansa sen,
niin ketään torju emme.”

Kun kieleltään, uskoltaan ja ihonväril-
tään erilaisia ihmisiä on alkanut saapua 
Syyriasta, Irakista, Afganistanista ja Afrikan 
maista keskuuteemme, olemme joutuneet 
testaamaan omaa lähimmäiskäsitystämme. 
Mikä se on? Onko se oikea?

Suosittelen avaamaan Raamatun ja lu-
kemaan ensi sunnuntain 1. vuosikerran 
evankeliumin Luuk. 10: 25- 37. Siinä Jeesus 
antaa vastauksen lainopettajalle ja meille, 
kuka on minun lähimmäiseni.

Jeesus vastaa vertauksen avulla. Hän 
kertoo rosvojen raatelemasta, tien vie-
rellä makaavasta henkihieverissä olevas-

ta miehestä.
Avutonta lähestyy kolme ihmistä: pap-

pi, leeviläinen ja muuan samarialainen.
Vain samarialainen auttaa: hän antaa 

ensiavun, kuljettaa majataloon, jossa hoi-
taa yön yli ja vielä aamulla antaa rahaa jat-
kohoitoa varten aina siihen asti, että lupaa 
vielä paluumatkalla korvata, jos hoidetta-
van kulut ovat lahjoitusta suuremmat.

Vertauksen lopussa on huipennus, ky-
symys, johon lainopettajan ja meidän on 
vastattava.

”Kuka näistä kolmesta on ryöstetyn mie-
hen lähimmäinen?”

Siis nyt täytyy laskeutua Jerikon tien 
varrelle ryöstetyn vierelle ja katsottava 
asiaa hänen perspektiivistään?

Ainoa oikea vastaus on: ”Se, joka osoit-
ti laupeutta.” 

Kuka osoitti laupeutta? Samarialainen. 
Laupias Samarialainen.

Tunnistatko hänet? Hän on Jeesus, ei 
kukaan muu.

Yksikään meistä omahyväisistä ja itsek-
käistä ihmisistä ei yllä Laupiaan Samaria-
laisen edustamaan lähimmäisyyteen. Hän 
on osoittanut niin täydellistä lähimmäis-

rakkautta, että on täyttänyt kokonaan lain 
vaatimuksen: Hän rakasti Jumalaa yli kai-
ken ja lähimmäistä niin kuin itseään.

Hän antoi henkensä puolestamme ja 
vuodatti kalliin verensä syntiemme sovin-
noksi.

Laupiaan Samarialaisen hoivassa avau-
tuu salaisuus, jonka Paavali lausuu galata-
laisille: 

”Kristuksessa Jeesuksessa on yhdenteke-
vää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ai-
noa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko.” 
(Gal.5:6)

Pyhän Hengen lahjoittama usko antaa 
meille silmälasit, joilla näemme itsemme ja 
toisemme tässä valossa:

”Suo kovuuteni anteeksi, 
oi rakas Jeesukseni,
ja armollasi uudeksi luo 
kylmä sydämeni.
Se lämmitä ja pehmitä,
niin avoin se taas kaikille
on lähimmäisilleni.” 

Erkki Piri

Kuka on lähimmäiseni?
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi
entinen ruokala 4. rakennus

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

Kestävän kiertotalouden edistäjäRuskonniityntie 10, 90620 Oulu,  www.oulunjatehuolto.fi

Jäteasema Ekolanssin palvelut
Vie kotien vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalliromu ja pahvi 
Ekolanssille. Jäte on maksutonta ilmaistuontirajoihin saakka.

Avoinna: ti klo 16﹣19 ja 1.11.2017 alkaen myös pe klo 11﹣13

Urakoitsija: Oulun 4H﹣yhdistys, p. 0400 719 072 (aseman aukiolo﹣
aikana)

Pudasjärven siirtokuormausaseman 
palvelut
Ottaa vastaan suurikokoiset sekajätteet, esim. huonekalut, ja sa﹣
tunnaiset rakennusjätekuormat, jotka mahtuvat peräkärryihin ja 
pakettiautoon. Jäte on maksullista.

Avoinna: pe klo 14﹣18 ja  huhti﹣lokakuussa myös la klo 10﹣14. 

Talvella (1.11.﹣31.3.) siirtokuormausasema on lauantaisin suljettu. 

Urakoitsija: Oulun 4H﹣yhdistys, p. 0400 719 072 (aseman aukiolo﹣
aikana)

Jätehuoltosopimus kotiin ja mökille
Tee kotiin tai mökille jätehuoltosopimus tai liitä kiinteistösi 
aluekeräyspisteeseen ottamalla yhteyttä Oulun Jätehuoltoon: 
toimisto@oulunjatehuolto.fi tai p. (08) 5584 0020.

Jäteastian tyhjennykset ja muut jäte-
huollon käytännön asiat
Ilmoita jäteastian ylimääräisestä tyhjennyksestä tai tyhjennys﹣
välin muutoksesta ja muista päivittäiseen toimintaan liittyvistä 
asioista suoraan jätteenkuljettajalle: Kuljetuspudas Oy, kaisa@
kuljetuspudas.fi, p. 040 140 8231 tai 0400 184 843.

Jätteiden lajitteluohjeet
w w w.jateopas. f i  ja p. (08) 5584 0010 (ma﹣pe klo 8﹣16)

Alina, 
apua arkeen!
Pudasjärveläislähtöisen Si-
nikka Illikaisen luotsaama 
Alina aloitti helmikuussa 
2016 toimintansa Pudasjär-
vellä. Illikainen halusi laa-
jentaa toimintaa Iistä myös 
lapsuutensa kotipitäjään. 
Alina on otettu hienosti vas-
taan myös Pudasjärvellä ja 
toiminta on kasvanut tasai-
sesti. Yritys työllistää jo usei-
ta paikallisia osaajia.

Alina tarjoaa laadukkai-
ta palveluja aina sairaanhoi-
dosta siivoukseen. Lähdem-
me aina asiakkaan tarpeista 
ja toiveista. Alinasta tutut ty-
töt huolehtivat tarvittaessa 
esimerkiksi lääkehoidosta, 
peseytymisavusta ja viikko-
siivouksesta. Tarvetta on ol-
lut runsaasti myös ikäihmis-
ten ulkoilu ja asiointiavulle. 
Olemme asiakkaidemme 
kanssa muun muassa kat-

selleet lintuja aurinkoisella 
Iijoen rannalla, kahvitelleet 
torilla sekä asioineet paikal-
lisissa myymälöissä. Lapsi-
perheille on tarjolla lasten-
hoidon lisäksi helpotusta 
kotitöihin, apua vaikkapa 
ruuan-laittoon tai pyykki-
huoltoon.

Nyt Alinan osaavaan 
joukkoon on saatu myös ta-
lonmies Hannu Timonen. 
Ruohonleikkuuta, halko-
hommia ja raivausta, niistä 
on Hannun päivät tehty. Ali-
nan talonmiespalvelu tarjo-
aa apua muun muassa pien-
korjauksiin, pihatöihin sekä 
talven tullen lumitöihin. 

Alinan palveluiden moni-
puolisuus ja laatu ovat poi-
kineet runsaasti positiivista 
palautetta. Kaikki palvelut 
ovat myös kotitalousvähen-
nyskelpoisia.  

Kaappi- ja levypalvelu Rau-
tio Ky on Pudasjärvellä toi-
miva kodin kiintokalusteita 
mittatilaustyönä valmis-
tava ja myyvä yritys. Pää-
osa valmistuksesta koos-
tuu keittiöistä, wc-ryhmistä 
sekä makuuhuoneen ja ko-
dinhoitohuoneiden kalus-
teista. Syöte on hyvä mark-
kina-alue, koska siellä 
rakennetaan ja remontoi-
daan kaiken aikaa.

Kaappi- ja levypalvelu 
Rautio Ky toimii teollisuus-
alueella omassa, kaupun-
gilta hankitussa teollisuus-
hallissa työllistäen yrittäjän 
lisäksi kolme työntekijää. 
Yritys täyttää ensi vuonna 
10 vuotta. Kaapistojen mal-
lit ja koot ovat tuona aikana 
muuttuneet moneen malliin. 
Nykyisin suositaan Rauti-
on mukaan selkeyttä ja vaa-
leita sävyjä, kuten valkoista 
ja harmaata. Uusinta uutta 
ovat keittiöihin tulevat saa-
rekkeet, joilla haetaan lisää 
laskutilaa. 

Kodin tilojen kalustuksen 
suunnittelu on tärkeää ja se 
onnistuu valokuvatasoisten 
suunnitelmien avulla. Mit-
tauspalvelulla varmistetaan, 
että kalusteet ovat varmasti 
oikean kokoiset.

- Käytössämme oleval-
la Planit Fusion -suunnitte-
luohjelmistolla pystymme 
esittelemään kalustekoko-
naisuuden aidon näköise-
nä. Suunnitelmassa on mah-
dollista liikkua ja arvioida 
sitä eri näkökulmista, Marko 
Rautio kertoi suunnittelusta.

- Keittiökalusteistamme 
saa tyylikkäät vaihtoehdot 
jokaiseen makuun, vakuut-
taa Marko Rautio ja kertoi 

Kodin kalusteet mittatilaustyönä

yrityksen tehneen merkit-
tävän investoinnin hankki-
malla äskettäin CNC-työs-
tökeskuksen, joka työstää 
materiaalit millintarkkuu-
della, yrittäjä kertoi. 

Kodinhoitohuone on Rau-
tion mielestä kodin tärkeim-
piä tiloja, mutta liian usein 
sen suunnittelussa päädy-
tään kompromisseihin. Ko-
dinhoitohuoneen suun-
nittelu kannattaa aloittaa 
kartoittamalla talouden toi-
veet ja tarpeet. 

- Tuotevalikoimaamme 
kuuluvat myös kylpyhuone-
kalusteet, WC-kalusteet, ko-
dinhoitohuoneen kalusteet, 
Marko Rautio sanoi.

Levy-, asennus-,  
kuljetus- ja  
rahoituspalvelua 
Yrityksessä on myös levypal-
velu, joka tarjoaa asiakkail-

le kalusteovet, hyllylevyt, 
työtasot, vetimet, saranat ja 
muut alaan liittyvät tuotteet. 
Laadukkaat kalusteet toimi-
tetaan valmiiksi kasattuina 
ja tarvittaessa asennettuina. 
Uusilla kalusteilla on näp-
pärä keino saada uusi ilme 
eteiseen, keittiöön, olohuo-
neeseen, makuuhuoneeseen 
tai toimistoon. Kalustukset 
voidaan toimittaa myös liu-
kuovilla. 

- Kun suunnittelee kotiin 
tai työtiloihin liukuovirat-
kaisuja, kannattaa ottaa jo al-
kuvaiheessa huomioon mi-
hin tarkoitukseen liukuovia 
tarvitaan. Rajataanko ovel-

la esimerkiksi huonetilaa vai 
tarvitaanko lisää säilytysti-
laa. Eteisten ja makuuhuo-
neiden kaapistoihin valitaan 
usein liukuovia, yrittäjä mai-
nitsi.

Marko Raution kautta 
onnistuu järkevään hintaan 
myös kalusteovien vaihto 
vanhoihin kunnossa oleviin 
kaappirunkoihin. Rautio Ky 
tarjoaa tarvittaessa myös ra-
hoituspalvelut. Yritys toimii 
Pudasjärven lisäksi Oulun 
seudulla sekä Ranuan ja Tai-
valkosken alueilla. Mallei-
hin voi käydä tutustumassa 
www.rautioky.fi . RR

Marko Raution yritysryppääseen kuuluvat myös 
Teollisuusalueella toimiva Rakennustarvike- ja ko-
nevuokraus Rautio Oy sekä yhdessä Sami Luokka-
sen kanssa Teollisuus- ja toimistotiloja vuokraava 
MS Vuokratilat Oy. 

Alinan talonmiespalvelu tarjoaa apua muun muassa pien-
korjauksiin, pihatöihin sekä talven tullen lumitöihin. Työn 
touhussa Hannu Timonen. 

Pudasjärven S-Marketissa

Tässä on nyt elämäsi tilaisuus kehittää itsellesi 
ja ystävällesi/puolisollesi omannäköinen 

työpaikka. Puitteet ovat valmiina.
Lisätietoa saat googlen kautta: 

Yrityspörssi 4397

Oletko luova, käsillä tekevä, asiakas palvelu-
henkinen, kekseliäs, iloinen ja etsit monimuotoista 

kehittävää ja kehitettävää työtä?

•AarreArkku etsii jatkajaa •

3. 24 h kävely-juoksutapahtuma
16 - 17.9.2017 klo 15.00 alkaen

Pronssidiplomi  50 km
Hopeadiplomi  65 km
Kultadiplomi  80 km

Kolme parasta miestä ja naista palkitaan

Osallistumismaksu: 30 euroa
Tilinumero: FI87 5360 0450 1860 54
Saaja: SoVe 
Viestikenttään: SoVe 24 h

Ilmoittautuminen 10.9.2017 mennessä
antti.hukari@gmail.com

Osallistumismaksuun sisältyy urheilujuoma, 
voileivät, kahvia, suolakurkkua ja rusinoita

Sinun ei tarvitse kävellä 24 h,vaan esim. la klo 15.00 - 
n. 22.00 ja su 08.00 - 15.00 tai joitain muita aikoja.

SOTKAJÄRVEN VEDON

Hirvaskosken koululla (Jussintie 10, 93270 Sotkajärvi)

Marko Rautiolla on Teollisuustien tuotantotiloissa nykyaikainen konekanta, joiden avulla 
tilatut tuotteet valmistuvat laadukkaasti sekä tarkasti mittojen mukaan.
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Pudasjärveläisillä on nyt ai-
nutlaatuinen mahdollisuus 
osallistua omassa kunnas-
sa Mieli-hankkeen järjestä-
mään, Suomen Mielenter-
veysseuran koulutusmallin 
mukaiseen Mielentervey-
den ensiapu 1 –koulutuk-
seen. Koulutus järjestetään 
Työkeskuksessa neljänä pe-
räkkäisenä maanantaina 
18.9.-9.10. Koulutukseen 
ovat tervetulleita kaikki Pu-
dasjärvellä maahanmuut-
tajien kanssa jo nyt toimi-
vat sekä maahanmuuttajien 
kanssa toimimisesta kiinnos-
tuneet. Kouluttajina toimi-
vat Pudasjärven kaupungin 
hallinnoimasta Mieli-hank-
keesta psykiatrinen erikois-
sairaanhoitaja, terveyden-
huollon maisteri Marja-Liisa 
Hiironen ja sosionomi Tar-
ja Hemmilä. Osallistujat saa-
vat käyttöönsä 160-sivuisen 
Mielenterveys elämäntaito-

Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi
na -kirjan. Suomen Mielen-
terveysseuran valtakunnalli-
nen mielenterveysosaamista 
vahvistava kärkihanke osal-
taan mahdollistaa koulutuk-
sen maksuttomuuden. Kou-
lutus on todennäköisesti 
mahdollista tarvittaessa to-
teuttaa toiseen kertaan vuo-
den 2018 aikana.

Tietoa koulutuksesta
Mielenterveys on olennai-
nen osa ihmisen hyvinvoin-
tia ja terveyttä. Se on elä-
mäntaito ja voimavara, joka 
auttaa kohtaamaan arjen 
haasteet ja erilaiset tilanteet 
elämässä. Psyykkinen tai 
fyysinen sairaus eivät estä 
mielenterveystaitojen har-
joittelemista. Päinvastoin, 
mielenterveystaitojen vah-
vistaminen edesauttaa saira-
uksista toipumista ja niiden 
kanssa selviämistä. Mielen-
terveystaitoja voi opiskella 

missä iässä hyvänsä.
Mieleltään terve ihmi-

nen on sopeutumiskykyinen 
ja joustava. Hän on elämän-
myönteinen, tyytyväinen ja 
kykenee osoittamaan empa-
tiaa toisia ihmisiä kohtaan. 
Hän kykenee ilmaisemaan 
tunteitaan ja omaa keinoja 
elämän mukanaan tuomien 
vaikeuksien voittamiseen. 
Mielenterveys vaihtelee ja 
muuttuu elämäntilanteiden 
ja kokemusten myötä.

Mielenterveyden ensi-
apu® -koulutusten tavoit-
teena on kansalaisten mie-
lenterveyden edistäminen 
ja mielenterveysosaamisen 
vahvistaminen lisäämällä 
tietoja ja taitoja. Tavoittee-
na on myös vaikuttaa asen-
teisiin ja vähentää leimaan-
tumista.  

Mielenterveyden ensi-
apu®1 on kehitetty Suomen 
Mielenterveysseurassa ja 

Mielenterveyden ensiapu®2 
on lähtöisin Australiasta, 
josta se on levinnyt ympä-
ri maailman. MTEA® -kou-
lutuksissa osallistujan tiedot 
mielenterveydestä syvene-
vät, omat voimavarat ja sel-
viytymiskeinot vahvistuvat. 
Osallistuja harjaantuu pu-
humaan mielenterveyskysy-
myksistä, hän rohkaistuu ot-
tamaan asioita puheeksi ja 
auttamaan. Lisäksi osallis-
tuja saa valmiuksia arvioi-
da, milloin omat voimavarat 
eivät riitä ja milloin tarvi-
taan ammattilaisten apua. 
MTEA®1 -kurssilla keskity-
tään mielen hyvinvointiin 
ja sen kehittämiseen muun 
muassa tunne-, vuorovai-
kutus- ja selviytymistaitoja 
opiskelemalla. 

