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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 5.12.2019

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

JOULUINEN SYÖTE - liite

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

hautausraisanen@gmail.com  www.hautauskukkaräisänen.fi

Varaston TYHJENNYS!

Kukkakaappipalvelu klo 21 saakka
Palvelemme: MA-PE 9-17, LA 9-13

-50%
Tarjous voimassa tämän vuoden loppuun saakka!

Kaikki LAHJATAVArAT, 
SuoJAruuKuT ja 
ViHErKASViT -70%osa jopa

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

Suomen 
Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike 82 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä!

Kalevalakorut
Kellot
Lahjatavarat
Kellojen ja korujen korjaukset.

Joululahjaksi lähimmäiselle

Pudasjärven seurakunta

KaiKen Kansan 

joulupuuro
seurakuntakodilla 

ke 11.12.2019 klo 11-17

Tervetuloa!

Oheisohjelmaa:
Klo 13  Kauneimmat Joululaulut 
 kirkkosalissa
Klo 17  Lasten Kauneimmat Joululaulut   
 kirkkosalissa

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

LUMIKOLA PROF

1500

ULKOTULI FXA 
45x105 mm 6 kpl

PROF-lumikolassa on muotoil-
tu, ergonominen aisa. Kuupan 
leveys on 74 cm. Kantokahva. 

Kuuden kappaleen 
ulkotulipakkaus.

Paloaika 4–5 tuntia. 

/kpl 

ERÄ!

1000
/4 pkt

eli yhteensä 24 kpl

Juhlallista 
itsenäisyyspäivää! 

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
maanantaisin klo 17.

Tervetuloa!

Kulmien  
laminointi

Hedelmähappo- 
hoidot

Kestopigmentoin-
ti

Ripsipidennykset
Kestotaivutus ja 

-värjäykset
Kasvo-, käsi- ja  

jalkahoidot
Geelilakkaukset

Meikkaukset
Sokerointi

Muista lahjakortit
pukinkonttiin!

KAUNISTAMO
kauneushoitola

040 726 6266
Puistotie 2 (katutaso/tori)

TuuriTuvalTa (toritie 1)
• Veikkauksen palvelut
• Ullmaxin ulkoilualusasuja

Asioimalla tuurituvalla tuet
Pudasjärven Urheilijoiden toimintaa.

MuNKKiKaHviT 
1.50 €

Palvelemme itsenäisyyspäivänä klo 10-18.
Tarjoukset voimassa 5.-11.12.2019

Poron potkakiekot 1 kg  18,90 pss

600 g  poron ulkofi leetä
4 dl  kermaa
4 cl  konjakkia
 pippuria, suolaa, 

riistafondia
150 g  punajuuria
150 g  punasipulia
50 g  aurinkokuivattuja 

tomaatteja
150 g  porkkanaa
5 cl  balsamicoa
 rakuunaa, suolaa, 

pippuria

Puhdista fi lee ja leikkaa n. 150 
g:n pihveiksi. Kuumenna pannu 
ja paista pihvit molemmin puolin, 
mausta. Lisää kerma ja konjakki 
sekä mausteet pannulle - kiehau-
ta kastikkeeksi. Keitä punajuuret 
suolalla maustetussa vedessä, 
jäähdytä, kuori ja kuutioi. Kuutioi 
muut kasvikset. Freesaa kaikki 
kasvikset kevyesti ja lisää maus-
teet. Tarjoile keitettyjen perunoi-
den kanssa.

Poropippuripihvi kerma- 
konjakki kastikkeessa

Sompio poron kalvoton ulkofi lee  39,90 kg

Itsenäisyyspäivän 
herkutteluun

1 kg   Kylmäsen poron 
potkakiekkoja

 vettä
10  maustepippuria
3  laakerinlehteä
 suolaa
 perunaa
 sipulia

Lihakeitto potkakiekoista
Laita potkakiekot kylmään veteen ja 
anna kiehahtaa. Kuori vaahto pois 
pinnalta. Lisää kattilaan pippurit, 
laakerinlehdet ja suola. Keitä pie-
nellä lämmöllä kunnes lihat irtoavat 
potkaluista. Lisää lohkotut perunat 
ja pienennetty sipuli ja keitä kyp-
säksi.

Kermainen savuporokeitto 400 g 
3 prk 10,00 8,33 kg

Poronkäristys 270 g 
3 pss 19,95 24,63 kg

Poron 
kylmäsavu paisti 100 g 

3 kpl 20,00

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496     Avoinna  Ark 9-20  La 9-19  Su 11-19

Lue Pudasjärvi-lehti 
netistä:
www.

vkkmedia.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus seurakuntako-
dissa pe 6.12. kello 10, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppelpartion lähettäminen 
ja kirkkokahvit. Jumalanpalvelusta voi seurata suorana 
videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Itsenäisyysjuhla seurakuntakodissa kello 12.

Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus sarakylän 
kappelissa pe 6.12. kello 10, Oskari Holmström, Kei-
jo Piirainen, kappelikuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihaudalle sekä itsenäisyyspäivän 
juhlakahvit.

Messu seurakuntakodissa su 8.12. kello 10, Oskari 
Holmström, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Messua voi 
seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta. 

Kuorot: Vox Margarita ke 11.12. kello 18, kirkkokuoro 
to 12.12.  kello 18, nuorisokuoro ke to 12.12. kello 16, 
sarakylän kappelikuoro to 5.12. kello 18. 

Kaiken kansan joulupuuro seurakuntakodissa ke 
11.12. kello 11-17. Tervetuloa koko seurakunnan yhtei-
seen joulupuuropäivään. Kauneimmat joululaulut kello 
13 ja lasten kauneimmat joululaulut kello 17 kirkkosa-
lissa.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 5.12. kello 12.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 18.12. kello 
10-13. 

Perhekerhot: iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 
9.12. kello 17-19. 

Jouluinen askarteluilta ja joulumyyjäiset seurakunta-
kodissa ma 16.12. kello 17-20. Mikäli haluat tulla myy-
mään leivonnaisia, käsitöitä tai jotain muuta, varaa ilmai-
nen myyntipöytä lastenohjaajilta Raunilta tai Heliltä to 
5.12. mennessä.

Lapsiparkki seurakuntakodissa vielä pe 13.12. kello 
9.30-12, parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilai-
nen) hoitoon, pieni välipala ja juoma mukaan. ilmoittau-
tumiset lastenohjaajille, Rauni Juntti 040 586 1217, Heli 
Tauriainen 040 868 4730. 

Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet: 
la 7.12. kello 15   syötteen luontokeskus
la 7.12. kello 15  Ylisiuruan hirvipirtti
su 8.12. kello 13 Livon koulu 
su 8.12. kello 15 Puhoksen kylätalo
su 8.12. kello 18  Pintamon kylätalo
ke 11.12. kello 13 seurakuntakoti
ke 11.12. kello 17 lasten kauneimmat joululaulut seu-
rakuntakoti
pe 13.12. kello 18 Kuren kylätalo
pe 13.12. kello 19  Paukkerinharjun kylätalo
pe 13.12. kello 18 Pärjänsuon hirvihalli
su 15.12. kello 13  Korpisen kylätalo
su 15.12. kello 14 syötteen kylätalo
su 15.12. kello 19  kirkko
su 15.12. kello 19 sarakylän kappeli
ti 17.12. kello 18 Kipinän koulu 
su 22.12. kello 10 seurakuntakoti, Kauneimmat jou-
lulaulut -messu

Rannalla laulaen -levyn julkaisutilaisuus seurakunta-
kodissa ti 10.12. kello 18, Markku Kemppainen, laulu ja 
Keijo Piirainen, piano.

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 9.12.2019 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 27.11.–9.12.2019  kirkkoherranvi-
rastossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 17.12.2019–16.1.2020 viraston aukiolo-
aikoina. Pudasjärvellä, 27. päivänä marraskuuta 2019, 
esko ahonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Rauhanyhdistykset: Joulumyyjäiset ja seurat Yli-Livol-
la Taina ja Pertti Luokkasella to 5.12. kello 18.30 (iivari 
Jurmu).  Joulujuhlaseurat ervastissa arja ja Olli ervastil-
la su 8.12. kello 16 (Pekka Lehto). Lauluseurat sarakyläs-
sä Pasi Kummalalla su 8.12. kello 19. seurat Kurenalan 
ry:llä su 8.12. kello 16 (eero illikainen, arvo niskasaari).

Haudattu: Vieno Maria Juutinen 98 v, Lyydi anna Ma-
ria illikainen 83 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Tämän loppuviikon sanoja ovat: 
vapaa perjantai, itsenäisyyspäivä, 
soihtukulkueet, linnan juhlat, kut-
sujen näyttävin puku, veteraanit, 
kansallinen juhlapäivä, itsenäinen 
Suomi, isänmaa ja kiitollisuus. 

Sanaluettelossa tärkein sana 
meille suomalaisille on vapaa, itse-
näinen isänmaa, jonka veteraanit - 
isät, äidit, veljet, sisaret - ovat työl-
lään, taisteluillaan, jopa hengellään 
turvanneet. Tämä kaunis maa on 
kallisarvoinen, ei ainoastaan itse-
näisyyspäivänä tai muina juhlapäi-
vinä, vaan kaikkina elämämme päi-
vinä. 

Isänmaassa, kotiseudullam-
me, suomalaisessa yhteiskunnassa 
voimme toimia kukin omassa teh-
tävässämme yhteiseksi parhaak-
si. Martti Luther korostaa mones-
sa yhteydessä, että työ on Jumalan 
palvelusta. Työstä ja tehtävistäm-
me saamme olla kiitollisia, olipa 

ne lasten koulun käyntiä, nuor-
ten ja aikuisten opiskelua tai an-
siotyötä. Monien työ saattaa olla 
uuvuttavaa, monilla sitä ei ole lain-
kaan. Meillä varttuneilla, jo eläke-
ikään ehtineilläkin on omat tehtä-
vämme, joilla palvella kotimaata ja 
toinen toistamme. 

Koemmeko kiitollisuutta rak-
kaasta isänmaasta Anna-Mari Kas-
kisen virren sanoin ”Kiitos, Juma-
lamme, /kun annoit kauniin maan, 
/annoit jylhät metsät, /loit vedet vir-
taamaan. /Kiitos sisukkaasta / työs-
tä isien, /kiitos isänmaasta / ja kohta-
loista sen.” (Vk.581:1)

Raamatussa, Heprealaiskirjees-
sä puhutaan kauan sitten eläneistä 
ihmisistä, jotka ”osoittivat kaipaa-
vansa isänmaata”. He eivät tarkoit-
taneet sillä ajallista isänmaata, vaan 
he ”odottivat parempaa, taivaallista 
isänmaata”. (Hepr.11:14-16) Mat-
kamiehiä, kahden maan kansalaisia 

kristityt, uskovaiset ihmiset ovat 
aina olleet, käsi aurassa (työssä) 
ja sydän taivaassa, kuten on sanot-
tu. Uuden, ikuisen kotimaan ikävää 
tuntien he ovat matkaa tehneet 
kaikkien ihmisten syntien sovitta-
neeseen Vapahtajaan, Jeesukseen 
omakohtaisella uskolla turvaten. 
Samalla tavalla myös meidän aika-
namme uskotaan.

Johda, Herra uskollinen, /armolli-
nen / kotiin kaikki kulkijat. /Matkan 
jälkeen taivaassasi / kiitostasi / suku-
polvet laulavat. (Vk.147:5)

Saamme tällä viikolla ja aina 
kiittää Jumalaa isänmaastamme, 
Suomesta ja taivaallisesta isän-
maasta.

Arvo Niskasaari

Isänmaa

Liepeen pappila ja kanttorila myyntiin 
julkisen sektorin huutokauppaan

Seurakunta myy Liepeen pappilan julkisen sektorin huutokaupassa.

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto päätti lo-
kakuussa laittaa myyntiin 
Liepeen pappilan ja Väen-
tuvan noin yhden hehtaarin 
määräalalla sekä Kanttori-
lan rivitalon noin 800 neliön 
tontilla ja siirtää niissä ole-
vat toiminnot ensisijaisesti 
seurakuntakeskukseen.

– Jotta seurakunta voi 
tiukentuneessa taloudel-
lisessa tilanteessa kohdis-
taa voimavaransa toimin-
nan kannalta tärkeimpiin 
rakennuksiin, on kyseisistä 
rakennuksista perusteltua 
luopua. Tärkeimpiä raken-
nuksia ovat kirkko, kap-
pelit ja seurakuntakeskus, 
kertoo Pudasjärven seu-
rakunnan talouspäällikkö 
Timo Niskanen.

Seurakunnan kiinteistö-
strategiaan ja talouden tasa-
painottamissuunnitelmiin 
on kirjattu, että puntaroi-
daan kaikkien kiinteistö-
jen tarpeellisuutta ja niihin 
kohdistuvia toimenpiteitä, 
peilaten seurakunnan oman 
toiminnan tarpeisiin.

Varsinkin Liepeen pap-
pilasta on tullut paljon ky-
selyjä, kun sen myyntiesitys 
tuli syyskuussa julkiseksi. 
Pappila sijaitsee luonnon-

kauniilla paikalla, omas-
sa rauhassa Iijoen rannalla, 
alle kilometrin päässä Pu-
dasjärven keskustasta.

Kyseessä on monien 
mahdollisuuksien paikka, 
pappilan rakennus kahdel-
la asunnolla, erillinen vä-
entupa, autotalli/varasto-
rakennus sekä makasiini. 
Ainutlaatuinen kohde niin 
matkailu- ja virkistyskäyt-
töön kuin kodiksikin.

Kanttorila on kahden 
huoneiston rivitalo. Toises-
sa huoneistossa toimii seu-

rakunnan kirpputori ja toi-
nen huoneisto on ollut 
asuinkäytössä. Rakennuk-
siin on tehty kuntotutki-
mukset marraskuussa.

– Valtaosa kulttuurihis-
toriallisesti merkittävästä 
Liepeenmäen alueesta jää 
edelleen seurakunnan hal-
lintaan, joten alueen virkis-
tyskäyttö on tulevaisuudes-
sakin mahdollista entisellä 
tavalla, seurakunnasta tie-
dotetaan.

Kiinteistöt myydään 
avoimella verkkohuuto-

kaupalla julkisen sektorin 
huutokauppapalvelu Kier-
tonetissä.

– Uuden elämän an-
taminen julkisomisteisil-
le tarpeettomiksi käyneille 
kiinteistöille on myös kier-
totaloutta parhaimmillaan. 
Tarpeettomien tilojen yllä-
pidosta aiheutuvat kustan-
nukset rasittavat turhaan 
niin seurakuntien kuin 
kuntienkin taloutta, toteaa 
Kiertonetin toimitusjohtaja 
Pekka Kallunki.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Isänmaa

TARJOUKSET VOIMASSA MA-SU 2.-8.12.
 ELLEI TOISIN MAINITA

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

899
kg

ERÄ

1295
kg

Juhlapäivän  
kUnniAkSi

hUippUEtU!

veloituksetta
Plussa-kortilla kaikista k-ruokakaupoista.

Tässä kuussa saat

-lehden

Ole hyvä!

