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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 1.12.2017

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

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

Puh.  020 752 8260

KYNTTELIKKÖ 
KONSTSMIDE 7-OSAINEN 

VALKOINEN 2310-210

Tarjoukset voimassa 8.12. asti.

Juhlallista 
itsenäisyyspäivää 6.12.!

795

Perinteinen valkoinen kynttelikkö kestä-
vällä ja kauniilla muovirungolla. Liitosjohto 
1,7 m välikatkaisijalla. Kynttelikön korkeus 
28 cm ja leveys 38 cm. Polttimot: 34 V, 3 
W, E10-kanta (1042-030).

• Materiaali: pelti,     
  parafiini
• Koko: 15,5x7,5 cm
• Paloaika: n. 8-10 h 

FINNMARI SUOMEN 
LIPPU 15,5x7,5 cm 

ULKOTULI

195

Koillismaan Energiapalvelu Oy

-  Tilakohtaiset metsäsuunnitelmat,  
metsäarviot ja lausunnot mm.  
perunkirjoitusta, sukupolvenvaihdosta  
tai metsäkauppaa varten 

-  puuston hakkuu- ja hoitosuunnitelmat,  
puukaupat valtakirjalla myyjän lukuun

- metsätilojen alustavat lohkomiset tai halkomiset
- Muokkaukset ja kylvö
-  taimikonhoito ja ennakkoraivaukset
-  kunnostusojitussuunnitelmat ja toteutukset
-  KEMERAHAKEMUKSET
-  luontoarvojen kartoitukset, luontoselvitykset  

mm. maa-ainesten ottoa varten
-  metsätilojen, tonttien ja määräalan kauppa ja 

välitys. Kauppakirjojen laadinta,  
kaupanvahvistajan palvelut

-  tuhkalannoitussuunnitelmat ja toteutus,  
opastus ja neuvonta. 

Kova kysyntä 
järeistä leimikoista ja 
hakkuutähteestä

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

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!

Pudasjärven kirkossa 
pe 8.12.2017 klo 19.00

Esiintyjinä Angelika Klas (sopraano)
ja Jouni Somero (piano)

OP Pudasjärven 
joulukonsertti

Ei ohjelmamaksua. Linja-autokuljetus Osuuspankin 
pihalta kello 18.15 ja paluu heti konsertin jälkeen.

”Kuului laulu enkelten”

Tervetuloa!

Kela-kyydit 
0100 86 500

***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

HYVÄT ASIAKKAAMME!
Valikoimamme  täydentyy 

lähiaikoina hyvien yhteistyö-
kumppaneidemme

Tapolan, Korpelan, Wurstin sekä 
Polarican ja Viskaalin 
parhailla tuotteilla.

Poro on parasta. Pakasteesta laaja valikoima Lapin poroa.

TEHTAANERÄ!

Riistasäilyke 
saksanhirvi-hirvi-sika 400 g 

17901790
6 prk

7,46€/kg

Poron sisäfile 

44904490
kg

Vanhanajan 
sika-nautasäilyke 400 g

21502150
6 prk

Savupekoni-
säilyke 400g 

15001500
6 prk

6,25€/kg

8,96€/kg

TEHTAANERÄ!

Hyvää Adventin ja Joulun aikaa toivottaa

KYNTTILÄTALO
Tervetuloa 
pajamyymälään
Kuusamontie  2046, 
puh 040 549 2063
keskustasta 20 km Kuusamoon päin   
AVOINNA  JOULUKUUSSA
ma – pe 10 – 17
la 10 – 13 ja su 12 – 16
SULJETTU Itsenäisyyspäivänä  ja  
la 9.12. olemme Pudasjärven  
Joulumyyjäisissä

Rauhoitumme Joulun viettoon  la 23.12.

Pirjo Riihiaho ja 
Ullamaria 
Stenius

Ikuisesti 
sinun

kirjan 
julkistaminen
to 7.12. klo 17 
Pudasjärven 
kirjastossa
Tervetuloa!

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 13.12. ja ke 20.12.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Ma 4.12. liike auki klo 9-16 ja ti 5.12. klo 9-14!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 11.12. klo 17 ja 

ma 8.1.2018 klo 17.
Tervetuloa!

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 
ma 4.12. alkaen klo 9.30  

P. 044 013 1493

-LIITE
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 3.12. kello 10, 
Valtteri Laitila, Timo Liikanen, Keijo Piirainen, Marko 
Väyrynen, Tiina Inkeroinen, varhaisnuorten leiriläiset. 
Messu on katsottavissa suorana videolähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.

Kirkkomusiikkiviikon ohjelmaa

Virsikirjan lisävihko maraton seurakuntakodissa 
pe 1.12. kello 18, tervetuloa yhdessä laulaen tu-
tustumaan virsikirjan lisävihkoon. Virret lauletaan 
numerojärjestyksessä. Mukaan voi tulla itselle so-
pivana ajankohtana ja olla läsnä niin kauan kuin 
haluaa. Laulamisen lomassa voi nauttia kahvia, 
teetä tai mehua. 

Pudasjärven kirkkokuoron ja Oulun tuomio-
kirkkokuoron konsertti kirkossa su 3.12. kello 
14.

Suomalainen messu seurakuntakodissa ti 5.12. 
kello 18, väliajalla nautitaan juhlakahvit.

Sanajumalanpalvelus kirkossa itsenäisyyspäivänä 
6.12. kello 10, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.  Juma-
lanpalveluksen jälkeen kunniakäynti ja seppeleenlas-
ku sankarihaudoilla. Taksikyyditys kirkkoon lähtee 
seurakuntakuntakodilta kello 9.30. Itsenäisyysjuhla 
Hirsikampuksella. 

Sanajumalanpalvelus Sarakylän kappelissa itsenäi-
syyspäivänä 6.12. kello 10, Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen, kappelikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihaudalle. Itsenäisyyspäivän 
juhlakahvit.

Runo- ja musiikkiesitys ”Sodan ja rauhan isän-
maa”, Pirkko Polvi, lausunta ja Keijo Piirainen, mu-
siikki ma 4.12. kello 18 seurakuntakodissa. Ohjelma 
5 €.

Kuorot: kirkkokuoro to 7.12. kello 18

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 13.12. kel-
lo 10-13. 

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 7.12. kello 
12.

Omaishoitajat ma 4.12. kello 13 ruokailu Meritassa.

Kaiken kansan sauvakävely  ti 5.12. kello 17.15, 
kävelylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttori-
lassa, lopuksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä 
myös ilman sauvoja.

Perhekerho: seurakuntakodin iltaperhekerho ma 
4.12.  kello 17-19.  

Perheiden jouluinen askarteluilta seurakuntako-
dissa ma 11.12. kello 16-19.

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodissa  ma 4.12. 
kello 13 – 15 ja pe 8.12. kello 9.30 – 12.00. Ilmoittau-
tumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 tai 040 586 
1217. 

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahvios-
sa maanantaina 11.12.2017 kello 16.30. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävänä 29.11.–11.12.2017 
kirkkoherranvirastossa, Varsitie 12, viraston auki-
oloaikoina. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on ylei-
sesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 14.12.2017–
13.1.2018 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 27. 
päivänä marraskuuta 2017, Arvo Niskasaari, kirkko-
valtuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat pe 1.12. 
kello 18.30  Livolla Soile ja Pekka Törmäsellä (Urpo 
Illikainen). Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kum-
malalla pe 1.12. kello 19 ja lauluseurat Maija Kum-
malalla su 3.12. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 
3.12. kello 16 (Risto Laurila, Ali Viinikka).

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 

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 69,00 € 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Pieni valo pimeässä
Elämme vuoden pimeintä aikaa. Vaikka 
maassa on jo onneksi vähän lunta vähen-
tämässä synkkyyttä, on loppu syksyn pi-
meys ja vesisateet edelleen mielessä.

Ympärillä on koko ajan vain pimeäm-
pää. Syksyn ja talven pimeys pääsee joka 
vuosi vähän yllättämään. Edellisvuodesta 
olen ehtinyt jo unohtaa, että silloinkin sa-
toi ja oli pimeää. Tuntui ihan samalta. Sil-
loinkin tuntui, että asioiden hoitamisen 
tarvitsee enemmän puhtia kuin aiemmin 
syksyllä. Pimeys hidastaa. En vaan saa ai-
kaiseksi. Valoisaan aikaan, kun virtaa riit-
tää, on helppo mennä liian kauan, liian suu-
rilla kierroksilla. 

Nyt pimeään aikaan tajuan, että tar-
vitsen myös lepoa ja arjen vauhdin hiljen-
tämistä. Aikaa itselle ja rauhoittumiselle. 
Pelkästään, että nukkuu riittävästi ei riitä 
kiireistä ja töistä palautumiseen. Tarvitsen 
myös suunnittelematonta, laiskaa aikaa 
kotona. Aikaa jolloin ei tarvitse miettiä te-

kemättömiä kotitöitä.
Samaan aikaan erilaiset joulun valmis-

teluun liittyvät tehtävät tulee mieleen. Pi-
täisi ehtiä kaikenlaista. Joulukortit, lahjat, 
kodin siivous ja joulukuntoon laittaminen. 
Sitten pitäisi jaksaa olla aktiivinen ja osal-
listua myös kodin ulkopuolella. 

Oikeasti ei pidä. Voisin jättää tekemät-
tä ja maailma jatkuisi silti ihan samanlaise-
na. Mutta haluan. En pysty jättämään teke-
mättä. Ristiriita syntyy sisäisen ja ulkoisen 
tarpeen välillä. Sisäinen pyytää hiljentä-
mään samalla kun ulkoinen meno kiihtyy. 

Adventti on odotuksen aikaa. Sitä kut-
sutaan myös pieneksi paastoksi. Jotta jou-
lun todellinen sanoma ei unohtuisi, paasto 
kutsuu meitä hiljentämään ja hellittämään 
tahtia. Luopumaan turhasta stressistä ja 
tutkimaan omia ajatuksiamme. Olemaan 
armollisia myös itsellemme jouluun val-
mistautuessa.

Tarvitsemme lepoa ja arjen vauhdin 

hiljentämistä. Pimeään vuodenaikaan me-
netykset ja takaiskut tuntuvat muser-
tavilta. Selviytymiseen ja eteenpäin pää-
semiseen ei tahdo oikein löytyä tietä. 1. 
adventtina sytytettävä ensimmäinen kynt-
tilä muistuttaa meitä toivosta. Kynttilän 
antama pieni valo on lupaus suuremmasta. 
Suuresta valosta, Kristuksesta. 

Tiedät miltä aamulla tuntuu, kun pime-
ään sytyttää valon. Uniset, pimeään tot-
tuneet silmät eivät tahdo millään sietää 
lampusta tulevaa valoa. Samalla tavalla sil-
mämme eivät kestä kerralla Kristuksen 
kirkasta valoa. Adventin aikana saamme 
totuttaa silmämme pikkuhiljaa suureen 
valoon.

Siunattua adventin aikaa.

Tiina Inkeroinen

Kirjoittamista koko elämän ajan
Haisuvaarassa asuva Aili 
Ojala vietti marraskuussa 
85-vuotismerkkipäivää per-
hepiirissä. Hän on aina ollut 
kiinnostunut kirjoittamisesta 
ja kirjoittanut muun muassa 
kolme omakustanne kirjaa. 
Ensimmäinen kirja oli -90-lu-
vulla julkaistu Elämää Ro-
jolan Selkosissa. 2000 luvun 
alkupuolella ilmestyi Ui-
ton mies ja Kullero -romaa-
ni ja vuonna 2013 Valkeis-
järvi vaarojen välissä, joka 
on muistelmateos Haisuvaa-
ra-Valkeisojan alueella syn-
tyneistä asutustiloista, siel-
lä olleista taloista ja niiden 
asukkaista. Naapurit tukivat 
ja auttoivat toisiaan ja siten 
päästiin eteenpäin päivä ker-
rallaan pahojenkin karikoi-
den ja sota-aikojen yli. 

-Olen ollut pienestä tytös-
tä asti kiinnostunut vanhois-
ta asioista, niiden muistele-
misesta ja kirjoittamisesta. 
Pula-aikoina kirjoittaminen 
ei kuitenkaan ollut itsestään 
selvä asia, koska ei ollut lii-
koja kyniä. Kirjoittaminen 
oli ennen vanhaan muuten-
kin turhaa hommaa, johon ei 
kallisarvoista kynää saanut 
käyttää. Meidänkin perhees-
sä oli vain yksi kynä ja sen 
käyttämisestä äitini oli erit-
täin tarkka. Jos joskus salaa 
käytin sitä, niin kovat moit-
teet siitä sain. Senpä vuoksi 
lukemattomat muistelot jäi-

vät kirjoittamatta tai ne hä-
visivät aikojen saatossa, har-
mittelee Ojala.

-Esimerkiksi Valkeisjär-
vi -kirjan työstäminen kes-
ti kolme vuotta, koska kir-
jan perustekstit oli kirjoitettu 
kynällä käsin ja lisäksi yllät-
tävän paljon aikaa meni lu-
kuisten pienten yksityiskoh-
tien selvittämisessä. Eipä 
ollut kaukana, että koko kir-
jaa ei olisi koskaan julkistet-
tukaan. Yhdessä vaihees-
sa meinasin polttaa kaikki 
kirjoittamani tekstit. Syynä 

moiseen ajatukseen oli het-
kellinen vihastuminen, kun 
käsi kipeytyi niin pahas-
ti, että kirjoittaminen ei tah-
tonut enää onnistua. Tämän 
vuoksi jouduinkin harmilli-
sesti jättämään lukuisia ar-
tikkeleita kirjasta pois.

Harrastekirjailija Aili ker-
toi ottaneensa painoksia sii-
nä määrin varovasti, että 
kaikki ovat jo loppuneet. 
Koska kirjoilla tuntui olevan 
vielä kysyntää muun muassa 
lahjakirjoiksi, otti Aili tämän 
vuoden alkupuolella Val-

Harrastekirjailija Aili Ojala kotonaan Haisuvaarassa 85-vuotisonnittelukukkien ja -kort-
tien kera.

keisjärvi -kirjasta uuden pai-
noksen ja kirjaa on nyt hänel-
lä myynnissä ja lisäksi kirjaa 
on saatavilla TopiTorilla. 

Elämää Rojolan selkosissa 
kirjasta on myös tulossa uusi 
painos ja joutuu kirjapainos-
ta ennen joulua.

Aili asuu edelleen omas-
sa kodissaan Haisuvaarassa 
tyttärensä Eilan avun turvin 
ja jatkaa edelleen kirjoitta-
misharrastustaan. Kirjoituk-
sia on tulossa muun muassa 
Pudasjärvi-lehdessä julkais-
tavana. HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
TYÖKESKUKSEN 

JOULUMYYJÄISET
Tiistaina 5.12.2017 klo 10:00-14:30

Kauralantie 3, 93100 Pudasjärvi

• Vain käteismaksu!

Kahviossa 
myynnissä torttukahvit!

• Myynnissä koriste-esineitä, 
Tekstiileitä, Kortteja yms.

•  Arvontaa

KOKO KANSAN TANSSIT 
ITSENÄISYYDEN 

KUNNIAKSI
Lauantaina 2.12. kello 18.00-22.30  

Tuomas Sammelvuo -salissa

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Suomi 100 -juh-
latansseihin! Pukeudu juhla-asuusi ripauksella 

sinistä ja valkoista, ja tule nauttimaan mukavasta 
illasta.

Tanssivieraat vastaanottaa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen puolisoineen. Tanssien monipuoli-

sesta musiikista vastaa Aki Mäki ja 10band.

Tansseihin on vapaa pääsy. 

Tapahtuman järjestää Pudasjärven kaupunki 
yhteistyössä Iijoen Tanssijat/Pudasjärven Nuo-

risoseuran, Pudasjärven Urheilijoiden ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa.

www.pudasjarvi.fi

Pudasjärven Vuoden yrittäjä 2017 
Tommi Niskanen 
Pudasjärven Vuoden Yrittä-
jä 2017 on Tommi Niskanen, 
kauppiasyrittäjä K-super-
market Pudasjärvi. Mukana 
omistajana ja yrittäjänä on 
myös vaimo Hannele Nis-
kanen, joka hoitaa kirjanpi-
don ja perheen neljää lasta. 
Pudasjärvellä Niskaset ovat 
olleet kauppiaina kesäkuus-
ta 2013. 

Tommilla on takanaan 
reilut 15 vuoden ura kaup-
piasyrittäjänä. Hän aloit-
ti yrittäjänä 23-vuotiaana 
vuonna 2002 Pulkkilassa K-
lähikauppa Nelostorissa, 
josta remontin jälkeen tuli K-
market Pulkkila. Sen jälkeen 
yrittäjyys jatkui K-market 
Kisatori Kajaanissa, Kajaa-
nin kaupan ohella, pääsiäi-
senä 2006 Tommi oli raken-
tamassa ja avaamassa Oulun 
K-supermarket Välivaini-
ota. Sitä seurasi kivijalasta 
asti uuden K-supermarket 
Suomussalmen rakentami-
nen vuonna 2008, josta sitten 
Niskanen siirtyi kauppiaaksi 
vuonna 2013 Pudasjärvelle. 

Yrittäminen on houkutel-
lut Tommia nuoresta pitäen, 
eikä se ole hirvittänyt mis-
sään vaiheessa. Hän kertoo 
olevansa erittäin tyytyväi-
nen, että on lähtenyt kaup-

piasuralle yrittäjäksi, riskejä 
yrittäjänä pitää ottaa, se on 
toki riski, mutta aina myös 
mahdollisuus.

Niskanen liittyi heti yri-
tyskaupan myötä Pudasjär-
ven Yrittäjien jäseneksi ja on 
toiminut viime vuodet yh-
distyksen varapuheenjohta-
jana ja vuoden 2018 alusta 
yhdistyksen puheenjohtaja-
na. Ensi vuonna Niskasel-
la on myös Pohjois-Pohjan-
maan yrittäjien hallituksen 
jäsenyys. Niskanen kiittelee 
Pudasjärven positiivista il-
mapiiriä, sillä yrittäjäyhdis-
tys ja paikalliset yrittäjät tu-
livat heti paikkakunnalle 
muutettua esittäytymään ja 
yhteyttä on pidetty senkin 
jälkeen.

Pienillä paikkakunnilla 
on haasteensa, ja yksin on 
vaikea menestyä. Yrittäjyy-
tensä historiassa Niskanen 
kertoo tehneensä töitä yh-
teishengen eteen, sillä se an-
taa elinvoimaa paikkakun-
nalle. Hän odottaa ja toivoo 
yrittäjiltä samaan hiileen pu-
haltamista ja toinen toistensa 
palvelujen käyttämistä. 

Pudasjärven K-super-
marketissa on alkanut mit-
tava uudistusremontti, jos-

Tommi Niskanen palkittiin Pudasjärven Vuoden yrittäjänä 
2017. Palkitsijana oli Pudasjärven Yrittäjät ja Pudasjärven 
kaupunki.

sa koko kauppa käytännössä 
rakennetaan lähes uusiksi. 
Remontti valmistuu näillä 
näkymin ensi talven hiihto-
lomaviikoille. Suurin inves-
tointi on uusimman teknii-
kan kylmälaitteet, myös 
lämpimässä myytävien tuot-
teiden kalusteet uusitaan. 
Kuusamontien varteen on 
valmiina perustus joulu-
kuun alussa pystytettävään 

noin 30 metrin korkuiseen 
mainospyloniin. Perinteisten 
kassojen lisäksi tulee myös 
automaattikassoja. Myymä-
län valaistus myös uusitaan 
leditekniikkaan.

K-supermarket Pudasjär-
vi työllistää 30-40 henkeä se-
sonkien mukaan. Myynnissä 
on 14 500 eri tuotetta, joista 
runsaasti myös lähialueilla 
valmistettuja tuotteita.  HT

Kiertoliittymä suositeltavin 
ratkaisu Kuusamontielle
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 28.11. hyväksy-
en Metsähallituksen kanssa 
sopimuksen Pintamon va-
laistusta ladusta entisen so-
pimuksen päätyttyä. Pin-
tamovaarassa sijaitsevan 
ladun pituus on kolme kilo-
metriä. Ladun lähtöpiste on 
Pintamon leirikeskus.

Sopimus on voimas-
sa vuoden 2026 loppuun ja 
vuokra on 100 euroa vuo-
dessa. Samalla hyväksyttiin 
Metsähallituksen kanssa 
sopimus Syötteen laduis-
ta. Sopimuksen kohteena 
olevat ladut sijaitsevat Iso-
Syötteen ympäristössä, Rii-
hikummussa, Pytkynhar-
jussa ja Pikku-Syötteellä. 
Latujen kokonaispituus on 
30 kilometriä. Sopimus on 
voimassa vuoden 2026 lop-
puun. Vuokra on 1 030 eu-
roa vuodessa.

Kaava-asioita 
Kaupunginhallitus hyväk-
syi osaltaan selvitysrapor-
tin mukaiset työryhmän 

suositukset Kurenalalle ja 
Rimminkankaalle. Selvi-
tyksen mukaan Oulu-Kuu-
samo tien kiertoliittymä on 
suositeltava ratkaisu. Va-
linnan taustalla on liiken-
teen, maankäytön, palve-
lujen, elinvoimaisuuden ja 
taajamakuvan kehittymi-
sen paremmat mahdolli-
suudet. Kaupunginhallitus 
esittää myös valtuustolle, 
että se hyväksyy Tolpan-
vaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan kaavanlaa-
tijan vastineessaan esittä-
min vähäisin muutoksin. 
Muistutuksissa vastustet-
tiin Tolpanvaara kaavoit-
tamista tuulivoima-alueek-
si. Perusteluina mainitaan 
kiinteistöjen arvojen ro-
mahtaminen, haitat asuk-
kaiden ja matkailijoiden 
viihtyvyydelle ja tervey-
delle sekä haitat matkailul-
le, porotaloudelle, metsäs-
tykselle ja metsän eläimille. 
Vaihtoehtoina esitettiin eni-
ten haitalliseksi koettujen 
voimaloiden poistamista 

kaavasta, voimaloiden kor-
keuden alentamista sekä 
niiden tehon rajaamista. Li-
säksi esitettiin kaavaan li-
sättäväksi enemmän raken-
tamisen ohjausta ja laadun 
varmistamista. Tehdyt sel-
vitykset koettiin osin van-
hentuneiksi ja puutteellisik-
si. Muistutusten johdosta ei 
ole esitetty muutoksia kaa-
vaehdotusmateriaalin.

Asunto-ohjelmaa 
valmistellaan
Kaupunginhallitus päät-
ti käynnistää Pudasjärven 
kaupungin asunto-ohjel-
man valmistelun tilatyö-
ryhmän toimesta ja kutsua 
asunto-ohjelman valmiste-
luun mukaan Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n toimi-
tusjohtaja Jouko Väänäsen 
sekä hallituksen puheen-
johtaja Paavo Tihisen.

Talousarvio  
valtuustolle
Kaupunginhallitus esit-

tää, että valtuusto hyväk-
syy talousarvio- ja suun-
nitelma-asetelman sekä 
talousarvion 2018 ja talous-
suunnitelman 2019-2020. 
Kaupunginhallitus oikeut-
taa laskentatoimen teke-
mään talousarvioon 2018 ja 
taloussuunnitelmaan 2019-
2020 pieniä teknisiä muu-
toksia, mikäli niitä ennen 
valtuuston käsittelyä havai-
taan. Pudasjärven kaupun-
gin talousarviossa vuodelle 
2018 kokonaistoimintaku-
lut ovat yhteensä 72 940 486 
euroa, jossa on kasvua ku-
luvan vuoden talousarvi-
oon 3,4 prosenttia. Koko-
naistoimintatuotot ovat 
yhteensä 69 145 384 euroa, 
jossa on laskua kuluvan 
vuoden talousarvioon -0,8 
prosenttia. Kulujen muu-
tokset johtuvat pääosin in-
vestointisumman kasvusta.

Joululahjat, Askartelu-
tarvikkeet, Pelit, Lelut,

Tuliaiset, Matkamuistot...
...ja Paljon Muuta!

S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17, la 10-14

 JOKAISELLE JOTAKIN! 15010 kpl/
JOULUKORTIT

Uudet kimalle
Joulukortit 

10 kpl vain 3,90€
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Kaupungin nuorisotoimen ja kulttuuritoimen

LINJA-AUTOKULJETUS 
ITSENÄISYYSJUHLAAN 
VANHUKSILLE
Aikataulu ke 6.12.2017
klo 10.45 lähtö vanhusten palvelukeskuksen pi-
hasta (myös Kaupunginkartanosta osallistuvat)
klo 11.00 lähtö seurakuntatalon pihasta  
(myös Vanhustentaloyhdistyksen rivitaloista 
osallistuvat)
klo 11.15 lähtö apteekin edestä
klo 11.30 Hirsikampus – Suomi 100 juhlakahvit
klo 12.30 Itsenäisyysjuhla

klo 14.15 lähtö Hirsikampukselta – apteekki, seu-
rakuntatalo, vanhusten palvelukeskus

Ilmoittautumiset kuljetukseen
Ma 4.12. klo 16 mennessä: 
Tarja Väisänen, p. 040 5262765 tai  
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi.  

Mikäli vanhuksella on haasteita liikkumisessa tai 
muistissa, hän tarvitsee henkilökohtaisen avus-
tajan omasta takaa.  Kuljetuksen ja juhlan aikana 
vanhuksia avustavat tarvittaessa nuorisotoimen 
henkilöstö, vapaaehtoiset aikuiset sekä nuoret ja 
lapset.  Vastuuhenkilö Tarja Väisänen on ryhmän 
mukana koko tapahtuman ajan.

www.pudasjarvi.fi

JOULU-
MYYJÄISET

Rauhanyhdistyksellä 
la 2.12. klo 11

- Lapinmuorin keittoa
- Joululeivonnaisia
- Porkkana- ja Lanttulaatikoita
- Arvontaa 
- Narutusta
- Lapsille omaa ohjelmaa
- Kaikkien kävijöiden kesken 
 arvotaan Suomi 100- tuotekori

TERVETULOA!
Pudasjärven Rauhanyhdistys

Juhontie 6

Julkaisen omakustanne 
mietelmävihkosen

”Elämäni mietelmät”
perjantaina 8.12. klo 14 

Pudasjärven kirjastossa.

Anna-Riikka Huhta

Tarjolla on kahvia, 
mehua ja pipareita! 

Tervetuloa!

Keräsellä vieraita eduskunnassa
Taivalkoskelaisen kansan-
edustaja Niilo Keräsen vie-
raana Eduskunnassa oli kes-
kiviikkona 22.11. Postipuun 
koulun oppilaat Espoosta. 
Yksi luokan oppilaista on 
Niilon kummityttö ja Liisa-
siskon lapsi, Kaisu. Muka-
na oli koulun henkilökuntaa 
ja myös oppilaiden vanhem-
pia. 

Vierailua oli koululla odo-
tettu ja eduskuntatalon his-
toriaan oli perehdytty perus-
teellisesti; ohjatun kierroksen 
opas meni lähes sanattomak-
si, kun oppilaat tiesivät en-
tisistä presidenteistä lähtien 
vastaukset moniin kiperiin 
kysymyksiin. Koulussa oli 
ennalta harjoiteltu äänestä-
mistä ja keskusteltu demo-
kratian merkityksestä.  

Taloon tullessa reippaat 
oppilaat kättelivät ja esitteli-
vät itsensä. Jännittävän tur-
vatarkastuksen jälkeen he 
saivat vierailija-kortin rin-
taan ja kierros alkoi Niilon 
kertoillessa kansanedustajan 

työstä.
Opastettu kierros kes-

ti reilu tunnin ja sen jälkeen 
vielä käytiin vapaata keskus-
telua; erityisesti paternoster-
hissit (”herrahissi” – muo-
dostuu avointen osastojen 
ketjusta, joka kulkee pysäh-
tymättä silmukkana talon si-
sällä ensimmäisen ja viiden-

nen kerroksen välillä), jäi 
monen mieleen. Pohdintaa 
käytiin siitä, että uskaltaisiko 
siihen hypätä kyytiin. His-
si on kuulemma turvallinen, 
vaikka vähän pelottavalta 
näyttääkin! 

-Oppilaat olivat esimer-
killisesti kiinnostuneita koko 
vierailun ajan ja oli erittäin 

mukava nähdä, kuinka in-
noissaan he kaikesta näke-
mästään olivat, totesi vierai-
lun isäntä Niilo Keränen. 

Niilo lausuu tervetulleek-
si eri tahojen vierailuja myös 
omalta kansanedustaja-alu-
eeltaan!

Mari Kälkäjä

Nuorten työpaja järjes-
tää tammi-, helmi- ja maa-
liskuussa 2018 Starttipaja 
–toimintamallin idealla kai-
kenikäisille Vanhasta uutta 
–työpajatoimintaa Unelma-
tehtaalla. Työpajan ohjaaja-
na toimii moniosaajana tun-
nettu työvalmentaja Irmeli 
Hämäläinen. Työpaja ko-
koontuu kolmen kuukauden 
ajan kerran viikossa neljä 
tuntia, joten Vanhasta uut-
ta –työpajaan voi osallistua 
esimerkiksi osana kuntout-
tavaa työtoimintaa. Toimin-

Vanhasta uutta –työpaja
nallisia sisältöjä ovat mm. 
kotoa löytyvien vanhojen lu-
sikoiden, haarukoiden, laka-
noiden, verhojen ja huone-
kalujen tuunaaminen uuteen 
elämään eri menetelmin. 

Työpajassa pääset halu-
tessasi kokeilemaan ensim-
mäistä kertaa Pudasjärvellä 
vehnäjauhobatiikki –mene-
telmää, jonka avulla Karhu-
pajan nuoret ovat taiteilleet 
kuvan uuteen Pudasjärvi-
korttiin. Kortin voi mainiosti 
lähettää vaikkapa joulukort-
tina sukulaisille ja ystäville. 

Kortteja on myynnissä eu-
ron kappalehintaan Karhu-
pajalla sekä 5.12. Nuorten 
työpajan myyntipäivässä K-
Supermarketilla. 

Vanhasta uutta –työpa-
jalle voit ottaa mukaasi esi-
merkiksi vanhan hopeisen 
kummilusikkasi, tehdä sii-
tä itsellesi uniikin sormuk-
sen ja näin saada sille uuden 
elämän aitiopaikalla. Mikäli 
kiinnostuit, selvitä mahdolli-
suutesi osallistua toimintaan 
Te-toimistosta tai kuntoutta-
van työtoiminnan ohjaajalta 

Arja Lamminkankaalta.

Auri Haataja 
nuorisopalvelujen 
koordinaattori

Sata lasissa liikuntatapahtuma
Suomen itsenäisyyspäivä-
nä 6.12 juhlimme kaikki 100 
– vuotiasta Suomea. Sen kun-
niaksi kaupungin liikunta-
palvelut järjestävät yhteistyö-
kumppaneiden kanssa Sata 
Lasissa -liikuntatapahtuman, 
joka pidetään tiistaina 5.12 
Uimahalli Puikkarin ja Tuo-
mas Sammelvuo – salin tilois-
sa. Tapahtuma kestää kello 
14.–18. Tuona aikana pääsee 
kokeilemaan eri liikunta-ak-
tiviteetteja sekä uimaan ja 
kuntosalille maksutta. 

Liikuntatapahtumassa on 
tarjolla kello 14 alkaen ae-
robicia, voimistelua, putki-
rullausta, kehon liikkuvuus-

Puikkarin kuntosalille pääsee myös ilmaiseksi 5.12. kel-
lo 14-18.

Sata Lasissa –tapahtuman aikana Puikkariin pääsee ui-
maan ilmaiseksi kello 14-18.

harjoittelua, Peak Pilatestä, 
sauvakävelyä, Bocciaa ja kel-
lo 16.15 alkaen vesijumppaa 
monitoimialtaassa. Sauvakä-
velyyn osallistuville suosit-
tellaan ottamaan omat sauvat 
mukaan. Liikunta-aktiviteetit 
kestävät kerrallaan 30 minuut-
tia ja noudattavat liikenneva-
loista tuttuja värejä. Vihreä 
tarkoittaa leppoisampaa me-
noa, keltainen rasittavuudel-
taan hieman raskaampaa ja 
punainen sitten haipakkaa. Ei 
huolta, suurin osa päivän ak-
tiviteeteista ovat väriltään vih-
reitä, joten mukavan leppoi-
saa menoa on tiedossa.