Marja-Liisa Hiironen
Projektipäällikkö,  
Mieli-hanke

45€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

NÄKYVÄNÄ METSÄÄN!

HIRVI / 
HUOMIOLIIVI 
+ HIRVILIPPIS 
● Runsaasti isoja
   vetuketjutaskuja

Puhoskylän lähikauppa 
vietti 20-vuotissyntymäpäi-
vää perjantaina 1. syyskuu-
ta. Kaupan väen tarjoamil-
la kakkukahveilla kävi 200 
henkilöä, joista 100 ensim-
mäistä kävijää sai Tarmo-
kassin mukaansa. Kauppi-
aat saivat paljon onnitteluja 
ja kukkastervehdyksiä niin 
yrittäjiltä kuin asiakkailta.

 - Kiitämme asiakkaitam-
me, sillä ilman heitä lähi-
kauppaa ei olisi. Kiitos myös 
onnitteluista ja juhlissam-
me mukana olleita 20-vuo-
tispäivänämme. Vuosiin on 
mahtunut monenlaista, vaan 
päivääkään emme vaihtaisi 
pois. Työt jatkuvat, kauppi-
assiskokset Anne Pääaho ja 
Mervi Manninen kiittelevät.

Puhoskylällä Rajamaan 
talossa on ollut kauppatoi-
mintaa 1920-luvulta lähtien. 
Se tunnettiin vuosikymme-
niä naisten kauppana, jota 
pitivät Saimi Turpeinen ja 
Pirkko Manninen. Heiltä sis-
kokset ostivat kaupan vuon-
na 1997 ja se toimi alkuun 
kolmen vuoden ajan vuokra-
tiloissa entisessä Rajamaan 
talossa. Oma kaupparaken-
nus valmistui marraskuussa 
2000 ja liiketiloja laajennet-
tiin 2006. 

- Kaupan perustamisen 
aikana olin Kajaanissa kaup-
pakoulussa. Samaan aikaan 
entiset kauppiaat Pirkko 
Manninen ja Saimi Turpei-
nen lopettivat kaupanpidon. 
Kylä oli jäämässä ilman 
kauppaa, joten tartuimme 
tilaisuuteen, Anne Pääaho 
kertoi kaupan perustamisen 
ajankohdasta.  

Monipuoliset palvelut
Kauppiassiskokset kertoi-
vat, että kaupasta löytyy 

Lähikauppa on seurannut 
aikaansa Puhoksella 

mahdollisimman monipuo-
lisesti ruoka- ja päivittäista-
varoiden lisäksi muutakin, 
kuten lahja-, taloustavaroita 
ja autotarvikkeitakin. Kaup-
pa on auki kaksi tuntia myös 
sunnuntaisin kello 10-12, 
vain isommat kirkolliset juh-
lapäivät liike on kiinni.  

- Lähimmät marketit ovat 
kaukana ja sen vuoksi halu-
amme tarjota asiakkaillem-
me laajat aukioloajat ja mo-
nipuoliset valikoimat, jotta 
asiakkaiden ei tarvitsisi läh-
teä kauemmas, kauppiaat 
kertovat.

Lähikauppa on seurannut 
aikaansa, ja se on nykyisin 
monipalvelupiste. Siellä on 
veikkauspalvelut, postin ja 
apteekin palvelupiste, kah-
vio ja kotiinkuljetuspalvelu. 
Pitkän etäisyyksien kyläläi-
sille on tärkeää, että siellä on 
myös polttoaineiden jakelu-
piste.

- Olemme facebookissa ja 
sivujemme kautta asiakkaat 
näkevät ilmoituksemme. 
Sitä kautta mekin saamme 
lukea asiakkaiden mielipi-
teet ja toiveet. Asiakkaiden 
palautteet ovat meille tärkei-
tä, kauppiaat sanoivat.

He tietävät Puhosky-
län kaupasta tulleen tärkeä 
myös lomalaisille, jotka ke-
säisin tuplaavat kylän väen. 
Lomalaisia käy asioimassa 
myös Taivalkosken ja Puo-
langan lähikylistäkin. Kaup-
piassiskosten lisäksi kauppa 
on työllistänyt Heli Puuru-
sen jo 11 vuoden ajan. 

- Kauppa on Puhoskylän 
sydän. Ilman sitä kylä oli-
si melkein hengetön, kuvai-
lee eräs kaupan asiakas, joka 
seuraa 438 henkilön tavoin 
kyläkaupan facebooksivuja.

- Kauppa toimii niin kuin 

Anne Pääaho, Heli Puurunen ja Mervi Manninen ottivat on-
nitteluja vastaan ja palvelivat asiakkaita kaupan 20-vuotis-
juhlapäivänä perjantaina 1.9.

Pitkin juhlapäivää oli vilkasta.

kyläkaupan kuuluukin. 
Hyvä ja ystävällinen palvelu 
ja lääkekaappi ehdoton plus-
sa. Se on vakiasukkaiden li-
säksi tarpeen myös mökki-
läisille, asiakkaat kuvailevat 
kaupan merkitystä.

- Erittäin hyvä palvelu 
milloin olen siellä käynyt. 
Tilojen suhteen on tehty päi-
vityksiä. Voimme suositella 
kaupan palveluja muillekin, 
asiakkaat kiittelevät. RR

Otin lauantaina 
hyvät löylyt. 
Alina kantoi vedet.

Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Talonmiespalvelut • Hoivapalvelut 
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Kotisairaanhoitopalvelut 
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Alina-palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Tee tilaus tai kysy lisää:
Alina Pudasjärvi 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

TALKKARI 
HOITAA 

HOMMAN!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

59,-

2990

49,-

Viking Hunter 
GORETEX 
KENGÄT

Pinewood 
SADELAHKEET

Chevalier 
SAALISREPPU

Chevalier 
LUISTAMATON 
METSÄSTYS-
HANSKA

199,-

METSÄLLE JA ERÄRETKELLE!

INVENTAARIO-
POISTOJA 

TALO TÄYNNÄ! 
Tervetuloa penkomaan!

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

VIELÄ EHTII IKKUNAT PESTÄ,  
MUTTA ILMAT KYLMENEE JO.  

Nyt vielä vanhalla edullisella hinnalla.

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori
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Syysmarkkinat

klo 10 syysmarkkinoiden avaus • klo 14 grillikatoksen arvonta

Ohjelmassa
• markkina- ja kirpputorimyyntiä, esittelijöitä
• sahausnäytöksiä ja grillikatoksen arvonta
• talutus- ja simulaattoriratsastusta, kiesiajelua
• kiipeä pylvääseen sähköasentajan varustein
• ohjelmaa ja tekemistä lapsille
• lättyjä, makkaraa ym, hernekeittoa soppatykistä
• tietoa tutkinnoista ja opiskelusta
• musiikkia
• markkinapuheita
• suomenhevonen 110 vuotta 
• Pudasjärvi Talent, oppilaskunta järjestää, 
   ilmoittaudu Marjutille p. 050 575 8307

Tervetuloa! Kysy opiskelupaikkaa yksiköstä!

OSAO Pudasjärven yksikön

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-14, Jyrkkäkoskentie 18 A

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi. 
Lue lisää www.nibe.fi.

INVERTTERI

NIBE F1255

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Sähköinen ajanvarauspyyntö 
sujuvoittaa hoitoon pääsyä
Iin, Pudasjärven, Utajärven 
ja Vaalan terveysasemilla on 
otettu perinteisten yhteyden-
ottotapojen ohelle käyttöön 
sähköinen ajanvarauspyyn-
tö. Palvelun avulla kuntalai-
set ohjataan entistä nopeam-
min ja sujuvammin oikeaan 
hoitoon ja tutkimuksiin.  

Oulunkaaren terveys-
palveluiden tavoitteena on 
tehdä oikeaan hoitoon ja 
tutkimuksiin pääsystä kunta-
laisille helpompaa, nopeam-
paa ja miellyttävämpää.   

-Aikaisemmin vaivojaan 
on joutunut selostamaan use-
aan kertaan eri ammattilaisil-
le: ensin puhelimessa, uudes-
taan vastaanotolla jne. Nyt 
tähän kulunut aika ja vaiva 
poistuu. Ammattilaisemme 
saavat ajanvarauspyynnös-
tä ensitiedot vaivasta ja hoi-
don kiireellisyydestä. Niiden 
avulla kuntalainen ohjataan 
suoraan oikeaan hoitoon ja 
tutkimuksiin, kertoo Ritva 
Väisänen, Oulunkaaren ter-
veyspalveluiden hoitotyön 
päällikkö. 

Palvelu myös tulkitsee 
hoidon kiireellisyyttä. Mi-
käli oireet viittaavat päivys-
tyshoitoa vaativaan vaivaan, 
palvelu keskeyttää tietojen 
täyttämisen ja kertoo, mihin 
on otettava yhteyttä.  

-Sekin helpottaa kunta-
laisten elämää, että yhtey-
denoton voi tehdä itselle par-
haiten sopivana ajankohtana, 
eikä puhelimessa tarvitse jo-
nottaa. Sähköinen järjestelmä 
palvelee ympäri vuorokau-
den, Väisänen kertoo.  

Ajanvarauspyyntö teh-
dään osoitteessa www.
oulunkaari.com/ajanva-
raus24h. Järjestelmä ei vaa-
di kirjautumista tai tunnus-
ten luomista. Palvelu pyytää 
kertomaan oireiden sijainnin 
ja kuvaamaan niitä. Tiedot 
välittyvät terveyskeskuksen 
ammattilaisille. Kuntalai-
siin ollaan yhteydessä ja hei-
dät ohjataan oikeaan hoitoon 
seuraavan arkipäivän aika-
na. Yhteydenotto tehdään 
puhelimitse tai Omahoito-
palvelun kautta.  

Palvelun on kehittänyt ja 
sen teknisestä toteutukses-
ta vastaa Klinik Finland Oy. 
Sen tuottama sähköinen ajan-
varauspyyntö on otettu käyt-
töön hyvin tuloksin mm. Pe-
ruspalvelukuntayhtymä 
Saarikassa ja Keski-Suomen 
seututerveyskeskuksissa. 
Vuoden 2017 aikana palve-
lu otetaan käyttöön useilla 
paikkakunnilla Suomessa.  

-Ajanvaraus ja hoitopro-
sessin aloittaminen on ollut 
terveyskeskuspalveluiden 
pullonkaula. Kehittämämme 
palvelu on erinomainen esi-
merkki siitä, miten digitali-
saation avulla voidaan tuot-
taa kuntalaisille parempia 
terveydenhoidon palveluita, 
antaa ammattilaisille enem-
män aikaa ihmisten kohtaa-
miseen ja saada aikaan mer-
kittäviä kustannussäästöjä, 
sanoo Klinikin operatiivinen 
johtaja, LL Petteri Hirvonen.

Tiedotus Oulunkaari 

Jätehuollon vastaanottopaikkojen 
aukioloaikoihin muutoksia

Oulun Jätehuollon käyttöpäällikkö Markku Heinonen näyttää, 
kuinka paljon syväkeräyssäiliöstä asennetaan maan alle.

Menneen vuoden kokemuk-
sella ja asiakastoiveiden pe-
rusteella Oulun Jätehuol-
to muuttaa Pudasjärvellä 
Ekolanssin ja siirtokuorma-
usaseman aukioloaiko-
ja. Ekolanssi on 1.11. alka-
en avoinna ympäri vuoden 
tiistai-illan kello 16-19 lisäk-
si myös perjantaina päivällä 
kello 11-13. Tätä on toivottu 
ja nyt toiveeseen vastataan.

Siirtokuormausaseman 
talvilauantait marras-maa-
liskuussa pidetään asemaa 
kiinni. Kävijöitä on ollut to-
della vähän viime talvena 
lauantaisin, joten satsataan 

mieluummin aukioloaikaa 
kesäajalle, kun kävijöitäkin 
on enemmän, kertoo erityis-
asiantuntija Mari Juntunen 
Oulun Jätehuollosta.

Sekä siirtokuormausase-
man ja Ekolanssin urakoitsi-
jana jatkaa Oulun 4H-yhdis-
tys, joka kehittää toimintoja 
yhdessä Oulun Jätehuollon 
kanssa.

Muutoksia ja  
seurantaa  
aluekeräyspisteillä 
Kesän 2017 aikana Oulun 
Jätehuolto on aloittanut 

muutos- ja rakennustyöt 
Pudasjärven kylä- ja alue-
keräyspisteillä. Osa pin-
ta-astioista on korvattu 
syväkeräyssäiliöillä niil-
lä pisteillä, missä käyttäjiä 
on eniten. Lisäksi on tehty 
kuntokartoituksia ja yksi 
aluekeräyspiste on pe-
rustettu entisten lisäksi ja 
toista uutta suunnitellaan. 
Oulun Jätehuollon käyttö-
päällikkö Markku Heino-
nen mainitsee, että kaikkia 
kyläpisteitä ja aluekeräys-
pisteitä seurataan nyt en-
tistä tarkemmin erilaisten 
poikkeamien, mm. ylitäyt-
tymisten ja roskaantumis-
ten sekä asianmukaisen 
käytön osalta. Haluamme, 
että yhteisiä pisteitä käyte-
tään oikein, se on jokaisen 
käyttäjän etu, hän jatkaa. 

Jätteenkuljetusten 
sopimustilanne 
Uusia jätteenkuljetusso-
pimuksia on tehty paljon 
kesän aikana. Jätteenkul-
jetuksen sopimukset sol-
mitaan suoraan Oulun Jä-
tehuollon kanssa, mutta 
päivittäiset tyhjennysti-
laukset, yhteydet jätteen-
kuljettajaan ja esimerkiksi 
tyhjennysvälin muutokset 
sovitaan suoraan Kuljetus-
pudas Oy:n kanssa, kertoo 
palveluneuvoja Kati Pii-
rainen. Kannattaa ottaa 
numerot talteen lehden il-
moituksesta, vinkkaa Pii-
rainen. 
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PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2017

•  Vastarannan Siilin levynjulkaisu-
 konsertti
•  AKDance katutanssiesitys 
 klo 19.15 alkaen
•  Kyläyhdistyksen bu�etti
• Ongintakilpailu
• Pikku-Syötteen kiipeilyseikkailu
• Sieninäyttely / Luontokeskus
• Mahdollisuus kokeilla 
 ”rivertuubing kanootteja” 
• Mökkiläisyhdistyksen järjestämä 
 Syötteen mestaruus - tikkakisa 

• Kokko syttyy n. klo 20.00
• Ilotulitus n. klo 20.30

Muuta tapahtumaa päivän aikana
• Sienipäivä Luontokeskuksessa
• Caravankauden avajaiset 
 Pärjänkievarilla
• Huippukymppi ja Trail Run
• Romekievarin avajaiset 
 

Tervetuloasyote.�

Tervetuloa 
Syötteen syksyyn!
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Syötteelle kuuluu hyvää
-Ensimmäinen kuukausi 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen työntekijänä on sujahta-
nut kuin huomaamatta. Olen 
päässyt mukaan hyvässä 
vauhdissa olevaan kelkkaan 
Syötteen toimijoiden kanssa, 
kiittelee Syötteen Matkailu-
yhdistyksen toiminnanjohta-
ja Tarja Puutio.

Elokuun alussa yhdistyk-
sessä aloittanut Puutio on 
päässyt jo esittelemään Syö-
tettä kansainvälisille mat-
kanjärjestäjille. Vastikään 
tunturimaisemissa vieraili ja-
panilaisia ja kiinalaisia mat-
kanjärjestäjiä sekä muutama 
matkailualan toimija Saksas-
ta osana Attractive Oulu Re-
gion (AOR) -hanketta. Puutio 
toimii myös AOR-osahank-
keen Syötteen alueen projek-
tipäällikkönä.

Erityisesti aasialaisille 
matkaajille revontulet ovat 
ehdoton vetonaula. Aasialai-
set arvostavat kovasti tuntu-
rin huipulta avautuvia mai-
semanäkymiä, tunturialueen 
hiljaisuutta ja rauhaa. Syöt-
teen tarjoama puhdas luonto 
sekä marjastus- ja sienestys-
mahdollisuudet viehättivät 
myös.  

Toki Syötteen ehdotto-
mia vahvuuksia myös mui-

denkin matkaajien silmissä 
ovat juurikin luonto, hiljai-
suus ja maisemat. Näin rus-
ka-ajan kynnyksellä nousee-
kin pintaan ajatus, että miksi 
ajaa kauas, kun meillä on lä-
hellä näin hyvä ja upea rus-
karetkikohde. 

Syöte tarjoaa monipuoli-
sia ja monitasoisia vaellus-
reittejä. Vaihtoehtoja löytyy 
hyvin yön yli viipyville, päi-
väpatikoijille kuin pienempi-
en lastenkin kanssa luonnos-
sa liikkujille. Maastopyöräily 
on nostanut viime aikoina 
suosiotaan ja pyöräilevän 
kansan määrä kasvaa koko 
ajan. Tällä hetkellä Syötteel-
tä löytyy jo kolmen vaikeus-
tason pyöräreittejä, vuoden 
2018 loppuun mennessä reit-
tejä tulee olemaan jopa viittä 
eritasoa. Yksi matkailun kär-
jistä onkin maastopyöräily, 
josta on mahdollista nauttia 
vuodenajasta riippumatta. 

Talvikauden kuviot 
valmistelussa
Iso-Syötteen Snowpark on 
Suomen pisin ja paras, ja tätä 
laatutasoa pidetään totta kai 
tulevana kautenakin yllä. 
Hissilippujen hankkiminen 
helpottuu myös Iso-Syötteen 

uuden nettikaupan myötä. 
Nettikauppa mahdollistaa 
lippujen hankkimisen suo-
raan puhelimesta missä ta-
hansa, enää ei tarvitse seisos-
kella hissilippujonossa.