Pirkka-lehteä ei tässä kuussa jaeta postitse. 
lue lisää: k-ruoka.fi/pirkkalehti

799
Ilman korttia 8,99 kpl (11,24-14,98/kg)

kpl
Ilman korttia 3,99 pkt (7,98-9,98/kg) Ilman korttia 2,15 kpl (10,75/kg)

9.- -24%
Plussa-korTilla

-11%
Plussa-korTilla3

Pkt-11%
Plussa-korTilla

  
YlikYpSÄ SUoMAlAinEn 
pikkUkinkkU  
tAi pikkUkAlkkUnA
600-800 g (9,99-13,32/kg)

299

KOKKIKARTANO 
joUlUlAAtikot
300 g (9,97/kg)

RS

JUhLA MOKKA 
kAhvit
400-500 g (6,00-7,50/kg)  
SUodAtin- jA pAnnUjAUhAtUS,  
MYöS tUMMA pAAhto, toSi tUMMA  
jA lUoMU, RAjoitUS 1 ERÄ/tAloUS

380

FAzER SININEN 
MAito-
SUklAAlEvY
200 g (9,50/kg) 2

kPl

pS

Hyvään  

hintaan 
koko  

kUUkAUdEn

    
klEMEntiini
1,5 kg (1,53/kg)  
ESpAnjA

229

kg495
kg

ATRIA

viljApoSSUn
jUhlAkinkkU
hARMAASUolAttU, vERkoSSA
n. 7 kg, pAkAStE

SUOMI     
lAnttU tAi
pUnAjUURi
1 kg, SUoMi

089
pS

SUOMI

kolME 
hYASintttiA 
SinkkivAdiSSA
SUoMi

1090
kpl

SUOMI

ATRIA

SUoMAlAinEn  
tAkUUMUREA nAUdAn 
SiSÄ- jA pAAhtopAiSti
pAlAnA

häTäLä
tUoRE RUodoton  
kiRjolohifilEE
SUoMi/RUotSi/tAnSkA  
C-lEikAttU, vAkUUMipAkAttU  
RAjoitUS 2 filEEtÄ/tAloUS

RUodoton 
C-lEikAttU

vAlikoiMAStAMME 
kAttAvA 

vAlikoiMA StARt 
SUkSivoitEitA

Palvelemme 6.12. Itsenäisyys-
päivänä  klo 8- 21. Tervetuloa!

    
oMEnA
SUoMi

149
MyLLyNpARAS
toRttU-
tAikinA
1 kg

198
pkt

Jouluinen musiikkikahvila myyjäisissä rauhanyhdistyksellä
Pudasjärven rauhanyh-

distyksellä järjestettiin joulu-
myyjäiset lauantaina 30.11. 
Myytävää oli runsaasti ja os-
tajia hyvillä mielin paikalla 
reilusti. Taas oli saatu pöy-
dät notkumaan jouluher-
kuista ja laadukkaista, joulu-
lahjoiksi sopivista käsitöistä. 
Emännät valmistivat lounas-
ruoaksi lapinmuorin kiusa-
usta ja marjarahkaa. Myy-
jäisvilskeestä sai rauhoittua 
jouluisessa musiikkikahvi-
lassa, johon oli valmistettu 
monipuoliset herkut. Sakas-
tiin oli katettu ja koristeltu 
kauniisti kahvilatila. Lapsil-

Miehet leipoivat ja paistoi-
vat varhain myyjäispäivän 
aamuna 230 rieskaa.

Myyjäisissä riitti väkeä ja kaikki myyjäistuotteet menivät 
kaupaksi.

Hedelmäkakut ja rieskat olivat kysyttyjä.

Lapsille löytyi käsityönä tehtyjä vaatteita. Jouluiset hyytelökakut konditoriakahvilassa tarjouksessa.

le pidettiin tonttukoulua, jo-
hon oli koottu lapsille mie-
luisaa tekemistä.  Iloinen 
joulun odotus alkoi jo syttyä 
ihmisten mieliin. 

Anni-Inkeri Törmänen, 
kuvat Päivi Koivukangas, 
Arvo Niskasaari
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Tapahtumien tiedottaminen 
kannattaa suunnitella hyvin
Tapahtumatyöryhmä ko-
koontui tiistaina 19.11. Pu-
dasjärven tapahtumien 
järjestämisen merkeissä ta-
pahtumatuottaja Marjut Jär-
visen koollekutsumana. Kut-
sua noudattaneet 23 henkilöä 
kertoivat aluksi omat tapah-
tumakuulumisensa sekä toi-
vomuksensa yhteistyöstä 
muiden yhdistysten kanssa. 

Sitä toivottiin etenkin järjes-
tyksenvalvojien saamisessa, 
tapahtumakaluston vuokra-
uksessa sekä ohjaajissa. 

Järvinen toivoi ilmoitta-
maan omat tapahtumansa 
hyvissä ajoin kaupungin yl-
läpitämään tapahtumakalen-
teriin. Samalla voi pyytää ta-
pahtuman näkymistä myös 
kaupungin infotauluissa. Ke-

hittämis- ja toimintatukien 
hakuihin tulee jatkossa kiin-
nittää huomiota tiedottami-
seen ja nimetä tiedotusvas-
taava. Niistä Järvinen lupasi 
ensi vuonna koulutuksia. 

Yhteisessä työpajassa on-
nistuneita viestinnän toimin-
tatapoja olivat muun muassa 
omaperäiset lasten tekemät 
ilmoitukset, Facebook, What-

sApp, henkilökohtainen vai-
kuttaminen sekä OSAO:n 
ratsastussimulaattori You-
Tubessa. Haasteellisina koet-
tiin ajoitus, lukuisat kanavat, 
some ei tavoita kaikkia, koh-
deryhmän tavoittaminen ja 
suunnittelemattomuus. HT

Tapahtumatyöryhmän kokoontumisessa oli pääaiheena onnistunut tiedottaminen. 

Marjut Järvinen toivoi ta-
pahtumista tietoa kaupun-
gin ylläpitämään tapahtu-
makalenteriin

Vasemmistoliiton puolueko-
kous pidettiin 15.-17.11. Kuo-
piossa. Olipahan kokous! Li 
Andersson kävi heti puolue-
kokouksen alkajaisiksi lyö-
mässä Suomen oikeistolle 
luun niin syvälle kurkkuun, 
että tuskin ilman totuuden 
vääristelyä sitä sieltä saavat 
kaivettua pois!

Matkani Kuopioon al-
koi perjantaiaamuna 15.11, 
kun nousin linja-auton kyy-
tiin Koillisportin pihalta. Jo 
varhaisessa vaiheessa mat-
kaa ymmärsin, kuinka etuoi-
keutettu olen, kun sain liit-
tyä näin mahtavaan seuraan. 
Matkan aikana sain keskus-
tella ihmisten kanssa, jotka 
tiesivät mistä he puhuivat. 
Asiantuntemusta porukas-
ta löytyi ja kun eteenpäin aja-
vana ajatuksena on oikeuden-
mukaisuus, tulee yhtälöstä 
loistava. Linja-autossa nä-
kyi myös Vasemmistoliiton 
jäsenkannan uudistuminen. 
Ensisilmäys matkustajiin jo 
paljasti sen hienon tosiasi-
an, että matkaan oli lähtenyt 
paljon nuoria. Paikan päällä 
sain todeta saman asian: nuo-
ria toimijoita riittää ja puo-
luekokouksen 300 edustajan 
joukosta 120 oli puolueko-
kouksen ensikertalaisia. Va-
semmistoliikkeessä on myös 
paljon yrittäjiä ja ennen kaik-
kea pienyrittäjiä. Suuryritys-
ten johtoa ei meidän koko-
uksissa näy, heillä on omat 
edunajajansa.

Aluepolitiikkaa 
Puoluekokouksen kantavat 
teemat: tasa-arvo, ympäris-
tö ja työn tulevaisuus, olivat 
keskiössä koko viikonlopun. 
Mukaan myös astui isol-
la saappaalla aluepolitiikka. 
Vasemmistoliitto julistautui 
koko Suomen puolueeksi! Ta-
voiteohjelmaa päätettäessä 
asiakirjaan nousi paljon asioi-
ta, jotka vaikuttavat suoraan 

Pudasjärven mahdollisuuk-
siin menestyä kaupunkina. 
Harvaan asuttujen alueiden 
elinvoimaisuuden takaami-
seksi tavoiteohjelmaan kirjat-
tiin muun muassa: harvaan 
asuttujen alueiden perus-
väylänpidon rahoitus on tur-
vattava ja erityinen huomio 
on kiinnitettävä talvikun-
nossapidon tasoon. Valti-
onosuusjärjestelmää uudis-
tettaessa haja-asutuksen ja 
saaristolaisuuden on olta-
va valtionosuuksia korottava 
kriteeri. Jokaisessa kunnassa 
tulee olla toimivat hyvinvoin-
tipalvelut.

Tavoiteohjelmasta löy-
tyy myös muita lukuisia koh-
tia, jotka ovat meille hyväksi. 
Ehkä ajankohtaisin, koska tal-
vi on tulossa ja sähkönsiirto-
laskut sitä myöten kasvavat. 
Sähkönsiirron sallittu tuotto-
prosentti lasketaan kahteen 
prosenttiin. Tavoiteohjelma 
on kokonaisuudessaan taat-
tua vasemmistopolitiikkaa. 
Siinä halutaan varmistaa va-
loisa tulevaisuus kaikille, ei 
vain harvoille. Vasemmisto-
liitto seisoo aina pienituloisen 
ja apua tarvitsevan puolella!

Tihinen Vasemmisto-
liiton valtuustoon
Kokouksessa tehtiin myös 
henkilövalintoja. Puheenjoh-
tajaksi valittiin yksiselittei-
sesti paras vaihtoehto, eli Li 
Andersson. Varapuheenjoh-
tajiksi valittiin Jussi Saramo, 
Minna Minkkinen ja Jouni 
Jussinniemi. Puheenjohtajil-
la on todella paljon tietotaitoa 
ja kykyä hoitaa asioita. Olen-
kin todella hyvillä mielin va-
lintojen jälkeen. Kun puheen-
johtajisto oli valittu, oli myös 
varmistunut se, että nousen 
Vasemmistoliiton valtuuston 
jäseneksi Jouni Jussinniemen 
paikalle. Valtuusto on kool-
taan 55 jäsentä ja odotan jo 
innolla ensitapaamistamme 

Antti Tihinen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersso-
nin kanssa Kuopion puoluekokouksessa.

Tasa-arvo, ympäristö ja työn tulevaisuus 
Vasemmistoliiton teemoina

valtakunnanpolitiikan mer-
keissä.

Puoluekokousten valin-
noissa myös peilautuu vah-
vasti työntekijöiden ääni. 
Pyhäjärven kaivoksen pää-
luottamusmies ja Teollisuus-
liiton aktiivi Jouni Jussinnie-
mi nousi puheenjohtajistoon, 
joten on päivänselvää, että 
myös raskaan teollisuuden 
näkökantaa tuodaan puolu-
een päätöksentekoon. Täytyy 
sanoa, että Vasemmistoliitto 
on todellinen työväenpuolue. 
Ammattiyhdistysaktiiveja 
on paljon ja meidän äänem-
me myös kuuluu puolueessa. 
Ilolla voin todeta myös, että 
vasemmiston jäsenissä on 
paljon pienyrittäjiä sekä kor-
keasti koulutettuja ihmisiä.

Oikeudenmukainen 
ilmastopolitiikka
Vasemmistoliiton perusar-
voihin kuuluu hyvinvoiva 
luonto. Luonnon monimuo-
toisuuden turvaamisen ja il-
mastonmuutoksen hillitsemi-
sen pitää kuitenkin tapahtua 
oikeudenmukaisesti. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa ilmas-
totaakan osalta sitä, että il-
mastotavoitteiden tuottamaa 
maksupainetta kompensoi-
daan pienituloisille verohel-
potusten kautta. Haja-asu-
tusalueiden ihmiset kuuluvat 
saman oikeudenmukaisuu-
den piiriin. On syytä kiinnit-

tää huomiota siihen, että Hel-
sinki ja muutama muu suuri 
kaupunki Suomessa tuottaa 
merkittäviä määriä saasteita. 
Onkin ensiarvoisen tärkeää, 
että nämä suuret kaupungit 
saataisiin luopumaan fossii-
lisista polttoaineista energian 
tuotannossa. 

Vasemmistoliiton mie-
lestä maatalous ja metsän-
omistajat voivat olla tulevai-
suuden ilmastosankareita. 
Maataloudessa käytettävi-
en peltojen hiilensidontaky-
kyä pystytään nostamaan tu-
levaisuudessa merkittävästi. 
Siksi tavoiteohjelmassa onkin 
erikseen kohta, jossa vaadi-
taan panostuksia tutkimuk-
seen, jonka tarkoituksena on 
parantaa maatalouskäytössä 
olevien maaperien hiilensi-
dontakykyä ja samalla paran-
taa satovarmuutta ja kannat-
tavuutta. Metsänomistajat 
voivat lisätä hiilensidontaa 
kasvattamalla metsänsä pit-
käikäisemmiksi ja ottamalla 
käyttöön metsänhoitotapoja, 
jotka maksimoivat hiilen si-
toutumisen puihin ja maape-
rään. Tavoiteohjelmaan tuli 
myös kirjaus siitä, että julki-
set rakennukset pitää raken-
taa puusta. 

Vasemmistoliitto on kaik-
kien puolue! Valoisa tulevai-
suus kaikille, ei harvoille!

Antti Tihinen 

Kuusamon ja Pudasjärven kaupungit sekä Puolangan kunta 
ovat hakeneet työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden kunta-
kokeiluihin. Kuntaryhmän tavoitteena on päästä kokeilun avul-
la vaikuttamaan positiivisesti työllisyyden kasvuun alueella. Mu-
kaan päässeillä kunnilla olisi helmikuussa säädettävän erillisen 
lain puitteissa enemmän liikkumatilaa työllisyyspalvelujen jär-
jestämisessä.   

Kuntaryhmän kokeiluhakemuksessa painotettiin tarvetta 
kehittää asiakaslähtöistä monialaista yhteistyöverkostoa. Tähän 
sisältyvät kunnissa tarjottavat työllisyyspalvelut, niiden pro-
sessit suhteessa asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä päällekkäi-
syyksien karsiminen. Kunnissa nähdään, että yksilöllisemmät ja 
joustavammat työllisyys- ja koulutuspalvelut sekä työttömien 
terveyspalvelut edistävät työllistymistä. Kokonaisuutena pyri-
tään vaikuttamaan myös työmarkkinoiden kohtaantohaastei-
siin sekä parantamaan yritysten työvoiman saatavuutta. 

Käytännössä asiakkaille tarjottaisiin kokeilun aikana yksi yh-
tenäinen kuntien johtama palvelukokonaisuus. Se sisältäisi ny-
kyiset te-hallinnon julkiset työvoimapalvelut sekä kuntien tuot-
tamat erilaiset yritys- ja työllisyyspalvelut. Myös yhdistysten ja 
kolmannen sektorin mukaan saaminen verkostoyhteistyöhön 
ja yhteistyön kehittäminen on kokonaisuudessa tärkeää. Työl-
listymisen kasvun merkittävin positiivinen vaikutus olisi kunta-
laisten hyvinvoinnin lisääntyminen. 

Kokeiluilla työ-ja elinkeinoministeriö tavoittelee nykyistä 
tehokkaampaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä, kou-
lutukseen ohjaamista sekä uusien ratkaisujen synnyttämistä 
osaavan työvoiman saatavuuteen. Hakemuksia kokeiluun tuli 
yhteensä 30, joissa on mukana 120 kuntaa. Ministeriö vahvistaa 
kokeilukunnat joulukuussa. Asiaan liittyen on valmisteilla laki, 
jossa säädetään kokeiluun valituista kunnista ja palvelujen jär-
jestämisestä. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020. 

Kaupunki tiedotus 

Kuusamo, Pudasjärvi ja 
Puolanka hakivat 

työllisyyden 
kuntakokeiluun

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu iloitsee, että Pu-
dasjärven jäähalli on ministeri Hanna Kososen hyväksymässä 
valtion liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa. Hyväksytty 
suunnitelma kattaa vuodet 2020-2023. Pudasjärven jäähalliin 
on korvamerkitty 750 000 euroa.

”Tämä on erittäin hieno uutinen. Paikallisten kannalta odo-
tettu tieto.”

Kansanedustaja Aittakumpu on tyytyväinen, että valtio tu-
kee mahdollisuutta liikuntaharrastusten vahvistamiseen paik-
kakunnalla. Suunnitelmassa Pudasjärvelle varattu summa on 
merkittävä.

Hallitusohjelmassa on haluttu vahvistaa liikkumisen mah-
dollisuuksia eri ikäryhmissä. Jäähallin rahoitus avaa Pudasjär-
velläkin harrastustoiminnalle uuden sivun. Erityisesti lasten ja 
nuorten osalta kipinän sytyttäminen varhain liikuntaharrastuk-
sen pariin on ensiarvoisen tärkeää.”

Pudasjärvi-lehti

Pudasjärven jäähalli 
valtion liikuntapaikkojen 
rahoitussuunnitelmaan

SAVUSIIKAA JA -LOHTA,
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta,

siian, muikun ja kirjolohen mätiä)

PUDASJÄRVEN TORILLA
lauantaina 7.12.
klo 10.00-15.00

KIRPPIS KE-TO 
11.-12.12. 
klo 11-18

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1 Tervetuloa!
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

LAUANTAI-sUNNUNTAI 
7.-8.12.

MAANANTAI-TorsTAI
9.-12.12.

ArK. 9-19
LA  9-16
sU  12-16

199

399

695 149

599

599 195199

299

299

149

259

695

100

100

300

995
kg

Hyvä 
NAUTA 
jAUheLIhA

Irto
KArjALAN-
pAIsTI

695
kg

595
kg

795
kg 159

159

1000

100

259
pkt

799
kpl

2 pkt/talous 2 pss/talous

kg

159
pktkg

100

pkt

149

kpl

pkt

kpl

099
pss

6 kpl
pkt

pkt

pkt

pkt

prk

pss

349
kg

595
kg

3 pkt
ras ras

pss

275

165

169

pkt

pkt

prk

pAlVelemme 

jouluun Asti mYÖs 

sunnuntAisin 

klo 12-16!

kpl

kpl

kg

2 kg/
talous

3 kg/
talous

3195
2595

1750

4995

1690

595

1550

4150

3990

1490

295

3190

pkt

2 kg/
talous

TI 10.12.      Ke-To 11.-12.12.

rAUTAosAsToLTA

Atria perhetilan
KANAN sIsäfILee

480-600 g
naturell tai maustettu

LA-To 7.-12.12.