Jaamme jokaiselle tapah-

tumaan osallistuvalle henki-
lökohtaiset liikuntapassit, ja 
tavoitteenamme on, että jo-
kainen keräisi tapahtuman ai-
kana 100 minuuttia liikuntaa. 
Passin palauttaneiden kesken 
arvomme hienoja liikunnal-
lisia palkintoja. Palkintoina 
ovat mm. Polarin Loop 2-ran-
neke, kuntosali- ja uimalippu-
ja, hierontalahjakortteja sekä 
muita liikunta-aiheisia palkin-
toja. 

Tule poimimaan kirsikat 
kakun päältä tai osallistu kaik-
kiin aktiviteetteihin päivän ai-

kana. Tapahtuma on kaikille 
osallistujille ilmainen ja toivo-
tamme kaikki lämpimästi ter-
vetulleiksi mukaan!

Liikuntatapahtuman aika-
taulu; Peak Pilates 14, Voimis-
telu 14, 15, 16 ja 16.30, Boccia 
14 , aerobic 14.30, 16, 16.30, 17, 
sauvakävely 14.30 ,15.30, put-
kirullailu 14.45, kehon liik-
kuvuusharjoittelu 15.30, ve-
sijumppa monitoimialtaassa 
16.15, 17. 

Marjo Kokko
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LELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

JOULUUN SAAKKA

AVOINNA MYÖS 

SUNNUNTAISIN 

KLO 12-16

LOPPUVIIKKO PE-SU 1. - 3.12.

599
kg

219 595
kpl

499
pkt

100
ras/pss

100139

2 filettä/talous

995
kg

300

099

699
kg

219

ras

995
kg

1090
kg

195

099

249

595

499

099
kg

399
pkt

pss 500

pkt

100
plo

prk

pkt

pkt

899

pkt

199
pss

795
kg 995

kg

159
kg

kg

2 pkt

199
pkt kg pkt

pkt

2 pkt/talous

1690

4200

2890

995

kpl

890

2495

Alkaen

4990

2590

129
kg

099
pss

2 pkt/talous

695
kg

2 kala/talous

2 kpl

Snellman 
Maatiaispossun

UUNIFILEE
n. 1.4 kg/kpl

maistettu

Mummon 
aidot ohuet

TIKKUPERUNAT
750 g

Riitan Herkku
METRIPIZZAT

750 g

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

Tuore 
norjan
LOHIFILEE

Taffel Panda 
maissinacks
SUKLAALEVY
135 g

PE-TI 1.-5.12.

Valmis
POPCORN
200 g

Ohuet
SYDÄNPIPARIT 
350 g

Maustajan
LUUMU-
MARMELADI 
290 g

Myllyn Paras
TORTTU-
TAIKINA 1 kg

Ida Red
OMENA

MAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

RAUTAOSASTOLTA

Black&Decker
18 V AKKU-
PORAKONE-
SARJA
sis. 80-os. tarvikesarja

9990

Atria perhetilan
BROILERIN 
SISÄFILE
480-600 g natur 
tai maustettu

Olvi
LIMSAT 
0,95 l
sis. pantin 0,20

Valio
VIOLA

TUOREJUUSTOT
175-200 g

HK
SININEN
LENKKI 500 g 
-juhla

Korpela
JOULUKINKKU-

VIIPALE 500 g

BANAANIT

Voimassa 5.12.2017 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

" 499
kpl

2 kpl/kuponki

Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
kokoainen pakaste
500 g

PERJANTAI 1.12. LAUANTAI 2.12.

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Porsaan
KYLJYK-
SET

Atria BROILERIN
KOIPI-
REISI
3 kpl/ras
marinoitu

Viking 
OTSALAMPPU
ladattava 800 lm

3790

Kuva 
viitteellinen

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Snellman TOSIMUREA
KINKUT, NAUDAN-
PAISTI tai KALKKUNA 
130-200 g

LUUMUKIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g, Espanja tai
RUUSUKAALI

400 g, Hollanti

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

1995

4995

45,-

Mustang
KAMINA

199,-

Tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990
Prego
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

ÖLJY-
TÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

SIVUVERHO
verhokujalla
eri värejä

Naisten
JUHLAPUSERO + 
HUIVI musta/kulta

Miesten
KAULUSPAITA

SOLMIOITA 
erilaisia

Alkaen

Alkaen

Top Model
VÄRITYS- JA 
SUUNNITTELUKIRJOJA

Top Model
KOODILLINEN & 
SOIVA PÄIVÄKIRJA 
tai KORURASIA

I-loom ALOITUSPAKKAUS
i-loom punontalaite, i-loom Premium 
iOS App, 6 lankakerää suojakotelos-
sa, 5 i-kaavaa, 3 kpl i-loom lukkoa ja 2 
kpl i-loom deluxe lukkoa, 18 numeroi-
tua kerälevyä

Ses ensimmäinen
SORMIVÄRISETTI 

Ses
SORMI-
VÄRIT 4 x 
150 ml

Ses
LEIMASIN-
SETTI 

Ses KIPSIVALU 
MAALAUSSETTI 
GLITTERPERHOSET

Alkaen

1150

1650

1390

sis-. 4 sormiväriä, 
suojaessun sekä pii-
rustuspaperia (2 
m rulla), ikäsuosi-
tus +1

Vaasan MONIVIL-
JA-, MAALAIS- tai 
KAURAVIIPALEET
500-520 g

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

Panda
SUOMI JUHLA-
KONVEHTI 
250 g

MAALAISLIHAHYYTELÖSuomalainen
JÄÄSA-
LAATTI-
PUSSI
100 g

MAANANTAI-TIISTAI 4.-5.12.
HK viljaporsaan
SISÄFILE
n. 650 g/
kpl
marinoitu

Tuore norjan
LOHI 
kokonainen, 
1-2 kg, raj. erä
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Myynnissä Lapinlehmän
hapanjurttia (jogurtti) ja 
VASIKAN TUORELIHAA

la 2.12. kirjakaupan parkkipaikalla 
klo 10-12. 

Lisätietoja 045 324 9675/Mirka Pääkkö, LammaLove 

Kirkon energiakorjaukseen haetaan 
avustusta Kirkkohallitukselta
Kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 27.11. 

Pudasjärven kirkkoon 
on suunnitelmissa raken-
taa maalämmitykseen pe-
rustuva vesikiertoinen läm-
mitysjärjestelmä. Lisäksi 
lämmitysjärjestelmän muu-
toksen yhteydessä kirkos-
sa tehdään hirsirakenteiden 
tiivistyskorjauksia käyttö-
mukavuuden parantami-
seksi. Hankkeen kokonais-
kustannusarvio on 420 000 
euroa sisältäen esiselvityk-
set, suunnittelunohjauk-
sen, varsinaisen suunnitte-
lun, maalämpöjärjestelmän, 
tiivistyskorjaukset, raken-
nuttamisen ja valvonnan. 
Kirkkoneuvosto päätti anoa 
Kirkkohallitukselta raken-
nusavustusta valtion rahoi-
tuksen piiristä kirkon ener-
giakorjauksiin.

Etiopian nimikkolähetit 
Ari ja Pirkko Tuppurainen 
(Kansanlähetys) sekä Ke-
nian nimikkolähetit Mart-
ti ja Sinikka Arkkila (SLEY) 
ovat palanneet kotimaahan. 
He eivät lähde enää uusille 

kausille, joten molempien 
tilalle lähetysjärjestöt esittä-
vät solmittavaksi uusia so-
pimuksia kyseisiin maihin.

Suomen Evankelislu-
terilainen Kansanlähetys 
esittää Pudasjärven seu-
rakunnalle uudeksi ni-
mikkolähetiksi Etiopiaan 
lastenlääkäri Maria Karja-
laista. SLEY esittää uudek-
si nimikkokohteeksi Kenian 
Matongon teologista semi-
naaria, jossa koulutetaan 
pappeja ja diakoneja. Kirk-
koneuvosto tekee uudet ni-
mikkosopimukset lähetys-
työn johtokunnan esityksen 
mukaisesti.  

Jumalanpalveluksissa 
sekä muissa seurakunnalli-
sissa tilaisuuksissa voidaan 
kerätä kolehti kirkon ja seu-
rakunnan toiminnan sekä 
niiden tehtävää vastaavien 
tarkoitusten tukemiseksi. 
Seurakunnassa tulee laatia 
suunnitelma vuoden aika-
na koottavista kolehdeis-
ta. Suunnitelma voidaan 
laatia koko vuodeksi tai 
työkausittain. Kirkkoneu-

vosto hyväksyi seurakun-
nan määrättävissä olevat 
kolehtikohteet ajalle 1.1-
30.6.2018.

Hautapaikkojen  
luovutushinnat 
Kirkkolain mukaan hau-
tasijan luovuttamisesta ja 
hautaamiseen liittyvistä 
palveluista tulee periä mak-
sut, joiden määräämisessä 
otetaan huomioon seura-
kunnalle palvelun tuotta-
misesta aiheutuvat kustan-
nukset. Hautaustoimilain 
mukaan maksujen perus-
teiden tulee olla samat kai-
kille, joilla on oikeus tul-
la haudatuksi seurakunnan 
hautausmaalle.

Kirkkoneuvosto ehdot-
taa kirkkovaltuuston hy-
väksyttäväksi vuoden 2018 
hautapaikkamaksut seu-
raavasti: Arkkuhaudan hal-
linta-aika 30 vuotta, mistä 
paikkakuntalainen maksaa 
100 euroa ja ulkopaikka-
kuntalainen 350 euroa. 

Hallinta-aikaa voidaan 
jatkaa enintään 25 vuot-

ta kerrallaan. Paikkakun-
talainen maksaa neljä eu-
roa/vuosi/hautapaikka ja 
ulkopaikkakuntalainen 14 
euroa. Aiemmin lunastet-
tuun hautaan haudattaes-
sa haudan hallinta-aikaa on 
oltava jäljellä vähintään 25 
vuotta. Puuttuvat vuodet 
on jatkolunastettava. Yh-
dellä hautapaikalla tarkoi-
tetaan enintään kahta pääl-
lekkäistä hautasijaa. Oikeus 
hautaan luovutetaan vain 
kuolemantapauksen yhte-
ydessä. Samalla hautaoike-
us voidaan luovuttaa myös 
vainajan omaisille. Hauta-
paikkoja luovutetaan enin-
tään kaksi. Sotaveteraa-
neille ja heidän puolisoille 
sekä sotaleskille hautapaik-
ka on ilmainen. Jos henkilö 
on muuttanut Pudasjärvel-
tä ja kuolee vuoden sisäl-
lä muuttamishetkestä, hau-
tapaikkamaksu määräytyy 
paikkakuntalaisen mukaan. 
Kirkkoneuvosto hyväksyi 
myös muut hautauspalve-
luihin liittyvät maksut ensi 
vuodelle. RR
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Tunturit ovat pullollaan nähtävää ja  hauskaa tekemistä!
Rinteet auki molemmissa keskuksissa.

Löydä oma tapahtumasi kaikista
viikonlopun tapahtumista: syote.	

Tervetuloa Syötteen
talvikauden avajaisiin

8.-10.12.2017

Pikku-Syöte
Joulujamit

huipulla
+ sisäseinä-

kiipeily

Tunturi Pub
Iso-Syöte

Tunturi Pubin
Suomi 100-
vuotisjuhla

Pärjän-
kievari
Route 22

Talvikauden 
startti

Iso-Syöte
Runsaasti

tapahtumia 
SnowParkissa ja 

Lumimaassa.

Syötteen 
luontokeskus

Kauneimmat 
joululaulut

Tapahtumat ja uutiset löydät myös: facebook.com/syoteo�cial
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Hiihtokeskus Iso-Syötteen kausi 
avattiin lumisessa säässä
Hiihtokeskus Iso-Syöte ava-
si ensimmäiset rinteensä 
kaudelle 2017-2018 lauantai-
na 25.11. Innokkaita oli his-
siporteilla jonossa jo hyvis-
sä ajoin ennen kymmentä. 
Avauspäivänä laskemaan 
pääsi rinteissä 2 ja 9. Suurin 
osa viikonlopun asiakkais-
ta oli avauspäiville tuttuun 
tyyliin kausikorttiasiakkai-
ta, joukossa oli kuitenkin 
myös päiväkävijöitä. Olo-
suhteet olivat mainiot, rin-
teiden kunto oli hyvä, eikä 
pakkasesta tarvinnut huo-
lehtia. Lähes keväisen oloi-
nen lumi ilahdutti lasketteli-
joita ja lautailijoita.

Tällä viikolla Iso-Syöt-

Myös lumilautailun voi 
aloittaa jo varhaisella iäl-
lä! Kuvassa viikonloppuna 
kauden aloittaneet Eddie 

ja Ellen.

teellä on jatkettu rinteiden 
lumetusta säätilojen salli-
missa puitteissa. Lisää rintei-
tä päästään avaamaan vauh-
dilla, kunhan pakkasjaksot 
yltävät tarpeeksi pitkiksi.  

Syötteellä juhlitaan alu-
een talvikauden avajaisia ja 
Suomi100 itsenäisyyspäivää 
lauantaina 9.12. Luvassa pal-
jon ohjelmaa koko perheelle! 
Ohjelma osoitteessa www.
syote.fi

 VUOKRAAMO
Puh. 045 200 0212 ● vuokraamo@rautioky.fi

Romekievarintie 4, Iso-Syöte, Pudasjärvi

Meiltä löytyy kokoustilat sekä tilaussaunat, 
saunat ja suihkut myös päiväkävijöille sesongin aikaan.

PALVELEVA JA ASIANTUNTEVA 

VUOKRAAMO 
SAFARITALOLLA SYÖTTEELLÄ:

LÄSKIPYÖRÄT MOOTTORIKELKAT LUMIKENGÄT RATTIKELKAT

Rent

Rautio

www.rantamokki.fi            rantamokki@rantamokki.fi           LKV Rantamökki Oy 0400 184 884

Harkitsetko myyn�ä? Välityspalkkiomme vuoden loppuun as� 3,7 %
sis ALV 24 %. Vuoden 2018 alusta alkaen 3,97 % sis. ALV 24 %.

LKV

OY

Vapaa-ajan kohteet ja metsäpalstat

Veera Petäsnoro LKV
040 543 8274

Raimo Petäsnoro LKV
040 557 8487

Tero Mar�nen 
Myyn�neuvo�elija
040 502 6923

Rauhaisaa joulua ja iloista uutta vuotta 2018!
Ton�eja Syö�eellä

Upeita loma-asumisen rakennuspaikkoja 
Syö�eellä! Vain 5 kilometriä 
monipuolisiin Syö�een palveluihin ja 
harrastusmahdollisuuksiin.  Talvisaikaan 
SkiBus pysähtyy muutaman sadan metrin 
päässä.

Salmentakasen ranta-asemakaava-alueen ton�t sijaitsevat Syö�een
luonnonkauniissa maisemassa, Naamankajärven läheisyydessä Salmiperällä.
Vapaita lomarakennuspaikkoja on määräaloina sekä yksi kiinteistö. 
Tonteilla ei ole vaa�muksia rakennusten yhtenäiselle ulkoasulle, eikä aikaan
sido�ua rakennuspakkoa. Vesijohto, viemäri, sähkö ja 100 Mb
laajakaistavalokuitu valmiina rakennuspaikoilla.
Venepaikka löytyy yhteiskäy�öön 
tarkoitetulla rannalla. 

Koot 1 095-4 854 m2.
Hinnat 19 900-50 000 m2.

AUTOJEN HUOLLOT,
KORJAUKSET JA 
VARAOSAT

LIIKE PALVELEE
ma-pe klo 8-17

HA-renkaat ja 
rengastyöt

 AUTOJEN PESUT JA VAHAUKSET

2

Syötteellä tiedossa vilkas talvikausi

Syötteen syksy on sujunut mainios-
ti ja talvikautta kohti ollaan innolla 
suuntaamassa, ja on jo suunnattukin.

Go Expo Winter messuilla mar-
raskuussa Syöte avasi kautensa ja 
toi messuhalliin upean 12 x 25 met-
rin laskettelumäen aidosta lumesta. 
Syötteen osasto tehtiin toimijoiden 
yhteistyöllä ja paikalla oltiin aluee-
na yhdessä isolla porukalla. Kontion 
mukanaolo yhteistyökumppaninam-
me toi messuosastolle myös uutta 
leimaa ja tärkeää huomiota myös Pu-
dasjärvelle hirsipääkaupunkina.  Pu-
dasjärven kaupunki oli tukemassa 
messutyötä ja kaupungin kehitysjoh-
taja kävi paikan päällä testaamassa 
mäen pulkalla. 

Nyt Syötteen tunturialue on jo 
upean lumenvalkoisena avaamassa 
talvikautta. Ensimmäiset laskettelu-
rinteet ja hiihtoladut ovat jo käytös-
sä. Talvikauden avajaisviikonloppua 
vietetään 8.-10.12. runsaan ja moni-

puolisen ohjelman merkeissä. Joulun 
ja uuden vuoden aikaan Syötteellä 
on myös luvassa aktiivista ohjelmaa.

Tällä viikolla Visit Finlandin kaut-
ta oli kiinalainen matkanjärjestäjä-
porukka tutustumassa Syötteeseen 
talviurheilun merkeissä. Heidän 
kanssaan käytiin husky- ja mootto-
rikelkkasafarilla sekä testaamassa 
laskettelua ja lautailua Iso-Syötteel-
lä. Kurkattiin myös Luontokeskuk-
sen ympäristöä, lumikenkäiltiin Pik-
ku-Syötteellä ja tutustuttiin poroihin 
Wirkkusen porotilalla. Vierailupäi-
vät olivat tosi mukavia ja kiinalai-
set olivat innolla kaikessa mukana ja 
palaute oli todella hyvää. Ei voi olla 
kuin ylpeä Syötteen upeista puitteis-
ta ja mahtavista toimijoista. 

Syöte on saanut tunnustusta maa-
ilmalla muutenkin. Hiihtokeskus 
Iso-Syöte palkittiin pari viikkoa sit-
ten Itävallan Kitzbühelissä Suomen 
parhaaksi hiihtokeskukseksi ja Ho-

telli Iso-Syöte jo viidettä kertaa pe-
räkkäin Suomen parhaaksi Ski Bou-
tique Hotelliksi. 

Tälle kaudelle uutta on mm. 
Iso-Syötteen uusittu hissilippujär-
jestelmä ja Pikku-Syötteen asun-
tovaunualuetta on laajennettu, Pär-
jänkievarissa on otettu ohjelmaan 
raclette-illat, Romekivari on avannut 
saunapubin ja Tunturimarket ja -pub 
on läpikäynyt muutoksia ja remont-
tia myös. Poro-Panuman mukaan tu-
leminen uutena Syötteen Matkailu-
yhdistyksen ja yhteismarkkinoinnin 
jäseneksi on myös mukava uutinen. 

Näillä eväillä on loistava lähteä 
tulevaan kauteen! 

Nykyisten kansainvälisten ja koti-
maisten matkailijoiden varausten pe-
rusteella voi jo nyt sanoa, että Syöt-
teellä on edessä vilkas talvikausi. 

Tarja Puutio
Syötteen Matkailuyhdistys 
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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

PALVELUPISTE

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

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Autamme ymmärtämään 
liiketoimintasi numeroina.
Sinulle jää aikaa keskittyä 
omaan ydinosaamiseesi!

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

Riihipolku 1, 97900 Posio
toimisto@komerco.fi | www.komerco.fi

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Autamme 
ymmärtämään
liiketoimintasi 
numeroina.

Sinulle jää aikaa 
keskittyä
omaan 

ydinosaamiseesi!Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

93400 Taivalkoski
Riihipolku 1, 97900 Posio
toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

FYSIOTERAPIAPALVELUT 

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  nikama- ja nivelkäsittelyt
-  lymfaterapia 

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

JARI JUNNA 
PÄIVI JUNNA

Joululahjakortit 

myynnissä 

ke 20.12. asti.

Syötteen matkailukeskuksen 
ja Pudasjärven alueen yhtei-
nen osasto saavutti GoExpo 
Winter -messuilla huippu-
suosion ihka aidosta lumes-
ta valmistetulla talvimäel-
lään sekä hirsirakentamisen 
osaamisellaan. Marraskuun 
ensimmäisenä viikonloppu-
na Messukeskuksessa järjes-
tetyssä tapahtumassa vierai-
li 25 000 kävijää.

Pudasjärven ja Syötteen 
alueiden toimijoiden kans-
sa yhteistyöllä rakennetulla 
osastolla kävi kova melske 
läpi viikonlopun. Pudasjär-
veläinen hirsitalovalmistaja 
Kontiotuote keräsi runsaas-

Syöte ja Pudasjärvi GoExpo Winter 
-messujen vetonaulana

Pudasjärven ja Syötteen alueiden toimijoiden kanssa yh-
teistyöllä rakennetulla osastolla kävi kova melske läpi vii-
konlopun.

ti huomiota kävijöiden kes-
kuudessa ja messutyötä tu-
kemassa ollut Pudasjärven 
kaupunki kasvatti hirsipää-
kaupungin tunnettavuutta. 

Isoin yksittäinen nähtä-
vyys lienee ollut Syötteen 
matkailukeskuksen messu-
osastolle rakentama aitoa 
lunta sisältävä 12x25 metrin 
mäki. 

– Oli mahtava huomata, 
kuinka ihmiset iästä tai tai-
doista riippumatta villiintyi-
vät lumesta ja mäenlaskus-
ta. Myös messuilla vieraillut 
Pudasjärven kehitysjohta-
ja Jorma Pietiläinen kävi tes-
taamassa mäen, kertoo Syöt-

Isoin yksittäinen messujen nähtävyys lienee ollut Syöt-
teen matkailukeskuksen messuosastolle rakentama aitoa 
lunta sisältävä mäki. 

teen Matkailuyhdistyksen 
projektipäällikkö Tarja Puu-
tio.  

Syöte-tunturiksi nime-
tystä mäestä tultiin alas niin 
suksilla, lumilaudalla kuin 
pulkallakin. Osastolla jär-
jestettiin messujen aikana 
muun muassa rinnerieho-
ja sekä Syötteen alakoulu-
leiriläisten lumilautaesitys. 
Myös hiihtokoulunopettajat 
olivat suuressa roolissa.

– Mäessä nähtiin ensiker-
talaisena niin lapsia kuin ai-
kuisiakin. Lapsilla oli mah-
dollisuus päästä Syötteen 
hiihtokoulunopettajien 
huippuoppiin. Upeaa, että 
niin moni lähti kokeilemaan 
laskettelun ja lautailun salo-
ja. Siitä on hyvä jatkaa hie-
man suurempiin mäkiin, 
toteaa Hiihtokeskus Iso-
Syötteen markkinointikoor-

dinaattori Veinalotta Veste-
rinen. 

Syötteen ja Pudasjärven 
alueella valmistaudutaan jo 
kiivaasti vastaanottamaan 
suurta joukkoa lomailijoita 
ympäri Suomea. Latukart-
tojen ja rinnetietojen lisäksi 
matkailijoiden huomio voi 
jatkossa kiinnittyä myös ra-
kentamiseen. Pudasjärven 
tunnettavuus hirsipääkau-
punkina ja hirsirakentami-
sen moniosaajana sai jälleen 
uutta pontta. 

– Oli mukava tavata mes-
suilla ihmisiä, joille Syöte 
on alueena tuttu jo 30 vuo-
den takaa lapsuudesta, mut-
ta kiinnostus tunturialuetta 
kohtaan on noussut uudel-
leen viime vuosien aikana, 
Puutio mainitsee.  

Miller&Lean tiedotus 
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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

Myös kalliomurskeet.

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

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

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

Syötteen Taksi 
palvelee 24H

Puh. 08 106 446
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(0,82 € / min + ppm) 

Pikku-Syötteen Tsemppileiriltä 
kokemuksia ja kohtaamisia
Lumituisku vihmoi kasvoil-
le sumuisilla rinteillä, jopa 
pienen myrskyn merkkejä 
oli ilmassa. Arktinen tunnel-
ma ympäröi tunturialueen, 
jossa nuorisoryhmä patikoi 
Pikku-Syötteen huipulle.

11–15 -vuotiaat nuo-
ret olivat tulleet edellise-
nä iltana nuoriso- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syötteen 
Tsemppileirille. He majoit-
tuivat kaksi päivää hotellis-
sa, ja saivat mahdollisuuden 
yhdessä tekemiseen, uusiin 
kokemuksiin ja luonnossa 
liikkumiseen.

– Maastot olivat lumiset, 
mutta pääsimme hyvin kä-
velemään. Patikoimaan läh-
tiessä leiriläiset olivat hie-
man vastahakoisia, mutta 
retkellä kukaan ei valittanut. 
Kaikki vaikuttivat tykkää-
vän, kertoo Pikku-Syötteen 
nuorisotyön koordinaattori 
Kaisu Tuohiluoto.

Matkan varrella tehtiin 
kompassiharjoituksia, ja 
huipulla nuoret saivat kom-
passin avulla osoittaa oman 
kotinsa tai synnyinmaansa 
suuntaan. Ryhmässä jutel-
tiin kokemuksista maastossa 
yöpymisestä. 

Tsemppileiri järjestettiin 
tänä talvena ensimmäistä 
kertaa. Vuolle Setlementti ry 
lahjoitti nuorille leirivuoro-
kausia Pikku-Syötteelle yhtä 
paljon kuin Matti Korhonen 
löi Oulun Lipon kotipeleissä 
juoksuja pesäpallokaudella 
2017. Tsemppileiri suunnat-
tiin mm. haastavassa elä-
mäntilanteessa eläville, ku-

ten vähävaraisten perheiden 
nuorille. Maksuttomalle lei-
rille sai kuitenkin hakeutua 
kuka tahansa 12–17 -vuotias 
nuori, joka koki kaipaavansa 
osallisuutta, vuorovaikutus-
ta tai piristystä arkeensa. 

Pikku-Syöte on yksi Suo-
men yhdeksästä nuorisokes-
kuksesta, ja sen tehtävänä on 
tukea lasten ja nuorten kas-
vua ja kehitystä. Tsemppilei-
rillä nuoret toimivat yhdessä 
ja pääsivät kokeilemaan esi-
merkiksi sisäseinäkiipeilyä, 
jousiammuntaa ja luontoret-
keilyä.

– Joillekin paras juttu oli 
kiipeily, toisille mieluisinta 
leiripaidan tekeminen taide-
pajassa. Jonkun mielestä hie-
nointa oli saunailta, jonka 
jälkeen pelailtiin takkahuo-
neessa lautapelejä ja paistet-
tiin vaahtokarkkeja yhdessä. 
Myös ruokaa kehuttiin ja ul-
koilusta tykättiin, Tuohiluo-
to kuvailee.

Oululainen, 15-vuotias 
Tomi Mertala suhtautui lei-
rille lähtöön aluksi hieman 
epäröiden. 

– Ajattelin ensin, että tar-
viiko sinne ihan välttämättä 
lähteä. Mutta fiilikset muut-
tu aika paljonkin leirin aika-
na, oli ihan mukavaa loppu-
jen lopuksi, Mertala miettii.

Leiriläinen on käynyt Pik-
ku-Syötteellä aiemmin per-
heensä kanssa laskettele-
massa. Tsemppileirillä hän 
tutustui uusiin ihmisiin, ja 
erityisesti leiriohjelman akti-
viteetit olivat mieluisia.

– Korikiipeily oli uutta, 

oon aina halunnut kokeilla 
sitä, Mertala kertoo. 

Pikku-Syötteellä korikii-
peily toteutetaan urheilu-
kentällä, kahden pylvään 
väliin asennetun köyden 
avulla. Kiipeilijä pinoaa mai-
tokoreja päällekkäin ja kii-
peää ylemmäs itse raken-
tamansa huojuvan tornin 
päälle varmistusköyden va-
rassa. Lopulta ohjaaja laskee 
kiipeilijän turvallisesti maa-
han.

– Tsemppileiriltä jäi pal-
jon läheisempi tunne nuoriin 
kuin muilta leireiltä. Usein 
Pikku-Syötteen urheilulei-
reillä tai leirikouluilla on 
myös omat ohjaajat muka-
na, ja me järjestetään erilaisia 
aktiviteetteja. Tämä oli työn-
täyteistä ja tiivistä yhdessä-
oloa, Tuohiluoto arvioi.

Ryhmää ohjasivat Tuohi-
luodon lisäksi Jonna ja Jan-
ne Komulainen. Jonna Ko-
mulainen ilahtui erityisesti 
nuorten keskinäisestä vuo-
rovaikutuksesta. Tsemppi-
leirillä nuoret eivät tunte-
neet toisiaan etukäteen.

– Nuoria tuli eri paikka-
kunnilta, ja silti porukalla te-
kivät ja touhusivat kaiken-
laista. Näytti siltä, että he 
tutustuivat ja kaverustuivat-
kin, Komulainen kertoo.

Pikku-Syöte on Pudasjär-
ven tunturialueella sijaitseva 
nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus sekä yhteiskunnallinen 

yritys, jossa on järjestetty 
leirikouluja, leirejä ja muu-
ta nuorisotoimintaa jo yli 20 
vuotta. Pikku-Syötteen toi-
minnan kaikki tuotot ohjau-
tuvat nuorisotyön hyväk-
si. Pikku-Syötteen omistaa 
Vuolle Setlementti ry, joka 
on voittoa tavoittelematon 
yleishyödyllinen yhdistys. 
Vuolle Setlementti toteuttaa 
hyvinvointi- ja koulutuspal-
veluja opiston, monimuo-
toisen asiantuntijatyön sekä 
Pikku-Syötteen avulla.  

Elina Aronen-Raappana, 
kuvat Kaisu Tuohiluoto ja 
Toni Etelämäki

Tunturimaisema Pikku-Syötteeltä.

Talven alkua.

Seinäkiipeilyä.

Jousiammuntaa.
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Moottoriajoneuvojen
HUOLTO ja KORJAUS 
ajanmukaisin laittein

●  Pakokaasumittaukset 
bensa / diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Ilmastointilaitehuollot
●  Bosch / Autocom  

vikakooditesterit

AUTOHUOLTO MIKSA OY

Moottoriajoneuvojen
HUOLTO ja KORJAUS 
ajanmukaisin laittein

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

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

●  Rengasmyynti
●  Rengastyöt

Pytkynharjun kahvila
Syötekyläntie 382, Syöte. 

puh. 0400 773 314, 0440 996 909
kauko.roininen@gmail.com

Tervetuloa viihtyisään 
Pytkynharjun kahvilaan tauolle!

Olemme facebookissa! 

Avoinna 20.1. alkaen 
viikonloppuisin 
la-su klo 10-16. 

La 10.2.- ma 2.4. 
joka päivä klo 10-16.