Pikku-Syötteellä on uudis-
tettu vaunualuetta tälle kau-
delle. Lisäksi täytyy nostaa 
esille Pikku-Syötteen tuntu-
rikoulua, joka on ainutlaatui-
nen Suomessa ja mahdollis-
taa lapsiperheiden lomailun 
tunturissa myös kouluaikoi-
na. Alueen ravintoloissa on 
myös uutta luvassa, samoin 
kyläkaupat kehittävät edel-
leen toimintaansa. Taatusti 
hyvää talvea kohti ollaan me-
nossa. 

Puution toimipaikka si-
jaitsee Oulussa, mutta Syöt-
teellä hän viettää aikaa aina 
tarvittaessa.

- Nyt olen ollut muuta-
man päivän viikossa Syöt-
teellä ja pääasiassa tavannut 
siellä eri toimijoita.

Kun tulen Syötteelle, kier-
rän Huippupolun ensim-
mäisenä, jos vain suinkin 
mahdollista. Siinä pääsen ta-
saamaan mainiosti ajomat-
kan ja kaupungin hälinän 
taakse ja tunturirauha ja rai-
kas ilma laskeutuu. Pieni het-
ki riittää ja riippuen olenko 
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Kansallispuistossa syksyisiä elämyksiä kaikille aisteille 
Vaarametsien maana tun-
nettu kuusikkometsäinen 
Syötteen kansallispuisto tar-
joaa erinomaiset mahdolli-
suudet nautiskella ruskan 
väreistä sekä syysmetsän 
antimista. Retkeilijöille löy-
tyy useita eri vaihtoehtoja 
päiväpatikoinnista useam-
man yön kestoiseen vaelluk-
seen. Vanhojen kuusikoiden 
kätköistä voi poimia korin 

täydeltä kotiin viemisiä, sil-
lä kansallispuistossa marjo-
jen ja ruokasienien keruu on 
sallittua. Vauhdikkaasta me-
nosta pitävät löytävät erilai-
silta pyöräilyreiteiltä omat 
huippupaikkansa ja Pärjän-
joella syyssateet nostattavat 
vedenpintaa niin, että melo-
jillekin riittää vauhtia. Kalas-
taja voi saada kotiin viemisiä 
Pärjänjoen virkistyskalas-

tusalueelta, jonka luontai-
seen kalakantaan kuuluvat 
niin harjukset, hauet kuin 
siiatkin. Syötteen seudulta 
ja kansallispuiston eri osista 
löytyy sopivin välimatkoin 
siististi pidettyjä taukopaik-
koja moneen eri tarpeeseen. 
Metsähallituksen ylläpitä-
mistä varaus- tai autiotuvis-
ta on hyvää pitää pidempää-
kin taukoa. Ahmatuvan ja 

Rytituvan varaustuvat ovat 
hyvin varustettuja ja niiden 
käyttäjä pääsee nauttimaan 
saunan leppeistä löylyistä. 

Syötteen luontokes-
kus palvelee syysretkeili-
jöitä kansallispuiston reu-
nalla 28.10. saakka tiistaista 
sunnuntaihin kello 10–16.  
Vaihtuvan näyttelyn, Paa-
vo Niskasaaren taulujen li-
säksi Luontokeskuksella 

voi tutustua pysyvään näyt-
telyyn ”Lastuja selkosil-
ta”, joka esittelee kattavasti 
alueen monipuolista luon-
toa sekä kaskisavun värit-
tämää asutushistoriaa. Ko-
measta hirsitalosta löytyy 
myös Metsähallituksen ret-
keilyinfo, kattava valikoima 
laadukkaita matkamuisto-
ja, 60 –paikkainen auditorio 
ilmaisine luontofilmiesityk-

sineen. Sienipäivän lisäksi 
syyslomaviikoilla vietämme 
Lasten luontoviikkoa, jolloin 
on luvassa monipuolista oh-
jelmaa niin luontokeskuk-
sella kuin lähiluonnossakin. 

Luontokeskuksen kah-
vilassa on myynnissä ma-
keiden herkkujen lisäksi 
maukkaita hampurilaisia ja 
salaatteja luontokeskuksen 
aukiolopäivinä. 

Koko perheen reitit:
• Naavaparran polku (3,2 km), luontotaulu-

ja, sorastettu, Annintupa päivätupa
• Vattukurun luontopolku (2,1 km), upea 

polku Kurussa, paljon nähtävää, laavu
• Iso-Syötteen huippu (1 km), mahtavat nä-

köalat helposti saavutettavissa!

Pidemmät reitit
• Pytkyn pyrähdys (9 km), hienoja maisemia, 

2 laavua ja päivätupa
• Rytivaaran kierros (10 km), historian ha-

vinaa ja monipuolisia maisemia

Yöretkelle
• Ukonvaara-Rytivaara-Ahmatupa-Luonto-

keskus (25 km)
• Kaunislampi-Rytivaara-Ahmatupa-Luonto-

keskus (42 km)
• Taksikyyti takaisin lähtöpisteeseen 08 106 
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Tunnelmoi tuvassa! 
• Ahmatupa 8 hlön tupa, (sauna)
• Isoniemi 4 hlön tupa
• Rytitupa 8 hlön tupa

Ajankohtaisia syysretkivinkkejä luontokeskukselta!

ajellut aamulla vai illalla, on 
joko mainio työtsemppi pääl-
lä tai sopivasti rentoutunut 
olo yöunille.

Ympärivuotinen  
matkailukohde
Tunturissa pyörii koko ajan 
luonnon oma elokuva. On 
upeaa seurata, kuinka sumun 
keskeltä ei erota kuin lähim-
män puun ja jo hetken päästä 
voi aurinko maalata lähipui-
hin upeita vihreitä sävyjä ja 
kauemmat tunturit siintävät 
siniharmaina horisontissa.

Innolla ja mielenkiinnol-
la odotan syksyn värikirjoa ja 
talven tykkylumipuiden sini-
valkoisia sävyjä. 

Syötettä ei voi hehkuttaa 
liikaa. Matkailukohde, jossa 
voi harrastaa ja nauttia. Elä-
mys, tunne ja intohimo, joka 
saa ihmisen palaamaan upei-
siin maisemiin.

Tapahtumarikas  
viikonloppu
Syötteen matkailuyhdistys 
yhdessä Syötteen kyläyhdis-
tyksen, Luontokeskuksen ja 
paikallisten yrittäjien kans-
sa toivottaa pudasjärveläiset 

mukaan syyskauden tapah-
tumaan Luppoveden rannal-
le tulevana lauantaina 9.9. 

Päivä on täynnä erilaista 
tapahtumaa ympäri Syötettä; 
Sienipäivä Luontokeskukses-
sa, Huippukymppi ja Trail-
Run, Caravankauden ava-
jaiset Pärjänkievarilla sekä 
Romekievarin avajaiset. 

Luppovesi palaa -iltata-
pahtuma on suunnattu koko 
perheelle. Kello 19 alka-
van tapahtuman ohjelmas-
sa on luvassa muun muassa 
kiipeilyseikkailua ja polku-
autoja lapsille, ongintakilpai-
lua, tikkakisaa ja sieninäyt-
telyä. Uusia tuulia iltaan tuo 
Akdancen katutanssijat sekä 
Vastarannan Siilin levynjul-

Luppovesi tapahtumassa kokko ja ilotulitus huipentaa 
koko perheille tarkoitetun illan. 

Huippukymppi ja polkujuoksu kokoavat vuosittain syys-
kuun alussa runsaasti juoksijoita ja kuntoilijoita Syötteelle. 

Maastopyöräily on nostanut viime aikoina suosiotaan ja 
pyöräilevän kansan määrä kasvaa koko ajan. 

Syötteen matkailuyhdistyk-
sen uusi vetäjä Tarja Puutio 
Syötteellä tuulisella tuntu-
rin huipulla.

Vastarannan Siili esiintyy 
lauantaina 9.9. Syötteellä.

Luppovesi palaa tapahtu-
massa esiintyy AKdancen 
katutanssijat.

kaisukonsertti. Rannalla voi 
myös herkutella makkaraa ja 
lättyjä illan kuluessa. Illan pi-
metessä sytytetään kokko ja 
tapahtuma päätetään värik-
kääseen ilotulitukseen. 
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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

Kauppatie 4. Puh. 045 695 9925
hallacatering@gmail.com    www.hallacatering.com

AUKIOLOAJAT: 
Ma-pe 10-16. 

La 10-14 
(mahdollisuuksien mukaan). 

Su suljettu.

-  Kahvila keskellä Pudasjärveä
-  Pitopalvelua ammattitaidolla
-  Tilauskakut asiakkaan toiveiden 

mukaisesti

PIKKUJOULUKAUSI LÄHESTYY! 
Varaathan oman pikkujoulusi hyvissä ajoin. 

Kysy meiltä pikkujouluusi sopivaa 
menuvaihtoehtoa. Räätälöimme jokaiselle 

varmasti mieluisan kokonaisuuden. 

KAHVILAN TILOJA MAHDOLLISUUS 
VUOKRATA MYÖS 

YKSITYISTILAISUUKSIIN. 

LIIKE PALVELEE
ma-pe klo 8-16

HA- JA MP-RENKAAT SEKÄ RENGASTYÖT

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

Pikku-Syötteen syksy uudistaa 
kehon, mielen ja miljöön

Ruska alkaa hiljalleen ym-
päröidä Pikku-Syötteen tun-
turialueen. Syksyn raikkaus 
tuoksuu ilmassa ja säteilee 
kuulaana auringon siivilöi-
tyessä puiden lomasta. Syksy 
tuo tullessaan raikkaan tuu-
lahduksen uudistaen Pikku-
Syötteen toimintaa ja miljöö-
tä yhä parempaan suuntaan. 

–Matkailuvaunualue on 
kokonaan uudistettu, säh-
köistys on nykyaikaistettu ja 
paikkoja levennetty vastaa-
maan nykypäivän standar-
deja. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että vaunualueen asia-
kasmäärä on lähes tuplaan-
tunut edellisvuoteen verrat-
tuna, kertoo Pikku-Syötteen 
johtaja Mika Pekkala.

Samaan aikaan myös alu-
een julkisivuihin on panos-
tettu ja rinteiden ala-asema 
on maalattu. Hotellin perhe-
huoneet uudistetaan syksyn 
aikana perhesviiteiksi, ja ko-
koustiloja ja yleisiä tiloja ka-
lustetaan viihtyisämmiksi. 

Ravintola Puron keittiö re-
montoidaan täysin, laatuun 
satsataan ja ruokatuotetta ke-
hitetään edelleen. Asiakas-
palvelua kehitetään uusimal-

la sekä hotellin varaus- että 
kassajärjestelmä.

Syksyn loistoa ja hyvää 
oloa pääsee vaalimaan suu-
ren suosion saaneella tanssi-
kurssilla 16.9. Kurssille ovat 
tervetulleita kaikki, ilman pa-
ria tai parin kanssa.

Tunturiluonto  
viehättää ja  
rauhoittaa
Pikku-Syötteen ympäristöön 
ovat ihastuneet matkailijoi-
den lisäksi myös nuoriso-
ryhmät. Joustavan perusope-
tuksen leirikouluryhmä on 
saapunut Keski-Suomesta 
jo viidettätoista kertaa Pik-
ku-Syötteelle. Jyväskylän ja 
Keuruun leirikouluryhmät 
käyvät Pikku-Syötteellä op-
pimassa ja rentoutumassa 
kolme kertaa vuodessa.

– Kyllä tämä miljöö itses-
sään on niin erikoinen ver-
rattuna Keski-Suomeen. 
Tunturi ja porot ovat monel-
le ihmeellisiä, kun moni mei-
dän ryhmistä ei ole käynyt 
Pohjois-Suomessa edes Ou-
lussa asti, kertoo Jyväskylän 
porukan opettaja Jouni Åker-
man.

Leirikoululaisia viehät-
tää alueen väljyys ja tila teh-
dä monenlaisia asioita. Vie-
railut kolme kertaa vuodessa 
tammi-, touko- ja elokuussa 
antavat mahdollisuuden to-
distaa eri vuodenaikojen ero-
ja ja saada uudenlaisia koke-
muksia.

–Nuoret kaipaavat virik-
keitä ja tekemistä, ja ehkä vä-
hän jotain uutta. Kyllä siinä 
tapahtuu tietynlainen rau-
hoittuminen, kun ollaan riit-
tävän kaukana kotoa. Jos 
täällä tulee eteen hankala ti-
lanne, niin sitä ei voi paeta. 
Asia on kohdattava siinä pai-
kassa, ja kasvun ituja pääsee 
liikkeelle, opettaja analysoi.

Sopivan erilaista, 
riittävän kaukana
Nuoret pääsevät ottamaan 
vastuuta omassa hotellihuo-
neessa ja harjoittelemaan 
vanhemmistaan erossa ole-
mista. Leirikoulussa opetel-
laan nuorena aikuisena toi-
mimista.

–Reissuun sisältyy mon-
ta juttua: matkustaminen, 
ruokailut ja hotellitason ma-
joitus eli se, miten hotellis-
sa ollaan. Nuoret tutustuvat 
myös toisiinsa ja harjoitte-
levat, miten otetaan muut 
huomioon yhteisössä. Mi-

ten ollaan julkisella paikal-
la, kun siellä on muitakin ih-
misiä ja miten noudatetaan 
yhteisiä pelisääntöjä, kuten 
hotellin järjestyssääntöjä ja 
lakia, Åkerman kuvailee.

Jyväskylän ja Keuruun 
ryhmät tulevat mielellään ta-
kaisin monista syistä. 

–Hyvätasoinen palve-
lu, hyvät huoneet, ruoka ja 
myös ohjelma ovat koko-
naisuus, johon me Keuruun 
ryhmän kanssa ollaan voitu 
vaikuttaa ja oltu tyytyväisiä. 
Henkilökunta on ystävällis-
tä ja palvelualtista, Åkerman 
kiittää.

Nuorisotoiminnassa juuri 
joustaminen onkin olennais-
ta. Tilanteet voivat vaihtua 
nopeasti, jolloin myös lei-
rikoulun ohjelmaa voidaan 
muuttaa.

–Voidaan olla välittömäs-
sä dialogissa henkilökun-
nan kanssa ja antaa palautet-
ta siitä, mikä toimii ja mikä ei. 
Meidän ryhmissä on monen-
laisia nuoria ja kaikki ei aina 
mene niin kuin on suunnitel-
tu. Aina on ollut helppo tul-
la takaisin, Keuruun ryhmän 
opettaja Arttu Rousi kiittelee.

Elina Aronen-Raappana, 
kuvat Jonna Komulainen 
ja Toni Etelämäki

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskuksessa nautitaan maisemista ja rentoudutaan samalla, kun opitaan toimimaan yhteisössä. 
Pikku-Syötteen liikunnanohjaaja Janne Komulainen vie nuorisoryhmän tunturiin liikkumaan ja opettelemaan erätaitoja. 

Nuorisoryhmät harjoittelevat tunturialueella mm. erätaito-
ja, kuten retkikeittimen käyttöä ja nokipannukahvien keit-
tämistä. Alkava ruska tarjoilee parhaita luonnonantimiaan.
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PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Lisätietoa kurssin ohjelmasta: 
www.simasurkka.fi ja 

Hotelli Pikku-Syötteen sivuilta tai 040 531 9658.

Tanssikurssi Pikku-Syötteellä
la 16.9.2017 klo 10.00 – 17.15

Tervetuloa 

kurssille! Syötteen Tanssinharrastajat

Opettajina tanssin taitajat 
Sipe ja Make.

Paikalla myös Dance Store 
tanssikenkämyynti klo 9.00-14.00.

Syötteen maastopyöräreitit 
entistä ehommat 

Kaikki pyöräilyreitit ovat monikäyttöreittejä, jotka palvele-
vat myös patikointia sekä polkujuoksua.

Syötteen suosittuja maas-
topyöräreittejä on kunnos-
tettu kuluvan kesän aikana. 
Työt jatkuvat syyskuussa 
sekä ensi vuonna. Tavoit-
teena on saada pyöräilijöille 
hyvin opastetut reitit, jotka 
kestävät aikaa ja ovat myös 
uusien kohderyhmien hyö-
dynnettävissä. Hanke on al-
kanut jo kesällä 2016 ja jat-
kuu vuoden 2018 loppuun 
saakka. 

Kunnostustyöt on saa-
tu päätökseen Syötteen kier-
roksella sekä Pitämävaaran 
lenkillä. Reiteistä Pitämä-
vaaran lenkkiä on linjattu 
uudelleen. Uudistettu reitti 
kulkee myötä päivään kier-
rettäessä Portinkurun jäl-
keen Naamangan upeita 
polkuja pitkin Pytkynhar-
julle. Syötteen kierrosta on 
kestävöity sorastuksen ja 
pitkospuiden avulla kulumi-
selle herkimmillä reittipät-
killä. Syötteen maastopyörä-
reittikartta on painettu ja sitä 
voi ostaa alueen yrityksistä.  

Tulevan talven sekä al-
kukesän aikana tullaan kun-
nostamaan kansallispuiston 
suosituimpiin reitteihin lu-
keutuva Ahmankierros. 

Kaikki reitit ovat moni-
käyttöreittejä, jotka palve-
levat myös patikointia sekä 
polkujuoksua. Syötteen ke-
säaikainen reittitarjonta 
monipuolistuu, vaikka yl-
läpidettävien reittien koko-
naismäärä ja ylläpitokus-

tannukset hankeen ansiosta 
pienenevät. 