Atria
LANTTU- tai 

porKKANA-
LAATIKKo

400 g

Arla
jogUrTIT
1 kg

Lejos
sUNsweeT
LUUMU
200 g

Snellman
maatiaispossun

UUNIfILee
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

Vaasan
LApIN 
rIesKAseT
8 kpl/260 g

Eesti Pagar
pAToNgIT
175 g
valkosipuli tai 
yrttivoi

Tuore porsAAN- 
LIhAKUUTIo 

Hartwall pepsI 
MAxI, ANANAs tai 
orIgINAL vIchy 
6x0,33 l tölkki
sis. pantit

Valmis
joULU-
TorTTU

100

Risella
pUUrorIIsI

1 kg

Esva
KALApUIKKo
250 g

MyllynParas
TorTTU-
TAIKINA

1 kg

Panda
jUhLA-

pöydäN
KoNvehTI

300 g

Atria
pIKKU-

KINKKU
1 kg

kg

Atria 
goTLer-
MAKKArA-
TANKo 1 kg

TeKsTIILIosAsToLTA

pAprIKA
MIx
300 g

Espanja

Atria
herKKU-
LeNKKI
450 g

Flora
MArgArIINIT

400 g

Atria
UUNI-
LeNKKI
400 g

Bruno
KLeMeNTIINI

Porsaan 
TALoUs-
KyLjyKseT 

1000 lumen
oTsALAMppU
Promaster 
- ladattava akku
- portaaton zoomaus

3890

Prego
TUhKAIMUrI  
1200 W

3995

KAAsU-
LäMMITIN 4,2 kW

8990

Prego
KAMIINA-
pUhALLIN
4-lapainen

59,-

Prego
KAMIINA-
pUhALLIN
3-lapainen

4995

Tuore
sILAKKA-
fILee
pyyntivaraus

Kinnusen Myllyn
veNhä-
jAUho
2 kg

Vaasan MAALAIs-,
MoNIvILjA- tai 
KAUrAvIIpA-
LeeT 500-520 g

LA 7.12.      MA 9.12.

jAUheLIhA
sIKA-NAUTA

Porsaan 
eTUseLKä tai 
LApA

2 pss

AjAsTINKeLLo
ulkokäyttöön

690
Lämmin 
tekninen
MIcrofLeece 
väLIAsU

1990
Arla
IhANA
rAhKAT
200 g

Tasangon
pIpArI-
TAIKINA
tuore, 500 g

Atria Forssan
rIIsIpIIrAKKA
6 kpl/390 g

Arla
voI 500 g
normaalisuolainen

LeLUosAsToLTA

erÄ! Lee Cooper
TALvITAKKI

3990

ProMaster
rUUvIMeIsseLI-
KärKIsArjA
28-osaa

10,-

Yksittäin 1,69 pss

Atria 
broILerINKoIpI 
3 kpl/ras
marinoitu

Grillattu 
kuuma
broILerIN-
KoIpI

Valio
oLTerMANNI
jUUsTo
250 g

pUssILAKANA- 
seTTI
150x210, 50x60

Top Model
välkkyvä
KorUrAsIA

Top Model
päIväKIrjA
soiva, 
koodillinen

Sparkle girls
KAMpAUspää

Emek 
TUKKIreKKA

erilaisia ihania 
Top ModeL tuotteita!

fLeece-
hUopA

KyLpypyyhe
70x140, eri värejä

Naisten
pIsToKAs-
TossU

Miesten
pIsToKAs-
TossU

Miesten
rAAppA-
hoUsUT

Vauvojen jouluisia
bodejA/
pUKUjA

Koot: 56-80 cm

Pienten lasten
ToNTTULAKKI

Miesten
oLoAsU 
fLeece

erÄ! 

Alkaen
Alkaen
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Tutut joululaulut soivat kirkossa raskaammalla tyylillä

Marraskuun viimeisen päi-
vän iltana Pudasjärven kir-
kossa kajahteli tutut joululau-
lut uudenlaisilla sovituksilla, 
kun Pudasjärveltä lähtöi-
sin oleva raskaan musiikin 
ammattilaisporukka Zenith 
Reunion esiintyi vahvistetul-
la kokoonpanolla. Solistina 
vieraili Heidi Mikkola.

Kirkon hirsiseinät sai-
vat odottaa 238 vuotta ennen 
kuin pääsivät todistamaan 
tätä ainutlaatuista musisoin-
tia, joka muualla on toiminut 
jo useita vuosia – jopa vuosi-
kymmeniä. 

Kirkkosali ja alttari oli va-
laistu tavalla, jota emme nor-
maalisti kirkossa pääse näke-
mään. Valaistus oli laadittu 
huolella ja ajatuksella joului-
sin sekä isänmaallisin värein 
ja ne oli suunnattu siten, et-
tei yleisön lavanäkymä häi-
riintynyt. Niin ikään äänen-
toisto toimi moitteettomasti 
ja äänen laatu oli selkeä ym-

Halla Cafe&Catering tar-
josi oman osuutensa tal-
koilemalla aiheeseen sopi-
van täytekakun bäkkärille. 
(Kuva Joulusika ry.) Pudasjärven kirkossa Zenith Reunion musisoi isänmaalisiin ja jouluisiin väreihin muun-

tautuneella alttarilla. (Kuva Media- ja videotuotanto Airmoilanen).

Omalla rauhallaan kirkkotien iltavalaistus kutsui konsertti-
vieraita. (Kuva Joulusika ry.)

Woyzeck Oy vastasi valaistuksesta. (Kuva Media- ja video-
tuotanto Airmoilanen).

Heidi Mikkola ja Jouni Juurikka lauloivat tuttuja joululau-
luja uusilla sovituksilla. (Kuva Media- ja videotuotanto Air-
moilanen).

päri kirkkosalin. 
Asia erilaisesta kirkkokon-

sertista on muhinut muuta-
mien eri alan ammattilais-
ten mielessä jo kauan aikaa 
ja tämän vuoden alkupuo-
lella neljän henkilön ryh-
mä kokoontui yhteen poh-
timaan mahdollisuuksia ja 
toimintatapoja. Näin perus-
tettiin Pudasjärven Joulusi-
ka ry. Konsertin työstäminen 
alkoi seurakunnasta, josta 
piti ihan ensimmäiseksi saa-
da lupa käyttää kirkkoa ky-
seiseen tapahtumaan. Pudas-
järven seurakunta oli asialle 
avoin ja myötämielinen. Siitä 
alkoi muu työ Joulusika ry:n 
puolelta. 

Muusikot löytyivät hel-
posti! Kuultuaan minkälai-
sesta tapahtumasta oli kyse, 
Zenith Reunion muusikot lu-
pautuivat välittömästi tilai-
suuteen soittamaan.

Useat eri tahot olivat tal-
koohengellä mukana tapah-

tumassa. Pudasjärven seu-
rakunnan lisäksi Nevakiven 
linja-auto kuljetti konsertti-
väkeä Kurenalta, Pudasjär-
ven kaupunki painoi myyn-
nissä olleet ohjelmalehtiset, 
ABC Koillisportti ja S-mar-
ket tarjosivat ruoat ja napos-
teltavat, Halla Cafe&Catering 
valmisti tilaisuuteen sopivan 
täytekakun esiintyjille ja tal-
kooväelle. Muita yhteistyö-
kumppaneita olivat valais-
tuksen osalta Woyzeck Oy, 
tapahtuman taltioinnista vas-
tasi Media- ja videotuotan-
to Airmoilanen, roudariapua 
antoi LaPaSet sekä lisäk-
si Motorec Paltamo ja usei-
ta yksittäisiä henkilöitä toimi 
muissa tehtävissä.

Tämä ensimmäinen ja Pu-
dasjärvellä uusi kirkkoon si-
joitettu muusisointi ei vielä 
täyttänyt kirkkoa ihan viimei-
seen paikkaan asti, mutta 
konserttivieraiden palaut-
teesta päätellen viestikapulaa 

viedään eteenpäin ja tulevina 
vuosina tullaan saamaan täy-
den kirkkosalin verran kuuli-
joita.

Pudasjärven Joulusika 
ry:lle toivotaan tämän tapah-
tuman perusteella jatkoa ja 
uusia haasteita järjestää vas-
taavan kaltaisia tapahtumia. 
Kuusamolaisten vieraitten 
huulilta kuultiin, kuinka kon-
sertti oli sekä musiikillises-
ti että järjestelyiltä ehdotonta 
ykkösluokkaa.

Talvisodan syttymisen 
80-vuotispäivän kunniaksi 
konsertin päätteeksi Zenith 
Reunion solisti Jouni Juurik-
ka lauloi upean Finlandia-
hymnin ilman säestystä, joka 
ei jättänyt ketään kuulijaa 
kylmäksi.

Kirkosta oli hyvä lähteä 
kotimatkalle toisenlainen jou-
lurauha mielessä.

Terttu Salmi 

Musiikilla kulttuuria ikäihmisille
Seurakuntakodilla on levyn-
julkistamistilaisuus tiistai-
na 10.12. kello 18. Kysees-
sä on Markku Kemppaisen 
ja Keijo Piiraisen yhteistyö-
nä syntynyt hyväntekeväi-
syyslevy ”Rannalla laulaen”. 
Levyn musiikki on pääosin 
suomalaista laulumusiikkia 
pianon säestyksellä. Sävel-
täjäniminä voi mainita Kilpi-
nen, Kuula, Kaski, Merikan-
to, Palmgren. Onpa mukana 
yksi Markun omakin sävel-
lys ja sanoitus sekä yksi Mar-
kun kääntämä Schubertin 
laulu. Yhteistä näillä sävel-
mille on, että niissä on sekä 
sielun- että maan maisemia 
ja usein niihin liittyy vesis-
tön äärellä olemista. Pudas-
järveläisyyttä unohtamat-
ta. Eräs levyn johtolanka on 
myös ihmisen erilaiset ikä-
vaiheet nuoruuden hullusta 
rakastumisesta vanhuuden 
pois pääsyn kaipuuseen. 

Markku Kemppainen on 
harrastanut musiikkia koko 
elämänsä siitä lähtien kun 
kolmevuotiaana rallatte-
li italialaista radiosta kuule-
maansa iskelmää. Teini-iäs-
sä mukaan tulivat 70-luvun 
alun rock ja sitten myöhem-
min iän karttuessa klassi-

set säveltäjät, mutta myös 
jazz, kansanmusiikki, blues 
muun muassa. Vuodesta 
2011 hän on tehnyt yhteis-
työtä ja opiskelua yksinlau-
lun saralla Keijo Piiraisen 
johdolla. 

Syksyllä 2018 Markku 
heitti ilmaan idean levyn te-
kemisestä. Ideaa kehiteltiin 
yhteistyössä Keijon kans-
sa eteenpäin ja asia esiteltiin 
myös Pudasjärven kaupun-
gille. Siellä asiaan suhtau-
duttiin myönteisesti ja hank-
keelle myönnettiin vuonna 
2019 kaupungin kehitys- ja 
toimintatukea. Levyntekoon 
ryhdyttiin tosissaan kesä-
kuussa. Äänitykset tehtiin 
Markun kotistudiolla ja pai-
novalmis levy oli lokakuun 
lopulla.

-Tämä on hieno hetki mi-
nun musiikin harrastukses-
sani. Että saan julkaista le-
vyllisen klassisia lauluja ja 
olla tyytyväinen lopputu-
loksesta. Harjoittelun ollessa 
”vaiheessa” vuosien varrel-
la meinasi monesti usko lop-
pua, etten pysty tuota laulun 
tekniikkaa hallitsemaan ol-
lenkaan niin hyvin kuin ha-
luaisin. Mutta nyt uskalsin 
lähteä levyn tekoon, kun sit-

keällä työllä olen pahimmis-
ta ongelmista päässyt eroon. 
Ja että pieneltä osaltamme 
voimme tällä levyllä tuoda 
panoksemme hoitokotien 
kulttuuritarjontaan, toteaa 
Markku. 

-Tämä levy on myös fyy-
sisesti hieno paketti. Marko 
Väyrynen valjastettiin suun-
nittelemaan kannet, kun hä-
net tiedetään mm. ahkerana 
valokuvaajana ja haasteita 
pelkäämättömänä miehenä. 

Lopputulos kansissa koros-
taa hyvin levyn luonnetta, 
mainitsee Markku.

Levyn myyntituotto käy-
tetään hyväntekeväisyyteen. 
Sillä pyritään rikastamaan 
Pudasjärvellä toimivien van-
husten hoitokotien kulttuu-
ritarjontaa ikäihmisille. Luo-
vutus tapahtuu ensi vuoden 
puolella tarvekartoituksen 
jälkeen sopiviin kohteisiin. 

Pudasjärvi-lehti 

Keijo Piirainen ja Markku Kemppainen. Kuva Marko Väy-
rynen.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

p. 0400 499 745
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilahduta ystävää, 
yhteistyökumppania, 

asiakkaita Pudasjärvi-lehdessä

JOULU-
TERVEHDYKSELLÄ!

Joululehdessä 
TO 19.12.2019

IlmoItuksen koko 1x40 taI 2x40

Kysy lisää:

Varaa 
ilmoitustilasi 
joululehteen 
hyVissä ajoin!
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Vielä on viikko linnun pyyntiä ja reilu kuukausi metsän isoja leh-
miä jahdata.

Eivät totisesti ole syksyt samanlaisia voi viime syksyyn ver-
raten todeta. Odottelin vesi kielellä tämän syksyn lintujahteja ja 
pitkää metsästysaikaa.  Nyt voi sanoa, että todellisesti tämän syk-
syn metsästysaika oli lyhyempi kuin viime vuoden.  Näin on ai-
nakin pystykorvametsästäjän näkökulmasta katsoen. Viime vuo-
den parhaat hetken kohdalleni sattuivat marraskuun alkupuolella. 
Tänä syksynä aktiivinen metsästys loppui lokakuun puolen vä-
lin jälkeen. Toisaalta lintukantakaan ei ainakaan omilla metsästys-
maillani vakuuttanut.  Linnut olivat muuttaneet paremmille ruo-
kamaille marjan perästä. Ehkä luonto pitää näin omiensa puolta.  

Eipä kelit suosi hirvimiehiäkään, samat lumet ovat estäneet 
koirapyynnin liian varhain. Viimeisiä hirviä pyydetään monessa 
porukassa suksen rahinaa apuna käyttäen. Viikonlopun jälkeise-
nä katsauksena voin kertoa seuraavat lukemat: aikaisia hirviä am-
muttu 327, mistä uroita 164 ja naaraita 163 (voiko tasaisemmin 
juuri mennä, hyvä), vasoja on kaadettu yhteensä 270, missä myös 
tasapuolinen sukupuolijakauma, eli lupia käytetty 462 ja vasapro-
sentti 45 ja kaatoprosentti 78.  Eli tavoitteisiin nähden jahti me-
nee hyvin ja voi siltä osin jatkua suunnitellun mukaisesti.  Hirviä 
näkyisi olevan hyvin, viimeisiä ei olla ampumassa.  Keli määritte-
lee lopullisen kaatoprosentin. 

Isompia sattumuksia ei erärintamalta ole kuulunut, poliisilla 
on tietääkseni ollut jotakin tutkittavaa, mutta niiden asioiden tie-
dottamiseen ei meikäläisellä ole valtuuksia, saatikka tietoakaan. 
Oman näkemykseni mukaan viime vuoden kaltaista tieltä met-
sästämisbuumia ei ollut, liekö lintukanta ja kelit senkin estäneet. 

Kauriit ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana astuneet 
voimakkaasti kuvaan paikalliseen riistakantaan. Niiden asema 
on vielä selvästi paikallisesti ristiriitainen. Toisten mielestä nämä 
bambit ovat liian söpöjä metsästyksen kohteeksi. Eteläisemmäs-
sä Suomessa ne ovat paikoin jo hyvinkin vihattuja haittaeläimiä.  

No oli miten oli, täälläkin ne aletaan jo hyväksyä metsästettä-
vien listalle.  Kauriiden ruokinta on jossain määrin noussut myös 
keskustelun kohteeksi. Tosiasia kuitenkin on, että paksulumisia ja 
kylmiä talvia kauriit eivät mielestäni täällä ilman apua kestä. Kuka 
sitten kauriita ruokkiikaan, pitää muistaa pari seikkaa.  Ruokin-
tapaikan perustaminen vaatii maanomistajan luvan ja toisaalta 
ruokintapaikka vetää varmuudella myös poroja puoleensa, mo-
lemmille kun sopii samaa ruoka.  Tämä pitää tiedostaa ja valita 
ruokintapaikka harkinnalla tai siten, että poro ei pysty automaa-
tista ruokaa saamaan, sellaisiakin kun on. Jos oman ikkunan alle 
kauriita ruokkii, voi olla varma, että omat kukat ja kasvikset saa-
vat huutia niin porojen kuin kauriidenkin toimesta. 