  

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi | 0400 585 136 | (08) 824 430
antti.lehto@kiinteistonelio.fi |  www.kiinteistonelio.fi

Loma-asunnot
Taivalkoski, Tupak+parvi+mh+ 
puk+ph+s 60 m²
Kostontie 146 C
Kostonjärven rannalla upea 
ympärivuotiseen käyttöön tehty 
loma-asunto, sisältä hieman 
keskeneräinen, vuokratontti
Hp  82 000 eur
Jongunjärvi, Tupak+parvi+wc 
27,5 m²
Puistolantie 35
Pelkkahirsinen vuonna 2005 
rakennettu sähköistetty mökki, 
tontti 2000 m², pihapiirissä 
lisäksi vanha mökki, aitta, 
sauna, liiteri
Hp  99 000 eur
Jaurakkajärvi, Tupak+4 mh + 
puk+ph+s
Puolangantie 3241
Vanha hirsirunkoinen ok-
talo, navettarakennus ja 
saunarakennus, tontti 1 ha, 
venevalkamaoikeus Jaurak-
kajärveen
Hp  19 500 eur
Syöte Pytkynharjun eteläpuoli
Pukkelikuja 7
Tupakeittiö+2 mh+2 parvea+ 
ph+s 68,5 m²
Komealla kangastontilla 
hyväkuntoinen höylähirsinen 
loma-asunto
Hp  98 000 eur

Rt ja kt huoneistot
Sivakkatie 12, 2h + kk + s 40 m²
Siistikuntoinen saunallinen rt-
kaksio, putkiremontti tehty
Hp  48 000 eur
Sivakkatie 16, 3 h + k + s 69 m²
Rt-päätyhuoneisto, putkire-
montti tehty
Hp  58 000 eur
Kauppatie 6, 2 h + k 58 m²
Täystiilitalossa keskustassa 
tilava kt-kaksio
Hp  27 000 eur
Suojakuja 4, 2 h + k + s 58 m²
Tilava saunallinen rt-päätyhuo-
neisto omaan tai vuokrakäyt-
töön
Hp  38 000 eur
Suojakuja 3, 2 h + k + s 50 m²
Tyylikkäästi remontoitu saunal-
linen rt-kaksio
Hp  60 000 eur
Kauppatie 3, 2 h + k 48 m²
Kt-kaksio 2. kerros, putkire-
montti tehty
Hp  30 000 eur

Antti Lehto
LKV

Valokuvia pohjoisesta - Tiina Törmäsen 
maisemakuvia luontokeskuksella
Joulukuun alusta maaliskuun 
loppuun Syötteen luontokes-
kuksella on mahdollisuus 
ihailla Tiina Törmäsen upei-
ta maisemakuvia. ”Valoku-
via pohjoisesta”-näyttely kä-
sittelee pohjoisen maisemia 
kolmen vuodenajan näkökul-
mista. Kuvat on otettu Koil-
lismaalla sekä Tunturilapissa 
viimeisen neljän vuoden aika-
na. Syötteen luontokeskuksen 
näyttely on ensimmäinen Tör-
mäsen pitämä näyttely. 

-Mukavaa, kun näyttely on 
täällä, sillä olen kuvannut pal-
jon Syötteen alueella, Törmä-
nen toteaa.  

-Suomi on maisemaku-
vauksen näkökulmasta hiu-
kan haasteellinen, kun meillä 
ei ole dramaattisia element-
tejä kuten vuoria tai hurjia 
korkeuseroja noin yleisesti. 
Pitää keskittyä enemmän yk-
sityiskohtiin, vuodenaikoihin, 
sääilmiöihin sekä ymmärtää 
valon kierto vuodenaikojen 
mukaan. Tutusta ympäristös-
tä löytyy maagisia hetkiä, kun 

oppii lukemaan luontoa ja va-
loa, kertoo valokuvaaja Tör-
mänen.  

Tiina Törmänen on kotoi-
sin Posiolta, Etelä-Lapista. 
Heti yläasteen jälkeen vuon-
na 1997 hän muutti Helsin-
kiin opiskelemaan ravinto-
lakokiksi. Helsingissä hän 
näki metrossa julisteita va-
lokuvataiteen näyttelyistä ja 
kiinnostui valokuvaamises-
ta. Seuraavana kesänä hän 
osti ensimmäisistä kesätyöra-
hoista järjestelmäkameran ja 
meni mustavalkovalokuva-
uksen kursseille. Siitä lähtien 
hän on valokuvannut, kohta 
20 vuoden ajan. Vuonna 2011 
Törmänen muutti takaisin 
pohjoiseen ja innostui mai-
semakuvauksesta. Viimeisen 
viiden vuoden aikana hän on 
keskittynyt pohjoisiin maise-
miin, joista hän on kansainvä-
lisesti tunnettu tänä päivänä. 
Tulevaisuuden suunnitelmis-
sa valokuvauksen osalta on 
muun muassa opettaa valo-
kuvausta sekä vetää ohjattuja 

kuvausreissuja ympäri Lap-
pia yhdessä valokuvaaja Ant-
ti Pietikäisen kanssa.

”Valokuvia pohjoisesta”-
näyttelyyn voi tutustua Syöt-
teen luontokeskuksella jou-

lukuun alusta maaliskuun 
loppuun saakka. Näyttelyn 
valokuvat ovat myös myyn-
nissä.

Luontokeskus tiedotus 

Vaarametsien joulu luontokeskuksella
Syötteen luontokeskuksel-
la vietetään Syötteen talvi-
kauden avausviikonloppu-
na 8-10.12. Vaarametsien 
joulua. Ohjelmassa on tänä 
vuonna Kauneimmat joulu-
laulut, Tunnelmallinen jou-
lupolku sekä maksuttomia 
elokuvia.  Tapahtuma jär-
jestetään yhteistyössä Pu-
dasjärven Hirsikampuksen 
ja Pudasjärven seurakunnan 
kanssa. 

Tunnelmallisen joulu-
polun varrelta löytyy tänä 
vuonna Suomi100-vuoden 
kunniaksi 100 maalausta 
Suomen luonnosta. Pudas-
järven Hirsikampuksen 0.-
6. -luokkien oppilaista koos-
tunut taiteilijajoukko on 
toteuttanut maalaukset. Pol-
ku valaistaan kynttilöin ja 
se sopii koko perheelle kä-
veltäväksi. Polku päättyy 
luontokeskuksen laavulle, 
ja lauantaina 9.12 laavulla 
on glögitarjoilu kello 11-14. 
Polku on käveltävissä per-
jantaista 8.12. sunnuntaihin 
10.12. saakka. Polun toteu-
tukseen on saatu avustusta 
Pudasjärven kaupungilta. 

Lauantaina 9.12 Kau-
neimmat joululaulut ka-
jahtavat luontokeskuksen 
auditoriossa kello 15 yhteis-
työssä Pudasjärven seura-
kunnan kanssa. Heijastimia 
voi askarrella luontokeskuk-
sella perjantaina 8.12. kel-
lo 12. Maksuttomiin eloku-
viin pääsee perjantaina 8.12. 
kello 14, kun valkokankaal-
la näkyy Napapiirin sanka-
rit 2. Lauantaina 9.12. kello 

13 näytetään iki-ihana koko 
perheen elokuva Onnelin 
ja Annelin talvi ja sunnun-
taiaamuna 10.12 kello 10 on 
vuorossa Kanelia kainaloon 
Tatu ja Patu. 

Kahvila-ravintola Ty-
kyssä on tarjolla jouluisia 
makeita ja suolaisia herk-
kuja Luontokeskuksen auki-
olopäivinä kello 11-15. Jou-
lupuuroa lisukkeineen on 
tarjolla lauantaina 9.12. ja 
sunnuntaina 10.12. Luonto-
keskuksen puodista voi os-
taa paikallisia käsitöitä. 

Luontokeskus on avoinna 
joulukuussa tiistaista perjan-
taihin kello 10-16, paitsi ajalla 
4.12-10.12. avoinna torstaista 
sunnuntaihin. Kansallispuis-

 Jorma Jämsen Ahmatuvan varaustuvan saunassa voi nauttia saunan löylyistä tykkymet-
sän keskellä.

Annu Tuohiluoto Talven kauneutta Teerivaarassa.

to reitteineen ja palveluineen 
on kuitenkin aina avoinna. 
Hyvä retkikohde koko per-
heelle on suunnata, vaikka 
kävellen Luontokeskukselta 

Annintuvalle Pärjänjokivar-
teen. Tervetuloa joulun tun-
nelmiin Syötteen luontokes-
kukselle!  
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• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Myynnissä Syötteelle keväällä 2018 
valmistuva paritalo.

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!

Iso-Syöte on virallisesti Suo-
men paras tunturi. Hiihto-
keskus Iso-Syöte palkittiin 
Suomen parhaana hiihtokes-
kuksena ja Hotelli Iso-Syöte 
Suomen parhaana boutique-
hiihtohotellina vuotuisessa 
hiihtokeskusten Oscar-gaa-
lassa Itävallan Kitzbühelissä.

Viidettä kertaa järjestetty 
World Ski Awards -tapahtu-
ma palkitsi alan johtavia toi-
mijoita Best Ski Resort-, Best 
Ski Hotel-, Best Ski Bouti-
que Hotel- ja Best Ski Chalet 
-kategorioissa 24 eri maassa. 
Asiakkaat ja yhteistyökump-
panit ympäri maailmaa ää-
nestävät mielestään paras-
ta hotellia ja hiihtokeskusta. 
World Ski Awards -kilpailus-
sa annettiin tänä vuonna yh-
teensä 1,6 miljoonaa ääntä.

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen yrittäjäsisarusten, Hei-
di ja Mikko Terentjeffin mu-
kaan palkinto kertoo siitä, 
että Iso-Syötteellä vaalittava 
aito tunturielämys on saatu 
välitettyä jokaiselle talvivie-
raalle, tulivatpa he läheltä tai 
kaukaa. 

- Olemme palkinnosta ää-
rettömän ylpeitä ja iloisia! 
Perheemme on tehnyt omaa 
juttuaan jo 17 vuotta ja pal-
kinto antaa meille kannus-
tusta jatkaa valitsemallam-
me tiellä. Perheiden yhteinen 
ajanvietto lumella on Suo-
men eteläisimmällä tuntu-
rilla aina pääasiassa, lisäksi 
lämmin ja vastaanottava tun-
nelma on meille tärkeää, Te-
rentjeffit kertovat.

Iso-Syöte Suomen paras tunturi

Palkintogaalassa Iso-Syö-
te keräsi kiitosta erityisesti 
pienistä etäisyyksistä ja so-
veltuvuudesta lapsiperheil-
le sekä ensikertalaisille. Per-
heille suunnattua Lumimaan 
aluetta onkin viimeisen vii-
den kauden aikana kehitetty 
määrätietoisesti. Uusia ideoi-
ta etsitään ja myös kokeillaan 
jatkuvasti.

– Matkustamme paljon ja 
otamme oppia muilta. Suo-
messa olemme edelläkävijä 
erityisesti SnowParkkien sa-
ralla, kertoo myös Suomen 
nuorten lumilautamaajouk-
kueen valmentajana toimiva 

Mikko Terentjeff.
Mikko uskookin Iso-Syöt-

teen parkkien olleen osasyy-
nä valintaan. 

– Meillä harjoittelee laski-
joita myös Suomen rajojen ul-
kopuolelta. Parkkimme ovat 
ammattilaisten tekemiä ja 
hoitamia, kauden alusta lop-
puun saakka.

Hotelli Iso-Syöte paras 
boutique-hiihtohotelli

Best Ski Boutique Hotel 
-palkinto matkasi Syötteel-
le jo 5. peräkkäisenä vuonna. 
Itävallassa palkintoa vastaan-
ottamassa ollut hotellinjohta-
ja Juha Kuukasjärvi iloitsi ho-

tellin saamasta huomiosta.
– Olemme perheyritys ja 

toimintaamme pyöritetään 
pienellä porukalla. Tuntuu 
hienolta, että kova työ, jota 
olemme Syötteellä yhdessä 
tehneet, on huomattu myös 
maailmalla. Juuri remontoi-
tu spa-osasto sekä tasokkaat 
ja omintakeiset sviitit ovat 
varmasti voiton kulmakiviä, 
mutta ei pidä unohtaa hiihto-
matkailun perusajatusta, jo-
hon vastaamme. Hotelli Iso-
Syöte on aito Ski-in/Ski-out 
-hotelli, eli rinteet ja ladut al-
kavat suoraan hotellin ovelta.

Palkintoja olivat ottamassa vastaan Itävallassa Katariina ja Juha Kuukasjärvi Hotelli Iso-
Syötteeltä sekä Heidi Terentjeff, Mikko Terentjeff ja Veinalotta Vesterinen Hiihtokeskus 
Iso-Syötteeltä.

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 seisovasta 
pöydästä - 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

VARAA PAIKKASI OSOITTEESTA: 
www.otptravel.fi/matkakauppa 

Edestakaisen matkan hinta 22€.

Skibussilla Syötteelle!
Skibussilla pääset mäkeen 

joka lauantai. 
Bussi Vt20 pysäkillä, Kurenalan tienhaarassa 

n. klo 9.15. Paluulähtö Syötteeltä klo 17.

Nyt Suomi100 – juhlamatka 6.12.2017. 
Kaksi yhden hinnalla. Varaa paikkasi heti!

Marko Rautio toimii Kaap-
pi ja Levypalvelu Rautio Ky 
yrittäjänä Pudasjärven teol-
lisuusalueella. Viime vuo-
sien aikana hän laajensi toi-
mintaa ostaen Pudasjärvellä 
toimivan rakennuskone-
vuokraamon, joka nyt toimii 
Rakennustarvike ja kone-
vuokraamo Rautio Oy -ni-
mellä. Syötteeltä päin oltiin 
Rautioon yhteydessä loppu-
kesällä ja kyseltiin, olisiko 
hän kiinnostunut vuokraa-
mon pitämiseen myös Syöt-
teelle.  

- Kurenalla olevan ko-
nevuokraamomme seson-
kihan on kesäisin ja hetken 
mietittyäni tuntui järkevältä 
ajatukselta laajentaa vuok-
raamotoiminta moottori-
kelkkapuolelle. Vuokraam-
me perustamassamme Rent 
Vuokraamo Rautiossa myös 
muita harrastusvälineitä, 
kuten läskipyöriä, lumiken-
kiä ja rattikelkkoja. Tämä 
vuokraustoiminta tuo hyvin 
myyntiä talvikausiin, uskoo 
Rautio. 

Ensi kesänä vuokravali-

Rautio laajentanut 
vuokraamotoimintaansa Syötteelle 

koima täydentyy vesijeteillä 
ja enduro pyörillä. 

Rautio kertoi tiedustel-
leensa toimitiloja kaupungil-
ta ja hyvät tilat löytyivätkin 
Safaritalosta Iso-Syötteen 
rinteiden juurelta. 

- Talo on keskeisellä pai-
kalla ja siitä käsin on hyvä 
toimia, Rautio kertoi. 

Safaritalossa on vuok-
rattavissa myös kokous- ja 
saunatilat. Tilaussauna ja 
suihkut ovat käytössä seson-
kiaikana myös päiväkävijöi-
tä varten. Niitä voi käyttää 

edulliseen hintaan. 
- Tarkoitukseni on pal-

vella Syötteen matkailijoi-
ta hyvin ja asiantuntevasti. 
Lisäksi Safaritalosta löytyy 
esitteitä ja malleja keittiöistä 
ja kaikista kaapistoista, joita 
yrityksemme valmistaa Ku-
renalla. Malleja ja mallisto-
ja voivat käydä katsomassa 
mökkien ja lomaosakkeiden 
omistajat. 

Marko Rautio toivottaa 
kaikki muutkin asiakkaat ja 
lomalaiset tervetulleiksi Sa-
faritalolle.
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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!

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta! 

Palvelemme Joulun aikana joka päivä.

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

Katso aukioloajat: 
www.k-supermarket.fi/kaupat/pudasjarvi

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
-  1-5-hengen huoneita
-  Sauna
-  Kokoustilat  2-50 hengelle
-  Varusteltu keittiö
-  Sopii juhlien ja saunailtojen 
    pitopaikaksi

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

Majoitusta Pudasjärvellä

HOTELLI
IIJOKI
Karhukunnaantie 6
-  Iijoen rannassa
-  1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
 suihku, wc, parveke, 
 varusteltu keittiö, tv, wlan
-  Vuokrataan toimistotiloja päiväksi,            

viikoksi, kuukaudeksi...
-  Kokoustilat 2-20 hengelle

Lähellä loistavat Jyrkkäkosken hiihtomaastot 
valaistuine latuineen sekä Virkistysuimala Puikkari.

Poro-Panumassa 
eletään kiireistä aikaa
Poro-Panumassa, Panu-
man kylässä, eletään kii-
reistä aikaa, sillä nyt ovat 
poroerotukset kiivaim-
millaan. Poro-Panuma on 
porotalouteen, maatila-
matkailuun ja majoituspal-
veluihin erikoistunut per-
heyritys. Tilalla vierailee 
porotaloudesta ja poronhoi-
dosta kiinnostuneita ihmi-
siä, ja isompia ryhmiä. Tänä 
vuonna tutustujia on tullut 
hyvinkin kaukaa, aina Kii-
nasta, Japanista ja Kolum-
biasta lähtien, kotimaisia 
kävijöitä unohtamatta. Kä-
vijöille kerrotaan porotalo-
uden historiasta, sekä siitä, 
miten porojen kanssa ele-
tään vuoden ympäri. Talvi-
sin tutustujat pääsevät reki-
ajelulle, ja majoituspalvelut 
mahdollistavat myös yö-
pymisen. Vaikka poromies 
ja matkailuyrittäjä Lau-
ri Oinas-Panuman mukaan 
markkinointi on vielä mel-
ko pientä, ovat kaukaiset-
kin vieraat löytäneet Panu-
man kylään. 

Majoituspalvelua on tar-
jolla ympäri vuoden. Paras-
ta aikaa sille Oinas-Panuma 
kertoo olevan syksyn ja tal-
ven.

Kaukomailta tulevil-
le rekiajelu ja poroero-
tus ovat hyvin eksoottinen 
kokemus, ja onpahan Oi-
nas-Panuman poroja näh-
ty myös Scorpions-yhty-
een takahuoneessa keikan 
jälkeen muutama vuosi sit-
ten. Edelliseltä keikkapai-
kalta bändiläiset olivat saa-

neet muistoksi porontaljoja, 
joten yllätys on varmasti ol-
lut melkoinen, kun seuraa-
vassa paikassa huoneeseen 
tuotiin eläviä poroja! Ko-
kemus on varmasti jäänyt 
maailmaa nähneiden rok-
karien mieleen iäksi.

Ennen joulua on tutus-
tumaan tulossa muuta-
ma ryhmä, ja porojen kans-
sa tehdään keikkaa myös 
Oulun suunnalla. Nallika-
ri, joka toimii yhteistyössä 
Poro-Panuman kanssa, saa 
talvikyläänsä poroja ilah-
duttamaan kaupunkilaisia. 
Myös vierailuja päiväkotei-
hin, vanhainkoteihin, ylei-
sö- ja joulutapahtumiin on 
tiedossa. Syötteen suuntaan 
yhteistyö sujuu yrityksen 
ollessa Syötteen matkailu-
yhdistyksen jäsen. 

Poro-Panuman palvelui-
hin kuuluvat myös esimer-

Scorpions-yhtye sai erityisvieraan takahuoneeseen! Ku-
vassa etualalla bändin nokkamies Klaus Meine.

Lauri Oinas-Panuma rekiporojen kanssa tarjoamassa elämyksiä lapsille Poro-Panuman 
maisemissa.

kiksi eräretket, melonta, 
kalastus ja metsästys. Ryh-
mille järjestetään ruokailu-
ja, ja tarjolla on kotitekoista 
ruokaa: esimerkiksi tuorei-
ta, itse valmistettuja piira-
koita suolaisella ja makealla 
täytteellä tai vaikka keitto-
lounas. Tilalla on myynnis-
sä poronlihaa sekä poro-
tuotteita.

Lauri Oinas-Panuma 
kertoo, että Poro-Panumas-
sa työskentelee aitoja ihmi-
siä aidossa työympäristös-
sä, porojen kanssa ympäri 
vuoden.

Poro-Panuman majoitus-
vaihtoehdoista löytyy tietoa 
nettisivuilta poropanuma.
com. Sivuilla on myös tar-
kempaa tietoa aktiviteetti-
palveluista ja poronhoidos-
ta. Poro-Panuman löytää 
lisäksi myös facebookista.
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Opi, innostu, työllisty
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Prosessinhoitaja (sahateollisuus)
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja
Matkailualan perustutkinto

Valmentava koulutus VALMA

KOULUTUKSIIN HAKEUTUMINEN
Lisätietoja koulutusten sisällöistä, toteutuk-
sista ja hakeutuminen osoitteessa
www.osao.fi/koulutuskalenteri
 

LISÄTIETOJA
• Liisa Lehto, opinto-ohjaaja,  
   liisa.lehto@osao.fi, p. 040 512 1304.
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
   kaisu.mottonen@osao.fi,  
   p. 050 573 2584.

SYKSYLLÄ 2018 ALKAVAA KOULUTUSTA 
 
• Liiketoiminnan perustutkinto
• Saha-alan ammattitutkinto

Kysy opiskelupaikkaa Pudasjärven yksiköstä

Kiitokset 
kuluneesta 
vuodesta!

Koskitraktori Oy:n 

VERHOOMO 
040 163 3970

● kelkan penkit
● veneen penkit ja kuomut
● asuntovaunujen ja -autojen patjasarjat 

+ verhot
● nojatuolit ja sohvat

●  verho-ompelu + suunnittelu
●  koristetyynyt mittojen mukaan

AJONEUVOT JA 
HUONEKALUT:

Tervetuloa!

Paritalo kohoamassa Iso-Syötteen juurelle

Rakennusyrittäjä Ilkka Tolonen kertoo itsensä vastuulla olevan rakennustöiden organi-
sointitehtävät sekä työkohteiden suunnittelu ja toteutus. 

Rakennuspalvelu Ilkka To-
lonen Oy:llä on työn alla pa-
ritalon rakentaminen Iso-
Syötteen juurelle. Rakennus 
valmistuu maalis-huhtikuun 
vaihteessa ja huoneistot tule-
vat myyntiin lähiaikana. To-
losen rakennusfirma on tut-
tu toimija Syötteen alueella, 
jonne yritys on rakentanut 
lähes 20 vuoden ajan vapaa-
ajan asuntoja. 

Toimitusjohtaja Ilkka To-
lonen on tyytyväinen kau-
pungin aktiviseen otteeseen, 
onhan syöte paikkakunnan 
yksi tärkeimmistä ns. veto-
nauloista, vaikka sitä ei aina 
tuu ajateltua. Esimerkiksi 
monet mökkiläiset käyttävät 
keskustan palveluita hyö-
dyksi, eli ostavat tarpeensa 
ns. matkanvarrelta. 

Yrittäjä Tolonen on teh-

nyt runsaasti rakennus-
ten kuntotarkastuksia ja sen 
vuoksi hän on nähnyt aivan 
käytännössä rakennusten 
heikot kohdat. Niinpä Tolo-
sen yritys panostaa jo raken-
tamisvaiheessa terveelliseen 
ja laadukkaaseen rakentami-
seen. 

Talvirakentamisessa on 
Tolosen mukaan otettava 
huomioon jo perustusvai-

heessa, ettei maaperä pää-
se jäätymään ennen kuin se 
on tiivistetty ja rakennuk-
sen sisäpuoli eristetty hyvin 
jäätymistä vastaan. Ongel-
ma pitää ennakoida ja puut-
tua ajoissa. Myös alkutalven 
tykkilumi tuo omat haas-
teensa rakentamiseen rintei-
den lähistöllä.

Tolonen mainitsi yrityk-
sen hyödyntävän nykyaikai-
sen rakentamisen huippu-
tekniikkaa. Rakenteilla oleva 
paritalo tehdään suurele-
menteistä, jotka on valmis-
tettu elementtitehtaan halli-
tiloissa säältä suojassa.

- Terveellisen raken-
tamisen ehtona on, että ra-
kenteet eivät missään työvai-
heessa joudu säälle alttiiksi. 
Pidämme siitä huolen, että 
rakenteet päästään toteutta-
maan sataprosenttisesti kui-
vissa olosuhteissa, yrittäjä 
selvitti terveellisen rakenta-
misen yhdestä perusehdos-
ta. 

Tolonen kertoi, että ny-
kytekniikka mahdollistaa 
rakennusten saamisen läm-
mönpitäväksi lyhyessä ajas-
sa - jopa viikossa. Samal-
la kiinnitetään huomiota 
rakennusten lämpötalouteen 
ja asunnoista tehdään mah-

dollisimman vähän energiaa 
kuluttavia. 

Lomahuoneistossa tänä 
päivänä Syötteen alueella pi-
tää ottaa huomioon harras-
tuksien kirjo, eli talvella pi-
tää olla säilytystilat hiihtoon 
ja lasketteluun, sekä kelk-
kailuun ym. Nyt on myös 
huomioitava pyöräilijöiden 
tarpeet, sekä maasto-, että 
maantiepyöräilyyn. Itse yrit-
täjäkin innokkaana pyöräi-
lyn harrastajana tietää, mitä 
varusteita pyöräilijät tarvit-
sevat huoneistojen varuste-
luun. 

Nyt keväällä Iso-Syöt-
teen juurelle valmistuvan 

paritalohuoneiston huoneet 
sopivat sisätiloiltaan myös 
liikuntarajoitteisille, ja teras-
sitilaa tulee runsaasti, sekä 
rakennuksen jakaa molem-
piin asuntoihin tulevat auto-
katokset. 

Taivalkoski  – Pudasjärvi 
alueella toimiva yritys työl-
listää keskimäärin kuudes-
ta kahdeksaan työntekijää, 
sekä lisäksi alihankkijat. To-
losen itsensä vastuulla on ra-
kennustöiden organisointi-
tehtävät sekä työkohteiden 
suunnittelu ja toteutus. 

HT, kuvat Iijokiseutu/ 
Toivo Kiminki

Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen Oy hyödyntää nykyaikai-
sen rakentamisen huipputekniikkaa. Rakenteilla oleva pa-
ritalo tehdään suurelementeistä, jotka on valmistettu ele-
menttitehtaan hallitiloissa säältä suojassa.



14 15nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.12.2017 1.12.2017nro 48
92017 JOULUINEN SYÖTE

Puh. 0400 960 829 / Mika
kettumäkioy@suomi24.fi

www.kettumaki.fi

KettuMäki Oy

● Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakenta-
 miseen
●  Seulotut kivet, 
 sepelit ym.
● Myös suursäkeissä

• LVI-Suunnittelu
• Energiatodistukset
• LVI-myynti,  

asennus ja huolto
• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Rakennuspeltityöt
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

Taivalkoski. KUNTOSALI, opaste Urheilutieltä
FYSIOTERAPIA ja HIERONTA, Kauppatie 19-21

p. 040 931 6167

FYSIOTERAPIA, 
AKUPUNKTIO JA HIERONTA

Kauppatie 19-21, Taivalkoski
hoitoaikoja arkisin klo 8-20 välillä

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTOSALI
 Opintie 3, Taivalkoski

Avoinna joka päivä klo 6-21, 
sähköinen kulunvalvonta. 

7€/käynti, 55€/10x. 
Lipunmyyntitiedot p. 040 931 6167

OMA  
LOMATONTTI
SYÖTTEEN 
SYDÄMESTÄ

www.pudasjarvi.fi/luokkavaara

Huskyjen matkassa
Vauhdikas koiravaljakkoajelu hiljaisessa 

tunturimaisemassa on elämys, joka Syötteellä 
vierailevan kannattaa kokea. Bonuksena

tulevat tietysti huskyt, jotka ovat mitä parhainta 
matkaseuraa.

Syötteen Eräpalveluiden 
koiratarhalla odottaa 85 in-
nokasta siperianhuskya, joil-
la tuntuu olevan kova kiire 
vetohommiin.

– Meillä on talviaikaan 
tarjolla 6 km, 12 km sekä 
koko päivän kestäviä koira-
valjakkosafareita.

Kaikki retket sisältävät 
ajoopetuksen sekä tutustu-
misen koiravaljakkoon. Yh-
den koiravaljakon kyytiin 
sopii kaksi henkilöä, joista 
toinen ohjaa valjakkoa. Mat-
kan puolivälissä on mah-
dollista vaihtaa ajajaa, Janne 
Määttä Syötteen Eräpalve-
lusta kertoo.

Safareille ei ole ikärajaa, 
joten ne ovat koko perheelle 
sopivia retkiä.

– Nuorin mukanaolijois-

ta on ollut parin kuukauden 
ikäinen vauva, joten kyy-
tiin pääsee kyllä. Ainut ra-
joitus liittyy valjakon ajami-
seen, jossa olemme pitäneet 
15 vuotta tai 50 kiloa alara-
jana. Koirilla on valtava halu 
vetää, joten ne eivät pysäh-
dy käskystä, vaan erillisellä 
jarrulla, joka vaatii voimaa ja 
tekniikka, Määttä sanoo.

Kiitokset hyvästä 
vedosta
Retken päätteeksi juodaan 
pullakahvit, jonka aikana 
pääsee keskustelemaan koi-
rista ja retken elämyksis-
tä. Tässä vaiheessa on myös 
mahdollista käydä taputtele-
massa omaa valjakkoaan ja 
antamassa kiitokset hyvästä 
vedosta.

– Koiravaljakkosafari on 
ehdottomasti kokemisen ar-
voinen tapahtuma. Vaikka 
olen ajanut valjakkoa vuo-
sikaudet, retki on aina yhtä 
upea kokemus, Määttä tote-
aa.

Koiravaljakkosafarit ja 
huskytarhavierailut kuulu-
vat Syötteen Eräpalveluiden 
talven viikko-ohjelmaan.

Lue lisää: www.syot-
teenerapalvelut.fi. lähde Tal-
viSyöte 2017-2018
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Kirkkotie 1, 93400 Taivalkoski, Puh. (08) 842 620

Meiltä pehmeät 
paketit 

pukinkonttiin!!!

Tervetuloa!

Olet sydämellisesti 
tervetullut Pärjänkievarille 

Pietan Puotiin!

P. 0400 685 889, Jaana Pohjola-Malmberg

PIETAN PUOTI 
MUKANA SYÖTTEEN 

AVAUKSESSA

PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

To 7.12. klo 12-20.00
Pe 8.12. klo 12-20.00
La 9.12. klo 10-16.00

Pop Up Pärjänkievarilla 
7.-9.12.2017

Huippu 

tarjouksia!

Tunnelmallinen joulupolku: 
100 maalausta Suomen luonnosta

8.12.
klo 12-14 Heijastinaskartelua 
(tarvikemaksu 2€) 
klo 14 Napapiirin sankarit 2, K12.

9.12.
klo 11-14 glögitarjoilu laavulla
klo 13 Onnelin ja Annelin Talvi, S.
klo 15 Kauneimmat joululaulut

10.12.
klo 10 Kanelia kainaloon Tatu ja Patu, S.
9.12. ja 10.12 tarjolla klo 11-15 
Joulupuuroa 12€.

Lisäksi Valokuvia pohjoisesta 
- Tiina Törmäsen maisema kuvia

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Syötteen luontokeskus, Erätie 1, 
0206 39 6550.

luontoon.fi/syote/ajankohtaista
Syötteen kansallispuisto

Yhteistyössä:  Pudasjärven seurakunta ja Hirsikampus

Liikunta- ja hyvinvointipalveluja 
Hotelli Iso-Syötteellä
Hotelli Iso-Syötteellä on tälle 
talvelle uudistettu uima-al-
lasosasto, ennen joulua val-
mistuu uusi liikuntatila sekä 
tehty yksi hoitohuone lisää. 
Hotellin tiloissa on aloit-
tanut liikunnan ohjaajana 
Syötteellä asuva yrittäjä Lee-
na Särkelä, joka tulee tarjoa-
maan ohjattuja allasjumppia 
sekä muita ryhmäliikunta-
tunteja. Leenan työkaverina 
on siellä jo aiemmin työs-
kennellyt Anna Sarajärvi. 

-Uusien tilojen myötä py-
rimme vastaamaan jatkuvas-
ti kasvavaan hyvinvointit-
rendiin, kertoo hotelliyrittäjä 
Juha Kuukasjärvi. 

Kauden uusin erikoi-
suus on Karhunpesäsviitti. 
Aikaisemmin Snapsibaari-
na palvellut tila muutetaan 
nyt sviitiksi, joka valmistuu 

tammikuussa 2018. Sviit-
ti on 80 neliömetrin kokoi-
nen tila, jossa on pyritty 
tuomaan karhunpesämäis-
tä tunnelmaa. Osa tilasta on 
rakennettu siten, että tun-
nelma on kuin olisi nukku-
massa maan alla, aivan ku-
ten karhu kolossaan. Lisäksi 
tilasta löytyy sauna, turk-
kilainen höyrysauna, kaksi 
wc tilaa, oleskelutila, takka 
ja poreamme. Unohtamatta 
komeita maisemia revontu-
lineen. 