Reittien kestävöinti teh-
dään Syöte MTB-Syötteen 
maastopyöräreitit-hank-
keessa. Rahoittaja on Eu-
roopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto. 
Kumppanina hankkeessa on 
Pudasjärven kaupunki. 

Pyöräilijöille monipuolis-
ta palvelua 

Bike Hotel Concept on 
Hotelli Iso-Syötteen oma, 
pyöräilijöille suunnattu pal-
velukokonaisuus, johon si-
sältyy kaikki tarvittava 
pyörien huoltotilasta reit-
tipalveluihin ja ravinnosta 
rentoutumiseen. 

5.- 8. lokakuuta viete-
tään Amazing trail endu-
rance -kauden päätös Iso-
Syötteen upeissa maisemissa 
ulkoilun, kestävyysliikun-
nan ja elämyksellisen viih-
tymisen parissa. Perjantaina 
on MEET&RIDE eli opastet-
tu/vapaamuotoinen maas-
topyörälenkki ja lauantaina 
MEET&RIDE Bioracer MTB. 
Sunnuntaina on MEET& 
RIDE yhteislenkki/ tai Joo-
ga RECOVERY. Perjantai- 
ja lauantai-iltana on myös 
muuta oheisohjelmaa.

Viikonlopputapahtuman 
aikana on opastettuja tai 
vaihtoehtoisesti vapaamuo-
toisia maastopyöräilylenk-
kejä. Tapahtuma sopii myös 
vasta maastopyöräilyharras-
tuksensa aloittaneille, sillä 

tarjolla on eritasoisia lenkke-
jä ja maastoja. Hotellilta voi 
vuokrata fatbikeja eli läski-
pyöriä sekä talvella että ke-
sällä. Talvireitti lähtee Syöt-
teen luontokeskukselta ja 
seurailee kansallispuiston 
huoltoreittejä hotellilta luon-
tokeskukselle ja takaisin siir-
tyminen onnistuu parhaiten 
maantietä pitkin.

Kesäaikaan nautittavis-
sa on alueen koko maas-
topyöräreitistö, ja kesäisin 
vuokrataan läskipyörien li-
säksi maastopyöriä. Kesäl-
lä hotellilla palvelee myös 
pyöräopas, joka vuokraa ja 
huoltaa pyöriä sekä opastaa 
pyöräilijöitä Syötteen moni-

puolisille reiteille. Hotellin 
vastaanotossa on myytävä-
nä varaosia kuten sisäkume-
ja, vaijereita, ketjuja ja ketju-
lukkoja.

Pikku-Syötteeltä lähtee 
reittejä suoraan ja luonto-
keskukselta pääsee kaikille 
reiteille. Opastettuja ja oh-
jattuja pyöräilyretkiä voi ky-
syä Pikku-Syötteen myyn-
tipalvelusta. Retken aluksi 
opastetaan maastopyöräilyn 
perustekniikkaa ja pyörän 
perustoimintoja. Reittivalin-
noilla voi säätää suorituksen 
rasittavuutta. Raskainkin 
mäki noustaan hymy huu-
lessa uljaiden tunturimaise-
mien ansiosta.

Lasten leikkipaikka Kelo-Syötteellä
Kelo-Syötteen Paulin mö-
keillä on haluttu huomioi-
da perheet ja erityisesti lap-
set. Asiaan liittyen avattiin 
elokuussa Kovalammen ran-
nalle erityinen lasten leikki-
paikka. 

Matkailuyrittäjä Pauli 
Särkelä kertoo sieltä löyty-
vän pomppulinna ja trampo-
liini, joille on oma rakennus 
ja suojassa sateelta sisällä ti-
lat myös lapsia valvovil-
le vanhemmille. Kenttään 
ajettu kivituhka on työstet-
ty täryllä tiukkaan, jossa on 
helppo ajaa alueelta löytyvil-
lä 11 polkuautolla. Ne ovat-
kin nousseet hyvin suosi-
tuiksi lasten keskuudessa. 
Lisäksi löytyy sisätiloista 
keinuhevosia sekä peräkär-
ryllä varustettuja polkutrak-
toreita. Hiekkalaatikolla on 
runsaasti leikkikaluja mm. 
pikku kaivureita. Alueel-
la on myös kaksi grillikotaa, 
jossa saa pitää tulia ja illan 
istujaisia. Vanhemmilla on 
myös mahdollisuus kalas-

Pomppulinna ja trampoliini ovat katoksen alla, joten niitä 
voi käyttää sateellakin. Taustalla näkyy myös uusi grilliko-
ta. 

Leikkipaikan alue on pääl-
lystetty kivituhkalla, jossa 
on helppo ajaa polkuautoil-
la ja -traktoreilla. 

taa ja laittaa vaikkapa onget 
pyytämään, kun lapset viih-
tyvät samaan aikaan leikki-
paikoilla. 

-Lapsille pitää olla teke-
mistä. Jos lapset ovat onnel-
lisia ja tyytyväisiä, se hei-
jastuu myös vanhempiin ja 
päivin vastoin, kertoo Pau-
li Särkelä. 
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• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

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

www.timpankurkihirsi.fi

hirsimökkien laajennukset
yli 20 vuoden kokemuksella, myös rakennettuna

HIRSIRAKENNUKSET,
HUVILAT ja MÖKIT

UUTENA 

PUUELEMENTTI-
TALOT!

Jari Pätsi
0400 896 988

Koillismaan Soodapuhallus
info@koillismaansoodapuhallus.fi

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRATTAVANA 

180 €/vrk ja 

380 €/viikonloppu

PIENI NÄPPÄRÄ 
LAPION KORVIKE

Hiihtokeskus Iso-Syöte ja 
Hirsikampus tiivistävät yhteistyötä

Talvikauden lähestyessä ku-
hina Syötteen alueella kas-
vaa ja alueelle virtaa eri 
palveluita käyttäviä matkai-
lijoita. Asiakkaita palvele-
maan tulee monen eri alan 
ammattilaisia, joilta löy-
tyy työtaustaa laidasta lai-
taan. Pudasjärven matkailu-
alan opiskelijat on jo vuosien 
ajan toivotettu tervetulleeksi 
Syötteelle työelämäntutus-
tumisjaksolle, jonka aika-
na he ovat päässeet kokei-
lemaan erinäisiä tehtäviä 
ammattilaisten opissa.

-Tunturissa nuoret pääse-

vät harjoittelemaan työelä-
män tärkeitä taitoja ja saavat 
ymmärrystä matkailualas-
ta. Tavoitteenamme on nyt 
laajentaa yhteistyötä TET-
jaksoista ja työharjoitteluis-
ta moninaisempaan yhteis-
työhön, kertoo Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen aluejohtaja Jus-
si Kiiskilä.  

Hirsikampuslaisia nuoria 
innostetaan tulemaan mu-
kaan myös esimerkiksi ta-
pahtumien järjestämiseen, 
videoiden ja valokuvien 
tuottamiseen sekä esiinty-
mään. 

-Pudasjärven sanataide-
ryhmä sekä bändit ja kuorot 
ovat lämpimästi tervetullei-
ta ottamaan osaa Iso-Syöt-
teen tapahtumiin, Kiiskilä 
vinkkaa.

Sekä Kampukselta, että 
Iso-Syötteeltä löytyy lii-
kunta-alan ammattilaisia ja 
myös heidän yhteistyötään 
on tarkoitus kehittää. 

-Tarkoitus on suunnitel-
la liikunta-alan ammatti-
laisten pitämiä lihashuolto-, 
terveystieto- ja laji-oppitun-
teja, joista oppilaille olisi 
monialaista hyötyä, Kiiski-

lä kertoo ja jatkaa ”yhteis-
työtä on suunniteltu myös 
Iso-Syötteeltä Hirsikampuk-
selle päin. Yrittäjyys, am-
matit, koulutus ja kielitaidot 
ovat kaikki oppilaille tärkei-
tä työkaluja tulevaisuuteen. 
Iso-Syötteeltä löytyy ympäri 
Suomea ja maailmaa kerät-
tyä kokemusta, jota mielel-
lään jaetaan oppilaille myös 
oppitunneilla.”

Yhteistyön kehittäminen 
aloitetaan heti, ja siitä toivo-
taan kaikille osapuolille he-
delmällistä ja moninaista. 

Syötteen Eräpalveluilla monipuolista 
ohjelmatarjontaa

Syötteen Eräpalvelujen yrit-
täjät Janne ja Johanna Määt-
tä huolehtivat siitä, että lo-
malaisille jäisi Pudasjärven 
Syötteestä hienot lomamuis-
tot. He ovat valmiit jousta-
maan ja neuvomaan, jotta lo-
malaiset saisivat paikasta ja 
ympäröivästä upeasta luon-
nosta kaiken ilon irti. 

Eräpalvelujen ohjelma-
palvelutarjonta on suunnat-
tu lomailijoiden lisäksi myös 
yrityksille. Retket soveltuvat 
niin polttariporukoille kuin 
kokousryhmillekin. 

- Edellinen talviseson-
ki oli mukavan työntäytei-
nen. Kesä on ollut talvea 
huomattavasti rauhallisem-
pi ja saimme keskittyä uusien 
häkkien rakentamiseen hus-
kytarhaamme, joka on jo yli 
kaksikymmentä vuotta van-
ha, kertoivat Johanna ja Jan-
ne Määttä. 

Johanna kertoi, että ensim-
mäisinä vuosina talviseson-
gilla ehti käydä asiakkaiden 
kanssa lumikenkäilemässä ja 
pilkilläkin. 

- Viime aikoina on eläin-
ten kanssa tehtävien ohjelma-
palveluiden suosio kasvanut 
erityisesti kansainvälisten 
asiakkaiden keskuudessa 

niin paljon, että talvella kes-
kitymme erimittaisten hus-
kyvaljakkosafarien ohjaami-
seen.

Eräpalveluilla alkaa pian 
syksyn harjoitukset koiri-
en kanssa. Tänä syksynä on 
14 omaa nuorta koiraa läh-
dössä kokeilemaan vetotöi-
tä. Ennen kuin syystreenit 
huskyjen kanssa alkavat, on 
vielä mahdollisuus ruskan 
ja syksyn aikana saada ke-
säisiä ohjelmapalveluita, ku-
ten opastettuja sauvakäve-
lyitä, vaelluksia, kalastusta, 
sieniretkiä, melontaa ja river-
tubingia. Tarhavierailut pyö-
rivät sopimuksen mukaan 
kaikkina vuoden aikoina.

Seitsemän vuotta Syöt-
teen Eräpalvelua vetäneet Jo-

hanna ja Janne Määttä odot-
tavat innolla talvimakailun 
alkamista. He ovat huoman-
neet, että luonto ja eläinmat-
kailuun suuntautunut turis-
mi on kasvanut. Yrityksen 
huskytarhalla on kaikkiaan 
91 vetokoiraa ja yksi metsäs-
tyskoirakin. Poro- ja koiraoh-
jelmat ovat kasvattaneet suo-
siota. Yrityksen palvelujen 
käyttäjistä on yli 90 prosent-
tia ulkomaalaisia asiakkaita. 

- Kun lämpötila on alle 10 

astetta, silloin voimme aloit-
taa koirien juoksuharjoituk-
set kunnon hankkimisek-
si. Talvikaudella valjakossa 
juoksee kuusi koiraa, jos-
kus kahdeksan, joskus jopa 
10. Sääolosuhteet ja lasti rat-
kaisee, minkä kokoinen val-
jakko laitetaan. Osa tarhan 
koirista on puolen vuoden 
ikäisiä, treenejä voidaan ko-
keilla jo kuuden-yhdeksän 
kuukauden ikäisinä, Johanna 
Määttä kertoi.

Tänä kesänä uusittiin kaikille koirille ulkotarhat.

Tanssiharrastus kasvussa Syötteellä
Syötteen tanssinharrastajat 
ovat aktiivisesti edistämäs-
sä tanssiharrastusta. Yhteis-
työssä Hotelli Pikku-Syötteen 
kanssa järjestettiin heinäkuun 
lopulla tanssipäivä -kurssi. 
Mukana oli lähes 40 innokas-
ta tanssin opiskelijaa. 

Kurssille on jatkoa lauan-
taina 16.9, jolloin foksia, hi-
dasta valssia, fuskua ja salsaa 
harjoitellaan Pikku-Syötteellä 
oululaisten tanssinopettajien 

Sipen ja Maken eli Sirpa Lot-
vosen ja Markku Oikarisen 
johdolla. Mukaan voi tulla 
yksin tai parin kanssa. Tavoit-
teena on saada uusia tanssis-
ta kiinnostuneita mukaan ja 
jo enemmän tanssia harrasta-
neillekin on tarjontaa. 

Illalla voi siirtyä Pintamon 
kyläseuran talolle tansseihin. 
Tanssipaikka sijaitsee noin 30 
kilometrin päässä Syötteel-
tä Kuusamon tien varressa. 

Mainittakoon, että kylätalolla 
on tansseja pitkin syksyä, sa-
moin toisella puolella Syötet-
tä Sarapirtillä Sarakylässä. 

Toiveena Syötteen tanssi-
harrastajat esittävät tanssien 
järjestäjille, että he ottaisivat 
huomioon sen, miten tanssi-
kulttuuri on muuttunut. Uu-
sia tanssilajeja on tullut lisää 
(bugg, salsa, hidas valssi, jive, 
cha cha, rumba jne).

Tanssikurssin opettajina toi-
mivat tanssinopettamisen 
ammattilaiset Sirpa Lotvo-
nen ja Markku Oikarinen. 
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KONTIO.FI  |  #KONTIO

J A  T E E  S E
T Ä Y S I N  O M A L L A

T Y Y L I L L Ä S I .

Elä
unelmasi
todeksi

Elä
unelmasi
todeksi

TALOT  |  HUVILAT  |  SAUNAT  |  AITAT

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
Palvelemme 
joka päivä klo 8-20.

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Etätyön tekeminen 
onnistuu Syötteellä 

Innomari Oy:n toimitusjoh-
taja Marianne Miettunen te-
kee etätöitä Syötekylän ko-
titoimistolta käsin. Hän 
muutti Syötteelle joulukuus-
sa 2014. Marianne on kotoi-
sin Teerelästä Syötekylältä, 
jonne hän palasi 29 vuoden 
jälkeen.

Miettuselle muutto koti-
kylälleen oli mieluinen asia, 
sillä hän kertoi tykkäävän-
sä liikkua luonnossa, retkeil-
lä ja poimia luonnonantimia. 
Hän on omaa sukuaan Rii-
hiaho ja hänen vanhemmil-
laan on Syötekylällä Teere-
län Mökit. Niiden hoito on 
ollut Mariannen iäkkäiden 
vanhempien kontolla ja isän 
menehtymisen jälkeen hoi-
tovastuu jäi yksin äidin har-
teille. Nyt Mariannella on 
mahdollisuus olla äitinsä tu-
kena Teerelän Mökkien hoi-
totöissä.

Marianne Miettunen 
on 2005 perustamansa In-
nomari Oy:n toimitusjoh-
taja. Yrityksen pääpaikka 
on ollut Oulussa ja on edel-
leen. Innomarissa työskente-
lee myös Mariannen serkku 
Pasi Riihiaho Oulun toimis-
tolta käsin.  

Innomari Oy tarjoaa pal-
veluita työeläke- ja tapatur-
mavakuutusyhtiöille sekä 
muille yksityisen sektorin 
yrityksille. Palveluihimme 
kuuluvat muun muassa al-
kuhaastattelu, työhönpaluu- 
ja koulutussuunnitelmien 

laatiminen sekä työkokeilu-
jen järjestäminen.

- Ammatillinen kuntou-
tus on tarkoitettu työnte-
kijöille, jotka ovat nyt ti-
lanteessa, jossa uhkana on 
työkyvyttömyys, jos jatkaa 
entisessä työssä tai sen kal-
taisessa työssä. Silloin olisi 
aiheellista hakea ammatillis-
ta kuntoutusta, jos työkyvyt-
tömyyden uhka on olemassa 
viiden vuoden sisällä, Miet-
tunen kertoo. 

Miettunen hoitaa In-
nomarissa ammatillisen 
kuntoutuksen ohjaajan ja 
koulutussuunnittelijan teh-
tävien lisäksi myös toimitus-
johtajan tehtäviä. Työmatkat 

suuntautuvat Oulun seudul-
le, Keski-Pohjanmaalle, Ete-
lä-Lappiin, Koillismaalle ja 
Kainuuseen. 

Ammatillisen kuntoutuk-
sen ohjaajana työskentelevä 
Pasi Riihiaho on kuulunut 
yrityksen vakiokokoonpa-
noon vuodesta 2008 alkaen. 
Työnkuva on vuosien var-
rella muuttunut ja työhön-
valmentajan rooli on vaihtu-
nut työurien suunnitteluun. 

- Onnistuneella ammatil-
lisen kuntoutuksen proses-
silla pystytään merkittäväs-
ti edistämään jäljellä olevan 
työkyvyn säilymistä ja mah-
dollistaa työuran jatkumi-
sen, Miettunen tähdentää.

Edullisia tontteja Syötteellä 
Aurinkokallion kaava-alueelta!

Kunnallistekniikka valmiina.

Atte Särkelä 044 089 3280

Innomari Oy:n ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja Pasi Rii-
hiaho ja yrityksen toimitusjohtaja Marianne Miettunen.
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Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

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

FYSIOTERAPIAPALVELUT 

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-   akupunktio- ja  
laserhoidot

-  nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia 

P. 0500 558 368, 050 347 0261, Kurentie 24, Pudasjärvi 

Työskentelemme Sarakylässä 

myös Perjantaisin. 