Hirvet ovat tällä hetkellä ns. tien päällä, eli muuttamassa, jo-
ten kannattaa varoa tien päällä hirvikosketuksia. Muutoin toivot-
telen vielä hyviä ja antoisia metsästyspäiviä ja Rauhallista Joulun 
alusaikaa. 

Vesa Teivaanmäki
Toiminnanohjaaja,
Pudasjärven riistanhoitoyhdistys 

Vielä on jahtia jäljellä…

Hyvän Olon Keskuksessa pilotoidaan 
ympäristöministeriön uutta hiilijalanjäljen 

arviointimenetelmää
Pudasjärven Hyvän Olon 
keskuksessa pilotoidaan 
ympäristöministeriön uut-
ta rakennusten hiilijalan-
jäljen arviointimenetelmää. 
Hiilijalanjälkilaskenta tarjo-
aa tietoa kohteen ilmastovai-
kutuksista koko sen elinkaa-
ren ajalta. YIT vastaa Hyvän 
Olon Keskuksen suunnitte-
lusta, rakentamisesta sekä 
kohteen ylläpidosta 20 vuo-
den ajan. 

-Meille on erittäin mie-
lenkiintoista päästä mukaan 
kehittämään kansallista las-
kentamenetelmää, syven-
tämään ymmärrystämme 
sekä saada viimeisintä tie-
toa kohteestamme. YIT on 
mukana Hyvän Olon Kes-
kuksen koko elinkaaressa ja 
olemmekin erittäin kiinnos-
tuneita löytämään vaikutus-
mahdollisuuksia hiilijalan-
jäljen pienentämiseksi sekä 
hyödyntämään hiilijalanjäl-
kilaskennan tuloksia myös 
uusien kohteidemme suun-
nittelussa, toteutuksessa ja 
ylläpidossa, kertoo Pohjois-
Suomen talonrakentamisen 
aluejohtaja Marko Palonen 
YIT:ltä.

-Pudasjärvi on edellä-
kävijä suomalaisessa jul-
kisen sektorin hirsiraken-
tamisessa. Tähän kuvaan 
sopii siten erinomaises-
ti myös hiilijalanjäljen arvi-
ointimenetelmän pilotointi. 
Osallistuminen tähän men-
nessä suurimmalla raken-
nuskohteellamme on mones-
sa suhteessa hieno ja tärkeä 
asia, sanoo Pudasjärven kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen.

Hiilijalanjälki  
näkyväksi yhteisillä 
pelisäännöillä
Rakennusten elinikä on 

kymmeniä, joskus jopa sa-
toja vuosia, minkä vuoksi 
koko elinkaaren hiilijalan-
jäljen ymmärtäminen on tär-
keää. Hiilijalanjälki auttaa 
myös hahmottamaan raken-
nuksen kokonaisvaltaisen il-
mastovaikutuksen pelkän 
energiankäytön tai -tehok-
kuuden sijaan. Käytössä on 
kuitenkin lukuisia erilaisia 
laskentametodeita, jolloin 
tulosten vertaileminen on 
haastavaa. 

Ympäristöministeriön ke-
hittämän rakennusten hii-
lijalanjäljen arviointime-
netelmän avulla pyritään 
helpottamaan rakentami-
sen ilmastovaikutusten yh-
tenäistä laskemista. Arvioin-
timenetelmää on kehitetty 
yhdessä rakennusalan asian-
tuntijoiden kanssa vuodes-
ta 2017, jolloin ympäristömi-
nisteriö julkaisi vähähiilisen 
rakentamisen tiekartan, jon-
ka päämääränä on raken-
nusten hiilijalanjäljen tuomi-
nen osaksi säädösohjausta. 
Menetelmän pilotointi aloi-
tettiin syksyllä 2019 ja sen 
tarkoituksena on selvittää, 
kuinka hyvin ympäristömi-
nisteriön valmistelema arvi-
ointimenetelmä soveltuu ta-
vanomaisten suunnittelu- ja 
rakennushankkeiden käyt-
töön.

-YM:n laskentamenette-
lyn odotetaan yhtenäistävän 
käytäntöjä ja laajentavan las-
kennan suosiota huomatta-
vasti. Tässä näkyy osaltaan 
myös se, että YM:n lasken-
tamenetelmästä odotetaan 
2020-luvun aikana muodos-
tuvan säädösohjauksen työ-
kalu samaan tapaan kuin 
energiatehokkuutta jo ohja-
taan E-luvulla, kertoo Hyvän 
Olon Keskuksen hiilijalanjäl-
jen laskennassa kumppani-
na toimivan Green Building 

Partners Oy:n Juhani Huuh-
tanen. 

Ympäristöministeriö va-
litsi 15 pilottikohdetta, joil-
le myönnettiin taloudellinen 
tuki hiilijalanjälkilaskentaa 
ja raportointia varten. Koh-
teina on sekä julkisia että yk-
sityisiä rakennushankkeita 
ympäri Suomea. Myös Pu-
dasjärven Hyvän Olon Kes-
kukselle myönnettiin tukea 
pilotointia varten. 

Hyvän Olon Keskus 
tuo hyvää kaikille 
kuntalaisille
Pudasjärven Hyvän Olon 
Keskus käsittää tilat terve-
ydenhuollon, kuntoutus-
toiminnan, sosiaalitoimen, 
kulttuuritoimen, kirjaston ja 
nuorisotoimen tarpeisiin. Li-
säksi kiinteistössä sijaitsee 
kolme liiketilaa. Hanke on 
suunniteltu koko elinkaarta 
silmällä pitäen ja se toteute-
taan pääasiassa hirsiraken-
teisena.

-Hirsirakentaminen on 
ekologinen valinta pitkän 
käyttöikänsä vuoksi ja se so-

Hyvän Olon Keskuksen rakennustyömaalla rakennustyö 
edistyy hyvää vauhtia. Maisemat muuttuivat pari viikkoa 
sitten, kun viimeinenkin puusto oli poistettu työmaan ohi 
kulkevan tien varresta. Kuva Pudasjärven kaupunki/Juha 
Nyman.

pii ekologisuutensa ansios-
ta hyvin julkisiin tiloihin. 
Lisäksi elinkaarimallin avul-
la pystymme kokonaisval-
taisesti huolehtimaan koh-
teen käytettävyydestä ja 
toimintojen vaatimasta pal-
velutasosta ympäristöystä-
vällisesti, kertoo elinkaari-
hankkeista vastaava johtaja 
Hannu Soikkeli YIT:ltä.

Hankkeen rakentaminen 
aloitettiin elokuussa 2019 ja 
uudet tilat on määrä ottaa 
käyttöön syyskuussa 2021. 

-Pudasjärven kaupun-
ki on kiinnostunut raken-
nusten elinkaaresta ja puu-
materiaalin loppukäytöstä. 
Kaupunki jatkaa valtuuston 
linjaamaa päätöstä, jossa jul-
kisessa rakentamisessa tutki-
taan ensin se vaihtoehto, että 
voidaanko kohde rakentaa 
hirrestä. Tämä tutkimushan-
ke Hyvän Olon Keskuksen 
kohdalla tukee kaupungin 
tavoitteita ja selvitystyötä 
puunkäytön ekologisuudes-
ta, toteaa kaupunginjohtaja 
Timonen.

YIT tiedotus

Pudasjärven kaupunginvaltuusto on päätöksessään (19.6.2018) 
hyväksynyt jäähallin hankesuunnitelmaluonnoksen (31.5.2018), 
toteutuksen KVR-mallilla, rakennuspaikan ja antanut teknisille 
palveluille oikeuden jatkaa suunnittelua ja urakkakilpailutuksen 
valmistelua.

Tekninen toimi on kilpailuttanut KVR- periaatteella toteutet-
tavaa jäähallihanketta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neu-
vottelun perusteella saatu tarjous ylitti hankkeeseen varatun 
määrärahan, joten jäähallin rakentamista ei voitu toteuttaa nykyi-
sen investointiohjelman mukaisesti.

Valtuusto päätti kokouksessaan 14.11.2019, että jäähallihan-
ketta siirretään vuosille 2022 - 2023 ja hankkeen sisällöstä pää-
tetään tarkemmin myöhemmin. 

Valtuusto tekee myöhemmin erillisen päätöksen jäähallin ra-
kentamisesta, hankkeen sisällöstä (jäähallin laadusta ja suuruu-
desta).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut liikuntapaikko-
jen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille 2020-
2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varautunut rahoittamaan 
Pudasjärven jäähallihanketta 750 000 eurolla.

Suunnitelma on ohjeellinen ja sen toteutuminen riippuu 
suunnitelmaan hyväksyttyjen hankkeiden kustannustasosta, ti-
laohjelmasta, toteutusvalmiudesta ja valtion talousarviossa tar-
koitukseen osoitetusta määrärahasta. Avustettavat kohteet ja 
avustuksen määrä harkitaan lopullisesti vuosittaisten avustusha-
kemusten perusteella.

Pudasjärven kaupunki tiedotus 

Kaupunki tiedottaa 
jäähallihankkeesta 

Uusitun energiatehokkaan S-
market Pudasjärven avajaisia 
juhlitaan jouluisissa tunnel-
missa torstaista 5.12. alkaen.

Uusitun S-marketin tuote-
valikoimaan kuuluu yhteen-
sä noin 14 000 tuotetta. Kyl-
mäkalusteiden mitoitus nousi 
uudistuksen myötä neljän-
neksen ja mahdollisti näin ol-
len valikoimien kasvattami-
sen etenkin tuoretuotteiden 
osalta. Kokonaisvalikoimassa 
on otettu huomioon erityises-
ti alueen asukkaiden toiveita 
lähiruuan ja erikoisruokava-
liotuotteiden suhteen.

Uudistuksen yhteydessä 
toimipaikkaan lisättiin itse-
palvelukassat, jotka entises-
tään parantavat asiakaspalve-
lun sujuvuutta sekä asioinnin 
helppoutta ja mukavuutta. 
Lisäksi koko S-marketin mil-

jöö päivitettiin uuden S-mar-
ket konseptin mukaiseksi.

S-market Pudasjärven uu-
distuksen yhteydessä toimi-
paikan kiinteistötekniikka 
muutettiin tulevaisuutta aja-
tellen uusimpaan saatavil-
la olevaan ympäristöystäväl-
liseen ja kierrätyspohjaisen 
materiaalin hyötykäyttöön 
perustuvaan lämmön tuotan-
toon ja käyttöön perustuvaan 
kiinteistötekniikkaan. Muu-
toksen myötä rakennuksen 
energiakulut pienevät mer-
kittävästi aiempaan verrat-
tuna.

– Osuuskauppa Arina ha-
luaa olla omalta osaltaan mu-
kana ilmastotalkoissa. Uudet 
energiaratkaisut, kuten uu-
det kylmäjärjestelmät, lauh-
delämmön kierrättäminen 
sekä maalämmön ja led-va-

laistuksen käyttö varmista-
vat sen, että uusittu myymä-
lä on nyt ja tulevaisuudessa 
energiaa ja luontoa säästävä, 
kertoo ryhmäpäällikkö Antti 
Siuruainen.

– Uudistunut S-mar-
ket Pudasjärvi palvelee asi-
akkaitaan jatkossakin laa-
dukkailla tuotteilla sekä 
varmistaa tuotteiden hyvän 
saatavuuden vuoden jokai-
sena päivänä. Lisäksi hyvän 
asiakaspalvelu ja pysyvä ko-
konaisedullinen hintataso tu-
lee säilymään myös nyt uu-
distuksenkin jälkeen. Nehän 
ovat meidän S-marketin asia-
kaslupaus jokaiselle päivälle, 
ja ne lunastetaan, lupaa myy-
mäläpäällikkö Markku Päk-
kilä.

Avajaisia juhlitaan tors-
taista 5.12. alkaen. Avajais-

päivänä luvassa on kakku-
kahvit ja paikalla on Arinan 
palveluneuvoja opastamas-
sa omistajuus- ja S-Pankki-
asioissa kello 10-17. Lisäksi 
joulupukki vierailee myymä-
lässä päivän aikana. Torstais-
ta sunnuntaihin luvassa on 
maistuvia tuote-etuja ja jou-
lukinkkuarvonta on käynnis-
sä sunnuntaihin 8.12. asti.

S-market Pudasjärvi pal-
velee asiakkaitaan laajoil-
la aukioloajoilla maanantais-
ta lauantaihin kello 7-21 sekä 
sunnuntaisin kello 10-21. Sa-
man katon alta löytyy Veik-
kaus, Ray, Alko, Aarrearkku 
(matkahuolto) ja Postin pal-
velut ovat avoinna maanan-
taista lauantaihin kello 8.-20. 
ja sunnuntaisin kello 10-16.

stt info

Uudistuneessa S-market Pudasjärvessä avajaiset 
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Perussuomalaisten PerusPorinat kiinnosti
S-Marketin nurkalla kävi per-
jantaina 29.11. mukava vilinä, 
kun Pudasjärven Perussuo-
malaiset järjesti järjestykses-
sään ensimmäisen PerusPo-
rinat –tapahtuman. Siinä 
keskusteltiin paikallisista asi-
oista ja vaihdettiin ajatuksia 
sekä kuulumisia hyvässä hen-
gessä. Keskusteluissa nou-
si esiin muun muassa huo-
li Syötteen koulun tilanteesta 
sekä valtakunnallisesti huo-
miota ja keskustelua herättä-
nyt Posti-hallitus –sotku. Kes-
kustan alueen muutostöistä 
todettiin, että vielä siitä tulee 
oikein komea ja toimiva koko-
naisuus!   

Tarjolla oli oikealla tulella 
paistettua makkaraa sekä glö-
giä. Puoluemateriaalia oli saa-
tavana ja sitä lähtikin usean 
kävijän mukaan, kiinnostusta 
puolueen toimintaan oli selke-

ästi nähtävillä. Raittiissa kelis-
sä lämpimät tarjottavat mais-
tuivat hyvin, yli 150 kävijää 
poikkesi paikalla. Tapahtuma 
sai positiivista ja kannustavaa 
palautetta. Pudasjärven Pe-
russuomalaiset ry on tehnyt 

Järjestöaktiivit olivat virittäneet hyvän tapahtumapaikkakokonaisuuden, kävijöitä oli yli 
150. Kuva Eila Puurunen.

Oikea tulella loihdittiin syötävää ja juotavaa porinoiden 
kyytipojaksi. Kuva Mirka Väyrynen. 

linjauksen, että tapahtuma 
tullaan toteuttamaan säännöl-
lisesti, seuraa ilmoittelua ja 
tule tutustumaan!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry 

Tervetuloa joulukahville! 
Haluamme kiittää metsänomistajia ja 
yhteis työkumppaneita kuluneesta vuo-
desta tarjoamalla joulukahvit Pudasjärven 
metsätoimistolla. 

Perjantaina 13.12.2019 klo 10:00-14:00 

Uuden toimistomme löydät samasta ra-
kennuksesta ja kerroksesta kuin ennen-
kin, jatkamalla käytävää oikealle.

Stora Enso Metsä

Pudasjärven metsätoimisto, Toritie 1
Sakari Lauhikari p.  040 847 9220
Heikki Toivanen p. 040 350 5730
Vesa Pesälä p.  0400 190 276
Olavi Kainulainen p. 0400 891 466
Miikka Hourula p.050 514 7579

Hyvää joulua!

Vahvaksi-hanke tarjoaa apua 
osatyökykyisten työllistämiseen

Yrittäjä, mietitkö uusia kanavia löytää 
työntekijöitä? Tule pilottiyritykseksi vahvaksi 

-hankkeeseen. 

Mahdillistamme yrittäjil-
le maksuttomasti erilaisia 
asiantuntijapalveluita työ-
tehtävien räätälöintiin sekä 
annamme neuvontaa ja tu-
kea osatyökykyisten työllis-
tämiseen.  Tarjoamme tukea 
työntekijälle ja työnantajal-
le työpaikalla ja annamme 
apua myös työntekijöiden 
etsintään. Työvoiman saa-
tavuutta parannetaan räätä-
löimällä työtehtäviä työnan-
tajan ja työntekijän tarpeita 
vastaaviksi. Teemme yhteis-
työtä OSAO:n työelämä-
koordinaattorin kanssa. Hän 
tarjoaa yrityksille henkilö-
kohtaista ohjausta koulutus-
ten järjestämiseen. Vahvaksi 
– osatyökykyisten työllistä-
minen -hankkeen tavoittee-
na on kehittää malli, jossa tu-
etaan sekä työnantajaa, että 
osatyökykyistä työntekijää.  