Ravintolan ruokalista on 
uudistunut tulevaksi talvek-
si. Tarjolla on monenlaisia 
paikallisia herkkuja. Kevät-
talven aikana tullaan hotel-
lin ravintolassa näkemään 
muutamia suomalaisia huip-
puartisteja, kertoo Kuukas-
järvi tulevasta talvesta. HT

Arctic Spa tarjoaa mahtavat puitteet kokonaisvaltaiselle hyvin-
vointielämykselle. Uudistetun kylpylän kaksi tilavaa saunaa, ui-
ma-allas (+27C) ja ulkoporealtaiden lämmin vesi (+34C) yh-
distettynä tunturimaisemaan ja tähtitaivaaseen kruunaavat 
kylpyläelämyksen.

Arctic Span kauneushoitolassa tarjoamme monipuolisen vali-
koiman erilaisia kasvo-, käsi- ja jalkahoitoja, hierontoja sekä mui-
ta hemmottelevia kokonaisuuksia. Tulevalla kaudella kauneus- ja 
hemmotteluhoitojen ohella haluamme palvella sinua kokonais-
valtaisemmin uudella Wellness-osastolla.

Wellness-osasto tarjoaa mm. energisoivaa vesiliikuntaa, liik-
kuvuutta lisäävää kehonhuoltoa sekä tarvittaessa haastaviakin 
treenejä keskivartalon tukilihaksistolle. Lisäksi tarjoamme ravin-

tovalmennusta ja perinteistä suomalaista Kalevalaista jäsenkor-
jausta.

Milloin olet viimeksi kuunnellut kehoasi mitä se kaipaa?
Anna hyvinvointielämyksiemme tuoda sinulle uutta energiaa, 

hyvinvointia, yhdessäoloa, rentoutumista ja pilkettä silmiin! Ha-
luamme tehdä lomastasi onnistuneen!

Tule kokemaan Arctic Span aito, lämminhenkinen ja innosta-
va ilmapiiri.

Nähdään tunturin huipulla!

T. Anna & Leena

Anna Sarajärvi ja Leena Särkelä työskentelevät Hotelli Iso-
Syötteen hoito-osastolla.

Tervetuloa kokemaan arktisen kylpylän palvelut tunturin huipulla!

201710 JOULUINEN SYÖTE

Koillismaan Energiapalvelun palvelut laajenneet
Pudasjärvellä kotipaik-
kaansa pitävä Koillismaan 
Energiapalvelu Oy on siir-
tynyt täyden palvelun met-
säpalvelutoimijaksi. Yh-
teistyökumppanina on 
pudasjärveläislähtöinen, 
Iissä toimiva, Metsäpalve-
lu Salmela, jolla pitkä koke-
mus metsätilojen välittämi-
sestä ja suunnittelupuolesta 
sekä puukaupasta. 

-Uskomme pystyvämme 
tarjoamaan palveluita kus-
tannustehokkaasti metsän-
omistajille. Energiapuu käy 
kauttamme kaupaksi kai-
killa jakeilla. Olemme sol-
mineet pitkäaikaisen sopi-
muksen Turveruukki oy 
kanssa. Metsätähteet mark-
kinoi eteenpäin paikallinen 
HKP Niskala Oy, kertoo 
Koillismaan Energiapalve-
lun yrittäjä Ahti Väyrynen.

Väyrynen käy kauppaa 
kaikenlaisista leimikois-
ta. Tällä hetkellä on kova 
kysyntä hakkuutähtees-
tä, jolla metsänomistaja voi 
hoitaa muokkauksen ja kyl-
vöstä aiheutuneita kustan-
nuksia jälkitöissään. Yri-

tyksen toiminta-alueena on 
Pudasjärven lisäksi Oulun 
seutu sekä Taivalkosken 
länsipuoli ja Ranuan etelä-
puoli.

Koillismaan Energian uusi 
yhteistyökumppani pudas-
järveläislähtöinen Juha-
ni Salmela oli vuonna 2016 
Pudasjärven Metsäpäiväs-
sä. 

Ahti Väyrynen käy kauppaa kaikenlaisista leimikoista.

Kova kysyntä on hakkuutähteestä. 
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Minä olen Sivi, 45 vuotta, 
Irakista. Olen mikrobiolo-

gi ja olen työskennellyt lääke-
tehtaassa, sairaalan laborato-
riossa, työterveyslaitoksessa 
sekä yliopiston opettajana. Pi-
dän käsitöistä ja ruuan laitos-
ta.

Haluaisin saada työtä Pu-
dasjärveltä ja sitten jatkaa 
opiskelua sairaanhoitajaksi ja 
diakonissaksi.

Turvaa ja tasa-arvoa
Oma maa ei ole turvallinen 

ja luin netistä, että Suomessa 
on vapaus ja tasa-arvo. Mat-

kustin Euroopan halki neljä 
viikkoa. Ensin tulin Ouluun ja 
sieltä Pudasjärvelle turvapai-
kan hakijana syksyllä 2015. 
Yhden vuoden kuluttua sain 
oleskeluluvan. Olen tutustu-
nut suomalaisiin ja oppinut 
kieltä. Olen ollut työkokeilussa 
ja nyt opiskelen ammattikou-
lussa lähihoitajaksi.

Pudasjärvi on hyvä paikka 
asua ja elää

Pudasjärvi on rauhallinen 
ja kaunis paikka ja täällä on 
mukavia ihmisiä. Olen oppi-
nut hiihtämään ja laskemaan 

liukumäkeä ystävien kanssa. 
Rakastan talvea ja lunta. Tääl-
lä on hyvät palvelut ja Oulu 
on lähellä esimerkiksi jat-
ko-opintoja varten.

Pudasjärvi sijaitsee Poh-
jois-Suomessa ja täällä on kyl-
mää ja vähän ihmisiä, mutta 
minulle se sopii. Ihmiset tääl-
lä suhtautuvat enimmäkseen 
myönteisesti ulkomaalaisiin 
ja toivon, että tämä asenne 
säilyy. Minä olen kiitollinen 
kaikista hyvistä asioista ja ih-
misistä täällä.

4H on valtakunnallinen, us-
konnollisesti ja poliittisesti 

sitoutumaton nuorisojärjestö. 
Arvojemme perustana ovat 
maailman 4H-järjestöjä yh-
distävät kansainväliset arvot, 
joita kuvaavat järjestön ni-
messä olevat neljä H-kirjainta. 
HARKINTA-HEAD, HARJAAN-
NUS-HANDS, HYVYYS-HEART 
JA HYVINVOINTI-HEALTH.   Toi-
minnassa opitaan itse teke-
mällä. Kerhossa omaksutaan 
käytännön taitoja ja tietoja 
koulutetun ohjaajan tuella. 
Koulutukset ja kurssit sy-
ventävät nuoren osaamista. 
Toiminnassa saadaan val-
miuksia yrittäjyyteen ja työ-
elämään.

Monipuolista toimintaa
Pudasjärven 4H-yhdistys 

on perustettu vuonna 1929 ja 
yhdistys järjestää esimerkiksi 
erilaista kerhotoimintaa. Ait-
tojärven koululla ja Korpisen 
kylätalolla on monitoimikerho, 
Sarakylän, Lakarin ja Kipinän 
koululla liikuntakerho, kirjas-
tolla Hyvän mielen paikan ti-
loissa tyttöjen kerho, poikien 

kerho ja lemmikkikerho sekä 
piirustuskerho.  Meillä on 
myös tarpeen mukaan myös 
eräkerhoja ja kokkikerhoja 
lapsille ja aikuisille. Kerhois-
sa leikitään, liikutaan, askar-
rellaan, kokataan ja tehdään 
kaikkea kivaa ja opetellaan 
uusia asioita. Kerhot on tar-
koitettu 6-12 vuotiaille lapsille 
ja kerhot kokoontuvat kerran 
viikossa 1,5-2 tuntia kerral-
laan koulupäivän jälkeen. 
Ohjaajina kerhoissa toimivat 
koulutetut nuoret ja muuta-
mia aikuisia. Nuoria ohjaajia 
kerhoissa ja eri tapahtumissa 
on toistakymmentä. 

Kesällä 2017 järjestimme 
kokkikerhoja lapsille ja aikui-
sille ja eräkerhoja lapsille ja 
aikuisille. Lisäksi järjestimme 
yhteisiä tapahtumia esim. Ra-
jamaan rannassa, jossa pela-
simme muun muassa kroket-
tia ja mölökkyä. Kesän kerhot 
oli tarkoitettu ensisijaisesti 
maahanmuuttajille. Kesällä 
olimme myös mukana järjes-
tämässä kasvilavatoimintaa 
Unelmatehtaalla Rimminkan-
kaalla. Tarjoamme retkiä, kil-

pailuja, metsäpäiviä, sienipäi-
viä, luonnontuotekursseja ym. 
yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Kaiken tämän lisäk-
si Pudasjärven 4H-yhdistys 
tarjoaa kotisiivousta ja ulkoi-
luapua veteraani-ikäiselle 
väestölle, dogsitter-palvelua 
ja me myös ylläpidämme kier-
rätysmyymälä TOPI-toria kes-
kustassa. 

Yhdistyksellä on vakituista 
toimintaa kirjastolla Hyvän 
mielen paikassa, yhteistyössä 
Pudasjärven kaupungin, Pu-
dasjärven kaupunginkirjaston 
ja Hyvän mielen paikat- hank-
keen kanssa. Yhdistys myös 
työllistää ja auttaa työllisty-
mään tarjoamalla kesätyötä 
noin 150 nuorelle vuosittain 
kaupungin, yritysten että yk-
sityisten työntilaajien työ-
paikoissa. Viime kesänä viis 
4H-kesäyritystä aloitti kau-
pungin tuella. Lisäksi järjes-
tämme 4h-yrityskursseja, 
kerhonohjaajakoulutuksia, 
ajokortti työelämään-koulu-
tusta ja paljon muuta ja tarjo-
amme palkkatukityöpaikkoja, 
kesätyöpaikkoja ja harjoittelu-

paikkoja TOPI- torilla, vanhus-
palvelussa ja Hyvän mielen 
paikassa.

4H:n toimintaan ottavat osaa 
eri taustaiset ihmiset vauvas-
ta vaariin ja mummoon. 

Muun toiminnan lisäksi 
järjestämme kokkikursseja 
ym. aikuisille ja lapsille vielä 
ennen joulua. Järjestämme 
retken joulumaahan Rovanie-
melle 1.12.2017 yhteistyössä 
Hyvän mielen paikat- hank-
keen kanssa.

Toiminnanjohtajan arkea 
ovat vapaus ja vastuu

- Pudasjärven 4H:n toimin-
nanjohtajana oleminen on 
kuin pyörittäisi omaa yritys-
tä. Suuri vastuu toiminnan 
sujumisesta on välillä todel-
la raskasta. Mutta on myös 
tietynlainen oma vapaus 
suunnitella asioita, kertoo Pu-
dasjärven 4H-yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Tiina Salonpää.  

- Luonnossa oleminen on 
minulle erittäin tärkeää ja sitä 
saan toteuttaa erilaisten ih-

misten kanssa työssäni. Se on 
hyvää vastapainoa taloushal-
linnon pyörittämiseen ja mui-
hin pakollisiin toimistopäiviin.

Parasta tässä toiminnassa 
on hyvät työntekijät ja kerho-
nohjaajat ja se kun saa olla te-
kemisissä erilaisten ihmisten 
kanssa kursseilla,  kerhoissa, 
retkillä ym.  Ja työn monipuo-
lisuus on hyvä asia.

- ”PARAS KOULUPÄIVÄ IKINÄ”. 

Tuollaisen palautteen saimme 
tänä syksynä erään luokan 
oppilailta ja opettajalta Hir-
sikampuksella, kun olimme 
olleet pitämässä luonnontuo-
tekurssia. Tuo on sitä kaikkein 
parasta, iloitsee Tiina.

Lisää tietoa Pudasjärven 
4H-yhdistyksen toiminnasta 
löydät osoitteesta 
www.pudasjarvi.4h.fi

Tuleva lähihoitaja rakastaa  
talvea ja lunta

Esittelyssä Pudasjärven 4H-yhdistys

KOHTAAMISIA
Kansainvälinen liite selkosuomeksi, arabiaksi, dariksi, englanniksi, ranskaksi, somaliksi ja venäjäksi
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من  أنا  ٥٤سنة،  عمري  سيفي،  إسمي 
األحياء  علم  يف  متخصصة  العراق. 
و  الدواء  مبعمل  إشتغلت  املجهرية، 
الرعاية  ومبؤسسة  املستشفى  مبخترب 
إشتغلت  وكذلك  للعامل  الصحية 
األعامل  أحب  بالجامعة.  كمدرسة 

اليدوية والطبخ. 

مبدينة  عمل  عىل  أحصل  أن  أريد 
دراستي  أكمل  أن  وأريد  بوداسرييف 

كممرضة وكمساعدة بالكنيسة. 

األمان واملساوات
أن  األنرتنت  يف  وقرأت  آمناً  ليس  بلدي 

عربت  املساوات.  و  الحرية  بلد  فنلندا 
يف  أسابيع.  أربعة  خالل  عرضاً  أروباً 
بعد  من  و  أولو  ملدينة  جئت  البداية 
كالجئه  بوداسرييف  مدينة  اىل  إنتقلت 
وبعد سنة حصلت  خريف سنة ٥١٠٢. 
الفنلنديني  عىل  تعرفت  و  اإلقامة  عىل 
إنجاز  قمُت  الفنلندية،  اللغة  وتعلمُت 
تدريب عمل وأدرس اآلن مهنة التمريض 

باملدرسة املهنية. 

بوداسرييف مكان جميل للسكن 
وللعيش 

وجميلة  هادئة  مدينة  بوداسرييف 

التزحلق  تعلمُت  لقد  طييبني.  وسكانها 
عىل الجليد و التزحلق من أعىل الهضبة 
مع أصدقايئ. أحب فصل الشتاء والثلج. 
هنا ميكن الحصول عىل خدمات جيدة و 
مدينة أولو قريبة منا بخصوص إستكامل 

الدراسة. 

فنلندا  بشامل  بوداسرييف  مدينة  تقع 
وعدد سكانها صغري  باردة  مدينة  وهي 
هنا  الناس  يتعامل  يالمئني.  هذا  ولكن 
بشكل إجايب مع األجانب، أمتنى أن يتم 
شاكرة  وأنا  امليزة.  هذه  عىل  الحفاظ 
وكذلك  هنا  الجيدة  األشياء  كل  بخوص 

الناس الطييبني. 

غري  وطنية  شبابية  جمعية   4H تعترب 
لدينا  جهة  دينياً.ألي  وال  سياسياً  تابعة 
 4H بجمعية  املجودة  القيم  نفس 
نفس  كذلك  وتجمعنا  بالعامل  املوجودة 
املبادئ وتصف حروف األربعة 4H قيمنا 
بشكل دقيق التفكري والرباعة واإلحسان 

والرفاهية

ومن ضمن طرق التي نشتغل بها، نتعلم 
بالنوادي  والعلوم  الرباعات  بعض  إتقان 
الدروس  وتهدف  املرشدين.  ومبساعدة 
والتكوين اىل تعميق املعارف واملهارات 
الشباب  نحرض  وكذلك  الشباب.  لدى 
بالحياة  ليلتحقوا  أو  مقاولني  ليصبحو 

العملية

أسلوب عمل متنّوع
 تم تأسيس جمعية 4H ملدينة بوداسرييف 
بتنظيم  الجمعية  وتقوم   ٩٢٩١ سنة 
مبدرسة  ويوجد  الدورات.  من  العديد 
أيتويريف و بيت األنشطة بقرية كوربينن 
بقرية  وكذلك  األنشطة.  متنوع  نادي 
ساراكيال والكارين ومدرسة كيبينا يوجد 
مبكان  باملكتبة  ويوجد  ريايض.  نادي 
ونادي  للبنات  ونادي  العالية  املعنويات 

ونادي  األليفة.  للحيوانات  و  لألطفال 
الرسم. وكذلك لدينا نوادي أخرى حسب 
الحاجة كنادي الطبخ لألطفال وللبالغني. 
نقوم باللعب بالنوادي ومنارس الرياضة،و 
ونقوم  ونطبخ  اليدوية  باألعامل  نقوم 
األشياء  ونتعلم  جميل  ماهو  كل  بفعل 
لألطفال  مخصصة  النوادي  الجديدة. 
أعامرهم بني ٦ و٢١سنة  ترتاوح  الذين  
باألسبوع  مرة  بالنوادي  اإلجتامع  ويتم 
إنتهاء  بعد  ساعتني  أو  ونصف  ساعة 
كمرشدين  ويشتغل  الدرايس.  الْيَوم 
بعض  رفقة  متكونني  شباب  بالنوادي 
شباب  عىل  النوادي  ويتوفر  البالغني. 
موجهني و عرشات األنشطة.  وقد قمنا 
دورات  بتنظيم   7١٠٢ سنة  صيف  يف 
أخرى  ودورات  والبالغني  لألطفال  طبخ 
كذلك  وقمنا  والبالغني.  كذلك  لألطفال 
بتنظيم أنشطة مشرتكة بشاطئ منطقة 
رياما ولعبنا لعبة الكرويك ولعبة القطع 
للنوادي  وبالنسبة  املرقمة.  الخشبية 
الصيفية فهي مخصصة يف املرتبة األوىل 
لألجانب. وقد شاركنا يف عمل الزراعة يف 
الصيف والذي تم تنظيمه مبعمل األحالم 
رحالت  ونقّدم  رميينكنكاس.  مبنطقة 

لجني  وأيام  بالغابة  وأيام  ومنافسات 
املنتوجات  حول  ودروس  الفطر 
الطبيعية. ونتعاون مع جمعيات أخرى. 
 H تقوم جمعية كله،  اىل هذا  باإلظافة 
مساعدة  بتقديم  بوداسرييف  ٤ملدينة 
النظافة املنزلية ومساعدة النزهة خارج 
البيت للعسكريني املتقاعدين العاجزين. 
للكالب  لرعاية  خدمة  كذلك  ونقّدم 
ولدينا كذلك محل بيع األشياء املستعملة 
مبركز املدينة. ولذا جمعيتنا أنشطة دامئة 
املرتفعة  املعنويات  مبكان  باملكتبة 
ومكتبة  بوداسرييف  بلدية  مع  ونتعاون 
مكان  مرشوع  عىل  والقامئني  املدينة 

املعنويات املرتفعة. 

وتساعد الجمعية الشباب عىل الحصول 
شغل   ٠٥١ لهم  توفر  حيث  عمل  عىل 
صيفي سنوياً  باملقاوالت التابعة لبلدية 
كذلك. الخاص  بالقطاع  و  بوداسرييف 
تابعة  مقاوالت  خمس  إستأنفت 
بدعم  املايض  الصيف  عملها  للجمعية 
كذلك  الجمعية  وتقدم  البلدية.  من 
ودورات  املقاولني.  لتكوين  دروس 
ودورات  النادي،  موجهي  لتكوين 
للحصول عىل رخصة ولوج سوق العمل، 

وعدة أشياء أخرى.

ذات  شغل  مناصب  نقدم  وكذلك 
الدولة  طرف  من  املدعومة  الرواتب 
إمكانية  ونقّدم  الصيفي  والعمل 
العجزة  ودور  طويب  بسوق  التدريب 

ومكان املعنويات املرتفعة. 

أشخاص   4H خدمات  من  ويستفيد 
الجد  اىل  الرضيع  من  أعامرهم،  تختلف 

والجدة.

 ومن بني نشاطاتنا األخرى ننظم دورات 
تعلم الطبخ، للكبار والصغار قبل عطلة 
عيد امليالد، وسننظم رحلة اىل روفانييمي 
بتاريخ  امليالد  بعيد  اإلحتفال  مدينة 
١.٢١.7١٠٢ يف إطار التعاون مع املقيمني 

عىل مرشوع مكان املعنويات املرتفعة 

 وتتميز طريقة عمل املديرة 
بالحرية واملسؤلية.

 وحسب مديرة جمعية 4H لبوداسرييف 
السيدة  تيينا سالونبا فإن إدارة الجمعية 
عمل ُمتعب حيث يبدو يل وكأنني أدير 
إنجاز  مسؤلية  و  الخاصة.  مقاولتي 
ولكن  صعب.  شيئ  الجمعية  مشاريع 

للتخطيط  الحرية  بعض  لدي  يبقى 
لبعض املشاريع. 

التواجد بالطبيعة هو يشء مهم بالنسبة 
يل وعن طريق ذلك أستطيع إنجاز عميل 
مثل  ذلك  ويُعترب  مختلفني.  أناس  رفقة 
التوازن مقابل إدارة الشوؤن اإلقتصادية 

و اإلدارية.

 اليشء الجميل بهذا العمل هو العامل 
الجيدين و مرشدي النادي واإلشتغال مع 
أناس مختلفني خالل الدورات والنوادي 
والرحالت وطبيعة العمل املختلفة يشء 

جيد كذلك.

سمعنا  حيايت”  يف  درايس  يوم  ”أحسن   
إحدى  من  الخريف  يف  العبارة  هذه 
بصدد  كّنا  عندما  مدرِِّسه  ومن  التالميذ 
بهرييس  الطبيعة  منتوجات  دروس  إلقاء 
تيينا مبتسمة، ”هذا  كامبوس. وأَضافت 

هو أحسن يشء.” 

أعامل   حول  إضافية  معلومات  تجدون 
وأنشطة جمعية 4H لبوداسرييف بالعنوان 

اإلليكرتوين اآليت: 

www.pudasjarvi.4h.fi

ممرضة املستقبل تحب فصل 
الشتاء والثلج

تقديم لجمعية 4H ملدينة بوداسرييف

KOHTAAMISIA
ضمیمه) پیوست( بین املللی  به زبان ساده فنلندی، انگلیسی، عربی، دری، فرانسوی، سومالی و روسی.
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من  أنا  ٥٤سنة،  عمري  سيفي،  إسمي 
األحياء  علم  يف  متخصصة  العراق. 
و  الدواء  مبعمل  إشتغلت  املجهرية، 
الرعاية  ومبؤسسة  املستشفى  مبخترب 
إشتغلت  وكذلك  للعامل  الصحية 
األعامل  أحب  بالجامعة.  كمدرسة 

اليدوية والطبخ. 

مبدينة  عمل  عىل  أحصل  أن  أريد 
دراستي  أكمل  أن  وأريد  بوداسرييف 

كممرضة وكمساعدة بالكنيسة. 

األمان واملساوات
أن  األنرتنت  يف  وقرأت  آمناً  ليس  بلدي 

عربت  املساوات.  و  الحرية  بلد  فنلندا 
يف  أسابيع.  أربعة  خالل  عرضاً  أروباً 
بعد  من  و  أولو  ملدينة  جئت  البداية 
كالجئه  بوداسرييف  مدينة  اىل  إنتقلت 
وبعد سنة حصلت  خريف سنة ٥١٠٢. 
الفنلنديني  عىل  تعرفت  و  اإلقامة  عىل 
إنجاز  قمُت  الفنلندية،  اللغة  وتعلمُت 
تدريب عمل وأدرس اآلن مهنة التمريض 

باملدرسة املهنية. 

بوداسرييف مكان جميل للسكن 
وللعيش 

وجميلة  هادئة  مدينة  بوداسرييف 

التزحلق  تعلمُت  لقد  طييبني.  وسكانها 
عىل الجليد و التزحلق من أعىل الهضبة 
مع أصدقايئ. أحب فصل الشتاء والثلج. 
هنا ميكن الحصول عىل خدمات جيدة و 
مدينة أولو قريبة منا بخصوص إستكامل 

الدراسة. 

فنلندا  بشامل  بوداسرييف  مدينة  تقع 
وعدد سكانها صغري  باردة  مدينة  وهي 
هنا  الناس  يتعامل  يالمئني.  هذا  ولكن 
بشكل إجايب مع األجانب، أمتنى أن يتم 
شاكرة  وأنا  امليزة.  هذه  عىل  الحفاظ 
وكذلك  هنا  الجيدة  األشياء  كل  بخوص 

الناس الطييبني. 

غري  وطنية  شبابية  جمعية   4H تعترب 
لدينا  جهة  دينياً.ألي  وال  سياسياً  تابعة 
 4H بجمعية  املجودة  القيم  نفس 
نفس  كذلك  وتجمعنا  بالعامل  املوجودة 
املبادئ وتصف حروف األربعة 4H قيمنا 
بشكل دقيق التفكري والرباعة واإلحسان 

والرفاهية

ومن ضمن طرق التي نشتغل بها، نتعلم 
بالنوادي  والعلوم  الرباعات  بعض  إتقان 
الدروس  وتهدف  املرشدين.  ومبساعدة 
والتكوين اىل تعميق املعارف واملهارات 
الشباب  نحرض  وكذلك  الشباب.  لدى 
بالحياة  ليلتحقوا  أو  مقاولني  ليصبحو 

العملية

أسلوب عمل متنّوع
 تم تأسيس جمعية 4H ملدينة بوداسرييف 
بتنظيم  الجمعية  وتقوم   ٩٢٩١ سنة 
مبدرسة  ويوجد  الدورات.  من  العديد 
أيتويريف و بيت األنشطة بقرية كوربينن 
بقرية  وكذلك  األنشطة.  متنوع  نادي 
ساراكيال والكارين ومدرسة كيبينا يوجد 
مبكان  باملكتبة  ويوجد  ريايض.  نادي 
ونادي  للبنات  ونادي  العالية  املعنويات 

ونادي  األليفة.  للحيوانات  و  لألطفال 
الرسم. وكذلك لدينا نوادي أخرى حسب 
الحاجة كنادي الطبخ لألطفال وللبالغني. 
نقوم باللعب بالنوادي ومنارس الرياضة،و 
ونقوم  ونطبخ  اليدوية  باألعامل  نقوم 
األشياء  ونتعلم  جميل  ماهو  كل  بفعل 
لألطفال  مخصصة  النوادي  الجديدة. 
أعامرهم بني ٦ و٢١سنة  ترتاوح  الذين  
باألسبوع  مرة  بالنوادي  اإلجتامع  ويتم 
إنتهاء  بعد  ساعتني  أو  ونصف  ساعة 
كمرشدين  ويشتغل  الدرايس.  الْيَوم 
بعض  رفقة  متكونني  شباب  بالنوادي 
شباب  عىل  النوادي  ويتوفر  البالغني. 
موجهني و عرشات األنشطة.  وقد قمنا 
دورات  بتنظيم   7١٠٢ سنة  صيف  يف 
أخرى  ودورات  والبالغني  لألطفال  طبخ 
كذلك  وقمنا  والبالغني.  كذلك  لألطفال 
بتنظيم أنشطة مشرتكة بشاطئ منطقة 
رياما ولعبنا لعبة الكرويك ولعبة القطع 
للنوادي  وبالنسبة  املرقمة.  الخشبية 
الصيفية فهي مخصصة يف املرتبة األوىل 
لألجانب. وقد شاركنا يف عمل الزراعة يف 
الصيف والذي تم تنظيمه مبعمل األحالم 
رحالت  ونقّدم  رميينكنكاس.  مبنطقة 

لجني  وأيام  بالغابة  وأيام  ومنافسات 
املنتوجات  حول  ودروس  الفطر 
الطبيعية. ونتعاون مع جمعيات أخرى. 
 H تقوم جمعية كله،  اىل هذا  باإلظافة 
مساعدة  بتقديم  بوداسرييف  ٤ملدينة 
النظافة املنزلية ومساعدة النزهة خارج 
البيت للعسكريني املتقاعدين العاجزين. 
للكالب  لرعاية  خدمة  كذلك  ونقّدم 
ولدينا كذلك محل بيع األشياء املستعملة 
مبركز املدينة. ولذا جمعيتنا أنشطة دامئة 
املرتفعة  املعنويات  مبكان  باملكتبة 
ومكتبة  بوداسرييف  بلدية  مع  ونتعاون 
مكان  مرشوع  عىل  والقامئني  املدينة 

املعنويات املرتفعة. 

وتساعد الجمعية الشباب عىل الحصول 
شغل   ٠٥١ لهم  توفر  حيث  عمل  عىل 
صيفي سنوياً  باملقاوالت التابعة لبلدية 
كذلك. الخاص  بالقطاع  و  بوداسرييف 
تابعة  مقاوالت  خمس  إستأنفت 
بدعم  املايض  الصيف  عملها  للجمعية 
كذلك  الجمعية  وتقدم  البلدية.  من 
ودورات  املقاولني.  لتكوين  دروس 
ودورات  النادي،  موجهي  لتكوين 
للحصول عىل رخصة ولوج سوق العمل، 

وعدة أشياء أخرى.

ذات  شغل  مناصب  نقدم  وكذلك 
الدولة  طرف  من  املدعومة  الرواتب 
إمكانية  ونقّدم  الصيفي  والعمل 
العجزة  ودور  طويب  بسوق  التدريب 

ومكان املعنويات املرتفعة. 

أشخاص   4H خدمات  من  ويستفيد 
الجد  اىل  الرضيع  من  أعامرهم،  تختلف 

والجدة.

 ومن بني نشاطاتنا األخرى ننظم دورات 
تعلم الطبخ، للكبار والصغار قبل عطلة 
عيد امليالد، وسننظم رحلة اىل روفانييمي 
بتاريخ  امليالد  بعيد  اإلحتفال  مدينة 
١.٢١.7١٠٢ يف إطار التعاون مع املقيمني 

عىل مرشوع مكان املعنويات املرتفعة 

 وتتميز طريقة عمل املديرة 
بالحرية واملسؤلية.

 وحسب مديرة جمعية 4H لبوداسرييف 
السيدة  تيينا سالونبا فإن إدارة الجمعية 
عمل ُمتعب حيث يبدو يل وكأنني أدير 
إنجاز  مسؤلية  و  الخاصة.  مقاولتي 
ولكن  صعب.  شيئ  الجمعية  مشاريع 

للتخطيط  الحرية  بعض  لدي  يبقى 
لبعض املشاريع. 

التواجد بالطبيعة هو يشء مهم بالنسبة 
يل وعن طريق ذلك أستطيع إنجاز عميل 
مثل  ذلك  ويُعترب  مختلفني.  أناس  رفقة 
التوازن مقابل إدارة الشوؤن اإلقتصادية 

و اإلدارية.

 اليشء الجميل بهذا العمل هو العامل 
الجيدين و مرشدي النادي واإلشتغال مع 
أناس مختلفني خالل الدورات والنوادي 
والرحالت وطبيعة العمل املختلفة يشء 

جيد كذلك.

سمعنا  حيايت”  يف  درايس  يوم  ”أحسن   
إحدى  من  الخريف  يف  العبارة  هذه 
بصدد  كّنا  عندما  مدرِِّسه  ومن  التالميذ 
بهرييس  الطبيعة  منتوجات  دروس  إلقاء 
تيينا مبتسمة، ”هذا  كامبوس. وأَضافت 

هو أحسن يشء.” 

أعامل   حول  إضافية  معلومات  تجدون 
وأنشطة جمعية 4H لبوداسرييف بالعنوان 

اإلليكرتوين اآليت: 

www.pudasjarvi.4h.fi

ممرضة املستقبل تحب فصل 
الشتاء والثلج

تقديم لجمعية 4H ملدينة بوداسرييف
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عراق  از  ساله   ۵۴  ،)Sivi( وی  سی  من 
هستم. من میکروبیالوژیست هست و در 
شفاخانه،  البراتور  داروسازی،  کارخانه 
کلینیک کارمندان کار کرده ام و همچنان در 
و  دستی  کار  من  ام.  بوده  استاد  دانشگاه 

آشپزی را خوش دارم. 

یروی  پوداس  در  میخواهم  من 
در  بعداً  و  کنم  پیدا  کار   )Pudasjärvi(
به  رشته پرستاری و کمک کننده اجتامعی 

تحصيل خود ادامه بدهم. 

امنیت و برابری
کشور خودم امن نیست و من در اینرتنت 
همه  حق  و  آزادی  فنلند  در  که  خواندم 

ماملک  های  راه  از  من  است.  مساوی 
اروپایی در طول چهار هفته سفر کردم. در 
خزان سال ۵۱۰۲ و من حیث پناهجو اول به 
شهر اُولو )Oulu( و بعداً به پوداس یروی 
اقامت فنلند را  از آن  آمدم. یک سال بعد 
و  شدم  آشنا  ها  فنلندی  با  آوردم.  بدست 
زبان را یاد گرفتم. من مترین کار انجام داده 
ام و در حال حارض در مکتب مسلکی در 

رشته نرس بهیار مرصوف آموزش هستم.