JARI JUNNA 
PÄIVI JUNNA

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

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

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

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

Peikkopolku suosittu käyntikohde
kesällä ja talvella

Kelosyötteen alueella on si-
jainnut Peikkopolku -94 lu-
vulta lähtien. Polun varrelta 
löytyy kaikenlaiset peikot ja 
menninkäiset. Jos huomaat 
jonkun peikon puuttuvan, 
voit rakentaa sellaisen polun 
varrelle myös ihan itse. Käyt-
tämällä luonnosta löytämiä-
si kiviä, oksia ja naavaa saat 
loihdittua mitä jännittävim-
mät Rölli- ja Kölli-peikot.

Peikkopolun varrella 
voit pysähtyä nuotiopaikal-
le makkaraa paistelemaan tai 
nauttimaan Aurinkokallion 
häikäisevän kauniista maise-
masta. Peikkopolulle on va-
paa pääsy.

Matkailuyrittäjä Atte Sär-
kelä kertoo, että Pudasjär-
ven Siurualta olevat Kauno 
ja Airi Nyman tekivät vuon-
na 1994 peikkokilpailuun 
Syötteellä peikon, jonka nimi 
on Kääpäläinen. Peikko sei-
soo vieläkin paikallaan po-
lulla. Kääpäläinen on kestä-
nyt kaikenmoiset ilmat, ei ole 
hartiat menneet läjään, vaik-
ka niskakassa on talven lumi-
tönkit olleet jo 22. talvena, ja 
kesäisin on tullut vettä. Mut-

Peikkopolku on ollut vuodesta 1994 lähtien suosittu käyntikohde Syötteellä. 

Matti Salonpää kunnosti peikkopolun vuonna 2014. Raken-
si hirsikehikon, lähtöportin viitoituksen, kunnosti aurinko-
kallion polun, laittoi pitkospuita, raivasi uutta polkua, so-
rasti polkua, teki laavuja ym. 

Peikkopolun ensimmäisiä 
peikkoja Kääpäläinen.

Kuluneen kesän lopulla 
Kääpäläiselle tuotiin Sulo-
tar -niminen morsian. 

ta onpas herra peikolla kun-
nollinen sateensuoja, joka 
on kestänyt kaiken mitä tai-
vaalta on tullut päälle. Myö-
hemmin Nymannien paris-
kunnalle oli tullut mieleen, 
että tehdäänpä Kääpäläiselle 
morsian. Toivat kuluvan ke-
sän elokuun lopulla sen Kää-
päläisen lähelle, kuusen juu-
reen, josta ne voivat katsella 
toisiaan. Neitipeikolle oli an-
nettu nimeksi Sulotar, kun se 
on niin kaunis! 

-Sitähän ei tiijä kukaan, 
missä ne kulkevat yhdessä 
öisin pimeällä ja mitä ne puu-
hailevat yhdessä ja sattuvat 
tykästymään toisiinsa. Toi-
vottakaamme heille onnellis-

ta yhteistä peikkoelämää! 
Matti Salonpää kunnos-

ti peikkopolun vuonna 2014. 
Rakensi hirsikehikon, lähtö-
portin viitoituksen, kunnos-
ti aurinkokallion polun, lait-
toi pitkospuita, raivasi uutta 
polkua, sorasti polkua, teki 
laavuja ym. 

Peikkopolku elää edelleen 
komiasti. Siellä on aina kulki-
joita, oli kesä tai talvi ja sinne 
tuodaan uusia peikkoja, joita 
ovat asetelleet polunvarteen. 

Peikot ovat matkan-
neet aikojen saatossa Brys-
seliinkin saakka sekä käy-
neet tekemässä Syötettä 
tunnetuksi monilla Matka- ja 
Erämessuilla. 

NÄE SISUN  
ENSIMMÄINEN SYKSY
Avoinna joka päivä klo 10-16
www.ranuazoo.com

Romekievari avataan kesätauon jälkeen
Syötteellä Rinneravintola Ro-
mekievarin yrittäjä Mauno 
Sarajärvi kertoi avaavansa ra-
vintolan kesätauon jälkeen 
lauantaina 9.9. Ravintola on 
avoinna syyskuun ajan ns. 
ruskalauantait ja jatkossa tu-
levan hiihtokauden ajan. Hän 
toivoi Romekievariin näin 
syyskuussa Syötteen alueel-
la liikkuvat ruskaturistit ja 
paikalliset sekä eri kylien ih-
miset tutustumaan kaikes-
sa rauhassa Syöte-alueen tar-
jontaan.  

Romekievarin ravintolas-
sa kuullaan avajaisviikonlop-
puna elävää musiikkia. Siellä 
on mahdollisuus panna jalal-
la koreastikin. Rinneravinto-
lan herkullisesta ruokalistas-
ta löytyy helpotusta kaikille 
nälkäisille. Sormiruoat sopi-
vat nopeaksi naposteltavak-
si, mahtavat burgerit ja pihvit 
taltuttavat isonkin nälän. Ro-
mekievarin listalta löytyy va-
likoima myös lapsille, herkul-
lisia jälkiruokia unohtamatta. 

Romekievarin tunnetusta 
saunabaarista on nyt oikeasti 

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9-18

Niemitalo

Tervetuloa!

Palvelemme syksyllä:
joka päivä klo 9-18.

Meiltä myös pihvit ja hampurilaiset. 
Keittiö auki ma-to klo 10-16, pe-su 10-18.

tulossa Sauna Pub & Bar, joka 
on auki yömyöhään Rome-
kievarin sulkeuduttua. Tilaa 
vielä remontoidaan ja yrittäjä 
toivoo, että Sauna Pub & Bar 
saadaan auki syyskuun aika-
na, jopa jo ensi viikon viikon-
loppuna.

Romekievarin Sauna Pub 
& Baariin etsitään reipasta 
vastaavaa baarityöntekijää. 
Työilmapiiri on nuorekas ja 
sinne toivotaan sellaista työn-
tekijää, jolla ei pipo purista. 

Meneillään olevan sau-
naosaston sisäremontin yh-
teydessä tilaan saadaan oma 
sisäänkäynti. Tilan perintei-
seen saunatunnelmaan saa-
daan remontissa uutta ilmettä 
ja viihtyvyyttä, kun sisustuk-
seen ollaan keskitytty lisää-
mään saunamaisuutta. Jat-
kossakin sisältä löytyvät 
saunankiuas ja lauteet, mut-
ta kylpemään siellä ei pääse 
kuin vertauskuvallisesti. 

- Sauna Pub & Bar on 
suunniteltu aikuiseen ma-
kuun. Se avataan iltaisin ra-
vintolan sulkeutumisen jäl-

keen ja sitä pidetään auki aina 
kello kahteen saakka. Uskon 
asiakkaiden viihtyvän uudis-
tetuissa tiloissa ja saunaisis-
sa tunnelmissa hyvän juoman 
ja musiikin parissa. Tiloihin 
asennetaan muun muassa ka-
raokelaitteet ja uusinta uutta 
ovat pienpanimotuotteet, Sa-
rajärvi mainitsi.

Romekievari muutoin-
kin tarjoaa oivalliset tilat ko-
koontua isommalla joukolla 
juhlimaan. Sauna Pub & Bar 
mahdollistaa jopa 60 henki-

lön joukon aloittamaan illan-
vieton mukavasti, vaikka yk-
sityistilaisuutena. Lasisaliin 
sopii samankokoinen jouk-
ko ja itse ravintolasaliin mah-
tuu noin 80 henkilöä aloittele-
maan tai päättämään hauskan 
illan tunturin juurella.

- Tulevaa laskettelukautta 
odotan innolla ja mielenkiin-
nolla. Viime vuosi jo antoi 
myönteisiä merkkejä posi-
tiivisesta kehityksestä Syöt-
teen alueella, yrittäjä Sarajär-
vi mainitsi. 

Mauno Sarajärvi ja keittiöpäällikkö Jukka Salminen.
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Etsitään kuntan nostoon
sopivia metsäalueita
Kuntan nostoon ovat sopivia puustoltaan harvahkot mäntykankaat, 
joissa hyvä puolukka-mustikkavarvikko.
Kuntta nostetaan ennen hakkuita. 
Metsänomistaja saa kuntan nostosta tuottoa 1500-5000€/ha.

Ota yhteyttä: Jouko Piirainen puh. 050 412 0498 tai
sähköposti: jouko@piiraisenviherpalvelu.fi

Kirkkoahokatu 5 A, 87250 Kajaani

Rajalta rajalle -hiihto 35. kerran 
– vetovastuu Pudasjärvelle

Rajalta rajalle –hiihto järjes-
tään tulevana vuonna 35. 
kerran. Tapahtuman ve-
tovastuu siirtyi Pudasjär-
velle. Uutena koordinaat-
torina häärii Pudasjärven 
kaupungin liikuntapalvelui-
den Ismo Miettinen.

Rajalta Rajalle –hiihto 
on 440 km pitkä opastettu 
hiihtovaellus Venäjän rajal-
ta Ruotsin rajalle, jonka reit-
ti kulkee Napapiirin tuntu-
massa. Reitti on kulkenut 
Venäjän rajalta tutuissa ja 
vaihtelevissa maastossa koh-
ti Ruotsin rajaa. Kaikki kuu-
si järjestävää kuntaa Kuusa-
mo, Taivalkoski, Pudasjärvi, 
Ranua, Keminmaa ja Tornio 
esittäytyvät hiihtäjille eri-
laisine ympäristöineen, pal-
veluineen sekä omine vah-
vuuksineen.  Hiihtopäiviä 
kertyy kaikkiaan seitsemän 
ja päivämatkat vaihtelevat 
44 - 84 km välillä ja matka 
hiihdetään perinteisellä tyy-
lillä.

Matkan varrella yövytään 

www.sahkokivela.fi

LAADUKKAAT 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

ASENNETTUNA

Monipuolista sähkö- ja 
kylmäalan huoltopalvelua

Myös vesi-ilma-lämpöpumput
hannu@sahkokivela.fi

Huollamme kaikenmerkkiset ilma-, maa- ja poistoilmapumput
Myös sähköasennukset

Iloinen RR4 ryhmä viime talvena yhteiskuvassa Ranualla 

motelleissa, kyläkouluilla ja 
hotelleissa ja paikalliset yh-
distykset vastaavat reitin 
varrella sijaitsevista huolto-
pisteistä. Ryhmien mukana 
on hiihto-opas ja bussiopas 
jotka huolehtivat ryhmäläi-
sistä koko matkan ajan. Bus-
si kulkee hiihtäjien mukana 
kuljettaen hiihtäjien tavaroi-
ta.

Hiihto on hyvin kansain-
välinen ja tapahtuman suo-
sio ympäri maailman kas-
vaa vuosi vuodelta. Hiihtäjiä 
saapuu joka vuosi Lappiin 
hiihtämään erityisesti Kes-
ki-Euroopasta, sekä Poh-
jois-Amerikasta, mutta vä-
lillä hiihtäjiä eksyy mukaan 
myös hieman eksoottisem-
mistakin paikoista.

Hiihtäjien ikä vaihtelee 
noin 20 – 75 vuoden välillä ja 
niin myös hiihtäjien liikun-
nallinen tausta ja hiihtotai-
dot sekä kokemus. Muka-
na on sekä kuntoliikunnan 
harrastajia ja vannoutunei-
ta hiihdon ystäviä, että ai-

van ensimmäisiä kertoja 
suksia kokeilevia. Hiihdos-
sa on mukana hyvin paljon 
ensikertalaisia, mutta seas-
ta löytyy myös joukko hiih-
täjiä, jotka ovat jääneet ”RR-
koukkuun”. Vuosi vuoden 
jälkeen sadat hiihtäjät saa-
puvat ihailemaan kauniita 
keväthankia ja Lapin puh-
dasta ja hiljaista luontoa, 
sekä jakamaan unohtumat-
toman hiihtoviikon yhdes-
sä muiden hiihdon ystävien 
kanssa erilaisten kulttuurien 

höystämänä.
Ilmoittautuminen on 

käynnissä parhaillaan ja 
ryhmät alkavat täyttyä. Nyt 
on hyvä aika ilmoittautua 
mukaan, mikäli mielii tiet-
tyyn ryhmään hiihtämään.

Tervetuloa haastamaan 
itsesi ja hiihtämään 

rajalta rajalle!

Ismo Miettinen
RR-koordinaattori
www.rajaltarajallehiihto.fi

Hyvinvointipalveluja kehitetään 
Hotelli Iso-Syötteellä 

Hotelli Iso-Syötteen syyskau-
den kuulumisista kertoi ho-
telliyrittäjä Juha Kuukasjär-
vi. Jatkuvan rakentamisen ja 
laajennusten jälkeen tänä ke-
sänä on vedetty vähän hen-
keä laajentamisten ja jatku-
van rakentamisen suhteen. 
Hotelliin ja mökkeihin on 
tehty kuitenkin pienempiä 
peruskorjauksia. Hotellin toi-
mintaa ovat vilkastuttaneet 
monet kesätapahtumat, jois-
sa Hotelli Iso-Syöte on ollut 
mukana. Maastopyöräily on 
noussut suureen suosioon 
Syötteellä ja pyöräilytuot-
teen kehittämistä jatketaan 
edelleen. Hotelli Iso-Syöt-
teeltä löytyy vuokralle erilai-
sia maastopyöriä esimerkiksi 

Fatbiket, normaalit maastu-
rit ja sähköavusteisia Fatbike 
pyöriä.

-Tulevana syksynä ke-
hitämme hyvinvointipal-
velujamme. Hotellin ui-
ma-allastilat saneerataan ja 
rakennetaan kuntosali. Lisäk-
si hotellissa aloittaa Personal 
Trainer, joka tulee vetämään 
ohjattuja liikuntatunteja, vesi-
jumppaa ym. sekä yksittäisil-
le lomailijoille että ryhmille. 
Hieronta ja kosmetologipal-
velut laajentuvat myös siten, 
että rakennamme toisen hoi-
totilan. Entisen Snapsibaarin 
tiloihin rakennamme uuden 
erikoisen Karhunpesä svii-
tin. Sviitti valmistuu talvelle 
2018, kertoi Kuukasjärvi. 

Erilaiset ja monipuoliset kesätapahtumat vilkastuttavat 
Hotelli Iso-Syötteen kesää. Huippukymppi viikonloppu al-
kusyksystä on perinteisesti ollut hotellin yksi vilkkaimpia 
viikonloppuja. Juha Kuukasjärvi on osallistunut monena 
vuonna juoksuun. Vaativan reitin selvitti pari vuotta sitten 
myös matkailu- ja taksiyrittäjä Mauno Sarajärvi. Hänestä on 
Rinneravintola Romekievari -haastattelu toisaalta lehdes-
sämme. 

TOIMINTATORSTAI
TUOMAS SAMMELVUO -SALILLA TORSTAISIN 14.9. ALKAEN

klo 10:00 - 11:30: Perhepeuhula (ilmainen)
klo 12:30 - 13:30: Hyvinvointipassijumppa  
 (passin ostaneille)
klo 13:30 - 14:30: Ohjattu kuntosalivuoro  
 (Puikkari, kuntosali)
klo 15:00 - 16:00: Alakoululaisten vuoro (ilmainen)
klo 16:00 - 17:00: Nuorten vuoro  
 (alle 18-vuotiaille, ilmainen)  
klo 17:00 - 18:00: Lapsi-äiti -jumppa (ilmainen) 
klo 18:00 - 19:00: Perheiden touhutunti (ilmainen)

Pudasjärven kaupungin liikuntapalvelut
www.pudasjarvi.fi/liikunta

Ranuan jääkarhun-
pennulle nimeksi 
Sisu 
Ranuan eläinpuistossa vii-
me marraskuussa synty-
neelle jääkarhunpennulle on 
viimeinkin valittu nimi. Kaik-
kinensa nimiehdotuksia on 
tullut yli 18 000 kpl. 

Jääkarhujen elinympäris-
tö ja toisaalta pennun ulko-
muoto innoittivat useita ni-
menkeksijöitä. Lumi-nimi oli 
ollut mielessä yli 335 henki-
löllä, joten jos tämä olisi ollut 
äänestys, olisi Ranuan eläin-
puistossa nyt Lumi-niminen 
jääkarhu. Toiseksi eniten eh-
dotettiin Sulo-nimeä lähes 
300 kertaa. Pyry- nimeä ehdo-
tettiin reilussa 180 kupongis-
sa ja Ice sekä Jää muunnok-
sineen toistuivat hyvin usein 
nekin.  

Pennun kotipaikka oli 
idealähteenä Ranu- (225) ja 
Rane- (180) nimien ehdotta-
jilla. Suomen 100-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi tarjolla 
oli myös nimiä Finland, Fin-
landia, Satku ja Huntti. Oli-
pa presidenttejäkin ehdotet-
tu useampia: Sauli, Mauno ja 
Urho Kaleva. 

Pennun nimeksi valikoi-
tui nimi Sisu, joka hoitajien 
mielestä kuvaa hyvin pennun 
reipasta ja periksiantamaton-
ta luonnetta. Samalla nimellä 
haluttiin myös juhlistaa Suo-
men ja Ranuan 100-vuotisjuh-

lavuotta. Sisu-nimeä ehdotet-
tiin 94 kertaa, joten luvattu 
pääpalkinto jouduttiin arpo-
maan. Annukka Moilanen 
Sodankylästä pääsee perhei-
neen viettämään viikonlopun 
eläinpuiston lomakylä Gulo 
Gulossa ja tutustumaan jää-
karhuperheen arkeen eläin-
puistossa. Muita voittajani-
men ehdottajia muistetaan 
eläinpuiston pääsylipuilla.    