Osatyökykyisyys kosket-
taa useita suomalaisia työs-
säkäyviä ihmisiä. Jokainen 
meistä on joskus osatyöky-
kyinen. Työkyky on riippu-
vainen terveydestä, koulu-
tuksesta, elämäntilanteesta 
ja työn vaatimuksista.  Jos 
henkilöllä on käytössä vain 
osa työkyvystä eikä hän pys-
ty vastaamaan työnsä vaa-
timuksiin hän on osatyöky-
kyinen. Osatyökykyinen voi 
kuntoutua tai kouluttau-
tua työhön ja työtä voi rää-
tälöidä sopivaksi. Jokaisella 
meistä pitäisi olla mahdol-
lisuus hyödyntää oman ky-
kymme mukainen työpa-
noksemme. 

Pudasjärven kaupungin 
Työllisyyspalveluiden Vah-
vaksi- osatyökykyisten työl-
listäminen -hankkeessa nos-
tetaan esille osatyökykyisten 

olemassa olevaa osaamis-
ta. Hankkeessa panostetaan 
työkyvyn tunnistamiseen 
ja vahvistamiseen niin, että 
työllistyminen on mahdol-
lista, motivoivaa ja kannat-
tavaa. Hanke saa Pohjois-
pohjanmaan ELY-keskuksen 
myöntämää rahoitusta Eu-
roopan sosiaalirahastos-
ta (ESR) ja toiminta jatkuu 
31.3.2022 saakka. Hankkees-
sa luodaan pudasjärveläi-
nen osatyökykyisten työllis-
tymisen malli. Yhteistyötä 
tehdään osatyökykyisten ja 
kaikkien heidän kanssa toi-
mivien verkostojen sekä 
työnantajien kanssa. Yrit-
täjät ovat suuressa roolissa 
toiminnan onnistumiselle.  
Tarvitsemme teitä! ottakaa 
yhteyttä.

Aili Jussila 
projektipäällikkö
Vahvaksi - osatyökykyis-
ten työllistäminen -hanke

Vahvaksi hankeen työntekijät Arja Lamminkangas, Sini Kauppila ja Aili Jussila pitävät yrit-
täjiä tärkeimpänä yhteistyökumppanina. 

Iloisesti avattiin 
Joulu Siuruan työväentalolla
Joulunavaus-tapahtuman kut-
su ei mennyt kuuroille korvil-
le, sillä lauantaina 30.11. Siu-
ruan työväentalolle saapui 
mittava joukko väkeä kuunte-
lemaan kirkkoherra Timo Lii-
kasen adventtihartautta, lau-
lamaan joululauluja Kalevi 
Vattulan säestyksellä sekä kat-
somaan hulvatonta oululaisen 
miestanssijaryhmän esittämää 
äijäbalettia. Äijät ovat Suo-
mi-Venäjä-seuran Lakeuden 
osaston porukka eli ”En ala”- 
äijäbalettiryhmä Oulusta, joka 
esitti Tsaikovskin Pähkinän-
särkijä baletista ensimmäise-
nä Ruusuvalssin ja toisena Ts-
aikovskin Joutsenlammesta 
Pienten joutsenten tanssin.

Perinteiset joululaulut sai-
vat voimaa ja pontta paikalla 
olleiden laulutaitureiden joh-
dattamana. Hopeakorujen te-
kemiseen innostunut taiteilija 
Kari Tykkyläinen piristi Ki-
lisee, kilisee kulkuset- laulua 
helisyttelemällä tekemäänsä 

En ala, äijäbaletti Ruusuvalssin pyörteissä Moskovassa. 
Kuva Marja-Leena Tykkyläinen.

hopealusikkakaulakorua. Sat-
tuipa joukossa olemaan Soih-
dut sammuu -joululaululeikin 
kuvioiden osaajakin autta-
massa meitä heikommin lei-
kin kuvioita muistavia teke-
mään oikeat liikkeet oikeissa 
laulun kohdissa.  Siuruan ky-
lältä tehty laulu esitettiin juh-
lijoille, mikä saattoi omalta 
osaltaan siivittää uuden Siu-
rua-rannoille rakentunut- kir-

jan tunnettavuutta ja myyntiä.
Eihän tapahtuman ohjel-

ma olisi ollut täysipainoinen 
ilman Eero Räisäsen ja Kale-
vi Vattulan esittämää Liisa ja 
Lyyli-sketsiä, arvontaa, herk-
kujen myyntiä ja suussa sula-
vien torttujen kanssa nautittu-
ja joulukahveja.

Sointu Veivo Joulua 
avaamassa mukana ollut



8 9nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.12.2019 5.12.2019nro 49

Syötteen Joulusta
Tervetuloa nauttimaan

Tapahtumat & tarjoukset

www.syote.fi

Jouluinen   Syöte 2019
Pudasjärvi-lehden liite
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• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

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

Meiltä pehmeät 
paketit 

pukinkonttiin!!!

Tervetuloa!

KYNTTILÄTALO
Kuusamontie 2046 Pudasjärvi, puh 040 549 2063

Joulua odotellessa pajamyymälä on
Auki: ma-pe klo 10 -18, la  21.12. klo 10-14

Pyhäpäivät suljettu
la 14.12 sulj. Ollaan Pudasj. Joulumyyjäisissä
Pajan ulko-oven vieressä on pieni 
kynttiläkaappi, joka on aina auki

Hyvää  Adventti ja 
Joulun aikaa kaikille!    

toivottaa Sinikka ja Seija
Joululomalle jäämme su 22.12.2019

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

2019JOULUINEN SYÖTE2

Uusi Hotelli Iso-Syöte valmistumassa
Uuden Hotelli Iso-Syötteen 
rakennustyöt vuosi sitten 
joulukuisen tulipalon tuhoa-
man hotellin paikalla ovat 
etenemässä hyvää vauhtia. 
Uusi kolmikerroksinen ho-
telli avautuu kolmessa osas-
sa. Täyden uudistuksen lä-
pikäyvä vanha hotelliosa 
avataan joulukuussa 2019 
ja hotellin uusi ravintola-
puoli valmistuu vuoden 
2020 aikana. Talvikaudelle 
2020-2021 avautuu uusi kyl-
pylä- ja saunaosasto ja huo-
nevalikoima kasvaa 12:lla 
superior-huoneella sekä Fee-
niks-sviitillä. 

– Hotelliin tultaessa nous-
taan kulkusiltaa pitkin suo-
raan ylimpään kerrokseen, 
jossa sijaitsee vastaanottoti-
lat. Aulan keskipisteenä on 
suuri takka ja oleskelutila 
upeine maisemineen, Hotel-
li Iso-Syötteen johtaja Juha 
Kuukasjärvi kertoo.

Hotellin vetonaulaksi ra-
kentuu suuri 100 neliön nä-
köalatasanne, josta avautuu 
Syötteen parhaat näkymät. 

– Uskon, että näköala-
tasanteesta tulee todella ai-
nutlaatuinen ja suosittu 
paikka Syötteellä. Idea lähti 
aiemmasta haaveesta toteut-
taa hotellin yhteyteen pyö-
räilyvuoristorata. Nyt ko-
konaisuudesta muodostui 
hotellin päällä oleva tasan-

ne, jossa voi kulkea sekä ja-
lan että pyörällä. Näköala 
avautuu avarana kaikkiin 
suuntiin, innokkaana pyörä-
harrastajana tunnettu hotel-
linjohtaja sanoo.

Hotellin pääsuunnittelija-
na toimii puurakentamiseen 
erikoistunut pudasjärveläi-

nen arkkitehti Asko Lax, jon-
ka työnäytteitä on nähtävillä 
ympäri maailmaa. Hotellin 
ainutlaatuisen sisustuksen 
suunnittelusta vastaa Tatu 
Ahlroos. Hänen käsialaansa 
olivat myös vanhan hotellin 
Karhunpesä-sviitti ja Auro-
ra-sviitit. 

Iso-Syötteen tunturin huipulle kohoaa uusi Hotelli Iso-Syöte. Koko ylin kerros rakenne-
taan hirrestä.

Syöte 
- uudestisyntyneenä uuteen kauteen!

Suomen eteläisimmällä 
tunturialueella, Syötteellä 
on tehty viimeisen vuoden 
aikana isoja investointe-
ja, joilla on nostettu kes-
kuksen palveluvalikoimaa 
ja -tasoa entistä monipuo-
lisemmaksi ja ympärivuo-
tisemmaksi. LumiAreenan 
valmistuminen juuri talvi-
kauden kynnykselle mah-
dollistaa monipuolisten si-
sältöjen tuomisen alueelle. 
Alueen uuden toimijan, Ra-
vintola Tuba Iso-Syötteen 
tuoma, todella hulppea 
Suomen eturivin artistis-
teista koostuva kattaus läpi 
talvikauden nostaa alueen 
tapahtumatarjonnan uudel-
le tasolle, josta myös paikal-
listen kannattaa ottaa kaik-
ki ilo irti. 

Myös majoitustarjonnan 
monipuolistumisen suh-
teen on alueella tapahtunut 
merkittävää kehitystä. Uusi 
ja uljas Hotelli Iso-Syöte ra-
kentuu Iso-Syötteen hui-
pulle arktisia elämyksiä 
tarjoavana uniikkina de-
sign-hotellina. Lisäksi alu-
een uusi majoittaja KIDE 
Hotel by Iso-Syöte, 60:lla 
huoneellaan mahdollistaa 
digitaalisten palveluidensa 
kautta aktiivisen lomailijan 
viihtyvyyden alueella. Uut-
ta korkeatasoista mökki-
majoitusta on myös raken-
tunut alueelle ja Syötteen 
Keskusvaraamon kautta 
koko kapasiteetti on par-

haiten löydettävissä. Myös 
Syöte Camping ja Pärjä Ski 
Bistro & Suites palvelevat 
uudistuneita alueelle saa-
puvia matkailijoita. Pär-
jä Ski Bistro tarjoilee pe-
rinteiseen tapaan, mutta 
uudella twistillä burgerei-
den ja maankuulujen pitso-
jen ohella myös aitoa taka-
rinteiden tunnelmaa.

Pikku-Syötteen perhelo-
mailuun erikoistuneet pal-
velut upeissa tunturimaise-
missa, Pikku-Syötteen laella 
tarjoavat ikimuistoiset ko-
kemukset myös perheen 
pienimmille. Tunturikou-

lun tuoma mahdollisuus 
perhematkailijoille on sel-
keä valtti, jota muista mat-
kailukohteista ei löydy. 
Myös alueen kehittymisen 
kannalta koulun säilymi-
nen Syötteellä jo pelkästään 
ajatellen työvoiman saamis-
ta alueelle on erittäin mer-
kittävässä roolissa.

Talvi tuli tänä vuonna 
hyvissä ajoin ja myös Syö-
te on valmiina palvelemaan 
niin kauempaa tulevia mat-
kailijoita kuin pudasjärve-
läisiäkin. Priimakunnossa 
olevat rinteet on saatu auki 
sekä Iso-Syötteen että Pik-

ku-Syötteen puolella. Tule 
sinäkin kurkkaamaan mitä 
Syötteellä on saatu aikaan 
ja kokemaan aidon tuntu-
rialueen taika. Vaikka Syö-
te uudistuu, aitoudesta pi-
dämme kiinni.

Lisätietoa alueen palve-
luista ja tapahtumista löy-
dät parhaiten osoitteesta 
www.syote.fi

Janne Soini  
toiminnanjohtaja 
Syötteen  
Matkailuyhdistys ry

Janne Soini keskustelemassa yrittäjien kanssa Tuba -ravintolassa marraskuun lopulla pi-
detyssä yrittäjäillassa.



10 11nro 49PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.12.2019 5.12.2019nro 49

* Savusauna, poreallas, kokous-/juhlatilat, tilaus karaoke, kalastus.
* Lapsille oma kesäleikkipaikka (mm. pomppulinna ja polkuautot!).
* Jokaiselta mökiltä helppo pääsy valaistulle ladulle sekä  

kesällä maastopyörä- / retkeilyreiteille.

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

32019 JOULUINEN SYÖTE

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

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!

Hiihtokeskus Iso-Syötteelle jo 
kolmas voitto World Ski Awardseissa
Hiihtokeskus Iso-Syöte pal-
kittiin lauantaina 24.11. 
Suomen parhaana hiihto-
keskuksena vuotuisessa 
hiihtokeskusten Oscar-gaa-
lassa Itävallan Kitzbühelissä. 
Hiihtokeskus Iso-Syötteelle 
palkinto on jo kolmas voitto 
World Ski Awardseissa. 

Seitsemättä kertaa järjes-
tetty World Ski Awards -ta-
pahtuma palkitsi alan johta-
via toimijoita Best Ski Resort-, 
Best Ski Hotel-, Best Ski Bou-
tique Hotel- ja Best Ski Chalet 
-kategorioissa 24 eri maassa. 
Asiakkaat ja yhteistyökump-
panit ympäri maailmaa ovat 
äänestäneet mielestään par-
haita hiihtokeskusalan toi-
mijoita kaudella 2018-2019. 
Ski Awards -kilpailussa an-
nettiin tänä vuonna ennätys-
määrä, yhteensä yli 1,6 mil-
joonaa ääntä.

-Oli mielettömän hienoa 
päästä jälleen tänne Kitz-
buheliin, maailman parhai-
den hiihtokeskusten ja mui-
den alan toimijoiden rinnalle 
vastaanottamaan palkintoa. 
Kolmas peräkkäinen voitto 
tuntuu konkreettisena tuke-
na asiakkailta perheemme ja 
henkilökuntamme tekemälle 
työlle. Ensi vuonna juhlim-
me Iso-Syötteen hiihtokes-
kuksen 40-vuotisjuhlia ja sa-
malla perheemme 20 vuoden 
omistajuutta. Palkinto antaa 
jälleen uskoa siitä, että sekä 
kotimaiset, että kansainväli-
set vieraamme uskovat mei-
dän olevan toiminnassamme 
oikealla tiellä. Tuhannet kii-
tokset kaikille äänensä an-
taneille, kertoi Iso-Syötteen 
yrittäjäperheen jäsen Mikko 
Terentjeff Itävallan palkinto-
gaalasta.

Iso-Syöte kehittyy
Iso-Syöte on ottanut matkai-
lualueena viimeisen vuoden 
aikana ison harppauksen 
eteenpäin. Hiihtokeskuk-
sen eturinteiden alla marras-
kuun alussa auennut KIDE 

Hotel by Iso-Syöte tarjoaa 
aktiivisille asiakkaille uu-
denlaisen, ekologisen ja di-
gitaalisen lomakokemuksen. 

Hotellin yhteydessä 
auennut ravintola Tuba tar-
joaa perinteisiin hiihtokes-
kus ravintoloihin poiketen 
pääasiassa paikallista ruo-
kaa, jossa suositaan luomua 
ja painotetaan kasvis- ja ve-
gaanivaihtoehtoja. Itsenäi-
syyspäivän viikonloppuna 
aukeaa myös 100-paikkai-
nen ravintola.

Viikonloppuna 6.-8.12. 
aukeava, Pudasjärven kau-
pungin rakennuttama Lu-
miAreena tarjoaa paikan 
erilaisille tapahtumille ja lii-
kunnalle, sekä tiloja alueen 
yrittäjille. 

Lisäksi alueelle on tullut 
paljon uutta majoitusta Olo-
kodon lasikattoisista svii-
teistä luksushuoneistoihin ja 
mökkeihin. Myös Iso-Syöt-
teen parkkialue on tuplattu 
asiakasviihtyvyyden paran-

Jorma Terentjeff kertoi Iso-Syötteen kuulumisia myös yrit-
täjien yhteisessä illassa ravintola Tubassa 25.11. 

tamiseksi.
-Koko Iso-Syötteen alue 

on valtavan hienossa nou-
sujohteessa. Yrittäjät kehit-
tävät nyt urakalla tilojaan 
ja toimintojaan ja Iso-Syöt-
teelle on saatu myös usei-
ta uusia toimijoita. Kaupun-
gin tuki on meille alueena 
kehityksessä hyvin tärke-

ää. Investointipäätökset pe-
rustetaan asiakkaidemme 
käyttäytymiseen ja jälleen 
saamamme hieno tunnustus 
on yksi merkki siitä, että he 
viihtyvät alueella ja haluavat 
viettää täällä aikaa myös jat-
kossa, kertoo Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen ja KIDE Hotel-
lin omistaja Jorma Terentjeff.

Mikko Terentjeff ja Veinalotta Vesterinen (keskellä) olivat ottamassa palkintoa vastaan Itä-
vallassa. 