پوداس یروی جایی خوب برای 
زندگی کردن است.

پوداس یروی محلی آرام و زیبا است و اینجا 
مردم خوش رفتار هستند. من یاد گرفتم با 

دوست هایم اسکی کنم و یخ مالک بزنم. 
من زمستان و برف را دوست دارم. در اینجا 
خدمات اجتامعی بسیار خوب است و برای 

ادامه تحصیل، شهر اُولو هم نزدیک است.

دارد،  قرار  فنلند  شامل  در  یروی  پوداس 
اما  اهالی آن کم است،  اینجا رسد است و 
برای من مناسب است. اکرث شهروندان اینجا 
و  دارند  مثبت  دید  ها  خارجی  به  نسبت 
امیدوار هستم این نظر نیک در آینده نیز 
و  خوب  چیزهای  همه  از  من  مباند.  باقی 

مردم خوب اینجا سپاسگزارم.

وابستگِی  بدون  انجمن  یک   4H اتحادیه 
برای جوانان  و شهروندی  مذهبی  سیاسی، 
های  ارزش  ما  اصلی  معیارهای  میباشد. 
که  است،   H حرف  چهار  جهانی  اتحادیه 
شده  گرفته  ها  این  از  اتحادیه  این  اسم 
 – ها  دست   ،Haed  – ذهن  است. 
 – سالمتی  و   Heart  – قلب   ،Hands
Health. در این انجمن، همه مسائل را با 
انجام دادن و به صورت عملی یاد میگیرند. 
مسلکی،  راهنامیان  گردهامیی،  محل  در 
را  تئوری  معلومات  و  عملی  مهارتهای 
رایگان یاد میدهند. کورس ها و سیمینارها، 
مهارتهای جوانان را رشد میدهند. از طریق 
به زندگی  آمادگی  کار های عملی، جوانان 

کاری و تجارت به دست می آورند.

فعالیت های گوناگون
 ۹۲۹۱ سال  در  یروی  پوداس   4H اتحادیه 
میالدی تأسیس شد. این اتحادیه برنامه های 
در  و   Aittojärvi مکتب  در  را  گوناگونی 
 Kylätalo  Korpinen قریهء  خانهء 
برگزار میکند که شامل برنامه های گروهی 
مختلف می باشد. در مکتبهای Lakari و 
Kipinä واقع در Sarakylä، برنامه های 
ورزشی نیز وجود دارد، در کتابخانه شهر در 
»محل افکار خوب« برنامه ها برای دخرتها، 

پرسها و حیوانهای خانگی موجود است و 
همچنان در گروه رسامی فعالیت داریم. در 
عین حال نظر به تقاضا، کورس های آشپزی 
و مهارتهای زندگی در طبیعت برای اطفال 
کورسها  این  در  میشود.  برگزار  بزرگان  و 
اطفال با هم بازی، ورزش و آشپزی میکنند، 
کار های دستی درست میکنند و سایر کار 
های خوش آیند انجام میدهند و با همدیگر 
میگیرند.  یاد  را  جدید  های  مهارت 
گردهامیی ها در مکتب برای اطفال ۶ الی 
۲۱ ساله برنامه ریزی شده است و هر هفته 
یک بار بعد از مکتب به مدت یک و نیم 
راهنامهای  میشوند.  جمع  ساعت  دو  الی 
با  یافته  این گردهامیی ها جوانان تحصیل 
چند نفر راهنامی بزرگ میباشند. حدودا ٠٢ 
های  برنامه  برای  جوان  راهنامی  نفر 

گوناگون  در این اتحادیه مشغول هستند. 

در تابستان ۷۱۰۲ کورس های آشپزی برای 
اطفال و بزرگان و همچنین دوره مهارتهای 
بزرگان  و  اطفال  برای  طبیعت  در  زندگی 
های  برنامه  اینها  عالوه  بر  شد.  برگزار 
مختلف در کنار ساحل Rajamaa برگزار 
کردیم که در آنجا کریِکت و بازی فنلندی 
های  برنامه  دادیم.  انجام   Mölökky
برای خارجی ها در  اول  تابستانی در قدم 
تابستان همچنان  نظر گرفته شده بود. در 
کارخانه  در  کشاورزی  برنامه 

در   Unelmatehdas
با  ما  کردیم.  برگزار   Rimminkangas
ها  تفریح  برنامه گزارها  و  ها  انجمن  دیگر 
روز  جنگل،  روز  ها،  مسابقه  طبیعت،  در 
سامرق، کورس های مربوط طبیعت و غیره 
برگزار میکنیم. برعالوه این همه برنامه ها، 
اتحادیه H4 خدمات پاک کاری خانه و هوا 
کهنه  مسن  افراد  با  رفنت  بیرون  و  خوری 
حیوانات  از  نگهداری  همچنین  و  رسباز 
ما  همچنان  میدهد.  انجام  را  خانگی 
گردش  با  را   TOPI دوم  دست  فروشگاه 

دادن و بازیافت اشیا رس پا نگاه میکنیم.

اتحادیه با همکاری شهرداری پوداس یروی، 
پروژه  با  و  یروی  پوداس  شهری  کتابخانه 
»محل افکار خوب«، در کتابخانه در »محل 
افکار خوب«، فعالیت دایمی دارد. اتحادیه 
ضمن فراهم کردن محل کار، در کاریابی به 
افراد کمک میکند و با ترتیب دادن کارهای 
های  رشکت  یا  و  شهرداری  در  تابستانی 
شخصی،  مشاغل  صاحبان  یا  و  خصوصی 
ساالنه ۰۵۱ جوان را مشغول به کار میکند. 
در تابستان پیش، با حامیت شهرداری، پنج 
کردند.  کار  به  رشوع   H4 اتحادیه  رشکت 
تاسیس  برای   H4 های  کورس  همچنان 
تربیت  کورس های  شخصی،  مشاغل 
برای  آمادگی  کورس  گروهی،  راهنامیان 

برگزار  ها  کورس  بقیه  و  کاری  زندگی 
با  تابستانی  کار  اینها،  بر  عالوه  میشوند. 
تابستانی و مترین  کارهای  دستمزِد کمکی، 
به  کمک   ،TOPI فروشگاه  در  کار  های 

ساملندان و محل افکار خوب ارایه میشود.

فعالیت های اتحادیه 4H برای همه افراد با 
را  بزرگسال  تا  خردسال  از  مختلف  سابقه 

شامل میشود. 

برعالوه سایر فعالیت ها، قبل از کریسمس، 
بزرگان  و  اطفال  برای  آشپزی  های  کورس 
شهرک  به  تفریحی  سفر  میشود.  برگزار 
کریسمس در شهر Rovaniemi به تاریخ 
۷۱۰۲/۲۱/۱ با همکارِی پروژه محل افکار 

خوب برگزار میشود. 

روز های کاری رییس اتحادیه 
پُر از مسئولیت و آزادی است.
- رییس اتحادیه 4H بودن، مانند پیش بردن 
بعضی  است.  کارهای رشکت شخصی خود 
و  مسئولیت  کشیدن  دوش  به  اوقات 
سنگین  بسیار  ها  فعالیت  همه  موفقیت 
 Salonpää( سالونپه  تینا  خانم  میباشد. 
یروی  پوداس   4H اتحادیه  رییس   ،)Tiina
برای  خاصی  آزادی  حال  عین  در  میگوید: 
های  برنامه  کردن  برگزار  و  ریزی  برنامه 

مختلف وجود دارد.

مهم  بسیار  من  برای  بودن  طبیعت  در   -
است و این را میتوانم با افراد مختلف در 
کارم نیز تحقق ببخشم. این مطلب تعادل 
اداره  به  مربوط  کارهای  با  هم  را  خوبی 
امور مالی و دیگر کارهای اجباری که باید 

در دفرت انجام شوند، برقرار میکند. 

بهرتین قسمت این کار این است که میتوان 
با کارمندان خوب، راهنامهای خوب و افراد 
سفرهای  در  و  ها  کورس  در  مختلف 
رسوکار  فعالیت ها  بقیه  در  و  تفریحی 
داشت. تنوع در کار، بخش خوب این شغل 

است.

- »بهرتین روز ممکن در مکتب«. خانم تینا 
با خوشحالی میگوید: این نظر را از شاگردان 
مکتب  معلمین  هم  و  ها  صنف  از  یکی 
با  که  وقتی  دریافتیم،   Hirsikampus
طبیعت  محصوالت  باره  در  کورسی  آنها 

داشتیم. این بهرتین پاداش کار است. 

های  فعالیت  باره  در  را  بیشرت  معلومات 
نشانی  در  یروی  پوداس  شهر   4H اتحادیه 

ذیل به دست بیاورید:

www.pudasjarvi.4h.fi

نرس بهیار آینده، زمستان و 
برف را دوست دارد

آشنایی با اتحادیه 4H پوداس یروی
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Je m’appelle Sivi, j’ai 45 
ans, et je viens d’Iraq. Je 

suis microbiologiste et j’ai 
travaillé dans une usine de 
médicaments, dans un labo-
ratoire hospitalier, à l’institut 
de santé au travail, et en tant 
qu’ enseignante à l’université. 
J’aime faire des travaux ma-
nuels et la cuisine.

Je voudrais trouver du tra-
vail à Pudasjärvi, puis conti-
nuer mes études pour devenir 
infimière et diaconesse.

Sécurité et égalité
Mon pays n’est pas un lieu 

sûr et j’ai lu sur Internet que 
la liberté et l’égalité régnaient 

en Finlande. J’ai voyagé à tra-
vers l’Europe pendant quatre 
semaines. Je suis d’abord ar-
rivée à Oulu, et de là, je suis 
allée à Pudasjärvi en tant que 
demandeuse d’asile en sep-
tembre 2015. J’ai obtenu mon 
permis de séjour au bout d’un 
an. J’ai fait connaissance avec 
des Finlandais et j’ai appris la 
langue. J’ai fait un stage de 
travail, et à présent, j’étudie 
à l’école professionnelle pour 
devenir aide-soignante.

Pudasjärvi est un endroit 
où il fait bon vivre

Pudajärvi est un joli en-
droit calme, et les gens sont 

agréables ici. J’ai appris à 
skier et à faire de la luge avec 
des amis. J’aime l’hiver et la 
neige. Ici, les services sont de 
bon niveau, et Oulu n’est pas 
loin pour continuer les études, 
par exemple.

Pudasjärvi se trouve en Fin-
lande du nord, et il fait froid 
ici, il n’y a pas beaucoup de 
monde, mais cela me va bien. 
La majorité des gens a une 
attitude positive par rapport 
aux étrangers, et j’espère que 
cette attitude se maintiendra. 
Je suis reconnaissante pour 
toutes les bonnes choses et 
les gens ici.

L’association 4 H est une 
organisation de jeunesse 

non alignée sur les plans 
national, religieux et poli-
tique. Nos valeurs reposent 
sur les valeurs internatio-
nales des organisations 4 
H qui décrivent les quatre 
lettres H de l’organisation. 
HARKINTA-HEAD, HARJAAN-
NUS-HANDS, HYVYYS-HEART JA 
HYVINVOINTI-HEALTH. (HON-
NEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ 
ET HUMANITÉ)  

 Les activités permettent 
d’apprendre par soi-même. Au 
club, on apprend les aptitudes 
et connaissances pratiques 
avec le soutien d’un moniteur 
formé. Les formations et cours 
permettent d’approfondir les 
compétences des jeunes. Les 
activités donnent des aptitu-
des pour l’entrepreneuriat et 
le monde du travail.

Des activités polyvalentes
L’association 4h de Pudajär-

vi a été fondée en 1929, et elle 
organise diverses activités 
de clubs. Un club polyvalent 

exerce ses activités à l’école 
d’Aittojärvi et à la maison du 
village Korpisen kylätalo, un 
club sportif dans les écoles de 
Sarakylä, Lakari et Kipinä, un 
club pour filles, un club pour 
garçons, un club d’animaux 
domestiques et de dessin à 
la bibliothèque dans les lo-
caux de Hyvän mielen paik-
ka.  Nous organisons aussi, 
selon les besoins, des clubs 
dans la nature sauvage et de 
cuisine pour les enfants et les 
adultes. Au club, on joue, on 
fait de l’exercice, du bricolage, 
de la cuisine et on fait plein 
de choses amusantes tout 
en apprenant de nouvelles 
choses. Les clubs s’adressent 
aux enfants de 6-12 ans et 
les clubs se rassemblent une 
fois par semaine à raison de 
1,5-2 heures à la fois après la 
journée d’école. Les moniteurs 
des clubs sont des jeunes et 
quelques adultes spéciale-
ment formés. Il y a une ving-
taine de moniteurs dans les 
clubs et les différents événe-
ments organisés. 

En été 2017, nous avons or-

ganisé des clubs de cuisine et 
des clubs dans la nature sau-
vage pour les enfants et les 
adultes. De plus, nous avons 
organisé divers événements 
par exemple, sur la plage de 
Rajamaa où nous avons joué 
au croquet et au mölkky, 
,entre autres. Les clubs d’été 
s’adressent en priorité aux 
immigrés. En été, nous avons 
également participé à l’orga-
nisation de palettes de culture 
à Unelmatehdas, Rimminkan-
gas. Nous proposons des ex-
cursions, des compétitions, 
des journées dans la forêt, des 
cueillettes de champignons, 
des cours de produits nature 
avec différents acteurs. Outre 
cela, l’organisation 4 H de Pu-
dasjärvi propose du ménage à 
domicile et de l’aide à l’atten-
tion de la population âgée-vé-
térans pour aller se promener 
dehors, un service de garde 
d’animaux (dogsitter), et nous 
gérons également une bou-
tique de recyclage TOPI-tori 
dans le centre. 

L’association organise des 
activités permanentes à la 

bibliothèque, à Hyvän mie-
len paikka, en coopération 
avec la ville de Pudasjärvi, la 
bibliothèque municipale de 
Pudasjärvi, et avec le projet 
Hyvän mielen paikat. (Lieux de 
bon esprit/de bonne humeur). 
L’association embauche et 
aide à l’embauche en offrant 
des jobs d’été à environ 150 
jeunes chaque année, sur 
les lieux de travail de la ville, 
des entreprises et des com-
manditaires privés. L’année 
dernière. 4 entreprises d’été 
4 H ont commencé leurs ac-
tivités avec le soutien de la 
ville. De plus, nous organisons 
des cours d’entrepreneuriat 
4H, des formations de moni-
teur de club, une formation 
ABC pour le monde du travail, 
et nous offons des emplois à 
subventions salariales, des 
jobs d’été et des stages à TO-
PI-tori, dans les services pour 
les personnes âgées et à Hy-
vän mielen paikka.

Des personnes d’horizons 
différents, petits et grands, 
prennent part aux activités 4H. 

Outre ces activités, nous 
proposons des cours de cui-
sine, entre autres, pour les 
adultes et les enfants aussi 
avant Noël. Nous organisons 
une excursion au Village du 
Père Noël à Rovianiemi le 1er 
décembre  en coopération 
avec le projet Hyvän mielen 
paikat.

La liberté et la respon-
sabilité font partie du 
quotidien  de la directrice 
générale

- Exercer en tant que Direc-
trice générale de l’association 
4 H de Pudasjärvi est comme 
gérer une entreprise. Il est 
parfois difficile d’avoir la res-
ponsabilité d’assumer la flui-
dité des activités. Mais, il y a 
toutefois une certaine liberté 
personnelle à planifier les 
activités, dit la Directrice gé-
nérale de l’association 4 H de 
Pudasjärvi Tiina Salonpää.  

- Me retrouver dans la nature 
est une chose très importante 
pour moi, et je peux réaliser 

cela avec d’autres personnes 
dans le cadre de mon travail. 
C’est une bonne compensa-
tion par rapport à la gestion 
financière et aux tâches de 
bureau obligatoires.

Parmi les meilleurs côtés 
dans ces activités , citons les 
bons employés et moniteurs 
de clubs, et le fait de pouvoir 
côtoyer des personnes diffé-
rentes aux cours, pendant les 
excursions, etc. Et la polyva-
lence du travail est également 
une bonne chose.

« LA MEILLEURE JOURNÉE 
D’ÉCOLE DE MA VIE! » Nous 
avons obtenu ce commentaire 
cet automne de la part d’un 
élève d’une classe et d’un en-
seignant à Hirsikampus alors 
que nous assurions le cours 
de produits nature. Ça, c’est 
vraiment la meilleure chose, 
se réjouit Tiina.

Vous trouverez davantage 
d’informations sur les activi-
tés de l’association 4 H de Pu-
dasjärvi à l’adresse : 

www.pudasjarvi.4h.fi

Une future aide-soignante qui 
aime l’hiver et la neige

Présentation de l’association 4H de Pudasjärvi
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Je m’appelle Sivi, j’ai 45 
ans, et je viens d’Iraq. Je 

suis microbiologiste et j’ai 
travaillé dans une usine de 
médicaments, dans un labo-
ratoire hospitalier, à l’institut 
de santé au travail, et en tant 
qu’ enseignante à l’université. 
J’aime faire des travaux ma-
nuels et la cuisine.

Je voudrais trouver du tra-
vail à Pudasjärvi, puis conti-
nuer mes études pour devenir 
infimière et diaconesse.

Sécurité et égalité
Mon pays n’est pas un lieu 

sûr et j’ai lu sur Internet que 
la liberté et l’égalité régnaient 

en Finlande. J’ai voyagé à tra-
vers l’Europe pendant quatre 
semaines. Je suis d’abord ar-
rivée à Oulu, et de là, je suis 
allée à Pudasjärvi en tant que 
demandeuse d’asile en sep-
tembre 2015. J’ai obtenu mon 
permis de séjour au bout d’un 
an. J’ai fait connaissance avec 
des Finlandais et j’ai appris la 
langue. J’ai fait un stage de 
travail, et à présent, j’étudie 
à l’école professionnelle pour 
devenir aide-soignante.
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Меня зовут Сиви, мне 45 
лет, я из Ирака. По про-

фессии я микробиолог, рабо-
тала на фармацевтическом 
предприятии, в больничной 
лаборатории, в агентстве ги-
гиены труда и преподавала в 
университете. Люблю зани-
маться рукоделием и готовить.

Я хотела бы найти работу в 
Пудасъярви, поэтому сейчас 
получаю образование меди-
цинской сестры и диакониссы.

Безопасность и 
равноправие

В моей стране было небезо-
пасно, и я прочитала в Интер-
нете, что в Финляндии есть 
свобода и равноправие. Четы-
ре недели я ездила по Европе. 

Сначала оказалась в Оулу, а 
осенью 2015 года переехала 
в Пудасъярви как соискатель 
статуса беженца. Через год 
мне выдали разрешение на 
пребывание. Я познакомилась 
с финнами и выучила язык. У 
меня был опыт работы, и сей-
час я получаю образование 
младшей медицинской сестры 
в колледже.

Пудасъярви — 
отличное место 
для жизни

Пудасъярви — тихий и кра-
сивый город с приветливыми 
жителями. Вместе с друзьями 
я научилась кататься на лы-
жах и спускаться с ледяных 
горок. Мне нравятся зима и 

снег. Здесь высокий уровень 
услуг, а если нужно, например, 
получить дополнительное об-
разование, то Оулу — совсем 
рядом.

Пудасъярви расположен в 
Северной Финляндии и здесь 
холодно и малолюдно, но меня 
это устраивает. В основном 
местные жители хорошо отно-
сятся к иностранцам, и я наде-
юсь, что ничего не изменится. 
Я благодарна людям и всему 
хорошему, что получила здесь.

4H — это общегосудар-
ственное молодежное 

объединение, не связанное 
политическими убеждениями 
или религией. В основе наших 
ценностей лежат ценности 
международной организации 
4H, которые отражены в назва-
нии в форме четырех букв H: 
HEAD — разум, HANDS — навы-
ки, HEART — доброта, HEALTH 
— здоровье. Деятельность ор-
ганизации направлена на под-
держку обучения через соб-
ственный опыт. На занятиях в 
клубах участники приобретают 
практические навыки и знания 
под руководством опытного 
инструктора. Обучение и кур-
сы помогают молодежи разви-
вать свои умения, а практиче-
ские занятия подготавливают к 
рабочей жизни и дают навыки 
предпринимательства.

Разнообразная 
деятельность

Объединение 4H было ос-
новано в Пудасъярви в 1929 
году, и занимается организа-
цией различных клубов по 
интересам. В школе Айттоярви 
и общинном доме Корпинен 
расположен клуб, предлагаю-
щий различные направления 

деятельности. В школах Са-
ракюля, Лакари и Кипиня дей-
ствует спортивный клуб. В 
библиотеке и помещениях 
«Центра хорошего настрое-
ния» работают клубы для де-
вочек и мальчиков, клуб лю-
бителей домашних животных 
и клуб рисования. По мере не-
обходимости мы также органи-
зуем курсы ориентирования и 
кулинарные классы для детей 
и взрослых. Участники клубов 
играют, занимаются спортом 
и рукоделием, готовят, пробу-
ют другие интересные хобби 
и постоянно учатся новому. 
Занятия предназначены для 
детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
проводятся раз в неделю после 
уроков в школе и длятся при-
близительно 1,5–2 часа. В ка-
честве инструкторов в клубах 
работают молодые люди, про-
шедшие обучение, и несколь-
ко взрослых. В деятельности 
клубов и различных меропри-
ятиях участвует более десяти 
молодых инструкторов.

Летом 2017 года мы проводи-
ли кулинарные классы и курсы 
ориентирования в лесу для 
детей и взрослых. Мы также 
организовывали совместные 
встречи, например на бере-
гу Раямаа, во время которых 

играли в крокет, кегли-мёлккю 
и другие игры. Летние меро-
приятия были предназначены 
в первую очередь иммигран-
там. Кроме того, летом мы при-
нимали участие в проекте «Фа-
брика мечты» (Unelmatehas) в 
Римминкангас и ухаживали за 
парником. Наше объединение 
предлагает организацию тури-
стических поездок, соревнова-
ний, дней 
леса и сбо-
ра грибов, 
и также 
курсы о 
натураль-
ных про-
дуктах — в 
том числе 
в сотруд-
ничестве 
с другими 
общества-
ми. Кроме 
всего прочего, объединение 
4H в Пудасъярви предлагает 
услуги уборки на дому и помо-
щи во время прогулок пожи-
лым ветеранам, присматри-
вает за собаками по просьбе 
хозяев и содержит комиссион-
ный магазин «TOPI-tori» в цен-
тре города.

Объединение постоянно ор-
ганизует занятия в библиотеке 

«Центра хорошего настрое-
ния» совместно с городской 
администрацией Пудасъярви, 
городской библиотекой Пуда-
съярви и проектом «Центр хо-
рошего настроения». Мы также 
принимаем на работу и помо-
гаем трудоустроиться, ежегод-
но обеспечивая временной 
летней работой приблизи-
тельно 150 девушек и юношей, 

предлагая 
р а б о ч и е 
места в 
городских 
у ч р е ж д е -
ниях, пред-
приятиях и 
в частном 
с е к т о р е . 
Прошлым 
летом при 
поддержке 
города на-
чали рабо-

тать пять летних предприятий 
4H. Мы также организуем кур-
сы предпринимательства, про-
водим обучение для клубных 
инструкторов, консультируем 
по поводу начала рабочей жиз-
ни и предлагаем множество 
других возможностей, включая 
временную летнюю работу, ра-
боту с дотацией и стажировку 
в магазине «TOPI-tori», службе 

поддержки пожилых людей и 
в «Центре хорошего настрое-
ния».

В деятельности 4H принима-
ют участие совершенно раз-
ные люди — от маленьких де-
тей до бабушек и дедушек.

Мы также проводим кули-
нарные курсы для детей и 
взрослых перед Рождеством. 
01.12.2017 мы отправимся в 
поездку в Рованиеми, страну 
Рождества, организуемую со-
вместно с проектом «Центр хо-
рошего настроения».

Будни 
сполнительного 
директора — 
это свобода и 
ответственность

— Управление объединени-
ем 4H в Пудасъярви похоже на 
ведение собственного бизне-
са. Огромная ответственность 
за успех нашей деятельности 
иногда ложится тяжелым гру-
зом. Но, безусловно, у меня 
есть определенная свобода 
действий в планировании, — 
рассказывает исполнительный 
директор объединения 4H в 
Пудасъярви Тиина Салонпяя.

— Для меня чрезвычайно 
важно бывать на природе, и 
работа дает мне такую возмож-
ность, при этом знакомя с раз-
ными людьми. Это хороший 
способ отвлечься от финансо-
вых дел и других обязательных 
задач, которыми приходится 
заниматься в офисе.

Самое прекрасное в нашем 
объединении — это хорошие 
сотрудники и инструкторы 
клубов, а также возможность 
взаимодействовать с разными 
людьми на курсах, в клубах, во 
время поездок и т. д. И, конеч-
но, многоплановость работы 
тоже относится к плюсам.

- «ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ». 
Такой отзыв мы получили этой 
осенью от учеников и учителя 
одного из классов школы «Хир-
сикампус», когда проводили 
курсы о натуральных продук-
тах. И это — самое приятное, 
— радуется Тиина.

Подробную информацию о 
деятельности объединения 4H 
в Пудасъярви можно найти на 
сайте

www.pudasjarvi.4h.fi

Будущая младшая медицинская 
сестра любит зиму и снег

Представляем вам объединение 4H в Пудасъярви

KOHTAAMISIA
Международное приложение на финском, английском, арабском, дари, сомали, французском и русском языках.
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Anigu waxaan ahay Sivi, 
45 jir Ciraaq ka yimid. 

Waxaan ahay biolojiiste 
waxaana ka soo shaqeeyay 
warshadda daawooyinka, 
sheybaarka caafimaad ee is-
bitaalka iyo qeybta daryeelka 
caafimaadka ee shaqaalaha, 
waxaa kale oo aan ahaa ma-
callin jaamacadeed. Waxan 
jecelahay  farsamada gacanta 
farshaxanka, iyo karinta cun-
tooyinka. 

Waxaan jecelaan lahaa 
in aan Pudasjärvi shaqo ka 
helo iyo kadibna aan waxba-
rashadeyda kalkaaliyenimo  
sii wato iyo adeegtonimo. 

Nabad iyo sinnaan
Dalkeyga ma ahan mid na-

bad ah waxaan shabakadaha 

internetka ka aqriyay, in Fin-
land ay ka jirto xorrriyad iyo 
sinnaan.  Waxaan Yurub u 
soo safaraayay mudo afar 
todobaad ah. Ugu horreyntii  
waxaan imid Oulu, kadibna 
Oulu waxaan ka aaday Pu-
dasjärvi magangalyo doon 
ayaan ahaa dayrtii 2015. Sa-
nad kadib waxaan helay shar-
ciga daganaashaha. Waxaan 
bartay luqada iyo dadka Fin-
nishka. Anigu waxaan ka soo 
shaqeeyay shaqo tijaabo ah, 
hadda waxaan iskoolka xirfa-
daha ka bartaa kalkaaliyeni-
mo.

Pudasjärvi waa meel nolol 
iyo deegaanba ku fiican

Pudasjärvi waa meel dagan 
oo qurux badan dadka da-

ganna ay wanaagsanyihiin. 
Waxaan bartay sida loogu 
ciyaaro iyo sida loogu sa-
biibixo  barafka, waxaan la 
ciyaaraa saaxiibaday. Waan 
Jecelahay barafka iyo xiliga 
jiilaalka. Halkan way  adeeg 
wanaagsantahay hadana Oulu 
ayaa u dhow tusaale ahaan 
sii wadashada  waxbarashada 
sare.  

Pudasjärvi waxay ku taallaa 
woqooyinga Finland halkaan 
waa qabow wayna dad yar-
tahay, laakiin anigu way igu 
haboon tahay. Inta badan 
dadka halkan waxay ajaaniib-
ta ula dhaqmaan si wanaag-
san waxaana rajeynaayaa in 
dabeecadan sii jirto. Waxaan 
uga mahadcelinayaa dadka 
halkan wax walba oo wanaag-
san.

4H waa urur dhallinyaro oo 
heer qaran ah, oo ka ma-

dax banaan siyaasadda iyo 
diinta. Qiyamkeena waxa ay 
ku saleysanyihiin isku xirka 
heerka ururada caalamiga ah 
ee dunida, kuwaasoo ay mata-
layaan afarta xaraf ee ururka.

H A R K I N TA - H E A D ( T I X G E -
LING), HARHAANNUS-HANDS 
(TABOBAR QAADASHO), HY-
VYYS-HEART(NAXARIISASHO) 
IYO HYVINVOINTI-HEALTH. (SA-
MAQAB/CAAFIMAAD). Shaqada 
waxaa lagu bartaa adiga oo 
iskaa u qabta. Xirfadaha  ba-
rashadooda ee naadiga waxaa 
jira shaqaale loo tababaray oo 
kaa caawinaaya. Tababarka 
iyo koorsooyinka, waxay  xoo-
jiyaan aqoonta dhallinyarada. 
Tani waxay ku siin doontaa 
awood u lahaanshaha ganac-
siga iyo nolosha shaqada.

Waxqabad dhinacyo badan 
Ururka 4H ee Pudasjärvi 

waxaa la aasaasay sanadkii 
1929 ururku tusaale ahaan 
waxuu qabanqaabiyaa wax-
qabad kala duwan. Dugsiga 
Aittojärvi iyo hoolka tuulada 
ee Korpinen wuxuu leeyahay 
naadi siyaabo kala duwan u 
shaqeeya, dugsiga Sarakylä, 

Lakari iyo Kipinä waxey leeyi-
hiin  naadi isbooorti, mak-
tabadda Hyvän mielen paik-
ka waxey leedahay naadiga 
gabdhaha, naadiga wiilasha 
iyo Naadiga xayawaanada 
iyo waliba naadi sawir gac-
meedka. Waxaa kale oo aan 
leennahay hadii loo baahdo 
naadiga dabeecada(bii’adda) 
ama duurka iyo waliba  naadi 
cunto karin oo loogu tala ga-
lay carruurta iyo dadka qaan 
gaaray. Naadigu waxaa lagu 
sameeyaa ciyaaro, jimicsi, 
farsamo gacmeed, cunto ka-
rin iyo dhammaan wax wal-
ba oo wanaagsan iyo waliba 
barashada waxyaabo cusub. 
Naadiga waxaa loogu talagalay 
carruurta da’doodu tahay 6-12 
sano jir naadigana waxaa lagu 
kulmaa todobaadkiiba hal-
mar 1,5-2 saacadood markiiba 
iskuulka kadib. Shaqaalaha 
naadigu waa dhallinyaro taba-
baran iyo walibana dhowr qorf 
da wayn ah. Naadiga waxaa ka 
shaqeeya ku dhawaad wax ka 
badan labaatan dhallinyaro 
shaqaale ah, ayagoo abaabula 
dhacdooyin kala duwan.

Xagaagii 2017 waxaan abaa-
bulnay naadi cunto karin oo 
loogu talagalay carruurta iyo 
dadka waayn ama qaangaa-

rada ah. Waxaa kale oo aan 
abaabulnay dhacdooyin wada 
jira tusaale. Xeebta Rajamaa 
meeshasoo aan ku ciyaarnay 
ciyaarta loo yaqaano kroketti 
ama (bud ku laad) iyo ciyaar-
ta loo yaqaano mölkky ama 
(gacan ka tuur). Naadiyada la 
abaabulay xiliga xagaaga ugu 
horeyntii waxaa loogu talagalay 
dadka soo guuray ama ajaa-
nibka ah. Xagaagas waxaa kae 
loo aan  abaabulnay meesha 
loo yaqaano  Unelmatehdas 
Rimminkangas waxqabad da-
lag abuuris. Waxaan bixinaa 
safaro, tartammo, maalin duur 
aadis, maalinta gurista likaha 
(mushroom), koorsooyinka 
dabeecada(bii’adda) iyo wixii la 
mid ah. Ayada oo lala kaasha-
naayo ururo kala duwan. 
Waxaa intaa dheer, in ururka 
Pudasjärvi 4H uu bixiyo na-
diifinta guryaha iyo caawinta 
ama u gargaarista dadka da’da 
ah, adeega-dogsitter iyo anna-
guba waxaan joogteynaa aruu-
rinta wax yaalaha la soo istic-
maalay si dib loogu iibsado, 
dukaanka ku yaalla magaalada 
ee suuqa-TOPI.