Ilman lahjaa ei jäänyt 
myöskään juuri nimetty Sisu. 
Pohjolan Osuuspankki lah-
joitti pennulle leluja ja oli jär-
jestänyt tahollaan oman ar-
vonnan, jonka voittaja pääsi 
luovuttamaan Sisulle ajan-
vietteeksi jääkarhunkestäviä 
palloja. Kunniatehtävän pää-
si suorittamaan sodankyläläi-
nen Eila Kaunisvaara perhei-
neen   

Ranuan Sisu-jääkarhu 
viettänee vielä pari vuot-
ta emonsa Venuksen hoivis-
sa. Noin 2,5–vuotiaana se voi 
muuttaa uuteen, tarkasti va-
littuun kotiin johonkin toi-
seen eurooppalaiseen eläin-
tarhaan. 
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Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

-  Auton korjaukset ja huollot
-  4-pyöräsuuntaukset
-  Automaattivaihteiston 
 huoltolaite (SPIN ATF-5000)
-  Autocom-, Bosch- ja VCDS-

testerit

-  Eber- ja Webasto-testerit
-  Ilmastointihuollot
-  Vakuutusyhtiöiden 
 hyväksymä kolarikorjaamo / 

maalaamo

Tervetuloa!

TORITAPAHTUMA 
PUDASJÄRVELLÄ ma 11.9. klo 9-16 

TERVETULOA! T: Torikauppiaat 0400 262 786

Mattoja hyvä 
valikoima. 
Erikoiskoot 
tilauksesta. 

Hkm Hannu Kari.

Myynnissä mm:

Hattuja, Huiveja, 
Laukkuja, 
Käsineitä. 
Hihnala

UUNITUORE 
Meriläisen 

leipomon kuorma 
saapuu n. klo 10.

Huippumakeat 
KOTIMAISET 

omenat, Mehut, 
Kanttarellit 

yms. Vallenius.
Vaatteita koko 

perheelle. 
Myös isot koot. 
Jäälin vaate/
Torimyynti

Muurinpohja-
lettuja, kahvia, 
grillimakkaraa.

www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209

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

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI 
CAMPING
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatu 
  pineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HUONEISTOHOTELLI 
HIRSIKUNNAS
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

Teatteria Taivalkoskella

Kesän esitys sai yleisön suuntaamaan askeleensa runsas-
lukuisena Herkonmäelle. 

Taivalkosken Näyttämöyh-
distys aloittelee syksyn toi-
mintaa hyvin onnistuneen 
kesän jälkeen, jolloin esitim-
me kesäteatterissamme Her-
konmäellä Kätkäläinen ja ul-
komaan Elävä. Kesän esitys 
sai yleisön suuntaamaan as-
keleensa runsaslukuisena 
Herkonmäelle. Kiitos siitä 
kaikille katsojille. Ensi kesä-
nä 2018 tapaamme Simpaut-
tajan merkeissä. Simpautta-
ja on lupautunut tulemaan 
Herkonmäelle koko kesäk-
si 2018. Hotelli Herkkokin 
on jo varautunut yleisöryn-
täykseen!  

Keväällä 2018 toteutam-
me S-marketin alakerran te-
atteritilassa Liisa Heiska-
sen kirjoittaman ja Sini-Sisko 
Kalajoen ohjaaman huvinäy-
telmän Rovasti Reiska ja se-
kalainen seurakunta. 

Esitysajat ajoittuvat hel-
mi- huhtikuulle 2018, ensi-
illan ollessa helmikuun lop-
pupuolella.

Näytelmän tarina sijoit-
tuu kahteen naapuruksina 
olevaan perheeseen (Kokot 
ja Kentturit) sekä leskeksi 
jääneen rovasti Reino Sulo-
sen (Reiska) elämään. Sanni 
Kokko ja Elli Kentturi ovat 
näytelmän vahvoja naisia. 
Kipakkaluonteisella Sannilla 
on huolta tyttärensä perheen 
holtittomista elämäntavois-
ta, myös aviomies Sime-
on on tarkan silmälläpidon 
alaisena. Elli Kentturin mies 
Esko on aikanaan lähtenyt 
Lappiin taiteilija Anna Kuu-
sisen lumoissa, koska tuntu-
rien kupeessa muka aukeai-
si uusi elämä keltakukkaisia 
tauluja maalaamalla sekä 
riekkoja ja lohia pyydystä-
mällä. Jossain Raja-Joose-
pissa kaikki ei kuitenkaan 
mene haaveiden mukaan ja 
niinpä Anna Kuusinen lait-
taa Eskon takaisin Ellinsä 
luo, Ivalon taksilla. Lapista 
palautettu, osittain puhe- ja 
liikuntakyvytön Esko on nyt 
Ellin armoilla. ”Eihän sitä ih-
mistä heitteille”, joutuu Elli 
toteamaan, vaikka vihkialt-
tarilla aikoinaan annettu lu-
paus myötä- ja vastamäessä 

kulkemisesta on nyt muuttu-
nut rämpimiseksi.

Rovasti Reiska poikke-
aa kalastusreissuillaan usein 
seurakuntalaistensa piha-
piireissä. Muistin heikke-
nemisestä johtuen menee 
Reiskalla joskus viikonpäi-
vät sekaisin. Unohtuneet ja 
omituiset saarnat, sekä polt-
tarisekoilut seurakunnan 
leirikeskuksessa menevät 
muistisairauden myötä niin 
pitkälle, että Reiska joutuu 
eläkkeelle. Rovasti on hyvin 
pidetty seurakuntalaistensa 
keskuudessa ja hänen koh-
taloaan seurataan myötätun-
nolla.

Reiskan yksinäisyydes-
tä huolestunut Virpi on löy-
tänyt netistä ”toimittaja” 
Kirstin Reiskan seuralaisek-
si, mutta Kirsti ajautuukin 
lopulta Ekin ystäväksi. Eki 

ajaa rekkaa ympäri Euroop-
paa ja hänen äidittömäksi 
jäänyt Päivi-tytär asuu Elli-
mummonsa kanssa.

Näytelmän lopussa Anna 
Kuusinen joutuu ilokseen 
Reiskan kanssa samaan, 
Helsingin suuntaan mene-
vään muuttoautoon. Elli päi-
vittelee Reiskan kohtaloa: Ei 
Reiska tiijä, mihin joutuu. –
Minä tiijän, sanoo Esko!

Harmaissa aivosoluissa 
pyörii myös ajatus toteuttaa 
paljon toivottu ja kaivattu 
Joulunäytelmä. Jos se toteu-
tuu, niin se esitettäisiin jou-
lukuussa 2017 S-marketin 
alakerran teatteritilassa Tai-
valkosken keskustassa.

Pertti Parkkila, 
kuvat Pekka Väisänen

Kätkäläinen ja ulkomaan Elävä näyttelijät ryhmäkuvassa.
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P. 044 202 3595. Romekievarintie 1. 
info@romekievari.fi   www.romekievari.fi

Avoinna 
lauantaina 9.9 12-02

Keittiö 12-21.

Muusikko 
SAMPO SALMELA

klo 22 alkaen.

SAMPO SALMELA

KUUNTELE JA SEURAA
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi 

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Ruska- ja jahtireissuille 
parhaat eväät

K-Supermarketista!

Olemme auki syksyn 

jokaisena päivänä!

Ammattitaitoista auto- ja 
rengas palvelua

Iso-Syöte Auto ja Rengas 
Oy:n omistuspohjassa on ta-
pahtunut muutos muutama 
kuukausi sitten.

Yrityksen vetovastuus-
sa on nyt uusi osakas Mark-
ku Elehvä. Sauli Holmström 
jatkaa edelleen yrityksen joh-
dossa. Taivalkoskella entisen 
tvh:n varikkoasemalla toimi-
vassa autohuoltoliikkeessä 
työskentelee yrittäjän lisäksi 
Sakari Keskitalo. 

-Meiltä löytyvät autojen 
kaikki varaosat, nesteet ja öl-
jytkin sekä renkaat. Uutena 
palveluna on rengashotelli.

Yritys kuuluu valtakun-
nalliseen Autoasi-ketjuun, 
joka huolehtii yrittäjien am-
mattitaidosta. Se järjestää 
alan koulutusta ja huoleh-
tii siten työntekijöiden osaa-
misesta. Ketjuun kuuluvissa 
yrityksissä annetaan korjauk-
sissa ja huolloissa käytettävil-
le varaosille kolmen vuoden 
takuu.   

Iso-Syöte Auto ja Rengas 
korjaa ja huoltaa autojen li-
säksi muitakin pienkonei-
ta. Toiminta on yrittäjän mu-
kaan laaja-alaista. 

Markku Elehvä tuntee 
niin uudet kuin vanhat autot. 
Vanhin hänen korjaamansa/
huoltamansa auto on ollut 
50-luvun lopun Rolls Royce. 
Hänen mukaansa nykyajan 
autoja ei juuri pysty korjaa-
maan autotalleissa, vaan yhä 
useampi turvautuu korjaa-
mojen palveluihin. Vikojen 
etsinnässä käytetään apuna 
tietokonetta.  

- Pienissä kunnissa auto-
kanta on hieman vanhem-
paa mallia, mutta pikkuhiljaa 
kanta on nuortumassa. Meil-

tä löytyvät autojen kaikki va-
raosat, nesteet ja öljytkin sekä 
renkaat, yrittäjä mainitsi.

Iso-Syöte Auto ja Ren-
kaan korjaamon asiakkaana 
on nuoria, iäkkäämpiä, naisia 
ja miehiä jotka ovat löytäneet 
korjaamopalvelut.

Loppukesän ja alku-
syksyn ensimmäiset kyl-
mät aamut on jo koettu Tai-
valkosken seudulla. Jopa 
ensimmäiset yöpakkasetkin 
ovat ehtineet yllättää. Nyt on 
viimeistään aika varautua tu-
levaan varsinaisen syksyn pi-
meyteen ja alkavaan talveen. 
Hyvä näkyvyys turvataan 
puhtailla ikkunoilla, pakka-
senkestävällä lasinpesunes-
teellä ja pyyhkijöiden hyväl-
lä kunnolla. 

Iso-Syöte Auto ja Rengas 

Oy:ssä on auton pesupalvelu. 
Siellä kannattaa tarkistuttaa 
renkaiden kunto ja rengas-
paineet ja vaihdattaa vanhat 
ja palaneet polttimot. Vesi-
liirron mahdollisuus syksyn 
sateisilla keleillä kasvaa huo-
mattavasti, joten renkaiden 
kuntoon kannattaa kiinnittää 
huomiota. 

- Talvirengassesonki lä-
hestyy ja alkaa viimeistään 
kuukauden kuluttua. Ren-
kaat tulisi vaihtaa ajoissa 
alle. Talvirenkaita tarkasta-
essa olisi hyvä muistaa, myös 
renkaiden ikä. Jo neljä talvea 
ajetut renkaat tulisi vaihtaa, 
vaikka kulutuspintaa vie-
lä olisikin, koska kumi ko-
vettuu ajan myötä ja samal-
la pito heikkenee., Markku 
Elehvä sanoi.

Markku Elehvä Iso-Syöte Auto ja Rengas yrityksen edus-
talla. 

Lomatontti omaksi tai vuokralle

Luokkavaarasta avautuvat upeat maisemat Iso-Syötteen 
tunturiin.

Pudasjärven kaupunki myy 
ja vuokraa vapaa-ajan tont-
teja Syötteen alueelta. Kau-
pungilla on Luokkavaaran 
alueella 50 rakennuspaik-
kaa. Tonttien koko on kes-
kimäärin 1500 neliömetriä ja 
enimmäisrakennusoikeus on 
175 kerrosneliömetriä. Ton-
tille saa rakentaa enimmil-
lään kaksi huoneistoa käsit-
tävän lomarakennuksen.

Kaupungin maankäyttö-
insinööri Markku Mattinen 
kertoo, että tontit ovat hy-
vällä paikalla ja hoidetut la-
dut sekä moottorikelkkareit-
ti sijaitsevat alueen vieressä. 

- Syötteen alueen palve-
lut ovat myös lähellä, esi-
merkiksi lähimpään kaup-
paan on maanteitse matkaa 
vain noin puoli kilometriä. 
Monille tutut urheilijat, Suo-
men lentopallomaajoukku-
een päävalmentaja Tuomas 

Sammelvuo ja ammattijää-
kiekkoilija Mikael Granlund 
ovat jo varanneet tonttinsa 
Vemmeltien varresta. Tontin 
voi halutessaan varata myös 

sähköisesti. Kaupungin net-
tisivuilta löytyy asiasta lisä-
tietoja, muun muassa kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.
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Markkinatunnelmaa Elomarkkinoilla 25. kerran

Taivalkosken Yrittäjien järjes-
tämät 25. Elomarkkinat olivat 
25.-26.8. Taivalkoskella. Vuo-
den taivalkoskinen palkittiin 
nyt viidennen kerran. Palkin-
non sai Taivalkosken seura-
kunnan kirkkoherra Tuomo 
Törmänen. Valinnan tekee 
Vuoden taivalkoskelainen 
-toimikunta. 

Toimikunta perusteli va-
lintaa; Kirkkoherra Tuomo 
Törmänen on tuonut Tai-
valkoskelle tullessaan uusia 
raikkaita tuulia ja positiivis-
ta energiaa niin seurakun-
nan kuin koko taivalkoskelai-
sen yhteisön elämään. Tuomo 
on välitön ja helposti lähes-
tyttävä persoona, mikä on 
lisännyt vuoropuhelua ja 
toimintaa seurakunnan ja 
kuntalaisten välillä. Paitsi 
että hän on aktiivinen yhtei-
sömme jäsen, hän toimii ak-
tiivisesti myös seutu- ja valta-
kunnallisesti. Ja vielä hillana 
juustoleivän päällä, Tuomo 
on kotiseutuihminen. Tuomo 
Törmänen on taivalkoskelai-
nen, joka osallistuu, toimii ja 
vaikuttaa. Hän on avoin, kes-
kusteleva ja kantaaottava sil-
lanrakentaja ja ihmisyyden 
puolestapuhuja, jollaisia täs-
sä ajassa kipeästi tarvitaan.

Markkinapuheen piti 
oman paikkakunnan kansan-
edustaja Niilo Keränen. Hän 
kantoi huolta, että Taivalkos-
kella pitäisi syntyä enemmän 
lapsia, niitä tulevia markki-
na-asiakkaita. 

-Joku voisi tietysti kehitel-
lä Taivalkoskesta romantii-
kan keitaan ja houkutella tän-
ne nuoria kuhertelemaan. Itse 
keksin vain, että kunta saisi 
lapsiystävällisen maineen esi-
merkiksi pienellä syntyvästä 
lapsesta maksettavalla palk-
kiolla. 

Tässä mielikuva-asias-
sa olisi haastetta meille jo-
kaiselle. Hyvän ja edulli-
sen mielikuvan luomiseen 
ei välttämättä tarvita paljon-
kaan rahaa – joten ryhtykää-
pä kaikki keksimään, vetosi 
Keränen. 

-Kun ajan tämän kylän 
läpi, on mukavaa nähdä, että 
Taivalkoskella on pantu toi-
meksi. Uusia asuntoja on ra-
kennettu ja toivottavasti on 
tullut myös uusia taivalkos-
kelaisia. Kyläkuva on varsin 
hyvässä kunnossa. Paraikaa 
tehdään parannustöitä val-
tatie 20:lla. Siinä vaan pitäi-
si keksiä keinoja, kuinka val-
tatiellä kulkevat saataisiin 
koukkaamaan ja asioimaan 

Taivalkosken keskustan. 
Keränen mainitsi Taival-

koskella olevan hyviä työ-
paikkoja metalli- ja puu-
teollisuudessa ja myös 
palveluelinkeinoissa. On en-
siarvoisen tärkeää, että niin 
Telatekin, Pölkyn kuin esi-
merkiksi maanrakennusfir-
mojen veto jatkuu. Valtakun-
nallisen politiikan tavoite on 
saada talouden ja työn tuot-
tavuuden kasvu jatkumaan. 
Jos suomalainen tuote on kil-
pailukykyinen, se menes-
tyy ja luo vaurautta. Molem-
pien isojen työnantajien – ja 
sitä kautta taivalkoskelaisten 
työntekijöiden - etu on esi-
merkiksi se, että kuljetustuki 
jatkuu Pohjois-Suomessa.

Yrittäjillä arpajaiset 
Taivalkosken Yrittäji-
en puheenjohtaja Pek-
ka Vääräniemi oli ilahtu-
nut useasta pudasjärvisestä 
markkinamyyjästä sekä naa-
purikunnasta saapuneis-
ta markkinavieraista. Hän 
myös mainitsi tietävänsä, että 
Pudasjärveltä käy runsaasti 
työntekijöitä Taivalkoskella. 
Hän toivoikin yhteistyön li-
säämistä naapurikuntien vä-
lillä. 

Huolenaiheena Vääränie-
mellä oli kuntalaisten ikään-
tyminen ja asukkaiden kes-
ki-iän nouseminen. Lapsia ja 
nuoria perheitä tulisi saada 
paikkakunnalle lisää. Se tur-
vaisi myös yrityksien työnte-
kijät, joista jo ajoittain on ol-
lut puutetta. 