Kaikenlaiset konetyöt & 
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

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

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi
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Syötteen Eräpalvelujen kuulumisia 
– Hilla huskylle syntymässä pentuja 

www.syote.fi

Vauhdikas 
koiravaljakkoajelu 

hiljaisessa 
tunturimaisemassa on 
elämys, joka Syötteellä 
vierailevan kannattaa 

kokea.

Syötteen Eräpalveluissa 
päästiin aloittamaan syksyn 
mönkijätreenit hyvissä ajoin 
jo syyskuulla. Onnekkaita 
olimme, kun lumi tuli jo var-
hain, jolloin treenit jatkuivat 
reellä ja marraskuulle kaa-
vaillut huskytarhavierailu-
ryhmät pystyivätkin varaa-
maan jo ajeluita halutessaan. 
Useampi halusikin ja näin 
ollen sekä vieraat että hus-
kyt pääsivät nauttimaan re-
kiajeluista Syötteen kauniin 
lumisissa maisemissa.

Joulukuun alusta al-
kavat jo isommat ryhmät 
pyörimään ja koirat otta-
vat iloisina vieraita vastaan. 
Joulukuun puolivälin tie-
noilla on toiveissa, että Hil-
la-huskylle syntyisi pentuja 
ja Härski Hartikainen, joka 
saapui viime talvena tarhal-
le, on pentueen isä.

Joulukuun 29. on tv:stä 
mahdollisuus nähdä valjak-
koajelua lastenohjelma Ga-
laksin Virallisten Toiveiden 
Virastossa, jossa pitkään toi-
sistaan erossa olleet ystä-

vykset nauttivat koiriemme 
kanssa yhteisestä ajasta val-
jakkosafarillakin.

Tarhallamme on omista-
japariskunnan Jonna ja Janne 
Määtän lisäksi töissä Hannu 
Pehkonen sekä reilun kuu-
kauden ajan harjoittelija Kil-
javan opistolta Rhys Evans. 
Joulukuun puolenvälin jäl-
keen odottelemme myös ys-
täväämme Wong Long Kiun, 
tuttavallisemmin Jojon, saa-
puvan kolmen viikon ajak-
si vapaaehtoistöihin Hong-
kongista. Harjoittelijoita on 
tulevalla kaudella useampia, 
vaan joihinkin väleihin saat-
taisi vielä harjoittelujaksoja 
saada mahtumaan.

Koiravaljakkosafarit on 
pohjoisen Suomen alueel-
la kovasti kasvattaneet 
suosiotaan ja näyttäi-
si siltä että huskyt pää-
sevät runsaasti nautti-
maan rakastamastaan 
työstä valjakoitten 
edessä. Hotelli Iso-Syöt-
teen kautta tulevat tarhal-
lemme suurin osa vieraista 
ja kauden 2019-2020 hin-
tatiedustelut ja huskysafa-
rivaraukset tuleekin tehdä 
Hotelli Iso-Syötteen kautta 
Gerralda Gillesiltä  (gerral-
da@isosyote.fi)

Koko tarhan väki odot-
taa innoissaan vilkastuvaa 
safarikautta ja uusien ihmis-

Lasten riemua Jonna Määtän ohjaamalla koiravaljakkoaje-
lulla, Eräpalvelujen huskyt vetäjinä. 

ten tapaamista niin ajelui-
den kuin tarhavierailuiden-
kin merkeissä.

Johanna Määttä
Erä-Ohto oy / Syötteen 
eräpalvelut

LumiAreenasta Syötteen tapahtumakeskus
Syötteen tapahtumatarjon-
ta monipuolistuu kertahei-
tolla, kun rinteiden juurelle 
avautuu 6.12. tapahtumakes-
kus LumiAreena. Siellä mat-
kailijoita viihdyttävät Suo-
men eturivin artistit ja monet 
mielenkiintoiset tapahtumat. 
Tapahtumat sekä LumiAree-
nan avaa laulaja, laulujen te-
kijä Samae Koskisen konsert-
ti kello 21 ja kestää puoleen 
yöhön saakka. Soolotuotan-
non lisäksi Koskinen on Sister 
Flo -yhtyeen perustajajäsen ja 
keulakuva. LumiAreenan ja 
samassa yhteydessä olevan 
Tuba-Ravintolan sekä KIDE 
hotellin viralliset avajaiset jär-
jestetään tammikuussa 2020. 

Pudasjärven kaupun-
gin omistamaan LumiAree-
naan kuuluu yhteensä noin 
1400 neliömetrin tilat, jotka 
pitävät sisällään muuntau-
tuvaa salitilaa sekä kunto- ja 
vapaapainosalin, ekohenki-
sen ravintolan, turisti-infon, 
Syötteenkeskusvaraamon 
palveluineen sekä vaihtuvan 
pop-up-myymälän. 

– LumiAreenalla on Syöt-
teen ympärivuotisuuden ke-
hittämisessä keskeinen roo-
li. Se tarjoaa tilat liikunnalle, 

konserteille, juhlille ja erilai-
sille tapahtumille vuodenajas-
ta riippumatta. LumiAreena 
mukautuu jopa 500 henki-
lön tilaisuuksien näyttämök-
si, kertoo Pudasjärven Kehi-
tys Oy:n toimitusjohtaja Sari 
Turtiainen.

Turtiainen näkee Lumi-
Areenan houkuttelevan Syöt-
teelle uusia kävijäryhmiä. Esi-
merkiksi yritysseminaareille 
on ollut paljon kysyntää ja nyt 
Syötteellä on ensiluokkaiset 
puitteet niiden järjestämiseen. 
Isojakin ryhmiä on nyt hel-
pompi majoittaa. 

– Lähimatkailun suosio jat-

kaa kasvuaan ja Syötteen si-
jainti Oulun lähellä on iso etu. 
Alueen kehittymisen myö-
tä voimme tarjota jokaiselle 
vuodenajalle entistä laajem-
man palvelukattauksen, to-
teaa Turtiainen. Pudasjärvi 
on tunnettu hirsirakentami-
sestaan, joten kaupungin lin-
jan mukaisesti LumiAreenan 
päärakennusmateriaali on hir-
si. Kyseessä on maailman en-
simmäinen tämän tyyppiseen 
käyttötarkoitukseen rakennet-
tu moderni hirsirakennus.

Syöte Magazine 
2019-2020

LumiAreenan avaa laulaja, 
laulujen tekijä Samae Kos-
kisen konsertti pe 6.12.

Lumiareenasta Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen toimittama havainnekuva.

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

Elämyksiä luonnossa 
Syötteen maisemissa!

Vietä elämyksellinen kokous- 
tai koulutuspäivä Syötteellä!
• Viihtyisä auditorio 60 henkilölle
•  Maukkaat ruoka- ja kahvitarjoilut
•  Räätälöidyt aktiviteetit kokous-
 päivän lomaan

www.taigavire.fi 
info@taigavire.fi

Puh. 040 553 5469

Palvelemme Syötteen 
luontokeskuksella, Erätie 1

Lue lisää: www.taigavire.fi/kokouspaketit

Syötteen Taksi 
palvelee

0200 964 46
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(1 € / puh. + ppm) 

Ihanaa Joulun odotusta ja 
lämmintä mieltä tähän talveen! 
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Hyvää joulua Kaikille!
Syötteen Mökkiläisyhdistys ry

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit, -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella.

Vastaanotto ma, ti, ke.

Timo Kukkonen

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi   |   P. 040 516 0430   |   www.pienkonehuolto.fi

MOOTTORIKELKAT, MÖNKIJÄT YM. PIENKONEET
    Meiltä tarvikkeet ja varaosat 
    myös muihin merkkeihin !

®TM ja BRP-logo ovat tavaramerkkejä, joiden omistaja on Bombardier Recreational Products Inc. tai sen tytäryhtiöt.

Arcticson Pohjosen poika
Arcticson Pohjosen poika, 
yrittäjänä Manne Teeriniemi, 
on toiminut Syötteellä muu-
taman vuoden ajan. 
-Yrityksessä on ollut vah-
va usko Syötteen alueen kas-
vuun ja nousuun alusta saak-
ka ja pikkuhiljaa nousun 
merkit näyttävät toteutuvan-
kin, kertoo Teeriniemi. 

Yrityksen päätoimintana 
ovat moottorikelkkasafarit ja 
kelkkavuokraus, johon löy-
tyy tällä hetkellä 19 kelkkaa 
malliltaan touringia, sporttia 
ja deepsnow kelkka. Lisäksi 
järjestyy ruokailut ja majoi-
tukset sopimuksen mukaan. 

Viime talvena Arcticsonin 
rivit vahvistuivat Syötteel-
lä omalla huoltohallilla sekä 
neljällä kompaktilla vuokra-
mökillä. Vaikka viime talvi 
kelkkavuokrauksen osalta oli 
hiljainen, Arcticsonin henki-
lökunnalla riitti töitä Kunto-
Syötteen vanhojen mökkien 
remontoinnissa. Mökit ovat 
saaneet sisälleen mm. uutta 
maali- ja lakkapintaa. Saunat 
on vahattu tutusta koivun 
väristä modernimmaksi tum-
manruskean mustaksi. Kyl-
pyhuoneen kaapit ja hanat 
on uusittu, sekä sähkötyöt 
ja uutta eristystä sisäpuolel-
ta kattoihin. Viimeinen mök-
ki vaati jopa uuden seinän ja 
on näin ollen vielä remontin 
alla/ henkilökunnan omassa 
käytössä. Lämmityspatterit 
vaihdetaan myös vielä ilma-
lämpöpumppuihin. 

Tietenkin mökki tarvitsee 
paljon muutakin kuin seinät, 
joten Ikeassa vietettiin kak-
si päivää mökkien kalustei-
ta, tekstiilejä, astioita, pato-
ja ja kattiloita ym. hakiessa. 

Arcticsonilla on käytössään eräkämppä Martinluomassa, jonne ajetaan kelkalla Taivalkos-
ken ja Kylmänluoman ohi. Siellä on matkalaisia ottamassa vastaan vanha tukkilaismaise-
ma Alimmaisen Martinluoman rannalla. 

Kesällä oli sitten vuorossa pi-
hojen tasoittelua ja raivausta, 
sekä mökkien ja tallin ulko-
pintojen puhdistus, skrappa-
usta ja maalausta. Ennen kun 
talvi yllätti remontoijat, eh-
dittiin maalata huoltotalli, 
sekä ensimmäinen mökkipa-
ri. Harmillisesti vanha sau-
namökki ja toinen mökkipa-
ri joutuvat vielä odottamaan 
ensi kesään uutta mustaa 
pintaansa. Silloin on edessä 
myös kattojen remontointi.

Jokaisesta mökistä löytyy 
siis ruokailutila, pieni keit-
tokomero (mikro, kahvinkei-
tin, vedenkeitin, liesi, mini 
uuni, astiat, kattilat ja jää-
kaappi), sauna ja kylpyhuo-
ne. Nukkumapaikkoja noin 
30 neliön mökistä löytyy nel-
jälle hengelle. Kompaktiksi 
ja toimivaksi ne voi hyvillä 
mielin itse todeta, sillä niissä 
tuli "koeasuttua" viime talvi. 

Vuoron perään joka mökissä 
noin kuukausi, kunnes taas 
seuraava mökki valmistui. 
Kaksi aikuista ja koira pärjä-
si vallan mainiosti!

Arcticsonin mökit löydät 
ja varaat helposti Booking. 
com:ista, AirBnB:stä, suo-
raan paikan päältä tai soitta-
malla. Mökkivuokralaisille 
on 15 prosentin alennus kelk-
kavuokrauksesta. Voit myös 
kysyä erikseen pakettia mö-
kille ja kelkoille!

Eksoottisempaa retkeä 
kaipaavalle tulevana kaute-
na on tarjolla myös pidempi 
safari Etelä-Kuusamon erä-
maahan.

Nukuvan karhun 
safari
Kelkkasafari Etelä-Kuusa-
mon koskemattomaan erä-
maahan Hossan kansal-

lispuiston kupeeseen on 
elämys, jossa ei sivistys ja 
valosaaste häiritse! Matka 
mystiselle tukkilaiskämpälle 
starttaa Arcticsonin pihasta 
Syötteeltä, josta ajamme Tai-
valkosken ja Kylmänluoman 
ohi Martinluomalle, jos-
sa tämä päämajamme sijait-
see. Siellä meidät vastaanot-
taa vanha tukkilaismaisema 
Alimmaisen Martinluoman 
rannalla. Rantasauna paljui-
neen ja laavuineen. Histori-
an havinan voi tuntea täällä 
autiossa hiljaisuudessa, jos-
ta lähimpään asutukseen on 
matkaa 17 km. Päätorppaa 
on aikoinaan asuttanut par-
haillaan jopa 50 tukkijätkää 
ja neliöitä tästä tuvasta löy-
tyy noin 200 (16 vuodepaik-
kaa). Kämppää on ylläpi-
detty ja remontoitu vanhaa 
kunnioittaen, mutta onhan 
sinne sisäsauna ja biljardi-
pöytä pitänyt laittaa. Sisältä 
löytyy myös eko-vessa. Erä-
maaseudulla on rutkasti ko-
kemisen arvoisia paikkoja, 
kuten Julma-Ölkyn kallio-
halkeama pirunkirkkoineen, 
Hossan kansallispuisto sekä 
värikallioiden seinämaalauk-
set. Kalamiehille saalista riit-
tää ja mainittakoon vielä, että 
tv:stäkin tuttu Juuso karhu 
vetelee sikeitä Martinluoman 
järven toisella puolen.

Ajoa, freeridea, ajo-ope-
tusta, safkaa, saunaa, hyvää 
seuraa ja mahtavaa meinin-
kiä! ei muutaku Vetoja! 

Pudasjärvi-lehti

Kelkkasafareille löytyy 19 kelkkaa malliltaan touringia, sporttia ja deepsnow kelkka.

Johanna & Janne Määttä

  
  
 
     
 

   

ym.
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
• Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.
• Hiekoitushiekka.
• Maa-ainekset.

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

www.kettumaki.fi

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

Kysy tarjous eri saunavaihtoedoille ja 
tule viettämään rentouttavaa saunailtaa!

avanto avoinna uimareille 

Paulin mÖkit

Kelosyötteen Kovalammen

Avanto on maksuton Paulin Mökkien asiakkaille. Vierailevat uimarit: 
kausimaksu 50 €, kertakäyntimaksu 2 €.

Osoite: Tervastie 8, Saunatupa
Katja Särkelä puh: 040 5012895 www.paulinmokit.com

 Kovalammen rannassa myös savusauna,jossa myös perinteinen  
puukiuas. Rannalla myös Arctic Spa- poreallas ja Saunatupa  

juhla/kokoustila (Saunatuvan saunassa sähkökiuas). 

20196

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

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Fysikaalinen hoitolaitos Kauppatie 19-21, Taivalkoski
Kuntosali, Opintie 3, Taivalkoski. Ajanvaraukset 

hoitoihin 040 931 6167. Kuntosaliasiat 044 334 0727.
www.koillismaankuntoneva.com

Koillismaan Kuntoneva

KOILLISMAAN KUNTONEVA
Lahjakorttimyynti myös puhelimitse 044 334 0727 tai kuntoneva@gmail.com

PuKinKonttiin HierontalaHjaKortit, 
KuntosaliKortit, jumPPavälineet
PH (45min) 40 € tai 3xPH 115 €, KH (90min) 75 € tai 
3xKH 210€. 10x saliliput 50€, alennusryhmille 45 €.

Jumppavälineet -10 %. 

tarjouKset voimassa alla olevina aiKoina.
ma 16.12. kuntosalilla 10-14 ja kauppatiellä 15-17, 

tänään myös torttukahvit/glögit.
Ke 18.12. klo 15-17 Kauppatiellä.
Pe 20.12. klo 11-15 Kauppatiellä.

ma 23.12. klo 12-17 Kauppatiellä.

Kansainvälisten opiskelijoiden 
teemapäivä Pudasjärvellä

Torstaina 26.11. järjestimme 
yhdessä Oulun Seudun Am-
mattiopiston Pudasjärven ja 
Kaukovainion yksiköiden 
kanssa teemapäivän kan-
sainvälisille Erasmus projek-
tin opiskelijoille. Opiskelijat 
tulivat Italiasta, Kreikasta ja 
Suomesta. Noin viikon ajan 
opiskelijat majoittuivat Ou-
lussa ja tekivät tiivistä yh-
teistyötä OSAO Kaukovaini-
on yksikön kanssa.