Ururku wuxuu leeyahay 
hawlo joogto ah ee dhina-
ca maktabada Hyvän mielen 
paikka, iyagoo la kaashanaaya 

magaalada Pudasjärvi,iyo 
maktabadda magaalada Pu-
dasjärvi ee mashruuca Hyvän 
mielen paikka.  Ururku waxaa 
kaloo uu caawiyaa in ay shaqo 
ka helaan magaalada  shaqaa-
leysiiyaanna xiliga xagaaga 
ku dhawaad 150 dhalinyaro 
ah sanadkiiba, shirkadaha 
iyo goobaha shaqo ee  gaarka 
loo leeyahay intaba. Xagaagi 
tagay ururka 4H waxey gacan 
ka geysteen ayaga oo kaasha-
naaya caawinaada magaalada 
in ay aasaasaan shan ganaca-
si xagaa. Intaas waxaa dheer in 
4H aan abaabulno  koorsooyin 
lagu barto ganacsiga,tabobaro 
loo furo shaqaalaha naadiga, 
liisanka darawalnimada, tabo-
barka xagga nolosha shaqa-
da iyo waxyaabo kale oo ba-
dan walibana waxaan bixinaa 
shaqooyin mushaarkooda la 
kaalmeeyo, shaqo xagaa iyo 
layli lagu barto shaqooyinka 
ee suuqa-TOPI, adeegga dadka 
da’da ah iyo Hyvän mielen 
paikka.

Shaqaalaha naadiga waxaa 
kale oo ay wax u qabtaan  
bulshada qeybaheeda kala 
duwan laga billaabo carruur 
ilaa ciroole.

Intaas marka laga soo tago 

waxaa kale oo aan abaabul-
naa koorsooyin cunto karin 
iyo waxii la mid ah. Dadka 
waa weeyn iyo carruurtaba 
waxaan u abaabulnaa safaro 
la aadaayo Rovaniemi kahor 
inta uusan bilaaban Christmas 
1.12.2017 mashruucan waxaan 
la kaashanaa Hyvän mielen 
paikka.

Agaasimaha nolol maal-
meedkiisu waa xorriyad 
iyo mas’uuliyad

-Pudasjärvi 4H hogaamintee-
da waxaa ay la mid tahay adiga 
oo ka shaqeeya ganacsi kuu 
gaar ah.  Masuuliyaadka ugu 
weyn ee wax ku oolka ah dhab 
ahaantii way culus yihiin. Laa-
kiin sidoo kale waxaa jira nooc 
ka mid ah xorriyadda si aad u 
qorsheeyso ama u maareyso 
howlaha kuu gaarka ah si-
daas waxaa yiri agaasimaha 
ururka 4H ee Pudasjärvi Tiina 
Salonpää

Jiritaanka bii’adda anigu aad 
bey muhiin iigu tahay waxaana 
dad kala duwan la fulinkaraa 
shaqadeyda. Waa miisaan aad 
u fiican oo lagu maamulayo 
maareynta maaliyadda iyo 
maalmaha kale ee xafiisyada 

qasabka ah.
Midda ugu fiican wax-

qabadkaan waxa ay tahay 
shaqaale wanaagsan iyo 
shaqaalaha naadiga iyo wali-
ba waxaa kaloo wax la qaban 
kartaa dad kala duwan xagga 
koorsooyinka, naadiyada, sa-
farada iyo waxii la mid ah. Wa-
libana arinka wanaagsan ayaa 
ah in shaqada dhinacyo badan 
leedahay.

-’’ MAANTA WAA MAALINTA 
ABED UGU FIICAN DUGSIGA’’. 
Waxaan helnay jawaabta noo-
caan ah dayrta hadda aanu ku 
jirno  oo ka timid ardayda iyo 
macallimiinta qeybta Hirsi-
kampus, markaas oo aanu ka 
hadleynay koorso ku saabsan 
bii’adda. Taasi waa waxa ugu 
fiican, Tiina waa ay farax gali-
neysaa.

Wixii macluumaad ah ee ku 
saabsan ururka Pudasjärvi 4H 
waxqabadkiisa waxaad ka heli 
kartaa cinwaankeena  

www.pudasjarvi.4h.fi 

Kalkaaliyaha caafimaad ee mustaqbalku,  
barafka iyo jiilaalka ayuu jecelyahay

Bandhigga ururka 4H ee Pudasjärvi

KOHTAAMISIA
Warside caalami ah oo ku qoran luqadaha la fududeeyay ee finish, ingiriisi, carabi, dari, faransiis, somali iyo ruush 
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My name is Sivi, I’m 45 
years old and I’m from 

Iraq. I’m a microbiologist, and 
I’ve worked at a pharmaceu-
tical plant, in a hospital labo-
ratory, an occupational health 
facility and as a university 
teacher. I like making handi-
crafts and cooking. 

 Security and equality
My home country wasn’t 

safe, and I read online that 
Finland is a country of free-
dom and equality. I traveled 
across Europe for four weeks. 
I arrived first in Oulu and 
then in Pudasjärvi as an asy-
lum-seeker in the autumn of 

2015. After one year, I received 
my residence permit. I’ve been 
getting to know Finns and 
learning the language. I’ve 
been participating in a work 
trial and am now studying to 
become a practical nurse at a 
vocational institute.

I would like to get a job in Pu-
dasjärvi and then continue my 
studies to become a nurse and 
deaconess. 

Pudasjärvi is good place 
to live

Pudasjärvi is a tranquil and 
beautiful place that is full of 
nice people. I’ve learned to ski 
and participated in downhill 

sliding with my friends. I love 
the winter and snow. The ser-
vices are good here and Oulu 
is nearby e.g. for my graduate 
studies.

What would you tell about 
Pudasjärvi to a person who 
has never visited here?

Pudasjärvi is located in 
northern Finland and it is 
cold here and there aren’t that 
many people here, but that’s 
just right for me. For the most 
part, the people here have 
a positive attitude towards 
foreigners, and I hope that it 
stays that way. I’m grateful for 
all the good things and people 
here. 

4H is a national, religiously 
and politically unaffiliated 

youth organisation. Our val-
ues are based on the values 
that connect the 4H organi-
sations across the world and 
that describe the four initial 
H letters in the organisation’s 
name: HEAD, HANDS, HEART 
AND HEALTH.   Our activities 
are based on learning by do-
ing. Our clubs help teach prac-
tical skills and knowledge un-
der the guidance of a trained 
instructor. Our training and 
courses help young people 
improve their skills. Our ac-
tivities also help people pre-
pare for entrepreneurship and 
working life.

Versatile activity
The 4H Association of Pu-

dasjärvi was founded in 1929 
and arranges different kinds 
of club activities, for example. 
There’s a multifunctional club 
in Aittojärvi school and the Ko-
rpinen village house, there’s 
a sports club in the schools 
of Sarakylä, Lakari and Kip-
inä, and the library has a girls, 
boys, pet and drawing club 
that are arranged in the Hyvän 
mielen paikka (“Place for Hap-

py Mood”).  We also arrange 
outdoor and cooking clubs for 
both children and adults when 
necessary. Our clubs are about 
play, moving, handicrafts, 
cooking and doing all sorts of 
fun things and learning new 
skills. Our clubs are aimed at 
children who are between the 
ages of 6 and 12, and the clubs 
are arranged once per week 
and last for 1.5−2 hours at a 
time after school. Our clubs 
are guided by trained young 
instructors and a few adults. 
We have around twenty young 
intructors who work at our 
clubs and various events. 

In the summer of 2017, we 
arranged cooking clubs for 
children and adults, and out-
door clubs for children and 
adults. We also arranged joint 
events on e.g. Rajamaa beach, 
where we played croquet and 
mölkky, for example. The 
summer clubs were primarily 
aimed at immigrants. In the 
summer, we also participated 
in arranging raised garden bed 
activities at the Unelmatehdas 
in Rimmikangas. We arrange 
trips, competitions, excur-
sions to the woods, mush-
room-picking days, natural 
product courses, etc. in collab-

oration with different actors 
and organisations. In addition 
to all of these activities, the 
4H Association of Pudasjärvi 
provides home cleaning and 
outdoor help for Finnish war 
veterans, dogsitter services, 
and we also maintain the re-
cycling shop TOPI-tori in the 
city centre. 

Our association arranges 
regular activities at the library 
in the Place for Happy Mood, 
in collaboration with the City 
of Pudasjärvi, the City Library 
of Pudasjärvi and the Place 
for Happy Mood project. The 
Association also employs peo-
ple and helps people become 
employed by providing sum-
mer jobs annually for around 
150 young people in the city, 
at companies and at private 
contractors. Last summer, five 
4H summer companies began 
doing business with support 
from the City of Pudasjärvi. In 
addition, we arrange 4H en-
trepreneurial courses, club 
instructor training, the driving 
licence for working life train-
ing, and a wide variety of other 
activities.

All kinds of people from vari-
ous backgrounds have partic-

ipated in the activities of 4H, 
from toddlers to the elderly.

Well, for example, we arrange 
cooking courses etc. for adults 
and children before Christ-
mas. We will also arrange a 
trip to SantaPark in Rovaniemi 
on 1 December 2017 in collab-
oration with the Place for Good 
Mood project.

Director’s keywords: free-
dom and responsibility 

- Being the director of the 4H 
Association of Pudasjärvi is 
like running your own compa-
ny, says Tiina Salonpää.

The job entails a great deal 
of responsibility for ensuring 
the smoothness of all of our 
activites, which can be taxing 
every now and then. But it also 
includes a certain degree of 
freedom for planning things. 
Being out in nature is very im-
portant to me and I can do this 
with different people in my 
work. It’s a good counterbal-
ance to running our financial 
administration and other nec-
essary administrative func-
tions.

The best part about this job 
is the employees and club 

instructors and when I get to 
interact with different peo-
ple during our courses, clubs, 
trips etc. And the versatility 
of the work is a great thing as 
well.

- «THE BEST DAY AT SCHOOL 
EVER». That’s the kind of feed-
back that we received this 
autumn from the pupils and 
teacher of a certain class 
from Hirsikampus when we 
arranged a natural product 

course there. That’s what 
makes all of this worth it, says 
Tiina.

For more information about 
the activities of the 4H As-
sociation of Pudasjärvi, visit  
www.pudasjarvi.4h.fi

A future practical nurse who loves 
the winter and snow

Presenting the 4H Association of Pudasjärvi

KOHTAAMISIA
International supplement in Plain Finnish, English, Arabic, Dari, French, Somali and Russian.
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201710 JOULUINEN SYÖTE

KOHTAAMISIA
Kansainvälinen liite selkosuomeksi, arabiaksi, dariksi, venäjäksi ja swahiliksi
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MAANANTAI
9.00-11.00 
Thai / ประเทศไทย 
Suomi 
040 184 3922

11.00-13.00 
Viro / Eesti keel 
Suomi 
040 547 8310

15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

15.30-19.00 
Venäjä / Pусский 
Englanti / English 
Suomi 
040 649 2332

17.30-19.00 
Arabia / 
Suomi 
040 549 3758

TIISTAI
15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

16.00-18.00 
Somali 
Suomi 
040 547 1434

17.00-19.00 
Arabia / 
Suomi 
040 549 3758

TORSTAI
13.00-14.30 
Thai / ประเทศไทย 
Suomi 
040 184 3922

15.30-19.00 
Dari / Farsi 
 
Suomi 
040 583 9874

16.00-17.30 
Viro / Eesti keel 
Suomi 
040 547 8310

16.00-18.00 
Sorani /  
Suomi 
040 584 2261

16.00-18.00 
Arabia / 
Ranska / Français 
Suomi 
040 647 5351

PERJANTAI
11.30 -13.00 
Swahili 
Englanti /English 
040 679 0481

14.30-16.00 
Somali 
Suomi 
040 547 1434

15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

16.00-17.30 
Sorani /  
Suomi 
040 584 2261

العربية سۆ ر انی

سۆ ر انی

العربية

العربية

دری و فارسی

Monikielinen neuvonta
Info-Lingosta saat opastusta esimerkiksi 
asumiseen, työelämään, koulutukseen, 
vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. 
Neuvontaa annetaan monella eri kielellä.
Palvelu on maksutonta ja avointa kaikil-
le.

Huduma hii ya mawaidha
Info Lango unaweza pata mawaidha 
kama maisha ya kila siku, masomo ya 
kazi na maswali ambayo yanahusu so-
siali na matibabu. Mawaidha yanapewa 
kwa lugha tofauti.
Hii huduuma inapatianwa bure bila mali-
po na inaweza tumiwa na kila mtu. 

Adeeg la talin luqado badan.
Info-lango waxaad ka helysaa caawi-
maad tusaale, sida guryaha, shaqada, 
waxbarashada, wakhtiga firaaqada, iyo 
weliba su,aalaha la xiriira bulshada iyo 
caafimaadka. Talada waxaa lagu bixiyaa 
luqado badan oo kala duwan.
Adeegu waa bilaash u furan dhamaan.

 مشاوره چندزبانه
 از

Info-Lango

 ، باش  و  بود  درباره  شود  می  داده  راهنامیی  شام  به 
به  مربوط  سواالت  و  رسگرمی  خواندن،  درس  کارکردن، 
خدمات اجتامعی و تداوی. مشاوره به چند زبان مختلف 

داده می شود.

دمات مجانی است و برای همه آزاد است.

معلومات بلغات متعدد
العمل  السكن  معلومات  تحصل عىل  لنكو  انف  من خالل 
بالضامن  املتعلقة  االشياء  و  الفراغ  اوقات  وقضاء  التعليم 

االجتامعي. واملعلومات تعطى بلغات مختلفة

الخدمة مجانية و مفتوحة للجميع

ڕاوێژگه ی فره زمان
ده توانرێت ڕێنوێنی جۆراوجۆر له باره ی بۆ منوونه، نیشته 
به سه ربردنی كاتی  ژیانی كاركردن، خوێندن،  جێ بوون، 
ئازاد و هه روه ها سه باره ت به پرسیارگه لێك كه له بواره 
كانی كاروباری كۆمه اڵیه تی و سه رپه رشتی ته ندروستی 
به ده ست  ئینفۆ-النگۆوه   ڕێگه ی  له  بن  ده  دا دروست 
بهێرنێت و وه  الم وه ه ربگیرێته وه . خزمه تگوزاری یه كان 

به چه ند زمان پێشكه ش ده كرێن.

 خزمه تگوزاری یه كه بێ به رامبه ر و كراوه یه بۆ هه 
مووكه سێك.

Multi-lingual guidance service
Info-Lango offers guidance and informa-
tion on subject such as housing, work, 
education, hobbies, as well as social and 
health services.  This guidance is offered 
in many languages.
The service is free of charge and open to 
everyone. 

Service d’information multilingue
Info-Lango vous donne des informations 
et renseignements sur de nombreux su-
jets, tels que le logement, le travail, l’édu-
cation, les loisirs, ainsi que les services 
de santé et sociaux.  Les renseignements 
sont disponibles en de nombreuses lan-
gues.
Le service Info-Lango est gratuit et ouvert 
à tous.

Многоязычная служба 
поддержки
В Инфо-Ланго, Вы сможете получить 
информацию о жилье, работе, обра-
зовании и досуге, а также о вопросах, 
связанные с социальным обеспече-
нием и здравоохранением. Услуги 
оказываются на разных языках.
Консультация бесплатная и от-
крыта для всех.

การให้คำาปรกึษาพูดไดห้ลายภาษา
ข้อมูล - รับคำ�แนะนำ� จ�ก ปินเนอร์ ดังกล่�ว เป็นที่
อยู่อ�ศัย , ก�รจ้�งง�น , ก�รศึกษ�, กิจกรรม เวล�
ว่�ง และสังคม และปัญห� ที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พ 
ก�รให้คำ�แนะนำ� ในหล�ยภ�ษ�
บริการฟรี ค่าใช้จ่ายและ เปิดให้ทุก

多语种咨询服务
您可以在Info-Lango就诸如居住，工作，培训，
休闲娱乐以及社会服务和医疗保健服务等方面
进行咨询，获取相关指导。

Info-lango
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TALVI LÄHESTYY KOVAA KYYTIÄ. OSTA
KAUSARIT ENNAKKOHINTAAN 10.12. MENNESSÄ!

• Aikuisten kausikortti 185 €
• Lasten kausikortti (7–12v.) 125 €

JUHLAILLALLISET
Itsenäisyyspäivänä, jouluna ja uutenavuotena 

tarjolla makuhermoja kutkuttelevat juhlaillalliset. 

Tervetuloa Pikku-Syötteelle!

Hauskaa koko perheelle – www.pikkusyote.fi

myyntipalvelu@pikkusyote.fi – p.08 815 4000

NYT KAUSIKORTIT 
ENNAKKOHINTAAN!

SAUNAPANEELI 15x88x2100 mm 
STP TERVALEPPÄ A-LAATU

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

Tarjoukset voimassa 
8.12.2017 asti. 
Tarjoustuotteita 
rajoitetut erät.

Yllättävän helppoa

Voidaan käsitellä saunasuojalla tai 
parafiiniöljyllä. Käsittely parantaa 
laudan kosteudenkestoa ja estää li-
kaantumista. Paketin sisältö: 6 kpl / 
12,6 m / 1,01 m2.

Virallisesti tutkittua, pestyä 
ja käsin valikoitua parasta 
Satakunnan oliviinidiabaa-
sia. Kivien koko alle 10 cm, 
n. 20 kg/laatikko. Vaihda 
kiuaskivet vuosittain.

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA CILINDRO 
PC70 6,8 kW
Harvia Cilindro on edullinen 6,8 kW:n pi-
larikiuas 6-10 m3 perhesaunaan. Kiukaan 
massiivinen kivimäärä tarjoaa nautinnolli-
sen saunaelämyksen.

Vesiohenteinen luonnon-
vahaa sisältävä suoja-aine 
saunan puupintojen käsitte-
lyyn. Katto- ja seinäpanee-
leille sekä lauteille.

LAUDE-ELEMENTTI 
140x400x2100 mm TERVALEPPÄ
Laude-elementti 140 mm korkealla etulaudalla. Sisältää rungon, 
laude-elementin, kannattimet, ruuvit ja asennusohjeen.

LAUDE-ELEMENTTI 
140x600x2100 mm TERVALEPPÄ
Laude-elementti 140 mm korkealla etulaudalla. Sisältää rungon, 
laude-elementin, kannattimet, ruuvit ja asennusohjeen.

209
/m

490
/ltk

KIUASKIVI PARHAAT LÖYLYT 
OLIVIINIDIABAASI 
ALLE 10 cm, 20 kg

229 00
/kpl 59 00

/kpl

JAKKARA 
330x750x420 mm 
TERVALEPPÄ14 90

+ sävytys

SATU 
SAUNAVAHA
0,9 l 
VÄRITÖN

VIELÄ EHTII! SAUNA KUNTOON JOULUKSI!
SAUNANOVI 
7x19 HARMAA, 
MÄNTYKARMI, 
NUPPIVEDIN MÄNTY
Kokolasinen ovi tuo tilantuntua ja 
tyyliä kylpytilaan. 8 mm:n karkais-
tu harmaa lasi on kestävä ja tur-
vallinen oviratkaisu. Mäntykarmit, 
vedin mänty, kulkuaukkosaranat ja 
rullasalpa sisältyvät toimitukseen.

89 00
/kpl

159 00
YHTEENSÄ 

Jakkara saunaan, pesuhuoneeseen, 
pukutiloihin. Korkeus 33 cm.

24/7
OSTA

K-RAUTA.FI
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KOHTAAMISIA
Kansainvälinen liite selkosuomeksi, arabiaksi, dariksi, venäjäksi ja swahiliksi

KANSAINVÄLISTYVÄLLÄ PUDASJÄRVELLÄ2/2017

MAANANTAI
9.00-11.00 
Thai / ประเทศไทย 
Suomi 
040 184 3922

11.00-13.00 
Viro / Eesti keel 
Suomi 
040 547 8310

15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

15.30-19.00 
Venäjä / Pусский 
Englanti / English 
Suomi 
040 649 2332

17.30-19.00 
Arabia / 
Suomi 
040 549 3758

TIISTAI
15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

16.00-18.00 
Somali 
Suomi 
040 547 1434

17.00-19.00 
Arabia / 
Suomi 
040 549 3758

TORSTAI
13.00-14.30 
Thai / ประเทศไทย 
Suomi 
040 184 3922

15.30-19.00 
Dari / Farsi 
 
Suomi 
040 583 9874

16.00-17.30 
Viro / Eesti keel 
Suomi 
040 547 8310

16.00-18.00 
Sorani /  
Suomi 
040 584 2261

16.00-18.00 
Arabia / 
Ranska / Français 
Suomi 
040 647 5351

PERJANTAI
11.30 -13.00 
Swahili 
Englanti /English 
040 679 0481

14.30-16.00 
Somali 
Suomi 
040 547 1434

15.30-17.00 
Kiina / 中文 
Suomi 
040 583 3049

16.00-17.30 
Sorani /  
Suomi 
040 584 2261

العربية سۆ ر انی

سۆ ر انی

العربية

العربية

دری و فارسی

Monikielinen neuvonta
Info-Lingosta saat opastusta esimerkiksi 
asumiseen, työelämään, koulutukseen, 
vapaa-ajan viettoon sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. 
Neuvontaa annetaan monella eri kielellä.
Palvelu on maksutonta ja avointa kaikil-
le.

Huduma hii ya mawaidha
Info Lango unaweza pata mawaidha 
kama maisha ya kila siku, masomo ya 
kazi na maswali ambayo yanahusu so-
siali na matibabu. Mawaidha yanapewa 
kwa lugha tofauti.
Hii huduuma inapatianwa bure bila mali-
po na inaweza tumiwa na kila mtu. 

Adeeg la talin luqado badan.
Info-lango waxaad ka helysaa caawi-
maad tusaale, sida guryaha, shaqada, 
waxbarashada, wakhtiga firaaqada, iyo 
weliba su,aalaha la xiriira bulshada iyo 
caafimaadka. Talada waxaa lagu bixiyaa 
luqado badan oo kala duwan.
Adeegu waa bilaash u furan dhamaan.

 مشاوره چندزبانه
 از

Info-Lango

 ، باش  و  بود  درباره  شود  می  داده  راهنامیی  شام  به 
به  مربوط  سواالت  و  رسگرمی  خواندن،  درس  کارکردن، 
خدمات اجتامعی و تداوی. مشاوره به چند زبان مختلف 

داده می شود.

دمات مجانی است و برای همه آزاد است.

معلومات بلغات متعدد
العمل  السكن  معلومات  تحصل عىل  لنكو  انف  من خالل 
بالضامن  املتعلقة  االشياء  و  الفراغ  اوقات  وقضاء  التعليم 

االجتامعي. واملعلومات تعطى بلغات مختلفة

الخدمة مجانية و مفتوحة للجميع

ڕاوێژگه ی فره زمان
ده توانرێت ڕێنوێنی جۆراوجۆر له باره ی بۆ منوونه، نیشته 
به سه ربردنی كاتی  ژیانی كاركردن، خوێندن،  جێ بوون، 
ئازاد و هه روه ها سه باره ت به پرسیارگه لێك كه له بواره 
كانی كاروباری كۆمه اڵیه تی و سه رپه رشتی ته ندروستی 
به ده ست  ئینفۆ-النگۆوه   ڕێگه ی  له  بن  ده  دا دروست 
بهێرنێت و وه  الم وه ه ربگیرێته وه . خزمه تگوزاری یه كان 

به چه ند زمان پێشكه ش ده كرێن.

 خزمه تگوزاری یه كه بێ به رامبه ر و كراوه یه بۆ هه 
مووكه سێك.

Multi-lingual guidance service
Info-Lango offers guidance and informa-
tion on subject such as housing, work, 
education, hobbies, as well as social and 
health services.  This guidance is offered 
in many languages.
The service is free of charge and open to 
everyone. 

Service d’information multilingue
Info-Lango vous donne des informations 
et renseignements sur de nombreux su-
jets, tels que le logement, le travail, l’édu-
cation, les loisirs, ainsi que les services 
de santé et sociaux.  Les renseignements 
sont disponibles en de nombreuses lan-
gues.
Le service Info-Lango est gratuit et ouvert 
à tous.

Многоязычная служба 
поддержки
В Инфо-Ланго, Вы сможете получить 
информацию о жилье, работе, обра-
зовании и досуге, а также о вопросах, 
связанные с социальным обеспече-
нием и здравоохранением. Услуги 
оказываются на разных языках.
Консультация бесплатная и от-
крыта для всех.

การให้คำาปรกึษาพูดไดห้ลายภาษา
ข้อมูล - รับคำ�แนะนำ� จ�ก ปินเนอร์ ดังกล่�ว เป็นที่
อยู่อ�ศัย , ก�รจ้�งง�น , ก�รศึกษ�, กิจกรรม เวล�
ว่�ง และสังคม และปัญห� ที่เกี่ยวข้องกับสุขภ�พ 
ก�รให้คำ�แนะนำ� ในหล�ยภ�ษ�
บริการฟรี ค่าใช้จ่ายและ เปิดให้ทุก

多语种咨询服务
您可以在Info-Lango就诸如居住，工作，培训，
休闲娱乐以及社会服务和医疗保健服务等方面
进行咨询，获取相关指导。

Info-lango
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Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

Palvelemme
joka päivä
klo 8.00-20.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

  

LUE LISÄÄ Can-AmO�road.com

  

 

  
 

 
 

TALVEEN

 

  

LUE LISÄÄ Can-AmO�road.com

  

 

  
 

 
 

TALVEEN

 

+tk 400€

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Kemijärvi Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Hankintatoimisto

Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 4133 140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Uutta Syötteellä
Hotelli  
Pikku-Syötteen  
uudistetut palvelut
Hotellissa on majoitus-
tilaa jopa 250 henkilölle: 
economy-, standard- ja su-
perior-tasoiset hotellihuo-
neet tarjoavat vaihtoehtoja 
jokaiselle matkailijalle. Uu-
distettuihin perhesviitteihin 
majoittuu hyvin koko perhe.

Upea näköala, sauna tai 
poreamme osassa huoneista 
luovat unohtumattoman elä-
myksen.

Syötteen kyläkauppa
Syötteen kyläkauppa on li-
sännyt palveluitaan. Syöt-
teen alueen laajimman va-
likoiman ja bensa-aseman 
lisäksi kauppiaspariskun-
ta on rakentanut asiakkai-
den iloksi kodan kaupan 
läheisyyteen. Lystihinen ko-
taa voi käyttää kuka tahansa 
pientä polttopuu korvausta 
vastaan.

Rinneravintola
Romekievarin Saunabaari
Romekievari tarjoaa oivalli-
set tilat kokoontua isommal-
la joukolla juhlimaan. Uu-
dessa Saunabaarissa jopa 60 
henkilön joukko aloittaa il-
lanvieton mukavasti vaik-
ka yksityistilaisuudessa, 

Akvaarioon sopii saman-
kokoinen joukko ja itse ra-
vintolasaliin mahtuu n. 80 
henkilöä aloittelemaan tai 
päättämään hauskan illan 
tunturin juurella.

Hotelli Iso-Syöte
Maailman neljänneksi ro-
manttisimmaksi valittu Kot-
kanpesä-sviitti ja Auro-
ra-sviitit jaavat rinnalleen 
uuden Karhunpesä-Sviitin.

Uusi Sviitti tulee jatka-
maan persoonallisuuden ja 
laadukkuuden linjaa.  Uu-
distuneen kylpylämaailman 
Wellness -uimala-alueen uu-
distamisen myötä. 14-metri-
nen allas ja ulkoporeammeet
löytyvät tuttuun tapaan 
Arctic Spasta.

Hotelli Iso-Syötteeltä saa 
nyt kauneudenhoitopalve-

luiden ja rentouttavien hie-
rontojen lisäksi myös ohja-
usta kuntoiluun personal 
trainer palvelujen kautta. 

Hiihtokeskus  
Iso-Syötteen koko 
kauden kestävät  
hiihtokoulukurssit
• Iso-Syötteen hiihtokoulu 
tarjoaa uutuutena koko kau-
den kestäviä kursseja
• Aloite pidemmistä kurs-
seista on tullut asiakkailta
• Kausiopetusta on saatavil-
la sekä freestyle- että ratalas-
kuun
• Kehity laskijana –kurssi 
on henkilökohtaista valmen-
nusta, jolla saavuttaa
itse toivoman taitotason.
• Varaa tunti tai kysy lisää: 
hiihtokoulu@isosyote.com 
tai 0201 476 475

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen rinneliput kätevästi ne-
tistä. Nyt omalle Keycardille 
voi ladata ennakkoon hissili-
pun haluamalleen ajalle.

Verkkokaupan löydät os-
oitteesta www.isosyote.fi. 
Lähde TalviSyöte 2017-2018
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romekievari.fi | 044 202 3595 | romekievarintie 1, iso-syöte

LEGENDAARISTA MENOA ISO-SYÖTTEEN JUURELLA!

AVOINNA

SAUNA PUB
PE-LA KLO 02 (03) ASTI

RINTEIDEN KANSSA YHTÄ AIKAA

MUSIIKKIA, ARTISTEJA, KARAOKEA JA PARASTA AIKAA!

//////////////////////////////////

Ynnin poikien TIERNAPOJAT
Maanantaina 4.12.2017 klo 16.00 Palvelukoti Katajassa. 
Vapaa pääsy.

Ynnin pojat: JUHLAKAUDEN 
KOITTAESSA -KONSERTTI 
Maanantaina 4.12. klo 18.00 Taivalkosken kirkossa
Konsertissa esiintyy oululainen poikakuoro Ynnin pojat. Konsertin oh-
jelmassa on suomalaisen poikakuoro-ohjelmiston klassikoita, suoma-
laisia lauluja kansainvälisin maustein sekä sikermä tiernapoikalauluja. 
Vapaa pääsy.

Jukka Kuoppamäki  – SININEN JA 
VALKOINEN –JUHLAKONSERTTI
Keskiviikkona 6.12.2017 klo 12.00 Taivalkosken kirkossa. 
Rakastettu sinivalkoinen ääni Jukka Kuoppamäki konsertoi Taivalkos-
ken kirkossa, säestäjänä Jukka Ruusumaa. Vapaa pääsy.

Jippu: RAKKAUDEN JOULU 
–JOULUKONSERTTI
Tiistaina 12.12 klo 19.00 Taivalkosken kirkossa. Jouluklassik-
kojen kaunista tulkintaa, Turun Mikaelinseurakunnan musiikkievanke-
lista Jippu joulun tunnelmissa. Liput 10 € kirkon ovelta.

Koko perheen elokuva-pikkujoulut: 
MUUMIEN TAIKATALVI
Sunnuntaina 17.12.2017 klo 13.00 Taivalkosken teatterilla.
Uusi Muumi-elokuva Taivalkoskella! Talvi tekee tuloaan Muumilaak-
soon. Nuuskamuikkunen nostaa repun selkäänsä ja lähtee retkilleen, 
muumiperhe valmistautuu talviunille. Mutta tämä talvi on erilainen 
– Muumipeikko päättää pysytellä hereillä ja lähteä tutkimaan talven 
ihmeitä. Tarjolla glögiä, pipareita ja joulusuklaatia. Vapaa pääsy.

Hyvää joulunaikaa toivottavat 
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja Taivalkosken seurakunta

TAIVALKOSKELLA
Joulun odotukseen

Joulurauhan 
julistus 

metsänväelle
21.12.2017 
klo 14.00

Taivalkosken 
kotiseutumuseolla

Glögi- ja 
piparitarjoilu, 
vapaa pääsy

Sähkö- ja antennityöt ammattitaidolla.

hannu.ervasti@jokijarven-sahko.inet.fi

Lauantaina 9.12. klo 17.30-19.30 
Lipun hinta sisältää Suomi 100-v päivällisen sekä 
Express -yhtyeen 50-vuotisjuhlakeikan, hinta 55 €. 
Liput ennakkoon www.lippu.fi

Tunturi Pub Iso-Syöte ja 

Express-yhtye juhlivat satavuotiasta Suomea!