Kunnan ja yrittäjien yh-
teistyön Vääräniemi kertoi 
olevan edelleen toimivaa ja 
tuloksellista ja toivoi sen jat-
kuvan. 

Lauantaina musiikkia esit-
ti Naseva orkesteri, jonka ve-
täjä Asko Räisänen kertoi Na-
sevan viettävän toiminnan 
40-vuotisjuhlavuotta. Yh-
tye oli Taivalkosken kunnan 
kulttuuritoimen tuella toteut-
tanut 40-vuotisjuhlaäänitteen 
”Käy tanssimaan”, jota on 
ihan mukavasti soitettu myös 
radion kanavilla. 

Jokijärven kyläseura jär-
jesti puunparkkuu näytök-
sen, jossa oli mukana neljä 
parasta Parkkuun MM-kiso-
jen osallistujaa. 

Yrittäjät järjestivät arpajai-
set, joissa ajettavan ruohon-
leikkurin voitti arpa nro 966 
Pirjo Väyrynen Jurmusta, ve-
nepaketti nro 376 Pirjo Pää-
talo Taivalkoskelta ja sähkö-

avusteisen polkupyörän nro 
783 Katri Ylitalo Pintamolta. 
Myös muissa myynti- ja esit-
telypisteissä oli arpajaisia ja 
runsaasti monipuolista ohjel-
maa. Markkinoiden juonta-
misesta vastasi kumpanakin 
päivänä Ulla Fabritius. 

Esittelypisteistä 
kuultua 
Kauko Juujärvi Pudasjärven 
Sarakylästä oli myymässä it-
sevalmistamiaan puutöitä, 
joiden kauppa oli käynyt hy-
vin. Kauko kertoi pitäneen-
sä lypsykarjaa kotitilallaan 
30 vuoden ajan aina vuoteen 
2013 saakka. Nyt sitten oli ai-
kaa puutyöharrastukselle. 
Kaukolla oli paikkakunnalla 
paljon tuttuja, koska oli aja-
nut Taivalkoskella kauppa-
autoa kahdeksan vuotta -70 
luvulla. 

Helinä Koski Pudasjär-
ven Puhokselta oli myymäs-
sä feikkifarkkuja, jotka ovat 
lämpimät ja sopivat kaikil-
le. Hän kertoi kiertävänsä 
kesäaikaan ahkerasti toreil-
la ja markkinatapahtumissa. 
Nettimyyntiäkin hän kehitte-
lee. Lisäksi hänellä oli yhdes-
sä miehensä Toivo Karvosen 
kanssa purkittamiaan kala-
säilykkeitä Puhoksen kalan 
nimellä. 

Eläkeliiton Taivalkosken 
yhdistyksen teltalla paistet-
tiin muurinpohjalettuja sekä 
oli myytävänä muun muas-
sa käsityötuotteita ja arpoja. 
Yhdistyksen tuore puheen-
johtaja Pekka Käsmä ker-
toi heillä olevan säännöllistä 
kerhotoimintaa, isänpäivä-
kahvit ja joulupuuro. Lähitu-
levaisuudessa on 18.-23.9. ret-
ki Illukkaan ja osallistutaan 
joulumyyjäisiin. Tupsu -käsi-
työkerho toimii, on kuntosali-
vuoro, pelataan boccia ja tup-
pea, lauletaan karaokea, sekä 
käydään vesijumpassa. Jäse-
niä yhdistyksessä on 390. 

Taivalkosken vanhus- ja 
vammaisneuvoston esittely-
pisteessä kerrottiin heidän 
ottavan aktiivisesti kantaa 
vanhus- ja vammaisväestön 
epäkohtien parantamisek-
si pyrkimällä vaikuttamaan 
myös kunnan päätöksente-
koon. Ikäihmisten markki-
noilla käyntiä avustettiin tak-
sikyydein. Omaishoitajille ja 
hoidettaville jaettiin kahvilip-
puja markkinoille. 

Taivalkosken Eläkkeen-
saajien teltalla kävi hyörinä, 
kun vapaaehtoiset paistoivat 
vohveleita, grillimakkaroita, 
keittivät kahvia, myivät ar-
poja sekä myyjäistuotteita. 
Teltalla kerrottiin, että ker-
hoihin kokoonnutaan Mo-
nitoimitalolle kaksi kertaa 
kuukaudessa säännöllisesti. 
Pikku-Syötteellä oli elokuus-
sa Oulun piiri kesäjuhla, jon-
ne osallistui Taivalkoskelta 
40 henkeä. Syyskauden ava-
jaiset pidetään perjantaina 
15.9. Suomussalmen retkel-
le on lähdössä 50 henkeä ja 
luontoretkiä suunnitellaan. 
Isänpäivänä on isänpäiväker-
ho ja joulukuussa on myyjäi-
set sekä puurojuhla. Alakou-

Pöydän takana Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa esit-
telemässä Alisa Turpeinen, Virpi Turpeinen ja Elsa Nurmela.

Yrittäjien esittely- ja arpojen myyntipisteessä Pekka Väärä-
niemi jakamassa Suomi 100v teemalla varustettuja ilmapal-
loja. Niitä täyttämässä Virpi Tyni.

Taivalkosken eläkkeensaajilla oli markkinoilla palvelemas-
sa aktiivinen noin 20 hengen joukko, jotka vastasivat teltan 
toiminnasta kahdessa vuorossa.

Pohjois-Pohjanmaan liikunnan bussissa oltiin valmiita kes-
kustelemaan uusia liikeideoita, annettiin tietoa yrittäjyy-
destä ja apua sen kehittämiseen sekä tunnettiin huolta työ-
ikäisten hyvinvoinnista ja työkunnosta.

Markkinayleisöä kuuntelemassa Nasevan musiikkiesityksiä lauantaina. 

Vuoden taivalkoskisen pal-
kinnon otti vastaan kirkko-
herra Tuomo Törmänen.

Tuore kunnanvaltuutet-
tu, myös kunnanhallituk-
sen jäsen, Sanna Vääränie-
mi, pysähtyi juttelemaan 
toimittajan kanssa kertoen 
pyrkivänsä avoimeen kun-
tapolitiikkaan. Erityisesti 
hänellä oli mielen päällä ko-
tona asuvien vanhusten hy-
vinvointi ja omaishoitajat.

Eläkeliiton teltalla räiskäleitä paistamassa neljällä pannul-
la Annikki Saarenpää, Marjatta Riekki, Seija Parkkila ja Toi-
ni Heiskanen. Oikealla keittiövastaava Eine Pajulampi.

lun salissa pelataan bocciaa 
ja osallistutaan talviaikana 
myös kilpailuihin. Kummi-
lasta tuetaan Nepalissa. Pu-
heenjohtaja Hilkka Paalasen 
mukaan yhdistykseen kuu-
luu tällä hetkellä 217 jäsentä. 

Pohjois-Pohjanmaan lii-
kunnan bussissa kannustet-
tiin yrittäjiä ja muitakin bus-
sissa vierailevia työikäisiä 
huolehtimaan omasta hyvin-
voinnistaan. Projektikoordi-
naattori Jukka Koutaniemi 
Pohjois-Pohjanaan Ely-kes-
kuksesta ja Ilkka Kurttila P-P 
liikunnasta suorittivat ter-
veysmittauksia, jonka perus-
teella antoivat henkilökoh-
taista palautetta terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. 

Bussissa oli myös mm. 
esittelypiste Suomen metsä-
keskuksella, joka on käyn-
nistänyt uuden yrittäjille ja 
yhteisöille suunnatun asiak-
kuusohjelman. Tavoitteen on 
saada metsäala kasvuun.  

Ohjelmassa etsitään yh-
dessä yrittäjien kanssa uusia 
edellytyksiä liiketoiminnan 
kasvulle sekä yritysten ja pal-
veluiden kehittymiselle. Yh-
teisö- ja yritysasiakkuusoh-
jelmassa voidaan kartoittaa 
esimerkiksi investointisuun-
nitelmia, henkilöstön rek-
rytointitarvetta, toiminnan 
laajentamista tai vaikkapa 
miettiä, onko tarvetta kehit-
tää yhteistyöverkostoa ja sen 
toimintaa.

Bussissa oli myös Koillis-
maan terveys Oy.n ja Natur-
polis Oy:n edustajat valmiina 
palvelemaan. 

Heimo Turunen
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Alko
     •   Pudasjärvi 020 711 2843
     •   Taivalkoski 020 711 2847
     •   Tilauspalvelu/noutopiste
          Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

Apteekki
     •   Taivalkoski 040 480 8000
     •  Pudasjärvi 08 821 185
     •   Pudasjärven apteekin    
      palvelupiste, Tunturi Market 
  Iso-Syöte 044 083 8668

Asuntovaunualueet
     •  SyöteResort Caravan,
         Iso-Syöte 0400 499 215
     •   Pikku-Syöte Caravan
         Pikku-syöte 08 815 4000

Avainpalvelupisteet
     •    Avainpalvelu
          Tunturi Market Iso-Syöte
       044 083 8668
     •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
     •   Hotelli Pikku-Syöte 08 815 4000
     •   Niilo Sarajärvi 0400 398 771
     •   Metsähallitus varaustuvat
          luontokeskus 0206 39 6550.
     •   Syötekylän Kauppa
         0440 322 652
     • S-H Koristus 040 587 5051

Autokorjaamot ja varaosat
     •   Autokorjaamo Pasi Kummala
          0400 198 382
     • Autokorjaamo Kuopus Pentti
         040 564 8643
     •  Autokorjaamo TH-Motor
      040 536 6750
     •  Autohuolto P. Pylkäs
      08 841 421
     •  Autotarvike Taival-Osa Ay
       08 842 510

Autopesupalvelut
 •  Teboil Pudasjärvi 08 821 430
 •  Pudas-Kone Oy 08 822 415

Caravan alue
     •  Syöteresort Caravan
          0400 499 215

Hammashoitola
     • Pudasjärvi 040 826 6541
     • Taivalkoski 040 860 9006

Hinauspalvelut
     • Ietin rattaat 0400 389 015
     • Syötteen Maansiirto
          0400 374259
     •  Esa Särkelä Ky 
  040 5810 386

Hevospalvelut/Ratsastusta
     • Kelosyötteen Talli
      040 501 2895

Hotellit
     • Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
       08 815 4000

Hostellit, retkeilymajat
     • Syötteen Kyläyhdistys
      retkeilymaja 045 673 3418

Kahvilat
     • Central Cafe, Pikku-Syöte
    044 799 5195
     •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
       08 815 4000
     • Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
     •  Syötekylän Kauppa
         0440 322 652
     •    Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •    Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
     •    SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216

Kalastusluvat
     • Kotakahvio 
  040 765 4202
     • Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550

Kansallispuisto
     • Syötteen kansallispuisto
          040 583 1608

Kaupat
     • Syötekylän Kauppa
          0440 322 652
     • Tunturi Market Iso-Syöte
         0440 838 668

Kiinteistöhuolto
     •  Eija Parviainen 041 445 2890
     • S-H Koristus  040 587 5051
     • M. Särkelä 040 581 9930
 •   Hyvän Mielen Palvelut 
  040 726 4272

Kiipeilyseinä
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kivikoruja
     • Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
     •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441

Kokouspalvelut
     • SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216
     • Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000
     •  Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
     •    Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
     •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550

Kota-/eräruokailut
     •    Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     •    Syötteen Eräpalvelut
       050 528 6441

Kuntosali
     •   Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kynsihoitola
     • Tarjan Kynsistudio
         Syötekylän Kaupalla
         040 733 0100

Leirikoulut
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Liinavaatepalvelut
     •  Syötteen siivous- ja huoltopalvelut              
  0400 124 945
     •   S-H Koristus 040 587 5051
     •    SyöteJeesi 040 824 2867

Matkahuoltoasiamies
 • Syötekylän Kauppa
          0440 322 652
     • AarreArkku 050 386 8660

Matkamuistot
     • Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     •  Kotakahvio Kivikoruja
          040 765 4202
     • Syötteen luontokeskus
         0206 39 6550
     • Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
     • Usvalintu 045 650 3278

Majoitusvälitys
     • Syötteen keskusvaraamo
         08 823 400

Matkailuyhdistys 
     •   Syötteen Matkailuyhdistys
         Tarja Puutio 0400 602 663.

Observatorio
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Ohjelmapalvelut
     • Hotelli&Safari Iso-Syöte
      0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
      08 815 4000
     • Syötteen Eräpalvelut
   050 528 6441
     •  Syötteen Luontokeskus
          0206 39 6550
     •  Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400

Pankkiautomaatit
     • K-Supermarket Pudasjärvi
     •  Pudasjärven Osuuspankki
     • S-market Joki-Jussi Taivalkoski

Polttoaineet
     • Syötekylän Kauppa
         0440 322 652

Porotilavierailut
     • Syötteen Porotila
         0400 390 016
     • Wirkkusen Porotila 
  040 026 1253

Pudasjärven Kaupunki
     • 08 5875 5300

Posti
     • S-market Pudasjärvi
          0200 71000
     • S-market Jokijussi
         Taivalkoski 0200 71000

Rakennus ja huoltopalvelut
     •  Syötteen rakennus ja 
  huoltopalvelu
          040 581 9930
     • Kota&Miehet Oy 
  045 326 2441

Ravintolat
     • Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     • Kelosyötteen kotakahvila
          040 765 202
     •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •   SyöteResort
          Pärjänkievari 
  0400 499 216
     •  Tunturi Pub Iso-Syöte
         044 083 8668

Rinnekeskukset
     • Hiihtokeskus Iso-Syöte
          0201 476 471
     • Välinevuokraus 
  0201 476 476
     • Hiihtokoulu 
  0201 476 475
     •  Hissiliput 
  0201 476 471
     •  Hiihtokeskus Pikku-Syöte
          08 815 4000
     • Välinevuokraus 
  044 799 5195
     •  Hiihtokoulu 
  040 725 1502
     • Hissiliput 
  044 799 5195

Ryhmävaraukset
     •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     •  Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
     • Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400

Saunat
     • Arctic Spa, Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     • Hanhilammen iso savusauna
          0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte takkasauna
          08 815 4000
     •  SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 215
     •  Paulin Mökit ulkoporeallas,
   avanto karaoke,
  saunatupa ja savusauna
          0400 302 910
     •  Savusauna Hakamajat
  040 505 7096
     •  Syötteen Eräpalvelut  
  iso savusauna 
  050 528 6441

Siivouspalvelut
     •  S-H Koristus Syöte
          040 587 5051
     • SyöteJeesi 
  040 824 2867
     • Syötteen siivous- ja huoltopalvelut              
  0400 124 945
 •   Hyvän Mielen Palvelut 
  040 726 4272

Taksit
     • Syötteen Taksit 
  08 106 446
     • Iso-Syötteen taksimatkat
       0400 158 258, 0400 184 411
     •  Syötteen taksipalvelut
          0400 600 976

Terveyskeskus
     • Pudasjärven terveyskeskus
          08 587 566 00
     • Taivalkosken terveyskeskus
          040 860 9001

Tilausliikenne
     • Nevakivi Oy 08 822 052

Tonttimyynti
     • Metsähallitus/Laatumaan tontit
         0400 386 476
     •  Pudasjärven kaupunki,
          Markku Mattinen 0400 389 972
     •  Atte Särkelä 044 089 3280
     • Pauli Särkelä 0400 302910

Urheiluvälinekaupat:
       • Kesport Pudasjärvi 
  0400 198 410
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

14,95

BROILERIN 
FILEESUIKALE
hunajamarinoitu 300 g

ras
2,29pkt

3,99

KAALI-
KÄÄRYLE

2 kg

3,00

ISOPAAHTO
graham, monivilja, 

vehnä 500-525 g

pkt
1,89

POPSI
PERHENAKKI

600 g

pss
1,99

SOKERI-
MUNKKI

6 kpl/240 g

ltk

SAUNA-
PALVI

300 g

ras
2,49

2 KPL

PARTYBOX
sis. pikkunakkeja ja 

pikkulihapullia, nacho 
cheese- ja kurkku-

majoneesidipit 320 g

Miesten ja naisten
SANDAALIT 
VUORELLA

13,90

9,95
19,95
Lasten
KUMISAAPPAAT

Naisten
HANSKAT

6,30

Miesten
PIPO

Miesten ja
naisten
NEULE-
SORMIKKAAT

2,00

Kartanon
TURKISTALJA

39,50

Miesten ja
naisten
Thinsulate
HANSKAT

7,90
SPINNEREITÄ

1,99

ERÄ!
Aino
LATTIAHARJA 
+ VAIHTOVARSI

3,99
YHTEISHINTAAN

VALIKOIMA 

SYKSYN KANERVIA JA 

CALLUNOITA 
NYT MEILTÄ!

TRAMPOLIINI 
4,3 metriä
+ TURVAVERKKO
+ TIKKAAT 

SHOKKITARJOUS:
SHOKKITARJOUS:

TRAMPOLIINI 
SUORAKAIDE 
2,4x3,7 metriä
+ TURVAVERKKO
+ TIKKAAT 

199,- 199,-
JÄLJELLÄ 

VAIN 3 KPL!
JÄLJELLÄ 

VAIN 4 KPL!