Matkan pääteemana oli 
matkailun inklusiivisuus. 
Opiskelijat tekivät yhdes-
sä ryhmätöitä ja vierailivat 
mm. Lumo-valofestivaalilla, 
museoissa, hotelleissa ja tu-
tustuivat Oulun kaupunkiin. 
Yksi päivä ohjelmasta vie-
tettiin Pudasjärvellä ja Syöt-
teen kansallispuistossa. Päi-
vän aikana opiskelijat saivat 
tutustua poronhoitoon, hus-
kytarhan elämään ja pohjoi-
sen luontoon. Aamu alkoi 
porotilavierailulla Poro-Pa-
numalla. Saimme oppia po-
roista ja poronhoidosta. 
Oppilaat pääsivät ruokki-
maan poroja ja heidän mie-
lestään se oli uskomatonta, 
useimmat heistä näkivät po-
ron ensimmäistä kertaa elä-
mässään. Myös porojen kor-
vamerkinnät ja sarvet olivat 
mielenkiintoisia. Pääsimme 
jopa kokeilemaan suopun-
gin heittoa. 

”Porotilavierailu oli mah-
tava elämys, koin jotain sel-
laista mitä ei koe joka päivä. 
Porojen ruokkiminen ja ol-
lessani niiden lähellä minus-
ta tuntui kuin olisin ollut osa 
luontoa. Huskytilalla minus-
ta oli jännittävää nähdä, mi-
ten koirat innostuivat juok-
semisesta ja miten sisukkaita 
ne olivat. Huskyt olivat ih-
meellisiä ja ystävällisiä eläi-
miä, jotka saivat minut ra-
kastumaan niihin”, kertoi 
italialainen Federica Bettini 
päivästään. 

Porotilan jälkeen ruokai-
limme Oulun Seudun Am-
mattiopiston Pudasjärven 
yksikössä. Pysähdys oli no-
pea mutta silti tarpeeksi 
pitkä ruuan lomassa jutus-
teluun ja kahvitteluun. Ruo-

kailun jälkeen nappasimme 
mukaan muutaman parin 
lumikenkiä ja otimme suun-
naksi Syötteen Kansallis-
puiston.

Huskytarhalla meitä oli 
vastassa koirien innokas 
haukunta ja Johanna Määt-
tä. Suuri ryhmämme jaettiin 
kahtia, osa jäi kuuntelemaan 
Johannan koiravaljakoiden 
ajo-ohjeistusta ja toiset lähti-
vät lumikenkäilemään han-
keen, mikä sekin oli hyvin 
erilainen kokemus opiskeli-
joille. Lunta oli niin paljon! 

”Jos Roomassa sataisi 
lunta, menisi koko kaupunki 
ihan sekaisin. Ja tämä on teil-
le ihan arkipäivää, se on aika 
hurjaa”, totesi Roomasta tul-
lut opiskelija.

Kun koiravaljakot oli saa-
tu reitille, pääsimme tutus-
tumaan koiriin. Siperian-
huskyjen arktinen olemus 
oli jotain ihan uutta. Yksin-
kertaisen ulkomuodon kaut-
ta välittyi hellyys ja tyyneys. 
Italialainen opiskelija nimel-
tään Giorgia oli aivan hal-
tioissaan, sillä yksi hänen 
unelmistaan oli nähdä hus-
kyjä lumen keskellä.

Pian saapuivat ensimmäi-
set koiravaljakot reitiltä kera 
iloisten, hymyilevien kasvo-
jen. Koiravaljakolla ajo oli 
opiskelijoille ja heidän opet-
tajilleen ainutlaatuinen ko-

Ana Leandros ruokkimassa poroja.

Poron sarvi oli mielenkiin-
toinen.

Koiravaljakolla ajo oli ilmeisen mukavaa. 

Koiravaljakolla ajaminen oli ikimuistoista.

kemus. Illan jo pimetessä 
suuntasimme koko porukal-
la kotaan. Nautimme perin-
teiset nokipannukahvit pul-
lien kanssa. Johanna kertoi 
meille tilastaan, koiristaan 
ja toiminnastaan. Tunnelma 
oli lämmin ja ryhmämme 
hyväntuulinen kaiken koke-
mansa jälkeen. 

”Huskytarhalla vierai-
lu ja koiravaljakolla ajo oli 
unohtumatonta! Oli kunnia 
saada tutustua tilan omista-
jaan ja hänen perheeseensä 
sekä tietysti koiriin. Koira-
valjakolla ajo oli vaikuttava 
kokemus ja minusta tuntui 
kuin olisin ollut osa jotain 
ihan toista kulttuuria”, ker-
toi italialainen Ana Lean-
dros.

Syötteen Eräpalveluilta 
lähdettyämme tiemme vielä 

pikaisen pysähdyksen Syöt-
teen Tunturimarketilla. Kun 
matkamuisto-ostokset oli 
tehty, oli aika suunnata ta-
kaisin Ouluun. Tahdon vie-
lä kiittää kaikkia, jotka oli-
vat mukana järjestämässä, 
toteuttamassa ja kokemas-
sa Pudasjärvellä tapahtuvaa 
teemapäivää. Päivä oli on-
nistunut ja kansainvälisille 
vieraillemme ikimuistoinen.

Mikä on Erasmus+? Se 
on EU:n koulutus-, nuori-
so- ja urheiluohjelma, jos-
ta rahoitetaan alojen yhteis-
työtä Euroopassa. Ohjelma 
antaa eurooppalaisille mah-
dollisuuksia opiskella, tehdä 
työharjoittelu, hankkia työ-
kokemusta ja tehdä vapaa-
ehtoistyötä ulkomailla.

Karoliina Huttunen
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 6.12. Pe klo 21 Samae Koskisen Korvalääke
27.12. Pe klo 21 The Meänland 

28.12. La klo 21 Vilma Alina
11.1. La klo 21 Pauli Hanhiniemi -duo 

25.1. La klo 21 Kinky Karnival Burlesque 
7.2. Pe klo 21 Jukka Poika

8.2. La klo 21 Katri Ylander
15.2. La klo 21 Kinky Karnival Burlesque 20.2. 

To klo 21 Raappana 
21.2. Pe klo 21 Remakka -komiikkaklubi: Heli Sutela, Iikka

Kivi ja Tommi Ylimäinen
22.2. La klo 21 Iron Country Sisters
28.2. Pe klo 21 Jarkko Martikainen

29.2. La klo 21 Jukka Takalo ja Kaarle Viikate
6.3. Pe klo 21 Jesse Kaikuranta
14.3. La klo 21 Kirka-tribuutti

21.3. La klo 21 Topi Saha
28.3. La klo 21 Edu Kettunen
4.4. La klo 21 Litku Klemetti
10.4. Pe klo 21 Tuohimaa 

11.4. La klo 21 Kaija Kärkinen ja Ile Kallio

Korvankarkkia
Tuba - Iso-Syöte
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72019 JOULUINEN SYÖTE

WWW.JPMATIC.FI

MAANRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
PALVELUKSESSASI!

SYÖTTEEN TALVEN AVAJAISET pE 6.12.
pubissa esiintyy perjantaina 

KoILLINEN klo 19.00 alkaen.

ma-to  10-18
pe-la   10-21
su  10-15 

Lounas ark. 11-14, keittiö av. 18 asti
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Tervetuloa kaupoille / pUBiin viihtymään.

pe  16-22
la  12-22

RomEKIEVARINTIE 1, pUdASJäRVI, p. 0440 838 668

www.huonekalujavari.fi

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

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

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

TunturiMarketin yhteydes-
sä olevassa TunturiPubilla 
on itsenäisyyspäivänä 6.12. 
esiintymässä bändi, joka 
koostuu koillismaalaisista 
lääkäreistä ja on nimeltään 
Koillinen. Bändi aloittaa soi-
ton kello 19. 

Lounasta jatketaan pie-
nimuotoisesti parin viikon 
tauon jälkeen yleisön pyyn-
nöstä ja rinteiden avaami-
sen johdosta. Dylan toimii 
keittiömestarina ja taikoo 
pizzojen lisäksi makeita yl-
lätyksiä listan ulkopuolel-
ta herkuteltavaksi. Tornion 
Panimon uutuuksia ja tuttu-
ja olusia löytyy Pertun kaap-
pien kätköistä. Pinja toimii 
mannekiinina juuri ilmes-

tyneessä Syöte Magazines-
sa ja Pubi-työn lisäksi myös 
kaupan puolella. Talonmies 
Make huiskii joka puolella ja 
raatauttaa asiakkaita. Mirja-
mi ja Tarja jatkavat kaupan 
puolella ja tietenkin myös 
kauppiasyrittäjä itse. 

Kauppiashomman ja keit-
tiöapulaisen viran lisäksi 
opiskelen yrittäjän ammatti-
tutkintoa Rastorilla Oulussa. 
Nuorimmainen poikamme 
keskittyy kouluun, rippi-
kouluun ja lasketteluun, eikä 
näy vielä kovin paljoa kau-
palla. Hyllyjä olen täyttänyt 
hiljolleen talvea varten; josta 
toivomme kaikin tavoin hui-
maavan paljon viime talvea 
parempaa.

Iso-Syötteen eturinteiden juurella sijaitseva Tunturi Market yllättää kävijänsä kattavalla 
tuotevalikoimallaan ja aidolla palvelullaan.

Koillinen bändi TunturiMarketissa 
itsenäisyyspäivänä

Etukäteistietona kerron 
jo, että hiihtolomaviikolla 
10 meillä esiintyy Trio Äs-
sät keskiviikkoiltana. Lisäksi 
neuvottelemme Piitles bän-
din kanssa esiintymisestä 
jollekin hyvälle illalle

Minna Puolakka 
kauppiasyrittäjä, 
TunturiMarket/TunturiPub
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VALON
HETKIÄ

•  S A M I  S Ä I L Y  •

Koillisen metsissä
Sami Säily on oululainen graafikko, ammattivalokuvaaja ja aktiivinen 
luontoharrastaja. Teini-iän lintuharrastusvuosina 80-luvulla herännyt 
kiinnostus luonnon valokuvaamiseen roihahti varsinaiseen liekkiin 
2010-luvun alkuvuosina. Siitä lähtien hän on tallentanut luonnossa ko-
kemiaan valon hetkiä ja kohtaamisia intensiivisesti, keskiössä pohjoinen 
maisema ja miljööt.

Koillismaan luonto esiintyy Samin kuvissa laajalti ja yhä useammin retket 
suuntautuvatkin alueen kansallispuistoihin Syötteelle ja Oulangalle. 
Erityisesti kansallispuistojen luonnontilaiset metsät ovat tehneet häneen 
syvän vaikutuksen. Metsäluonnon ja sen asukkien kuvaaminen on alulla 
oleva projekti, josta näyttelyssä nähdään viimeisimpien vuosien valon 
hetkiä.

Sami Säily (s. 1971)
Yrittäjä: Woodland Graphics
Graafinen suunnittelija / valokuvaaja (VAT)
Pohjoisen Luontokuvaajat ry, hallituksen puheenjohtaja
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry -jäsen

www.woodland.fi @samisaily

Sami Säilyn näyttely 
Syötteen luontokeskuksella
näyttelynsä avajaiset luontokeskuksella lauantaina 7.12. klo 13.

Avajaisissa Sami kertoilee tarinoita kuvien taustalla. 
Näyttely on esillä maaliskuun 2020 loppuun saakka.

luontokeskus on avoinna joulukuussa: 
keskiviikosta sunnuntaihin kello 10-16.

Syötteen luontokeskus, puh. 020 639 6550
syote@metsa.fi, www.luontoon.fi/syote
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VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

Lue lisää kairankuitu.fi /ajankohtaista tai soita 045 616 0272

Nopea 100/100Mbs yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

990 €
Pudasjärvi – Syöte – Taivalkoski

Liittymät alk.

995 € Nopea 100Mbps - 1Gbps yhteys

Hyvinvointia omien käsien kautta
Taivalkoskella on hiljattain 
saatu jotakin uutta kauneu-
denhoitoalalle, kun aikuisiäl-
lä kosmetologiksi kouluttau-
tunut Merja Viinikka perusti 

Taivalkosken 
uusimpiin yrittäjiin 
kuuluu kauneusalalla 
sekä passikuvauspal-
velussa toimiva 
Merja Viinikka.

yhden naisen kauneuden-
hoitoalan yrityksen.

Kauneushoitola Eloi-
sa avasi ovensa lokakuun 
puolessa välissä, osoitteessa 
Kirkkotie 5. Avajaispäivänä 
kalenteri täyttyi kiitettävästi 
ja asiakkaita on riittänyt hy-
vin.

Merja Viinikka palasi 
muutaman vuoden poissa-

olon jälkeen takaisin Taival-
koskelle, missä oma suku 
asuu. Hänelle on tärkeää, 
että myös pienellä paikka-
kunnalla on saatavilla erilai-
sia palveluita ja koska tälle 
alalle oli kysyntää, oli paluu-
muutto itsestään selvää.

-Lahjakortteja on mennyt 
koko syksyn ajan ja joulu-
sesonki on vielä edessä. On 

mukavaa, kun vastaanotto 
täällä Taivalkoskella on ol-
lut näin positiivinen ja myös 
ikäihmiset ovat löytäneet 
tarjoamani palvelut, iloitsee 
Merja Viinikka.

Jalkahoidot, kasvohoidot, 
värjäykset ripsiin ja kulmiin, 
hieronnat, sokeroinnit sekä 
tuotemyynti ovat palveluita 
joilla Kauneushoitola Eloisa 

palvelee asiakkaitaan. 
Kosmetologipalvelujen li-

säksi Merja Viinikka ottaa 
passikuvia. Entisen kuvaajan 
jättäessä tehtävät, Merja pe-
rehtyi kuvaamiseen ja hank-
ki välineet. Yrittäjänä Merjal-
la oli halu pitää myös tämä 
palvelu kotipaikkakunnalla, 
ettei passikuvan takia tarvit-
se ajaa naapuripitäjiin. TS
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0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

Sarakyläntie 6178, 93250 Sarajärvi 
www.autokorjaamokummala.fi
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RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Vahinkokorjaukset
•	 Kuntoarviot	ja	

kosteusmittaukset
Tilauksen tehneille 

Helkama e-Fat päiväksi 
käyttöön!

Mökkiläisyhdistys vastustaa 
kaivostoiminnan aloittamista Syötteellä
Syötteen Mökkiläisyhdistyksen hallitus on saanut Oulu Poliisilai-
tokselta myönteisen päätöksen rahankeräyslupahakemukselleen 
kaivostoiminnan vastustamisen oikeussuojakeinojen kustannuk-
siin (asianajajakustannukset). Luvan saamisen jälkeen on perus-
tettu erillinen rahankeräystili ja keräys aktivoidaan heti, mikä-
li varausilmoituksen tehnyt kaivosyhtiö etenee suunnitelmissaan. 

Ruotsalais-australialainen Critical Metals Scandinavia AB -ni-
minen yritys on jättänyt 8.6.2018 kaivoslain tarkoittaman va-
rausilmoituksen, joka käsittää yhteensä 24,76 neliökilometrin 
suuruisen alueen Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueella. 
Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on 20.6.2018 tekemällään 
päätöksellä hyväksynyt ilmoituksen, joka on nimetty Soidinvaa-
ran varausilmoitukseksi. 

Varaaja, joka otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten 
perusteella, että siellä on rautaa, vanadiinia, nikkeliä, kuparia, pla-

tinaa ja eräitä muita metalleja, aikoo jättää alueelle malminetsin-
tälupahakemuksen ennen varausajan voimassaolon päättymistä. 
Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on 7.6.2020. 

Varausalueella Suomen eteläisin tunturi Iso-Syöte sijaitsee lä-
himmillään vain noin kolmen kilometrin       etäisyydellä varaus-
alueen rajasta. Osa alueen vapaa-ajanasunnoista jää varausalueen 
sisälle ja satoja vapaa-ajanasuntoja on sen vaikutuspiirissä. 

Syötteen mökkiläisyhdistys ry on sitoutunut sääntöjensä mu-
kaisesti Syötteen alueen vapaa-ajan asukkaiden edunvalvontaan, 
luonnon ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä 
toimimaan yhteistyössä   eri toimijoiden kanssa.

Katri Virtanen puheenjohtaja, 
Syötteen Mökkiläisyhdistys ry

Matkailuyhdistyksen aktiivista toimintaa

Syöte tutuksi niin 
kotimaassa kuin kansainvälisesti 
Syötteen Matkailuyhdis-
tys piti syyskokouksen lo-
kakuun lopulla Luontokes-
kuksessa. Matkailuyhdistys 
on edistämässä Syötteen ja 
koko Pudasjärven matkai-
lua. Tavoitteena on myös 
vahvistaa Syötteen alueen 
tunnettuisuutta sekä koti-
maisilla että kansainväli-
sillä matkailumarkkinoilla. 
Tavoitteena on myös edis-
tää alueen kasvua ja kehit-
tymistä ympärivuotisena 
matkailualueena. Alueel-
la meneillään olevat ja tule-
vat isot investoinnit otetaan 
myös huomioon matkailu-
yhdistyksen toiminnassa. 