Tunturi Pub Iso-Syöte, 
Romekievarintie 1, Syöte, 

P. 040 670 9037

Pikku-Syötteellä tanssittaa Sarmas
Hotelli Pikku-Syötteellä 
tanssittaa joulujameissa lau-
antaina 9.12 Sarmas, joka on 
tanssiorkestereiden SM voit-
taja vuodelta 2017. Orkes-
teri soittaa menevää tans-
simusiikkia, ohjelmistosta 
löytyy myös erikoisempia 
tanssirytmejä, joille on entis-
tä enemmän kysyntää vaa-
tivan tanssiyleisön tarpei-
siin. Orkesterin mottona on 
”oikeissa tansseissa on aina 
orkesteri ”, ja periaatteisiin 
kuuluu myös huolehtia siitä, 
että musiikki on aina tanssit-

tavaa.
Tanssit järjestetään hotel-

li Pikku-Syötteen syötesalis-
sa, joten tilaa on pyörähdellä 
hyvän orkesterin tahditta-
mana. 

Tanssien perusjoukko-
na on tanssikurssilaiset, jot-
ka ovat harjoitelleet tanssi-
kuvioita Sirpa Lotvosen ja 
Markku Oikarisen ohjaama-
na jo koko lauantaipäivän 
ajan. Etukäteen kurssille on 
ilmoittautunut jo yli 84 hen-
keä. Miehiä toivotaan vielä 
lisää ja heille onkin jatkettu 

ilmoittautumisaikaa. Tans-
sikurssin ja tanssit järjestää 
Syötteen tanssiharrastajat 
yhdessä simasurkka -tanssi-
koulun kanssa. 

ArcticSon Pohjosen Poika 
uudistuu tulevalle kaudelle
Ohjelmapalveluja sekä 
moottorikelkkavuokraus-
ta tarjoava yritys, Arctic-
Son Pohjosen Poika uusi sa-
farikalustonsa ja varusteet 
sekä järjesti toimitilat suo-
raan Syötteen ydinkeskus-
tasta Syötekylän kyläkaupan 
pihalle. Manne Aslak Tee-
riniemi kertoi, että uudel-
le talvikaudelle yrityksellä 
on entistä monipuolisemmat 

palvelut sekä tietenkin am-
mattitaitoinen ja palvelualtis 
henkilökunta. 

-Iloksemme voimme ker-
toa, että tulevalla kaudella 
kelkkavuokrauksesta vastaa 
entinen SM - endurokuljetta-
ja naapuripitäjästä. 

- Palvelut tarjotaan jatkos-
sa ArcticSon Motorhomes-
ta, joka liikkuu tarvittaessa 
sinne, mihin asiakas halu-

Arvaa Motor vuokraamon väri Facebook-sivuillamme ja 
voita kahden tunnin kelkkavuokraus.

aa. Uudet tilapalvelut sisäl-
tävät majoituksen, saunan 
sekä huoltotilat moottorikel-
koille. Tieto Syötteestä ja sen 
hienoista matkailumahdolli-
suuksista tulee liikkumaan 
ArcticSonin Motorhomen 
mukana myös muun muassa 
Venäjälle ja Ruotsiin tehtä-
vien kelkkasafareiden mat-
kassa.

- Uudet tyylikkäät varus-
teet ovat huippulaatua, ei-
vätkä varmasti jätä ketään 
kylmäksi.  Uudet moottori-
kelkat myötäilevät Syötteen 
sporttisia moottorikelkka-
reittejä täydellisesti.

Tankkaus ja jälkihuol-
to hoituvat jatkossa vaivatta 
Syötekylän kaupalla.

ArcticSon haluaa toimin-
nallaan tukea yhteistä yrit-
täjyyttä Pudasjärvellä ja olla 
mukana rakentamassa yhte-
näistä Syötettä, totesi Teeri-
niemi.

13
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Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

KYSY TARJOUS!

Kauttamme edullinen rahoitus. 
Rahoituspäätös heti!

Syötekylän kauppa, 
Syötekyläntie 1257. 
P. 040 708 6704, 
045 137 9039, 
www.arcticson.fi

Talavi tulloo! 
Tule sinäkin.  

Toiminta aloitetaan heti 
lumitilanteen salliessa.

Moottorikelkat ja
 ohjelmapalvelut

Tervetuloa!

Tervetuloa Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen 

jäseneksi! 
Yhdistys toimii mökkiläisten 

edunvalvojana ja
 yhteistyökanavana eri verkostoihin.

Liittymismaksu on 10 € ja 
vuosittain jäsenmaksun 10 € 

(ensimmäinen vuosi siis 20 €).
Syötteen mökkiläisyhdistys 

FI3653600420101258. 
Ilmoita yhteystietosi maksaessasi 

jäsenmaksua. katri.virtanen2@gmail.com
Mökkiläistapaaminen 2.12. klo 14.00 

Pikku-Syötteen hotellilla.

Jussi Riikonen PPY:n uusi puheenjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät valitsivat lauantaina 4.11. 
Raahessa pidetyssä vuosiko-
kouksessa aluejärjestön uu-
deksi puheenjohtajaksi toi-
mitusjohtaja Jussi Riikosen 
Oulusta. Yksimielisesti va-
litun Riikosen kausi kattaa 
vuoden 2018. Nykyinen pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen 
luopui vapaaehtoisesti kol-
mannen kauden jälkimmäi-
sestä vuodesta. Hänet tosin 
valittiin jatkamaan aluejär-
jestön hallituksen rivijäse-
nenä. 

Riikonen on toimi-
nut pitkään Oulun Yrittä-
jien puheenjohtajana ja on 
myös PPY:n varapuheen-
johtaja. Riikonen on pää-
omistaja Videcam Oy:ssä, 
joka tekee sähköisen 
markki¬nointiviestinnän 
sisältö¬-tuotantoja.

Hän omistaa myös Beta-
Team Ky:n, joka tekee am-
mattitutkinnon arviointeja, 
koulutusta ja konsultointia.

Hallituksen jäsenmää-
rää pienennettiin puolella 
eli hallitukseen valittiin pu-
heenjohtajan lisäksi 10 jä-
sentä. Hallitukseen valittiin 
uutena Tommi Niskanen 
Pudasjärveltä sekä mm. Kii-
mingistä Miika Sutinen. 

Tevo Oy  
Maakunnallinen 
Yrittäjä 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jät luovuttivat vuosikokouk-
sen iltajuhlassa Vuoden 2017 
Maakunnallisen Yrittäjäpal-
kinnon Tevo Oy:lle Raahesta. 
Yritys on vahva teollisuuden 
tekijä, kansallinen ja kansain-
välinen oman alansa menes-
tynyt erikoisosaaja. Konserni 
työllistää 210 ammattilaista 
ja liikevaihto on 40 milj. eu-
roa. Yritys on vakavarainen 
ja alallaan hyvin menestynyt 
luotettava toimija.

Alkujaan Saloisista Raa-
hen kupeesta lähtenyt perhe-
yhtiö TEVO Oy on raskasko-
nepaja-alan kansainvälinen 
monialaosaaja, jonka liike-
toiminnot ovat laajentuneet 
teräs- ja paperiteollisuudes-
ta offshore- ja laivanraken-
nusteollisuuteen. TEVOn 
vahvaa osaamisaluetta ovat 

erikoislujat terästuotteet 
Lokomo-valimolta, vaati-
vat levytyöt, erikoishitsauk-
set sekä järeät metallityös-
töt. Omia tuotteita ovat mm. 
pronssiset laivapotkurit ja 
paperiteollisuuden erikois-
telat. 

-Tevo Oy:n arvot perus-
tuvat hyvään käyttäytymi-
seen yrityksenä. Tämä tar-
koittaa sitä, että yritys pyrkii 
aina täyttämään asiakkail-
leen, työntekijöilleen, yh-
teistyökumppaneilleen ja 
yhteiskunnalle antaman-
sa lupaukset ja odotukset 
vastuullisella tavalla, kertoi 
Tevo Oy:n yrittäjä, toimitus-
johtaja Teuvo Joensuu.

Vuoden Kaupantekijäk-
si 2017 valittiin Anne Tuohi-
no Oulun Herkkuhetki Oy, 
Kuudes Maku. 

Vuoden 2017 Yksinyrittä-

Pudasjärven Yrittäjistä vuosikokoukseen ilmoittautumassa Tommi Niskanen, Jaana Mo-
urujärvi, Heimo Turunen, Aila Repola ja Marko Rautio. 

Vuosikokouksessa muistettiin raahelaisilla taideteoksilla aluejärjestön työntekijöitä; Sari 
Reinikainen-Laine, Marjo Kolehmainen, Paula Pihlajamaa, Milla Raappana, Tommi Sirviö, 
Tiina Talala ja Kirsi Anttila. 

Vuosikokoukseen Raahesalissa osallistui 77 virallista koko-
usedustajaa, kaikkiaan noin 100 henkeä. 

Uusi PPY:n puheenjohtaja Jussi Riikonen ja viisi vuotta 
PPY:tä luotsannut Lauri Mikkonen kukitettuna. 

Taivalkosken yrittäjistä vuosikokoukseen ilmoittautumas-
sa Hannu Kivelä. 

jänä palkittiin Maarit Paasi-
maa Ompelimo Kaunis Om-
mel Oulusta. 

Pohjois-Pohjanmaan Vuo-
den puheenjohtajana palkit-
tiin Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rautio. 
Vuosikokoustapahtuman 
yhteydessä vietettiin myös 

Raahen Yrittäjien 40-vuotis-
juhlaa, jota Pudasjärven Yrit-
täjät ja Taivalkosken Yrittäjät 
muistivat onnittelulla. 

Vuosikokoukseen osallis-
tui noin 100 henkeä ja ilta-
juhlagaalaan noin 300. 

Heimo Turunen

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
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Aitovaatteen Arja Määttä palkittiin Vuoden Yrittäjänä Tai-
valkosken yrittäjien pikkujoulussa. Kuvassa mukana avo-
puoliso Jouni Ahola. 

Aivan Taivalkosken kes-
kustassa Kirkkotien varrel-
la sijaitseva Aitovaate pukee 
taivalkoskelaiset nuoret ja ai-
kuiset arjesta juhlaan. Vuo-
den Yrittäjäksi Taivalkos-
kella valittu ja palkittu Arja 
Määttä tunnetaan palvelu-
alttiina yrittäjänä. Koska hän 
tuntee asiakaskuntansa hy-
vin, hänen asiantuntemuk-
seensa ja asuvalintoihinsa 
luotetaan. Palveleva yrittä-
jä osaa olla asiakkailleen ma-
kutuomarina ja valita kulle-
kin parhaiten sopivat mallit 
ja asut.  

Yrittäjä Arja Määtän omis-
tama vaateliike Aitovaate on 
toiminut Taivalkoskella vuo-
desta 2 000. Sitä ennen sa-
moissa tiloissa vaateliiket-
tään piti Eero Schroderus, 
jonka palveluksessa Arja oli 
ennen oman yrityksensä pe-
rustamista. 

Arja Määttä on Vuoden Yrittäjä Taivalkoskella
- Vaatealalla olen ollut 

46 vuotta. Nuorena tyttönä 
vuonna 1970 pääsin Tavara-
aittaan töihin ja siellä olin 12 
vuotta. Sen jälkeen olin töis-
sä Vaatekulmassa yhtä kauan 
ja viimeiset viisi vuotta Jalo-
asussa. Kun Eero Schroderus 
oli lopettamassa yritystään, 
rohkenin ostaa yrityksen 17 
vuotta sitten, Arja mainitsi 
taustastaan.

Aitovaatteesta löytyy niin 
naisten kuin miesten vaattei-
ta alusvaatteista päällysvaat-
teisiin. Näin pikkujoulujen 
aikaan sieltä löytää juhla-asu-
ja miesten puvuista naisten 
juhla-asuihin. Kenkävalikoi-
ma on myös laaja lenkkareis-
ta talvi- ja juhlakenkiin.  

Arja Määtän toiminta-aja-
tuksena on luoda liikkeeseen 
viihtyisät puitteet ja kehit-
tää yritystään monipuoliseen 
suuntaan. Yrityksen tuote-

valikoima seuraa niin asu-
jen kuin muidenkin tuottei-
den osalta meneillään olevaa 
vuodenaikaa ja sieltä löy-
tyy erilaisia tuotteita ajan-
kohdasta riippuen. Näin jou-
lunaikaan siellä on erilaisia 
kynttilöitä ja jouluisia sisus-
tustekstiilejä sekä stailaus-
tuotteita. 

Vaateliikkeen yrittäjän tu-
lee pitää itsensä muotivir-
tausten ajan tasalla ja käy-
dä vaatemessuilla ja tutkailla 
maahantuojien nettisivuja. 
Liikkeeseen piipahtaa aina 
silloin tällöin myös kiertäviä 
edustajia, joiden markkinoi-
milla tuotteilla voi valikoi-
maansa täydentää. 

- Kaksi kertaa vuodessa 
käyn vaatemessuilla Helsin-
gissä. Niitä pidetään tammi-
kuussa ja elokuussa. Nyt on 
jo pitänyt tilata ensi kesän 
vaatteet ja ensi tammikuun 

messuilla tilataan syksy- ja 
talviasusteet, Arja Määttä 
mainitsi vaateliikkeen tuot-
teiden valintarytmistä. Arja 
paljasti tulevasta ensi kesän 
muodista sen verran, että 
asut ovat värikkäitä, kevyitä 
ja monenlaisia asuja.  

Aitovaatteen ovi käy tiu-
haan näin joulusesongin ai-
kaan, kun asiakkaat etsivät 
joululahjaksi sopivia tuot-
teita. Pakkasten myötä talvi-
vaatteiden kysyntä lisääntyy. 
Uuden vuoden puolella vaa-
tetankoihin ilmaantuu kevät-
vaatteita. 

Aitovaatteen asiakkaita 
on naapurikuntien puolella-
kin ja myös turistit ja lomalai-
set asioivat mielellään tutun 
yrittäjän liikkeessä. Monet 
tuntevat Arjan hyvänä kes-
kustelijana ja käyvät liikkees-
sä juttelemassa asioistaan ja 
sen vuoksi hänellä on myön-

teinen vaikutus paikkakun-
nan ilmapiiriin. Arja pitää 
työstään, josta hän silloin täl-
löin pitää muutaman päivän 
vapaatakin. 

- Olen jo siinä iässä ja niin 
kauan ollut vaatealalla, että 
voisin siirtyä täysin vapaal-
le, jos yritykseen löytyisi uusi 
yrittäjä.
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Pekka Vääräniemi jatkaa Yrittäjien puheenjohtajana
Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtajana jatkaa Pekka 
Vääräniemi. Syyskokoukses-
sa lauantaina 25.11. Loma-
kartano Saijassa valittiin 
hallitukseen uutena Heik-
ki Hoikkala ja Jukka Kivelä 
sekä Pirjo Jylkäs jatkamaan 
hallituksessa. Muina jäseninä 
ovat Esa Särkelä, Eero Kouva 
ja Taimi Koivuvaara. Koko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Hannu Kivelä ja sihteeri-
nä Pirjo Jylkäs.

Toimintasuunnitelmassa 
oli pyrkimys parantaa alueen 
yritysten toimintaedellytyk-
siä tekemällä yhteistyötä ja 
viestittämään yrittäjien mie-
lipiteitä päättäjille. Elinkei-
nopoliittisessa työryhmässä 
ja kehittämisyhtiö Naturpo-
lis Oy:ssä ollaan mukana ja 
osallistutaan yrittäjyyskas-
vatukseen yhteistyössä op-
pilaitosten kanssa. Pyritään 
huomioimaan, että kunta-
päättäjät ottavat huomioon 
yritysvaikutusten arvioinnin 
päätöksissään. Jäsenhankin-
nassa kiinnitetään huomio jä-
senpysyvyyteen. Elomarkki-
nat järjestetään ensi vuoden 
elokuussa 26. kerran sekä jul-

kaistaan perinteinen Taival-
kosken puhelinluettelo 2018. 

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Heli Hietala esit-
teli Vuoden yrittäjän ja hänen 
toimintaa. Erikseen haastatte-
lussa lehdelle hän kertoi, että 
Taivalkoskella on syksyn ai-
kana valmisteltu kuntastrate-
giaa. Siinä on huomioitu, että 
Taivalkoski - Tuhansien tari-
noiden pitäjä - on kunta, jos-
sa viihdytään, toimintakult-
tuuri on ketterää ja yhteen 
hiileen puhaltavaa. Kunnasta 
löytyvät monipuoliset koulu-

tusmahdollisuudet, erityis-
piirteenä on puhdas luonto, 
laaja kulttuuritarjonta sekä 
erinomaiset liikuntamahdol-
lisuudet. Ne kaikki lisäävät 
myös yrittäjyyttä ja antavat 
elinvoimaa kunnalle.

Painopistealueina kunnan 
kehittämisstrategiassa ovat 
hyvinvoinnin edistäminen, 
osallisuus, elinympäristön 
ja elinvoiman kehittäminen, 
palvelut, talous, omistajapo-
litiikka sekä henkilöstöpoli-
tiikka.

-Tällä hetkellä kunta voi 
hyvin. Palvelut pystymään 
tarjoamaan laadukkaasti ja 
ammattitaidolla kuntalaisille. 
Kuntatalouskin on kunnossa. 
Huolenaiheena ovat työttö-
myys ja väestön vähenemi-
nen. Tuleva sote puhuttaa ja 
arveluttaa myös tällä hetkellä 
paljon, kertoi Hietala.

Yrityskehittäjä Ari-Matti 
Toivonen Naturpolis Oy:stä 
oli myös paikalla. Hän on 

Vuoden Yrittäjän palkinnon saajat ja palkitsijat. Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Vääräniemi, sihteeri Pirjo Jyl-
käs, OP Taivalkosken rahoitusneuvottelija Matti Kivelä, kunnanhallituksen jäsen Anneli Pulkkanen, yrittäjäpalkittu Arja 
Määttä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heli Hietala ja yrittäjäpalkitun puoliso Jouni Ahola. 

Kultaisen yrittäjäristin sai 
Satu Vääräniemi.

Syyskokoukseen osallistui 57 henkeä. Kokouksen jälkeen jatkettiin iltaa pikkujoulun mer-
keissä Saijan uusitussa pirtissä. 

Ennen maukasta ja monipuolista ateriaa nautittiin Tierna-
poikien yllätysesityksestä.

myös Taivalkosken Senio-
riyrittäjien jäsen. 

Taivalkosken Yrittäjät ja 
Taivalkosken kunta palkitsi 
Taivalkosken Vuoden Yrit-
täjänä Aitovaate Oy:n, yrit-
täjänä Arja Määttä. OP Tai-
valkosken tervehdyksen ja 

onnittelut Vuoden Yrittäjäl-
le esitti rahoitusneuvottelija 
Matti Kivelä. 

Syyskokouksen lopussa 
luovutettiin kultainen yrittä-
järisti TB-Koillistien yrittäjä 
Satu Vääräniemelle. 

Ilta jatkui yrittäjien pikku-

joulun merkeissä Lomakar-
tano Saijan laajennetussa ra-
vintolasalissa. 

Heimo Turunen, kuvat 
Hannu Kivelä, Matti 
Kivelä.
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Teatteria Taivalkoskella!
Taivalkosken näyttämöyh-
distys touhuilee kevättalven 
2018 näytelmän parissa hy-
vin onnistuneen kesän jäl-
keen, jolloin esitimme kesä-
teatterissamme Kätkäläinen 
ja ulkomaan Elävä. 

Kesän esitys sai ylei-
sön suuntaamaan askeleen-
sa runsaslukuisena Herkon-
mäelle. Kiitos siitä kaikille 
katsojille! Ensikesänä 2018 
tapaamme Simpauttajan 
merkeissä. Simpauttaja on 
lupautunut tulemaan viih-
dyttämään yleisöään Her-
konmäelle ensi kesänä alka-
en 4.7.– 5.8. saakka.  

Kevättalvella 2018 toteu-
tamme S-marketin alakerran 
teatteritilassa Liisa Heiska-
sen kirjoittaman ja Sini-Sis-
ko Kalajoen ohjaaman huvi-
näytelmän Rovasti Reiska ja 
sekalainen seurakunta. 

Esitysajat ajoittuvat hel-
mi- huhtikuulle ensi-illan ol-

lessa perjantaina 23.2. ja vii-
meinen esitys sunnuntaina 
8.4.

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 muut-
tunut 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 hy-
vin pidetty seurakuntalais-
tensa keskuudessa ja hänen 

kohtaloaan seurataan myö-
tätunnolla.

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.

Pertti Parkkila
Iijoen rannalla marraskuun 
harmaana päivänä

Leena Särkelä
Personal trainer (FISAF), ravintovalmentaja

Puh. 040 535 4535
wellness@isosyote.fi

yksilö- ja pienryhmä valmennukset sekä 
ryhmäliikunnan ohjaus

Arctic Spa Wellness 
Hotelli Iso-Syöte

HOTELLI ISO-SYÖTE
puh. 0201 476 400 tai 00 520 1192   |  arcticspa@isosyote.fi 

www.arcticspa‐isosyote.fi

Pohjo isen kauneuden 
ASIANTUNTIJA

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
Kestovärjäykset

Spa vartalohoidot ja hieronnat

HOTELLI ISO-SYÖTE
puh. 0201 476 400 tai 00 520 1192   |  arcticspa@isosyote.fi 

www.arcticspa‐isosyote.fi

Pohjo isen kauneuden 
ASIANTUNTIJA

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
Kestovärjäykset

Spa vartalohoidot ja hieronnat

HOTELLI ISO-SYÖTE
puh. 0201 476 400 tai 00 520 1192   |  arcticspa@isosyote.fi 

www.arcticspa‐isosyote.fi

Pohjo isen kauneuden 
ASIANTUNTIJA

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
Kestovärjäykset

Spa vartalohoidot ja hieronnat

HOTEL ISO-SYÖTE & ARCTIC SPA
Kauneushoitola | Beauty Room

+358 40 520 1192 | arcticspa@isosyote.fi

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi   • www.esasarkelaky.fi
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Suomi 100 -juhlavuotta juh-
listetaan Panumalla sytyttä-
mällä kynttilät sataan jäälyh-
tyyn Oulu–Kuusamon-tien 
varteen itsenäisyyspäiväk-
si ja haastavat kaikki Pudas-
järven kylät mukaan Suomi 
100 v juhlavuoden tempauk-
seen. 

Lyhdyillä muodostetaan 
kuviona ”100” Panuman ris-
teyksen tuntumassa sijaitse-
valle pellolle. Kynttilöiksi on 
valittu pitkään palavia öljy-
kynttilöitä, jotta lyhdyt va-
laisisivat mahdollisimman 
monien ohikulkijoiden ja 
paikallisten matkaa. 

Kyläyhdistys Panumajär-
vi ry haastaa nyt eri kyläyh-
distysten toimijat tekemään 
jäälyhtyjä ja sytyttämään 

Panumalaiset haastavat 
Suomi 100 -jäälyhtytempaukseen

kynttilöitä eri puolille Pu-
dasjärveä. Panumajärveläis-
ten väki on kuluvan vuoden 
aikana välittänyt Suomi 100 
-haastetta etenkin kyläneu-
voston kokouksissa, joissa 
juhlavuoden tempaus on he-
rättänyt myönteistä kiinnos-
tusta. 

- Jäälyhtyhaasteeseen eh-
tii edelleen hyvin osallistua, 
kannustaa Panumajärvi ry:n 
puheenjohtaja Jenni Koisti-
nen ja toivoo, että lyhtyjä sy-
tytettäisiin mahdollisimman 
monella kylällä itsenäisyys-
päivänä. 

- Haasteen voi toki vas-
taanottaa muutkin kuin yh-
distykset. Tyyli on vapaa. 

Lyhtyjen avulla panu-
malaiset haluavat juhlistaa 

Suomen 100-vuotista histo-
riaa, tuoda valoa kaikista pi-
meimpään vuodenaikaan ja 
ilostuttaa myös ohikulkijoi-
ta asettamalla lyhdyt suuren 
tien varteen. 

Pakkasten aikaan Panu-
malla on jo valmistettu mo-
nia kymmeniä jäälyhtyjä val-

miiksi. Vaikuttaa myös siltä, 
että loppuviikolle ennustet-
tu kylmempi ilma tulee juuri 
sopivasti jäälyhtyjen valmis-
tamista ajatellen. 

- Nyt vain kaikki yhdessä 
jäälyhtyjä tekemään!  JK, ku-
vat Aili Jussila

Syyskauden viimeiset uintikisat 
Syksyn viimeiset PuU:n uin-
tikisat pidettiin Puikkaris-
sa sunnuntaina 26.11. Osal-
listujia oli yhteensä 11. 
Tällä kertaa palkittiin kaik-
ki uimarit ja kaksissa ki-
soissa uineet saivat pokaa-
lit. Tammikuussa jatketaan 
ja ensimmäiset kisat uidaan 
sunnuntaina 28.1.

Tulokset 
Tytöt 4v. Vapaa 10m 1. Vilma 
Kettunen 29.5. Pojat 3v. Vapaa 
10m 1. Aappo Piri 29.8, 2. Iiro Piri 
34.6. Tytöt 7v. Vapaa 25m 1. Iiris 
Piri 39.0. Pojat 7v. Vapaa 25m 1. 
Topi Kettunen 25.5. Pojat 8v. Va-
paa 25m 1. Jere Kaukko 26.5. Ty-

töt 9v. Vapaa 25m 1. Sara Lei-
no 27.6. Pojat 9v. Vapaa 25m 
1. Ossi-Matias Kettunen 26.4, 2. Eli-

as Ylilehto 30.4. Tytöt 10v. Vapaa 
25m 1. Ronja Ylilehto 22.6. Tytöt 
13v. Vapaa 100m 1. Sofia Har-

ju 1.52.4. Tytöt 13v. Selkä 50m 
1. Sofia Harju 1.02.7. Tytöt 13v. 
Rinta 50m 1. Sofia Harju 1.11.7.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

17

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230. www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00. 

Niemitalo

Aamiainen 
joka päivä klo 9–11, 5,00

Lounas 
joka päivä klo 11–16, 8,90

lounaslista päivittäin Facebookissa

Tervetuloa!

TARMO TARJOAA
hinnat voimassa 27.11. – 31.12.2017 ellei tuotteen kohdalla toisin mainita

Joka päivä hyvää ruokaa

(6,78/kg)
sis. pantit 2,70 (3,23 l)

hinta voimassa 30.10.-31.12.2017

Atria 
Pikkukinkku 1 kg

Olvi Cola, Jaffa tai 
Ananas Light 
0,95 l

Myllyn Paras 
vehnäjauho 
2 kg

2,29ras

Marli 
Glögijuoma 
1 l

Saarioinen 
Lanttu-, porkkana- 
tai perunalaatikko 
350-400 g

Myllyn Paras 
Voitaikina 
500 g 

Karjala III olut
18 x 0,33 l tlk

21,90

Boy Sipuli- tai 
Matjessillit Msc 
580/285g 

1 % CB, 1 SP = Saat ostoksistasi meiltä 1 % rahaa takaisin tilillesi 
sekä yhden ostopisteen jokaisesta 100 € ostoa kohden. 
Ostopisteitä voi käyttää edullisiin tarjouksiin meillä ja muualla.

1 % CB
1 SP

(0,75€/kg) (13,68-15,60€/kg

5,99kpl
(9,97 kg) sis. pantit 0,60 (0,84€/l)

3,00
3 plo

1,49pss 3,90prk

KAUPPAKASSI KOTIIN TAI 
MÖKILLE TOIMITETUNA

Alue 1. jaetaan maanantaisin ja torstaisin
Alue 2. jaetaan tiistaisin ja perjantaisin
Alue 3. jaetaan keksiviikkoisin ja lauantaisin
Tilaukset puhelimella tai sähköpostilla
08 826 0230 tai aki@niemitalonjuustola.fi
vähintään kaksi päivää ennen seuraavaa toimitusta, 
muista ilmoittaa nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi 

1,69pkt
3,39
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Tommi Niskanen Yrittäjien uusi puheenjohtaja
Pudasjärven Yrittäjien uu-
deksi puheenjohtajaksi valit-
tiin K-supermarket kauppi-
asyrittäjä Tommi Niskanen. 
Neljä vuotta puheenjohtaja-
na toiminut Marko Rautio 
halusi luopua puheenjoh-
tajuudesta, mutta valittiin 
jatkamaan hallituksen rivi-
jäsenenä. Valinnat tehtiin 
syyskokouksessa lauantai-
na 25.11. Ravintola Meritas-
sa. Hallituksen jäsenmäärää 
pienenettiin kymmenestä 
seitsemään. Erovuoroisina 
olleet Matti Räisänen ja Jaa-
na Mourujärvi valittiin jat-
kamaan. Muina hallituksen 
jäseninä ovat Eero Oinas-
Panuma, Aila Repola, Jukka 
Kuha ja Timo Vähäkuopus. 

Toimintasuunnitelmassa 
asetettiin tavoitteeksi, että 
yrittäjäjärjestön toiminta ko-
ettaisiin entistä enemmän 
tarpeelliseksi ja hyödyllisek-
si jäsenistön keskuudessa. 
Järjestön yhtenä tarkoituk-
sena on auttaa yrittäjiä jak-
samaan ja antamaan eväitä 
hyvinvointiin.

Yrittäjien edunvalvon-
ta on järjestön tärkeimpiä 
tehtäviä. Suomen Yrittäjien 
edunvalvonnan painotuksia 
tuetaan omalla paikkakun-
nalla olemalla vaikuttaja- 
ja asiantuntijaorganisaatio 
yrittäjiin ja yritystoimin-
taan liittyvissä kysymyksis-
sä. Yrittäjien vaikutusmah-

dollisuuksia parannetaan 
kunnalliselämässä ja tuo-
daan keskusteluun mukaan 
pk–yritysnäkökulmaa. Osal-
listutaan kaupungin elin-
keinotoimen ja yhteistyö-
kumppaneiden järjestämiin 
yrittäjäiltoihin sekä huomi-
oidaan Yrittäjän päivä 5.9. 

Paikallisena jäsenetuna 
tarjotaan jäsenyrityksille tu-
ettuja lippuja Virkistysui-
mala Puikkarin kuntosaliin 
ja uimalaan. Markkinat jär-
jestetään perinteisesti hei-
näkuun alussa ja pidetään 
pikkujoulu marraskuun lo-
pulla.

Pudasjärven kaupungin 
kehittämisjohtaja Jorma Pie-
tiläinen korosti puheenvuo-
rossaan kaupungin kehitty-
misen ja kuntastrategiassa 
tavoitellun lähivuosien kas-
vun vaikuttavan myöntei-
sesti myös kiinteistöjen ja 
tonttien arvoihin. Yritysten 
toimintaa arvostetaan kau-
pungin taholta.

-Kun yritykset menesty-
vät, niin kaupunkikin me-
nestyy.

Pietiläisen mielestä li-
sääntynyt nettikauppa voi 
olla uhkana, mutta myös 
mahdollisuutena. Pienel-
läkin paikkakunnalla sitä 
kautta voi myydä koko 
maailman alueelle. Kan-
sainvälisyys näkyy myös 
matkailun alueella positiivi-

sena kehityksenä myös Pu-
dasjärvellä. 

Pudasjärven Kuorma-au-
toilijoiden historiankirjaa 
”Ajetaan vaikka leipiä uu-
niin” esitteli toimikunnan 
vetäjä Tapio Poijula. 

Kokoukseen osallistui 
kolmisenkymmentä yrittä-
jää. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Esko Piipponen 
ja sihteerinä Jaana Mouru-
järvi. 

Vuoden yrittäjä ja 
yrittäjäristejä
Yhdessä olemista jatket-
tiin pikkujoulun merkeissä, 
jossa Pudasjärven Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Tommi 
Niskanen, yritys K-super-
market Pudasjärvi. Kaupun-
gin omaa yrittäjäpalkintoa 
oli luovuttamassa kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
ja kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Mari Kälkäjä. 