YHTEISHINTAAN YHTEISHINTAAN

KAIKKI

-15%

VENEET JA
KANOOTIT

Myymälässä olevat
SIEVIN 

JALKINEET

-25%

Hidea
PERÄMOOTTORI
2,5 hp, 4-tahti

499,-

Biolan
ECO
KOMPOSTORI 230 l

399,-

Iso
AURINKO-
KENNO 250 W

199,-

MÖNKIJÄ
50 co

695,-
Hidea
PERÄMOOTTORI
4 hp, 4-tahti

699,-

Biolan
KOMPOSTI 
WC

499,-

Jeremias
VALMISPIIPPU
rosteria, sis. läpiviennit

299,-

MÖNKIJÄ
70 co

795,-
Biolan
KUIVIKE-
KÄYMÄLÄ

349,-

LEHDENKERÄÄJÄ
42”

249,-

MÖNKIJÄ
110 co

895,-

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 3 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 4 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 3 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 1 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!GROSSI

125 co

699,-

JÄLJELLÄ 
VAIN 2 KPL!

Miesten 
KUMI-

SAAPPAAT

21,90

Naisten 
KUMI--

SAAPPAAT
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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

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Koulutettu Hieroja, Hierontapalvelu T:mi Marian Salmela, 
Telkkäläntie 97, Ranua. P. 040 740 0225

Tuotemyyntinä Tempur-
tyynyt, Marja Entrich 
-kosmetiikkatuotteet

Hierontapalvelu

T:mi Marian

           Salmela

Hierontapalvelut 
kotonani Telkkäläntiellä. 

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

OHJELMA-
PALVELUITA

 Finnhits-laulatusta 
ja myös joululauluja 

firmojen, yhteisöjen ja 
yksityisten juhliin. 

make.kemppainen.mk@gmail.com 
040 773 8316
Kysy tarjousta!
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MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

MAANRAKENNUSTA

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Haato hk 100 varaaja 280 €, 
kaasulämmitin 45 €, pesukone 
50 €, Ford Escort-97 1,6i Chia 
125 €, Toyota Carina -96 2 ltdxl 
125 €. P. 040 671 3394.

Kangasp.kudottuja: 150x210 
cm punaruskeasäv räsymatto 
100 €, seinävaatteita 80-150 €,
1830-luvun mallin mukai-
nen antiikkiryijy,leivinuunin 
luukku+tuhkaluukkuja. Korpi-
sella. P. 050 336 6839.

Vähän käytetty/hyväkunt. puu-
liesi Syötteellä. Nouto, 350 €. 
p. 050 408 7911.

Juuri katsastettu, siisti Renault 
Laguna 1,9 dci vm 2005. Uusi 
turbo ja sähköisen käsijarrun 
vaijerit. Kahdet renkaat.Ajettu 
vain 272 755 km. Hyvä. P. 040 
665 0205.

Vm-62 oleva Valmet 361 D 
traktori. Toimiva ja rekisterissä 
oleva. Alla vähän ajetut takaku-
mit ja mukaan maakauha. Ollut 
viime vuodet pääasiassa vain 
halontekokonetta pyörittämäs-
sä, 2800 €, P. 040 570 4044.

Kuivia koivuklapeja, 35 cm. 
Kuljetuksesta voidaan sopia. P. 
040 935 6847.

1 kpl 4-äänikertainen ja 1 kpl 
nuorisomallin 3-äänikertainen 
haitari. Hyvässä kunnossa. P. 
044 503 0134.

Jahti Airtex metsästyskengät, 
koko 40, käyttämättömät, 40 €. 
Annetaan 3 laudan valumuottia 
n. 36 jm. P. 040 732 3475.

Ryyspoksi -siirtolaisnäytelmä 
vieraili onnistuneesti Taivalkoskella
Pudasjärveläisten näyttämö-
harrastajien toteuttama Ryys-
poksi -siirtolaisnäytelmä vie-
raili onnistuneesti 26.-27.8. 
Taivalkosken Herkonmäel-
lä. Kolmessa esityksessä kävi 
225 katsojaa. Esityksien aika-
na oli vuoden aikaan nähden 
harvinaisen kolea sää, joten 
siinäkin mielessä järjestäjät 
olivat yleisömäärään hyvin 
tyytyväisiä. Yleisöä oli kai-
kista Koillismaan kunnista; 
Pudasjärveltä ja Posiolta tuli 
esitykseen linja-autoretkikin. 

Näyttelijät kiittelivät kate-
tussa teatterissa esiintymis-
tä mukavaksi. Ei tarvinnut 
jännittää, millainen ilma on 
esiintymisten aikana. Toivot-
tiin todella, että Pudasjärvel-
lekin saataisiin Koskenhovin 
teatteriin katto. Siitä on teh-
ty kansalaisaloite, jossa on jo 

runsaasti allekirjoituksia ja li-
sää nimiä toivottiin aloittee-
seen. 

Näyttelijäporukalla on 
seuraavana haasteena val-
mistelut mahdollista Ruot-
sin matkaa varten. Jos tämä 
toteutuu, Tukholman kupee-
seen matkustetaan ensi tal-
vena. 

Taivalkoskella yhteyshen-
kilönä käytännön järjeste-
lyissä toiminut Pertti Park-
kila kertoi, että ”kaikenlaista 
tavaraa teatteriporukka tän-
ne haalasi; lavasteista ja trak-
torista lähtien, vieläpä sen 
Ryyspoksinkin  toivat kat-
sojien ihmeteltäväksi niin ja  
vielä näyttelijöitäkin oli lu-
kematon määrä. Oli nuorta ja 
vähän vanhempaakin näyt-
tämöllä touhuamassa väliin 
lurauttivat laulujakin, jot-

ka nekin saivat yleisön suo-
sionosoituksiin. Muutenkin 
yleisö sai mitä halusi, pääsi 
nauttimaan mukaansa tem-
paavasta näytelmästä. Vaik-
ka kylmä kangisti niin näyt-
telijöitä kuin yleisöäkin niin 
tunnelma lämmitti taputuk-

Pudasjärven näyttelijäharrastajat esittivät Herkonmäen ka-
tetulla näyttämöllä Alpo Puhakan kirjoittaman ja ohjaaman, 
Pudasjärvellä lähes 1000 katsojamäärään nousseen, mu-
siikkipitoisen Ryyspoksi -draamakomedian ruotsinsiirto-
laisuuden iloista ja tuskista. 

siin. Hyvä pudasjärveläiset! 
Näytelmä oli mukaansa tem-
paava, saitte yleisön viihty-
mään. Olette tervetulleita 
vastakin esiintymään Her-
konmäen katetulle näyttä-
mölle”, tuumasi Pertti Park-
kila.

WIBIT – vesihuvipuisto Puikkarissa
Wibit on saksalainen ve-
siliikunnan konsepti, jol-
la saadaan uimahalleihin, 
kylpylöihin ja muihin vesilii-
kuntamaailmoihin lapsille ja 
nuorille uusia virikkeitä lii-
kuntaan. Wibit tarjoaa jänni-
tystä, vauhtia ja hauskaa lii-
kuntaa ja lisää myös hallin 
kävijämäärää.  Erilaiset tai-
toradat ja välineet haastavat 
nuoret ja vanhemmatkin mo-
nipuoliseen liikuntaan.  Wi-
bit-konsepti on yli 15 vuotta 
vanha ja toimii tällä hetkellä 

yli 50 maassa.
Oulun Uinti tuo yhdes-

sä Pudasjärven Kaupungin 
ja Pudasjärven Urheilijoiden 
uintijaoston kanssa Wibit-ra-
dan Pudasjärven Virkistysui-
mala Puikkariin 15.-17.9. Pai-
kalla on tuolloin Wibit Aqua 
Track –rata.  Radan pituus 
on 17 metriä ja rata vie kol-
me-neljä uintirataa uimahal-
lin pääaltaasta. Wibit AquaT-
rack- rata pitää sisällään kuusi 
erilaista elementtiä, jotka har-
joittavat tasapainoa, kiipeilyä 

ja esteiden ylitystä. Rata päät-
tyy liukumäen laskuun.  Ve-
sihuvipuisto on tarkoitettu 

uimataitoisille ja sitä pääsee 
kokeilemaan euron maksulla 
pääsylipun hinnan lisäksi.

Urheilutie 4
93400 Taivalkoski

Näyttely avoinna:
ma, ke, to 
8.30-18.00

ti, pe
8.30-16.00
Tervetuloa!

Kadonnut kansa
Paavo Ahosen maalauksia 

Päätalo-keskuksessa 21.8.-29.9.2017

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myy-
mistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henki-
löille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

10

Koskenhovilla su 10.9.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Lauantaina 9.9.2017  
klo 21.00-01.30

JORE SILTALA

LAVAKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 

JYRKKÄKOSKI

LIPPU 10€   K-18 koko alue
www.jyrkka.net ILOTULITUS!

PUDASJÄRVI

TULE JYRKKÄKOSKEN NOSTALGISEEN TUNNELMAAN

Löydät meidät 
myös Facebookista!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 10.9. klo 13  Jouni Vikström
Su 17.9. klo 13  Vesa Asikainen ja 
 Aila Pyörälä
Tiistaisin sana ja rukous 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

PORINATUOKIO alkaa tiistaina 12.9.2017 
kello 14.30 palvelukeskuksessa ja 
jatkuu aina parittomalla viikolla. 

OHJATTU VESIJUMPPA alkaa ti 19.9. Puikkarissa 
kello 10.15 – 11.00 ja jatkuu parillisella viikolla.

Tervetuloa!

Lapsillamme oli leppoisa 
kalastuskesä. Isompia ve-
siä ei kaivattu, kun kalas-
tukseen riitti Aitto-ojan on-
kipaikka.

Eväät reppuun ja kalas-
tusvehkeet mukaan ja pyö-
rällä retkelle.

Kotona sitten perkaa-
minen ja herkutteluhetki 
muurikalla paistetuilla ah-
venilla. 

Kalastajien tiedot ja 
suurin henkilökoh-
tainen saalis:
Juuso Hirvasniemi, 14v, 
ahven 249g, Aitto-oja Ait-
tojärvellä, ongella.
Jenni Hirvasniemi, 12v, ah-
ven 480g, Aitto-oja Aitto-
järvellä, ongella.
Kaarlo Hirvasniemi, 10v, 
ahven 125g, Aitto-oja Ait-
tojärvellä, ongella.
Otto Hirvasniemi, 8v, ah-
ven 35g, Aitto-oja Aittojär-
vellä, ongella.
Kalastustarinat oikeaksi to-
distaa vanhemmat Ulla-
Maija ja Raimo Hirvasnie-
mi.

Leppoisa 
kalastuskesä

Alisa Liehu 500 g ahven. 
Pappa lähetti kuvan.

Oliver Liehun kala. Pappa 
lähetti kuvan.

Lucas Liehu 350 g Vaini-
onkarista. Pappa lähetti 
kuvan.

Petra-Liina Liehu 6 v. 150 
g Vainionkarista. Pappa 
lähetti kuvan.

Lähde viettämään avecin kanssa 
rentouttavaa viikonloppua

LEVILLE PIKKUJOULUN MERKEISSÄ 
17.-19.11.2017.

HOX! Pam Pudasjärven 
os. 208 jäsen! HOX!

Tervetuloa kaikki jäsenet pikkujoulureissulle!
Johtokunta

Lähtö pe 17.11.17 klo 15.00 S-Marketin vierestä.
Omavastuu 120 €/hlö, sisältäen majoituksen (2 vrk).
Levi Hotel Spassa, aamiaiset, kylpylän käytön, 
lauantaina pikkujoulupuffetin sekä linja-autokyydin.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 9.10. mennessä 
Paulalle p. 040 586 0572 tekstiviestillä jäsennumeron 
kera. (Reissu totetutuu mikäli on 40 lähtijää).

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri kokoon-
tui sunnuntaina 3.9.Oulussa. 
Piiri jatkaa Perussuomalais-
ten jo aiemmin hyväksymien 
puolueohjelmien mukaises-
ti työtä Suomen ja suoma-
laisten hyväksi. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Ahti 
Moilanen Utajärveltä. Halli-
tukseen tuli Tapio Lämsän 
varajäseneksi Pudasjärveltä 
Juho Kellolampi.

Työtä 
suomalaisten 
hyväksi

Investointituki (POLURA) - koulutukset
Parasta poroa-koulutushanke järjestää Poro- ja luontais-
elinkeinojen rakennetukilakiin liittyviä koulutuksia:
Pudasjärvi 12.9. klo 10-14, Pohjantähti, Teollisuustie 1
Kuusamo 14.9. klo 10-14. Sokos Hotel, Kirkkotie 23
Koulutus on ilmainen ja avoin kaikille poromiehille, eikä 
niihin tarvitse ilmoittautua. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa osallistumaan! 
Lisätiedot: projektipäällikkö Maaren Angeli 
(maaren.angeli@paliskunnat.fi tai 040 7689 231) 

Outilalla taidenäyttely 
kirjastossa – kaikki työt 
esillä ensimmäistä kertaa
Pudasjärveläinen taiteen har-
rastaja Martti Outilalla on 
”Leikimme, huudamme – 
mitä muutamme” -näytte-
ly syyskuun ajan kirjastolla. 
Näyttely sisältää maalauksia, 
sekatekniikkatöitä ja paperi-
massasta muotoiltuja pienois-
patsaita. Esillä on kaikkiaan 
35 työtä, joista viisi työtä on 
lasten osastolla. Kaikki ovat 
näytteillä ensimmäistä kertaa. 
Suurin osa töistä on tehty ku-
luvan vuoden puolella. Tai-
denäyttelyn pystytyksessä oli 
apuna vaimo Seija Outila. 

Taiteilija kertoo, että näyt-
telyn maalausten ja muiden 
töiden aiheet ovat kummun-
neet omasta sisimmästä ja elä-
män asenteesta. 

Outila kertoo harrasta-
neensa maalausta kansakou-
lusta saakka. Harrastaminen 
on ollut pitkän elämän var-

rella joskus aktiivisempaa, vä-
lillä taas on hiljaisempaa. -80 
luvulla Outila kertoi maalan-
neensa maisematauluja, joi-
ta meni hyvin kaupaksikin. 
Siihen aikaan oli myös useita 
näyttelyjä – lähes vuosittain. 
Tämän vuosituhannen alku-
puolella on ollut pari näytte-
lyä, nekin Pudasjärven kirjas-
tossa. 

Maalaus- ja muuta taide-
harrastusta Outila tekee koto-
naan Kurenalla. Hän nimittää 
taideharrastukselle pyhitettyä 
huonettaan työpajaksi. 

Työelämänsä Outila ker-
too kuluneen sekalaisissa töis-
sä eri puolilla Suomea. 

-Talvet etelässä, kesät 
yleensä kotiseudulla. Asuin-
paikkoina ovat Pudasjärvellä 
olleet Kollajan Naisjärven ran-
nalla, Taipaleenharjussa ja ny-
kyisin Kurenalla. 

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 11.9.
klo 10.00–16.00

Siikaistutuksen vuoksi 
Jongun osakaskunta 

KIELTÄÄ MUIKKUVERKKO-
KALASTUKSEN  PUDASJÄRVEN 

JONGUNJÄRVESSÄ
Karvoseniemi-Isosaari-Pirkonsaari-

Korpijokisuu linjan länsirannan puoleisella 
osalla ajalla pe 8.9. - to 30.11.2017.

HOITOKUNTA

Pudasjärven Livon paliskunnan
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
to 21.9.2017 klo 18.00 Livon koululla.

Käsiteltävät asiat:
PH asetuksen 3 pykälän määräämät asiat ja valitaan 

toimihenkilöt seuraavalle 3-vuotiskaudelle.
Ym. esille tulevat asiat.

Hallitus

RAJU KESÄKENKÄ ALE

Kimmon Kenkä Kankaanpää

MAANANTAINA 11.9 JA TIISTAINA 12.9. 
PUDASJÄRVEN TORILLA 9-17

Kaikki RIEKER-kengät ja sandaalit -20%.
ARCOPEDICO-, Pomar -, Sievi... ym. kenkiä.

ORTOKENKIÄ ja erikoistossuja  ongelmajaloille. 
KUOMA lenkkareita, myös talvimallit. 

NOKIAN KUMISAAPPAITA (myös lämminvuorisia).
Jokasään Nilkkureita saapunut!

AAMUTOSSUJA runsas valikoima.
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AIKATAULUT 
voimassa 14.8.2017-1.6.2018
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

SYYSUUTTA!

TARJOUS LASTEN 
NOKIAN VUORELLINEN 

KUMISAAPAS 

19,95
Norm. hinta 39,50

MIESTEN PUUVILLA 
POOLOPUSERO 

9,90

KOOT: 36-41

99,90

KOOT: 40-46

79,90

KOOT: 36-41. RUSKEA

55,00

KOOT: 36-46
VEDENPITÄVÄT

69,50

KOOT: 36-41
VEDENPITÄVÄT

78,00

59,90
ALKAEN

LASTEN 
VEDENPITÄVÄ 
LENKKARI
KOOT: 24-35

TARJOUS 
ERÄ NAISTEN JA 

MIESTEN 
FARKKUJA 

POISTOHINTAAN!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

ERILAISIA KUKKASIPULEITA,
tulppaani, krookus, narsissi ja 

ukkolaukka
VARSI FISKARS 
SOLID 1014913

+ LEHTIHARAVAN 
LAPA FISKARS L 

1014915

TELESKOOPPIVARSI 
+ RÄYSTÄSPUHDIS-

TIN FISKARS 
QUIKFIT 1001524

KURAMATTOPALA YORK 
100x150 cm

antrasiitti ja vaaleanharmaa 

WC-ISTUIN 
CELLO 
ZELIA 

ei kantta

1695

495
/pss

5490

1990

19900

ILMALÄMPÖ-
PUMPPU 

PANASONIC 
CZ9SKE CS-CU

89000

ALLASKAAPPI JA 
POSLIINIALLAS CU-

ADRO 
VALKOINEN

17900

Asennus 
myydään 
erikseen.
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