Kultaisen yrittäjäristin yli 
20 vuoden yksityisyrittäjä-
nä toimimisesta saivat Pu-
hoskylän Lähikaupan yrit-
täjät Anne Pääaho ja Mervi 
Manninen. Lakarin koulun 
3A luokan oppilaat esittivät 
joululauluja ja -leikkejä opet-
taja Mervi Raution johdol-
la. Juontajana toimi puheen-
johtaja Marko Rautio. Hän 
luovutti joulumuistamisen 
aktiivisesta toiminnasta sih-
teeri Jaana Mourujärvelle ja 
tiedotusvastaava Heimo Tu-
ruselle.  Äänentoistosta vas-
tasi Pekka Kinnunen, joka 
soitteli myös joulu- ja tanssi-
musiikkia. Sen tahdeissa lai-
tettiin illan kuluessa myös 
jalalla koreasti.  

Heimo Turunen

Pudasjärven Vuoden Yrittäjänä palkittiin Tommi Niskanen. Kaupungin puolesta yrittäjäpalkintoa luovuttamassa kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä, kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen. Oikealla yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Marko Rautio ja sihteeri Jaana Mourujärvi. 

Kultaisilla Yrittäjäristeillä huomioitiin Puhoskylän lähi-
kaupan yrittäjät Anne Pääaho ja Mervi Manninen.

Lakarin koulun 3A oppilaat esittivät joululauluja ja -leikke-
jä. Syyskokoukseen osallistui kolmisenkymmentä henkeä.

Ilahduta ystävää, perheenjäseniä, sukulaisia

JOULUTERVEHDYKSELLÄ!
Joululehdessä pe 22.12.2017

p. 040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Kysy lisää:

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Yksityishenkilön 
joulutervehdyksen

mallikoko 
2x40 (83x40)

30€ sis. alv.

Yksityishenkilön 
joulu-

tervehdyksen
mallikoko 
1x40 (40x40)

15€ sis. alv.
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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                                                                              

2 PSS 5 TLK

LammaLoven 
LAPINLEHMÄN 
LEIPÄJUUSTOA 
NYT MEILTÄ!

Toimituspäivät 
tiistai ja perjantai.

HIILLOS 
GRILLI-

MAKKARA
400 g

kpl
0,99

KÄÄRETORTUT
mansikka tai suklaa

250 g

pkt
1,69

BRAVUURI
PULLED PORK 

1 kg

UUNIVALMIS
JAUHELIHA-

MUREKE 
700 g

4,49
ras

ISOPAAHTO
500-520 g

graham, monivilja, 
vehnä

3,00 7,99
kg

2 PSS

TALVIVALO
LASERVALO
RGB

34,90

Moottorikelkan
TUKKIREKI

495,-
OVENEDUS
KUMIMATOT
40x60 cm

8,90

Mönkijän
YHDISTELMÄ-
KÄRRY

895,-

Air Chef 120
VAKUUMIKONE

49,95

Polttoainekäyttöinen
INFRAPUNA-
LÄMMITIN
lämmitysteho 100 m2

2190,-
Moottorikelkan
ISO AHKIO +
AISAPAKETTI

299,-

HUIPPU 
UUTUUS!

60x80 cm

15,90

Traktorin
NOSTOLAITTEEN 
TRUKKIPIIKIT

249,-
Traktorin
PERÄLEVY
215x65x30

499,-

NYT AURINKO-
KENNOAKUT 

MEILTÄ! 
100, 150 ja 240 Ah

kpl

Polaris 340 Touring
MOOTTORI-
KELKKOJA
sähköpakki, tuplapenkki

2350,-

ERÄ!

PALVELEMME
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 

KE 6.12. klo 11-18
Hyvää 

Itsenäisyyspäivää!

3 KPL

Kaunis koti
PUSSILAKANA 
+ TYYNYLIINA

Kaunis koti
MUOTOONOMMELTU 
ALUSLAKANA
180x200 

19,95

24,90

Prego
KERAAMINEN 
KIHARRIN/
SUORISTAJA

Tutta
pienen tytön
MEKKO-BODY

24,90

17,90

Tutta
TRIKOOHAALARI

19,95

MONSTERI MIX
MAKEISSEKOITUS
1 kg

3,95

Cosmo
JOULUPUSSI
80 g

0,99

Cosmo
JOULUPUSSI
170 g

setti

15,90
120x200

pss

pss

ENGLANNIN
LAKRITSI
700 g

3,95
Budabest
ORIGINAL tai
Budabest
ORANGE, tai 
TALVIKONVEHTI
260 g

8,50

pss

2 RASIAA

Kaunis koti
ALUSLAKANA
240x160

22,50

14,50
150x250

Jouluaiheisia
TYYNYJÄ

ERÄ!

kpl9,90
Prego
SUORISTAVA
HIUSHARJA
LCD-näytöllä

29,90

Prego
KERAAMINEN 
HARJAKIHARRIN

19,90 1,99
pss
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PALVELUHAKEMISTO

201720 JOULUINEN SYÖTE

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 Kivelä 
  08 841 421 
     •  Autotarvike Taival-Osa Ay
       08 842 510
     • Iso-Syöte Auto ja Rengas Oy
  0400 418 655

Autopesupalvelut
     • Pudas-Kone Oy 08 822 415

Autopesupalvelut
 •  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

Kauneus-ja hyvinvointipalveluja 
     • Arctic Spa Anna Sarajärvi
  040 520 1192

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
     •   Pytkynharjun Kahvila 
  0440 996 909 
  (avoinna 20.1. alkaen la-su, 
  La 10.2.- ma 2.4. joka päivä)

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
   Rent Vuokraamo Rautio Safaritalo
  045 200 0212

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

Liikunta- ja Hyvinvointipalveluja
     • Arctic Spa Wellness Leena Särkelä
  Personall traner, ravintovalmentaja
  040 535 4535 

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.

Moottorikelkka/-välinevuokraus
    •   Arcticson /Pohjosen poika 
  040 708 6704 
   (Syötekylän Kaupan piha)     
 •  Rent Vuokraamo Rautio Safaritalo
  045 200 0212

Observatorio
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Ohjelmapalvelut
    •    Arcticson /Pohjosen poika 
  040  708 6704 
  (Syötekylän kaupan piha)    
 •  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 
  08 821 851 
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Viinikosken Erän metsästysseuran peijaiset
Sunnuntai 26.11. valkeni pil-
visenä, kun ajelimme hirvi-
peijaisiin Viinikosken Erän 
metsästysmajalle. Siellä met-
sästysseuran puheenjohta-
ja Esko Huhta toivotti kaik-
ki tervetulleiksi. Peijaisia oli 
tullut viettämään nelisen-
kymmentä henkeä. Emännät 
olivat keittäneet herkullis-
ta hirvenlihakeittoa ja laitta-
neet monipuolisesti muuta-
kin tarjottavaa. Pöydille oli 
laitettu tuikut, jotka loivat 
tunnelmaa.

Tarjolla oli herkullista 
rieskaa ja ruisleipää, joiden 
päällä oli hirven palvilihaa. 
Iloinen puheensorina täyt-

ti kämpän. Ruuan jälkeen 
aloitimme huutokaupan, 
jossa oli kakkua, pullaa, pii-
rakkaa, rieskaa, palvilihaa, 
villasukkia ja hirvenlihaa. 
Emännät laittoivat pullat ja 
piirakat tarjolle huutokau-
pan aikana. Meklarina toimi 
Matti Kuusiniva ja kirjurina 
Esko Huhta. 

Kahvit nautimme huuto-
kaupan jälkeen. Arvonnan 
suoritti Esko Huhta. Jokai-

Vuonna 1977 perustettu Poi-
julan Erä ry juhli 40-vuotis-
ta taivaltaan hirvipeijais-
ten merkeissä sunnuntaina 
26.11. Pintamon leirikeskuk-
sessa. Paikalla oli kyläläisiä 
ja maanvuokraajia ehkä vä-
hemmän kuin joskus aikai-
semmin, mutta tunnelma 
oli lämmin ja hirvikäristys 
poikkeuksellisen hyvää.

Tilaisuudessa muistettiin 
pitkään seuran toiminnassa 
mukana olleita. Seuran viirit 
luovutettiin Elsa Alatalolle, 
Aila Loukusalle, Aune Lou-
kusalle, Aira Leinolle, Ossi 
Leinolle, Pirjo Loukusalle, 
Taimi Pitkäselle sekä Kal-
le Iinatille. Seuran kunnia-
kirjan saivat alusta asti hir-

Poijulan Erällä hirvipeijaiset

Kimmo Ojala, 50 kaatoa. 

Seuran viirin saivat Aune Loukusa, Aila Loukusa, Aira Leino, Ossi Leino, Elsa Alatalo, Pir-
jo Loukusa ja Kalle Iinatti.

Kunniakirjan saivat Teuvo Loukusa, Seppo Loukusa, Toivo Loukusa, Juhani Poijula, Luo-
vuttajina sihteeri Paavo Poijula ja puheenjohtaja Hermanni Poijula.

viporukassa olleet Teuvo 
Loukusa, Seppo Loukusa ja 
Toivo Loukusa sekä perusta-
jajäsen Juhani Poijula. 50 hir-
veä seuralle kaatanut Kim-
mo Ojala palkittiin Suomi 

100 puukolla ansiokkaasta 
metsästyksestä.

Kahvittelun jälkeen jän-
nitys tiivistyi ja arpajaisissa 
päävoiton, hirven lämmin-
savupaistin, voitti tuleva hir-

vimies, Topi - Oskari Poijula.
Jäljellejääneet käristykset 

ja tortut huutokaupattiin ko-
tiin viemisiksi. JP

6-vuotias labradorinoutaja 
keräsi rapsutuksia peijais-
väeltä.

Matti Kuusiniva toimi mek-
larina. Esko Huhta toimi kirjurina. Peijaisväki nautti pöydän antimista.

nen voittaja sai toimia vuo-
rollaan onnettarena ja nostaa 
uuden voittajan lapun. Pal-
kintoina oli mm. hirvenlihaa, 
kahvia, villasukkia, suklaata, 
lyhtyjä, lippalakki ja joului-
nen ovikranssi.

Peijaiset onnistuivat jäl-
leen loistavasti. Peijaisvierail-
la oli onnellinen mieli lähteä 
kotia kohti.

Anna-Riikka Huhta Emännät työn touhussa. 

Olen elänyt isänmaassani jo 60 vuotta,
olen elänyt lamat ja nousukaudet,
talouden vilkkauden
ja sitten kansalaisten
rasittuneet ja hymyttömät kasvot

Olen saatellut rakkaitani kirkkomaan multiin,
olen saanut kokea poikani syntymän ja
elänyt vielä hänen lastensa aikana

Jälleen kerran suurin lama-aika on ohi,
Suomi 100 -veturi puksuttaa taas!

Rakastan tätä maata, sen neljää vuodenaikaa,
jokien kaunista virtausta, liplatusta ja kohinaa
kotini ikkunoitten takana

Rakastan ihmisten ystävällisiä kasvoja, 
kaupunkien hyörinää, erämaitten hiljaisuutta

Olen suomalainen nainen;
tervehdin sinua kunnioittavasti,
kohta 100-vuotias Suomi

Kiitän sydämestäni itsenäisyytesi ja vapautesi
puolesta taistelleita miehiä ja naisia

Kovin moni heistä on jo
tuonilmaisiin mennyt: kiitos silti

Kaikkea hyvää ja huolenpitoa heille, 
jotka vielä elävät; ja heille, jotka maatamme
jaksavat edelleen rakentaa

Kiitos!

Pirjo Riihiaho

Suomi 100, 
minun maani

7
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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

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!

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset § 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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI



36 37nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.12.2017 1.12.2017nro 48

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Palveluhakemisto

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

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

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

"

METALLIROMUN KERÄYS

MAANRAKENNUSTA

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

JÄTEHUOLTO

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

4 kpl levypyöriä 7x15”, 4 pult-
tikiinnityksellä. Reikäpiiri 100. 
Sopii Opel. H. 10€/kpl. P. 044 
582 2015.

Sininen nojatuoli jalkameka-
nismilla hinta 30€. P. 040 506 
5497.

Moottorikelkka Yamaha ET 400 
T/R -91. Pitkätelainen, startti ja 
pakki. P. 040 544 5040.

Uusia asukkaita Pudasjärvellä juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä on aloitettu juttusarja Pudasjärvelle muuttaneista uusista asukkaista. 

Nyt on esittelyvuorossa Siiri Heiskanen. 

Partiotoiminta lähellä sydäntä
Siiri Heiskanen on 23-vuo-
tias uusi pudasjärveläinen. 
Opiskellessaan matkailulin-
jaa Oulussa, hän tapasi Pu-

dasjärveltä kotoisin olevan 
avomiehensä Aake Suvan-
teen ja sen myötä tie joh-
ti viime vuonna uudeksi 

asukkaaksi paikkakunnalle. 
-Ihmiset ovat täällä iloi-

sia ja auttavaisia, toteaa Sii-
ri. 

Hän on syntynyt Lap-
peenrannassa, josta muut-
ti lapsena perheensä muka-
na Kotkaan. Savonlinnaan 
hän muutti opiskelemaan 
vuonna 2013. Sieltä tie joh-
ti Ouluun ja sitä kautta Pu-
dasjärvelle, jossa opiskeli 
ja valmistui viime keväänä 
koulunkäynnin ohjaajaksi. 

Siirin yksi harrastus on 
partiotoiminta, johon työ-
hön hän on tarttunut aktii-
visella otteella vetäen 15-18 
vuotiaiden ryhmää. Tulevi-
na tapahtumina ovat muun 
muassa partiolaisten pik-
kujoulu ja tammikuussa 
talvileiri Hilturannan lei-
rikeskuksessa. Partiolais-
toimintaa hän on käynyt 
esittelemässä myös Hirsi-
kampuksella.

Siiri kokee tärkeänä it-
sensä kehittämisessä kan-
salaisopiston toiminnan ja 
harrastaa siellä muun mu-

Siiri Heiskanen muutti Pu-
dasjärvelle vuonna 2016.

Pudasjärven joulumarkkinoilla Siiri oli esittelemässä partiolaistoimintaa ja myymässä lei-
vonnaisia ja kalentereita. Apuna hänellä oli Sofia Harju.

assa ompelua. 
Suunnitelmissa on löy-

tää Pudasjärveltä vakitui-
nen työpaikka. Oman auton 
hankkiminen tuli ajankoh-
taiseksi asioiden hoitami-
sen helpottamiseksi. 

Paikkakunnan palveluis-
sa Siiri toivoo julkisen lii-
kenteen kehittämistä ja sitä, 
että Tuomas Sammelvuo-
salin ja Hirsikampuksen va-
rauslistat olisivat nykyistä 
selkeämmin esillä interne-
tissä.

Anna-Riikka Huhta

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpi-
tie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu 
on 20 € sis. alv:n. 
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

ESITYKSET KOSKENHOVILLA

TERVETULOA!
Koskenhovinkuja, 93100 Pudasjärvi

seurakuntakodissa 
maanantaina 11.12.2017 klo 11.00.
Toivotamme varsinaiset jäsenemme, 

puolisojäsenemme sekä
tuki- ja kannattajajäsenemme 

tervetulleiksi juhlaamme!

Vietämme yhteistä

JOULUJUHLAA

Sotainvalidien Pudasjärven kyläosasto
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

Ala-Livon metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAAT

Esko Törmäsellä 
su 10.12.2017 klo 12-16

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja
kyläläiset  Tervetuloa!

Tanssit Hotelli 
Pikku-Syötteen syötesalissa
lauantaina 9.12. klo 21.00–00.30

Tervetuloa! Syötteen Tanssinharrastajat ja 
www.simasurkka.com.

Illan orkesterina 
tanssiorkesterien SM 2017

SARMAS
Lippu 10 €

Tanssikurssi alkaen klo 10.00. 

Pärjänsuolla hirvihallilla! 
pe 8.12. klo 18.00 

Kauneimmat
joululaulut

Kauneimmat
joululaulut

Tervetuloa! Hupitoimikunta

Illan aloitamme riisipuurolla ja 
torttukahvilla klo 18.00, 

klo 19.00 laulamme Keijo Piiraisen johdolla.
Illan lopuksi tulee Joulupukki ilahduttamaan 

lapsia lahjasäkin kanssa.
Myytävänä arpoja, palkintona mm. juhlakinkku, 

lahjakortteja, lapinlehmän leipäjuustoa ym.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 3.12. Ei tilaisuutta
Su 10.12. klo 13 Aila Pyörälä
Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

pidetään lauantaina 9.12.2017 
klo 14.00 Seurakuntakeskuksessa. 

Maanomistajat ja seuran jäsenet 
perheineen tervetuloa!

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.
Pudasjärven Metsästysseura ry

HIRVENNAHKOJEN 
VASTAANOTTO 

Hanhiojan ampumaradalla la 9.12. 
klo 10-13. Toinen vastaanottopäivä 

ilmoitetaan myöhemmin 
Riistanhoitoyhdistyksen nettisivulla.

Toiminnanohjaaja

Liepeessä su 10.12. klo 13.00.
Aterian hinta 7 € jäsenet, 22 € ei-jäsenet.

Ilmoittautumiset ma 4.12. mennessä 
Tarjalle 040 767 2198 tai Mailalle 045 120 8750.

”Ken lahjan tuo, hän lahjan saa”. Tervetuloa!

Pudasjärven Maa- ja 
kotitalousnaisten  

JOULURUOKAILU
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Pintamon kyläyhdistys on 
tehnyt mittavaa talkootyö-
tä kylätalon remontoimi-
sessa. Kylällä on ollut myös 
muuta aktiivista toimin-
taa. Marraskuun alkupuo-
lella kunnostettiin yhteisesti 
UKK-vaellus- ja hiihtoreitil-
lä Pintamon ja Syötteen vä-
lillä Pintamo-ojan yli me-
nevä kävelysilta, joka ollut 
vuosikymmeniä huonossa 
kunnossa, eikä siitä ole pääs-
syt jalkaisin yli. Kunnos-

tustyö tehtiin talkootyönä. 
Tarvikkeita ja niiden hank-
kimiseen saatiin kaupun-
gilta avustusta ja työhön oli 
saatu Koskienergialta ja kau-
pungilta lupa. 

Kunnostustyöväki koki 
täydellisen yllätyksen, kun 
sillalle johtava reitti oli tu-
kittu suurilla kivilohkareil-
la. Kyläaktiivi ja ahkera tal-
koolainen Paavo Holappa 
valitteli myös sitä, että nyt 
oli tukittu Vanha Oulu-Kuu-

samotie, jota Pintamon kylä-
läiset käyttävät turvallisena 
kulkureittinä  Kuusamotien 
varrella. 

Holapan mukaan asias-
ta on ilmoitettu kaupungil-
le, koska heidän tehtävänä 
on huolehtia virallisen UKK-
reitin käyttökelpoisuudesta. 

-Kulkureitin tukkimisen 
ei anneta lannistaa hyvää ja 
innokasta kyläläisten talkoo-
henkeä, totesi Holappa. 

Pintamo-ojan sillan kunnostustyön talkoolaiset kokivat suuren yllätyksen, kun reitti oli tu-
kittu suurilla kivilohkareilla. 

Pintamo-ojan kävelysilta 
kuntoon talkootyöllä

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-lehti.fi
jo torstai-iltana!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.facebook.com/Kurenkoski/
Tervetuloa!

Perjantaina 1.12.

ÄSSÄT
Lippu 12 €, sis. ep.
Lipun ostaneiden kesken 
joulukinkkuarvonta.

Tanssittaa

Pudasjärven kaupunki/kehittämistoimi 
Pudasjärven Urheilijat 

MYYNNISSÄ ESIM. 
käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita, 

perinteistä kalakukkoa, luomutuotteita, laatikoita, 
pehmeitä paketteja pukinkonttiin jne.

  Joulu-
MYYJÄISET

Lauantaina 9.12. klo 9-14 
Tuomas Sammelvuo -salissa

Pöytäpaikkavaraukset ma-pe klo 9.30-16.00, 7.12.2017 
mennessä sähköpostilla marko.koivula@pudasjarvi.fi. 

Pöytäkartta ym. lisätietoa löytyy: 
www.pudu.fi/joulumyyjaiset-la-9-12

Joulupukki vierailee klo 10.30, 11.30 ja 12.30



38 39nro 48PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti1.12.2017 1.12.2017nro 48

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

romekievari.fi  |  044 202 3595  |  romekievarintie 1, iso-syöte

KAUDEN AVAUS 9.12.
ROMEKIEVARI JA PUBI AVOINNA 10-03
ILLAN ARTISTINA PAIKALLINEN KULTTISUOSION SAAVUTTANUT 
12 ROCKIN’ BARS

VAPAA PÄÄSY!

SUOJALINNAN KAUKALON HAR-
JOITUSVUOROT HAETTAVANA
Suojalinnan kaukalon harjoitusvuorot ovat 
haettavana. Hakemukset tulee toimittaa  
ke 13.12.2017 mennessä osoitteeseen:   
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi 
Lisätiedot: Heino Ruuskanen, p. 0400 346 097.

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

APURAHALLA PALKITTAVAT 
URHEILIJAT JA LIIKUNTATEOT
Kaupungin liikuntapalvelut pyytää esityksiä apu-
rahalla palkittavista urheilijoista ja positiivisista 
liikuntateoista. Esitykset 11.12.2017 mennessä 
sähköpostilla ismo.miettinen@pudasjarvi.fi.  
Lisätietoja saa liikuntapalveluista:  
ismo.miettinen@pudasjarvi.fi / 040 621 8889.

Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

RAKENNUSJÄRJESTYS
Valtuusto on kokouksessaan 9.11.2017 hyväksynyt 
Pudasjärven rakennusjärjestyksen.
Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 1.12.2017 al-
kaen kaupungin rakennusvalvontatoimistossa sekä 
internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 28.11.2017 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

Joulunäytelmässä pohjana 
suomalaiset joululaulut
Pudasjärven Näyttämön 
joulunäytelmän ”Kulkurin 
Kuusi – en etsi rakennettua 
joulupuuta” ensi-ilta on Kos-
kenhovilla lauantaina 2.12. 
kello 13 ja toinen esitys kel-
lo 16. Muut jouluisen musiik-
kipitoisen tarinapotpurin esi-
tykset jatkuvat sunnuntaina 
3.12. kello 13 ja 16, lauantaina 
9.12. kello 16 ja 19 sekä vielä 
sunnuntaina 10.12. kello 13. 

Koskenhovilla näytelmän 
valmistelut alkoivat toden 
teolla jo syyskuussa, kun Pu-
dasjärven Näyttämön väki 
ryhtyi ahkeroimaan koko 
perheelle soveltuvaa jouluis-
ta näytelmää, jonka ovat kä-
sikirjoittaneet ja koostaneet 
Näyttämön omat naiset Sen-
ja Latvala ja Pirjo Lauronen. 

”Haave oman näytelmän 
kirjoittamisesta on elänyt 
jo pitkään mielessä. Olem-
me Pirjonkin kanssa vuosi-
en varrella puhuneet asiasta 
monesti ja kehitelleet ideoita 
ja hahmojakin. Nyt olimme 
molemmat toisistamme tietä-
mättä kirjoitelleet ylös hyviä 
ideoita joulunäytelmää var-
ten”, Senja kertoo. 

Pirjo nyökkäilee ja jatkaa 
”Siitä se sitten lähti. Kerroim-
me ideat toisillemme, yhdis-
telimme niitä ja päätimme 
ottaa pohjaksi suomalaiset 
joululaulut”.

Joululauluja näytelmässä 
käytetäänkin monipuolisesti; 
lauluina, vuoropuheluina tai 
ihan vaan pohjaideana jolle-
kin tarinalle. Näytelmä koos-
tuu useista lyhyistä tarinois-
ta, jotka muodostavat hyvän 
kuvan erilaisista tavoista 
viettää joulua tai valmistau-
tua siihen.  

Nimen alkuperä
”Pyörittelimme ajatuksia ta-
pahtumapaikoiksi ja miten 
mitäkin voitaisiin toteuttaa. 
Sitten ajatus yhdestä ainoas-
ta paikasta alkoi viehättää ja 
niin idea kiteytyi ja sai muo-
tonsa” Senja kertoo. ”Niin. 
Suuri osa tarinoista on itse 
kirjoitettu, mutta mukaan on 
löydetty myös sopivia val-
miita pienoisnäytelmiä” Pir-
jo lisää. 

Nimensä näytelmä sai kä-
sikirjoittajien kertoman mu-
kaan perinteisesti keskeisellä 
paikalla, toreilla ja turuilla, 
sijainneesta joulukuuses-
ta, jota kulkurinkuuseksi 
vanhaan aikaan nimitettiin. 
Tämä valoilla koristeltu kuu-
si oli tarkoitettu kodittomi-
en ja muiden vähäosaisten 
sekä laitapuolen kulkijoi-
den iloksi ja lohduksi. ”Täl-
lä näytelmällä haluammekin 
muistuttaa tästä vanhasta 

perinteestä; tänäkin vuon-
na joulunavajaisissa ympä-
ri Suomen syttyy valot mo-
niin kulkurinkuusiin”, Senja 
tuumaa.

Vihdoin valmista
Lavasteet ovat paikoillaan, 
valmiit ja hep: valot suun-
nattu. Joulukuu on käsillä 
ja esitykset monien mutkien 
jälkeen vihdoin lähellä. Kä-
sikirjoittajat yhdessä odot-
tavat jännityksellä, kuin-
ka näytelmä otetaan yleisön 
keskuudessa vastaan. Näyt-
telijät kertovat näytelmän 
olevan mielenkiintoinen, 
ajankohtainen ja aivan erilai-
nen kuin ennen. ”Mukavas-
ti kirjoitettu ja ihania ihmisiä 
sitä tekemässä. Helppo läh-
teä mukaan” kertoo kolmat-
ta kertaa näyttelemässä ole-
va Kauko Tervonen. Hänen 
lisäkseen ovat mukana tutut 
Pentti Kuopusjärvi, Kaarina 
Nevanperä, Niina Parviainen 
ja Tuulianna Tuohimaa. Pari 
nuorta ensikertalaistakin la-
valla nähdään.

 ”Tämä näytelmä poik-
keaa aiemmista roolitusten 
osalta. Lähes kaikilla näytte-
lijöillä on näytelmässä mon-
ta roolia, mikä asettaa omat 
haasteensa esityksiin”, sa-
noo Senja. Näyttelijöitä no-
peat vaatteiden vaihdot jän-

Neulasia löytyy vielä juhan-
nuksenakin!

Mitähän mummolle kuu-
luu...

Aina saa etsiä.

Penkille jäänyt kirja kiinnos-
taa monia.

Pojat naureskelevat naapurin mummolle.

nittävät. ”Hikeä pukkaa ja 
säpäkkänä saa olla”, he tuu-
mailevat.  Myös käsikirjoitta-
jat ovat rooleissa. ”Haastava 
näytelmä tehdä. Ei ainoas-
taan vaatteiden vaihdon osal-
ta, vaan muutenkin oltava 
vauhdissa eri rooli päällä, ol-
tava toinen henkilö. No, koh-
tapa ollaan taas kokemuk-
sia rikkaampia”, Pirjo toteaa 
ja hymyilee. ”Niin, ei muuta 
kuin kaikki katsomaan vaan 
niin voivat itse arvioida kuin-
ka hyvin on onnistuttu”, nau-
rahtaa Kaarina Nevanperä. 

”Tervetuloa vaan näy-
telmää katsomaan ja virit-
täytymään jouluiseen tun-
nelmaan”, toivottaa koko 
Kulkurinkuusen kaarti. HT
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Varaa matkasi nyt! Lippuja rajoitetusti!  
P. 08 82 2052 (ma-pe 8-16) / www.nevakivi.fi

Lähde mukaan ainutlaatuiselle matkalle Helsinkiin 
katsomaan Mamma Mia! -hittimusikaalia 4.- 6. toukokuuta. 

Matka sisältää kuljetukset, kahden yön hotellimajoituksen keskustan
 Vaakunassa (2hh) ja musikaalilipun. 

Matkan hinta 250€. Ilmoittautuminen 27.joulukuuta mennessä.

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Perjantaina 1.12. suljemme 

poikkeuksellisesti klo 13.00. 

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

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

Pakkaus sisältää:
• Aqualan Gel 30 g
• Aqualan L 30 g
• Aqualan Duo 30 g
• Aqualan Plus 30 g

Aqualan
juhlapakkaus

4 x30 g

4,90€
(norm. 11,76/4x30 g)

Tarjous on voimassa 
ainoastaan 5.12.2017.

On aika viettää Sinivalkoista kahvihetkeä
satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Tarjoamme asiakkaillemme juhlakahvit 
tiistaina 5.12.2017 klo 9-16. 

Tule mukaan juhlimaan!

Tervetuloa!

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

PUDASJÄRVI
K-supermarket

YRITTÄJÄPALKINNON 
KUNNIAKSI ASIAKKAILLE 
KIITOKSENA TARJOAMME 

KAIKILLE SUOMI 100V 
JUHLAKAKKUKAHVIT 
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 

KE 6.12. KLO 10-17.

KAUPPIAS TOMMI NISKANEN,
 PALKITTIIN TÄNÄ VUONNA 

PUDASJÄRVEN VUODEN YRITTÄJÄNÄ 2017.

Hyvää Itsenäisyyspäivää! 
TOMMI JA HANNELE SEKÄ KAUPAN HENKILÖKUNTA 
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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

LAATUA KOTIISI
TDLR 70221 
PESUKONE

● energialuokka A+++
● maksimi täyttömäärä 7 kg
● maksimi linkousnopeus 1200 kier / min
● suuri LCD-näyttö
● soft opening -luukku
● kestävä hiiliharjaton moottori
● moottoritakuu 10 vuotta!

479€
WM14N18SDN 

● energialuokka A+++
● maksimi täyttömäärä 8 kg
● maksimi linkousnopeus 1400 kier /min
● suuri LED-näyttö
● vario speed -toiminto lyhentää 
 pesuaikaa jopa 65%
● kestävä hiiliharjaton moottori
● moottoritakuu 10 vuotta!

599€
WM14N18SDN

● lämpöpumppukuivausrumpu
● energialuokka A++
● maksimi täyttömäärä 8 kg
● suuri LED-näyttö
● easy clean -kosteudentiivistin 

jonka nukkasuodatin on helppo 
puhdistaa

● tilava soft dry teräsrumpu jossa 
tekstiilejä suojaava muotoilu

699€

SN436W02MS
● energialuokka A++
● täyttömäärä 14 astiastoa
● 3. koritaso aterimille
● ääni 44 dB
● kestävä ja hiljainen hiiliharjaton moottori
● markkinoiden paras vesiturvajärjestelmä
● vario speed plus -toiminto lyhentää 

pesuaikaa jopa 60%
● jäljellä olevan pesuajan näyttö
● MADE IN GERMANY

699€

HAP 6063
● energialuokka A++
● täyttömäärä 15 astiasto
● kolmas koritaso aterimille
● ääni 45 dB
● jäljellä olevan pesuajan näyttö 399€

HJK 301 NFEA++
● Jääkaappipakastin
● energialuokka A++
● jääkaapissa Air Flow -ilmankierto
● pakastimessa No Frost -toiminto
● lämpötilojen säädöt / näytöt oves-

sa
● jääkaapin tilavuus 221 litraa
● pakastimen tilavuus 80 litraa

KS 4476-90
● jääkaappi
● energialuokka  A+
● tilavuus 402 litraa
● metallinen kahva
●  pullohylly
● 5 siirrettävää lasihyllyä

599€

599€

MUM6N20A1 YLEISKONE
● moottorin teho 1000W
● kulhon tilavuus 6,2 litraa
● 4 nopeussäätöä, sekä pitoasento

259€

MUM 4426 MONITOIMIKONE
● moottorinteho 500W
● 4 nopeussäätöä
● taikinakoukku, litteävatkain, pallo-

vispilä, raastin ja viipalointiterät
● kulhon tilavuus 3,9 litraa 199€

MEILTÄ LAHJAKORTIT 
PUKINKONTTIIN! ESIM. 
AUTONHOITOPALVELUT.

● mukana teräskulho, taikinakou-
kut ja pallovispilät

● saatavana runsaasti lisäva-
rusteita