Pääpaino tulee edelleen 
olemaan Syötteen matkai-
lualueen yhteismarkkinoin-
nin toteuttamisessa. Tule-
valla talvikaudella pyritään 

kehittämään yhteismarkki-
noinnin tehokkuutta, yri-
tysten välistä yhteistyötä 
sekä tarjoamaan enemmän 
vastinetta yrityksiltä tule-
ville markkinointimaksuil-
le.

Markkinointiviestinnän 
tarkoituksena on nostaa 
esille alueen vetovoimai-
suutta, tukea asiakasmää-
rien kasvua sekä parantaa 
alueen yritysten kannatta-
vuutta. Kotimaassa pääpai-
no markkinoinnissa tulee 
olemaan Syötteen matkai-
lualueen tunnetuksi teke-
minen valituilla kohdealu-
eilla. 

Markkinoinnin keinoja 
ovat digitaalinen ja print-
timainonta sekä erilaiset 
myyntitapahtumat kuten 
messut. Alueen nettisivujen 

ylläpito on tärkeä osa digi-
taalista markkinointia, so-
siaalisen median hyödyntä-
mistä tullaan myös edelleen 
tehostamaan. Yhteistyötä 
alueen toimijoiden kesken 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin kanssa pyritään kehit-
tämään. Uusia tapahtumia 
ideoidaan aktiivisesti ja ny-
kyisiä tapahtumia markki-
noidaan tehokkaammin.

Kansainvälisillä mark-
kinoilla toimitaan yhteis-
työssä muiden alueiden ja 
yritysten kanssa sekä EU-
hankkeissa. Hankkeiden 
avulla keskitytään kan-
sainvälisen matkanjärjes-
täjäyhteistyöhön liittyviin 
toimenpiteisiin valituilla 
kohdemarkkinoilla.

Saavutettavuuteen tul-
laan myös kiinnittämään 

erityistä huomiota. Tuleval-
le talvikaudelle (joulu-huh-
tikuu) on saatu Syöte Ex-
press –bussi operoimaan 
Oulun lentoasemalta Syöt-
teelle kolme kertaa viikossa 
(to, pe, su). yhdessä ELY:n, 
Pudasjärven kaupungin ja 
alueen yrittäjien kanssa. 
Syötteen Aluebussin toi-
mintaa tuetaan ja näin mah-
dollistetaan matkailijoiden 
liikkuminen myös alueen 
sisällä ilman omaa autoa. 

Tapahtumatiimin toi-
mintaa jatketaan alueen toi-
mijoiden kesken. Nettitii-
min tehtävänä puolestaan 
on linjata sähköisen puolen 
tekemistä lähinnä syote.fi-
sivustoon liittyen. Alueel-
le haetaan jatkuvasti myös 
hankkeita, jotka tukevat 
alueen kehittymistä. 

Syötteen Matkailuyhdistys tekee aktiivista työtä Syötteen ja koko Pudasjärven alueen matkailun edistämiseksi. Syys-
kokouksessa olivat mukana Eturivi vasemmalta: Janne Soini Syötteen Matkailuyhdistys, Jussi Kiiskilä Hiihtokeskus 
Iso-Syöte. Keskirivi vasemmalta: Tomi Timonen Pudasjärven kaupunki, Eija Honkonen Tuba Iso-Syöte, Janne Määttä 
Syötteen Eräpalvelut, Veinalotta Vesterin Hiihtokeskus Iso-Syöte, Annu Tuohiluoto Syötteen Luontokeskus Takarivi va-
semmalta: Jarkko Koskenmäki KIDE Hotelli, Janne Autere Taigavire, Terhi Taikavaara Taigavire, Markku Puolakka Tunturi 
Pub ja Tunturi Market ja Tiina Saarela Syötteen Keskusvaraamo. 

Tuotteita rajoitetusti. Valikoima vaihtelee myymälöittäin.

KUUSAMO Huoparintie 1 POSIO Maaninkavaarantie 3 
pentik.com

Joulun halutuimmat paketit

36,6036,60

144,50

88,50 17,40

25,1013,50

Iloista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2020!

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppanei-
tamme vuodesta 2019 ja toivotamme

Arja Satu
Jonna

Taimi
Tarja

Karoliin
a

Nina

Kati
Sari

Liisa
Jorma 

Marika

Arja K.
Julia
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LÄHESTYVÄ TALVI SAA NÄRHEN KIIREISEKSI

Närheä kutsutaan myös ´´metsien timantiksi´´.

Närhi on monelle tuttu lintu ja harvinaisempi närhi onkin lähin-
nä vain Lapissa. Närheä on kutsuttu Etelä-Suomen kuukkeliksi 
ja näillä kahdella lajilla onkin paljon yhteisiä piirteitä, kuten tal-
vivarastojen kerääminen. Tosin myös erojakin löytyy. Kuukkeli 
kätkee ravintoa talveksi etupäässä puun rakosiin ja naavan jouk-
koon. Närhi sen sijaan kaivaa talvivarastonsa maahan. Juuri tal-
visen ravinnon saanti onkin ollut suurin este närhen yleistymi-
seen niin Pudasjärvellä kuin koko Pohjois-Suomessa. 

Moni lintuharrastaja muistanee vielä, kuinka harvalukuinen 
närhi oli 1970-luvulla monin paikoin linjan Oulu-Kajaani yläpuo-
lella. Närhellä ei ole kesäaikaan vaikeuksia löytää ravintoa ku-
ten lintujen munia ja hyönteisiä. Talvisin närhelle on suuri haaste 
kaivaa talvivarastojaan metrisen hangen alta, saati sitten muis-
taa minne siemenet ja muu ravinto on tarkalleen piilotettu. Pu-
dasjärvelläkin närhiä esiintyy runsaimmin asutuksen tuntumas-
sa. Mikäli ilmasto lämpenee myös tulevaisuudessa, tulee närhi 
runsastumaan edelleen Pohjois-Suomessa. 

Vaikka alun perin närhi onkin salomaiden synkkien kuusi-
koiden asukki, ei tämä kaunis lintu ole kovinkaan vaativainen 
pesäpaikan suhteen. Närhelle kelpaa niin sekametsä kuin jopa 
lehtimetsäkin. Eteläisen Suomen närhet ovat helpommassa ase-
massa kuin pohjoisen serkut. Etelärannikolla närhen suurta 
herkkua ovat tammenterhot ja närhi saattaa hotkaista usein ku-
puunsa useammankin terhon kerralla. Närhi kaivaa tammenter-
hot ja muutkin siemenet usein maan pintakerrokseen. Samoin 
menettelee muun muassa pähkinähakki. Talvikätköt ovat hel-
posti kaivettavissa vähäisen lumen alta. Viime vuosina on rau-
hoitettu monia luonnonvaraisia pähkinälehtoja ja moni närhi, 
pähkinänakkeli ja pähkinähakki selviää talven yli ainakin osit-
tain pähkinöiden ja myös tammenterhojen turvin. Närheltä jää 
aina löytymättä jokunen pähkinä tai tammenterho näistä unoh-
detuista siemenistä kasvaakin usein sitten komeita tammia tai 
pähkinäpensaita. Moni metsässä yksinäisenä seisova tammi on-
kin juuri närhen istuttama. 

Närhi on varsin kaikkiruokainen ravintonsa suhteen. Syksyi-
sin närhen näkee kaivelevan muun muassa perunapeltoja ja et-
sivän myös jäteviljaa pelloilta. Myös puutarhan marjat ja omenat 

kelpaavat mieluusti närhelle. 
Talvelta ylijäämääravintoa närhi saattaa käyttää poikasten 

ruokintaan, mikäli hyönteisiä ei ole vielä loppukeväästä tarpeek-
si. Närhi on suuresti hyötynyt talvilintujen ruokinnan yleistymi-
sestä ja paikoin närhien määrät ovatkin runsastuneet. Entistä 
useammin närhet myös jäävät pesimään asutusten tuntumaan. 
Monesti pesän voi löytää erilaisista rakennuksista, kuten liiteris-
tä, ladosta ja halkopinosta. 

Vaikka närhet syksyisin vaeltavat pienissä ryhmissä ete-
lämmäksi, näkee närhien harvoin suuntaavan merelle muiden 
muuttolintujen tavoin. Nykyisin pohjoiset närhet aloittavat mu-
ninnan entistä aikaisemmin, joten niiden on palattava hyvissä 
ajoin pesimäseuduilleen. Muninta voi alkaa jo huhtikuun puo-
livälissä. Onneksi närhen, tämän ´´metsien timantiksi´´ kutsu-
tun linnun vainoaminen on nykyisin vähäisempää kuin mennei-
nä vuosikymmeninä. Eikä närhellä ole ollut osuutta kuukkelin 
vähentymiseen suuressa määrin, vaikka onkin kuukkelin pesiä 
rosvonnut muiden lintulajien ohessa.

Jarmo Vacklin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi   • www.esasarkelaky.fi

• 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!

p. 0400 848 780
Käytössäsi myös nettiajanvaraus osoitteessa: 

www.hiusteekki.fi
Jänispalontie 2, Taivalkoski

Muista pukinkonttiin 
LAHJAKORTIT ja 

LAHJAPAKKAUKSET!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

AIKATAULU
Syöte - Oulu Lentoasema - Syöte

(28.11.2019-26.4.2020)

Vuoro pysähtyy vain aikatauluun merkityillä pysäkeillä. 
Lennon myöhästyessä vuoro odottaa lentoasemalla 
10 min. aikataulu ja lipputuotteet www.matkahuolto.fi

Honkasen Liikenne, p. 0400 212 297

 ToPS
Hotelli Pikku-Syöte 13.40
Iso-Syöte ala-asema 13.50
Hotelli Iso-Syöte 14.00
Rimmintie th 14.55
Oulu linja-autoasema 16.05
Lentoasema 16.25

Lentoasema 17.30
Oulun linja-autoasema 17.50
Rimmintie th 19.00
Hotelli Iso-Syöte 20.00
Iso-Syöte ala-asema 20.15
Hotelli Pikku-Syöte 20.25

Perhemarketissa edustuspäivä
Tiistaina 26.11. Perhemar-
ket tarjosi asiakkaille glö-
giä ja pipareita. Paikan pääl-
le oli kutsuttuina eri alojen 
edustajia. Oulun Arvokiin-
teistöjen Riikka Niemitalo 
kertoi työskentelevänsä vii-
koittain parin päivän ajan 
Pudasjärven toimipistees-
sä. Syyskuussa toimintansa 
aloittanut asuntokauppa on 
poikinut jo useita toimeksi-
antoja.

-Paikkakunnan monipuo-
lisuuden, luonnon ja isompi-
en kasvukeskusten läheisyy-
den sekä alhaisen hintatason 
ansiosta Pudasjärvi on kes-
keinen paikka asuntokaup-
pojen kannalta, tietää ker-
toa kiinteistövälittäjä Riikka 
Niemitalo.

Talven lämmityksiä aja-
tellen, oli paikalla sekä Nun-
naUunin Pohjois-Suomen 
aluepäällikkö Ami Kangas-
harju että Schiedelin valmis-
piippujen edustaja Esa Lap-
palainen.

-Monipuolisesta Schiede-
lin valmispiippuvalikoimas-
ta löytyy sopiva hormikoko 
kaikkiin tulisijoihin.

Piippujärjestelmään kuu-
luu myös tupla- ja triplahor-
mit, jotka toimivat pienissä 
tiloissa, koska samaan hor-
miin voi yhdistää monta tu-
lisijaa. Lisäksi asennamme 
vanhoihin piippuihin sisä-
kuoret, sikäli kuin tulisijan 
kapasiteetti mahdollistaa tä-
män hienoisen pienennyk-

Perhemarketin pihapiiriin on noussut uusi, näyttävä opas-
tepylväs.

Martti Leinonen ja edustaja Esa Lappalainen keskustelivat Schiedel valmispiipuista. 

sen. Vaihtoehtona vanho-
jen piippujen korjaukseen on 
slammaus, opasti Schiede-
lin valmispiippujen Pohjois-
Suomen myyntipäällikkö 
Esa Lappalainen.

Teboilin voiteluaine-
edustaja Hannu Kattilakoski 
oli myös paikalla ja hänellä 
oli tynnyritarjoukset voitelu-
aineista.

Kaamoksen pimeyteen 
ennen varsinaista jouluse-
sonkia, kauppiaan kannal-
ta tällaiset tempaukset ovat 
ihan tervetullutta piristys-
tä. TS
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ZORRON  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuIkaan

Onko teillä ollut hyvä syksy ja alkutalvi? Minulla oli, kun sain kul-
kea ja nuuskutella syysruskalehtien seassa. Huomasitteko, että oli 
tosi kaunista, kun luonto värjäytyi ruskan väreihin?

Kesän aikana minulla meni askel hitaammaksi ja kävimme vain 
pieniä kävelyitä. Joka päivä halusin lähteä katsomaan, että mitä ul-
kona näkyy. Jos vaikka tyttökavereitani näkyisi jossakin. Tietysti se-
kin on tuntunut aina hyvältä, kun tutut ihmiset ovat pysähtyneet 
silittelemään ja hellimään minua. Olen saanut kuulla tosi kaunii-
ta ja lämpimiä sanoja. Paljon on hyviä muistoja kesältä ja syksyl-
tä, olen nauttinut jokaisesta päivästä. Kyläilyjä ihmis- ja koiraystävi-
emme luona ja kaikkea ihanaa. Onko sinulla jäänyt hyviä muistoja 
sydämeen? 

Kotona minulle oli tärkein asia pitää emännästäni huolta. Hän 
ei saanut joutua minulta hukkaan sisällä tai ulkona. Halusin aina 
olla siellä missä emäntänikin on. Meillä on ollut hyvä olla yhdessä.

Syyskuussa kävin Oulussa Kamussa, ja Outi lääkäri sanoi, että 
sydämeni ei ole huonontunut ollenkaan. Sanoi, että voin ihan hyvin 
mennä vielä kotiin pappakoiran elämää elämään. 

Kävimme Sanna ystävämme kanssa syksyn makkararetkelläkin. 
Arvatkaapa oliko mukavaa? Touhusin tosi innoissani siellä. Ja pais-
tettu makkara oli tietysti niin hyvää, kuten aina. Muitakin mukavia 
luontoretkiä sain kokea emäntäni kanssa ja olin aina reippaana uk-
kelina kaikessa touhussa mukana. Muutama päivä viimeisten retki-
en jälkeen menimme Ritva ystävämme kanssa Kamuun. Siellä San-
na lääkäri hellin käsin tutki minua. Lahja sanoi, että hän on luvannut 
Zorrolle saman asian, minkä lupasi vuosi sitten Niehkallekin. Sen 
asian, että pitää päästä silloin lähtemään eläinten sateenkaarisillal-
le, kun elämä täällä on ollut vielä oikeaa koiranelämää. Ei niin, että 
viimeiset ajat täällä olisivat kipuja ja huonoa oloa tai että jalat eivät 
enää kanna. Nyt Zorro saa lähteä pappakoiran hyvästä elämästä 
sateenkaarisillalle, Niehkan luokse. Huomasin kyllä sen, että emän-
täni oli tosi surullinen ja että häntä itketti. Minua alkoi kovasti nu-
kuttaa, Lahja istui vieressäni lattialla, silitteli minua ja puheli minulle 
lämpimiä sanoja niin kauan, kunnes silmäni olivat sammuneet. Oli 
turvallista lähteä. Kirjoitteli viimeisen kerran, Zorro

Paljon toi Zorro iloa, valoa, lämpöä kotiin. Zorro opetti kai-
kille, että läheisistään täytyy aina pitää hyvää huolta. Ja myös sitä, 
että lämpö, rakkaus ja hyvät sanat ovat tärkeää, niin ihmisille kuin 
eläimille.

Zorrolle sopivat sanat Anna-Liisa Sunin Tassuterapeutti runoa 
lainaten: 

”..Joka ei katsonut ohitseni poissaolevana, 
omia asioitaan ajatellen,

vaan oli läsnä tässä hetkessä. Oli minua varten.
Joka ei vaihtanut minua kauniimpaan, henkevämpään.
Jota ei haitannut vähääkään, jos olin liian lihava, laiha, 
tai sairaudet jättäneet minuun lähtemättömät jälkensä.

- sinä olet sinä, sen palvovat silmät sanoivat.
Jolle olin aurinko, kuu ja tähdet.

Joka tuli lähelle, kun kärsin – sinä suret, minäkin suren
Jonka silmät nauroivat, kun nauran - sinä olet onnellinen, minäkin olen.

Joka rakasti tänään, eilen, aina uskollisesti,
 täydellisesti, ihanasti.

Kukapa tietää, jos tulisi vielä joku tassuterapeutti luokseni iloa tuo-
maan ja juttuja kirjoittamaan. Lapinkoira-aapisen runoa lainaten:

Millaista olisi elämä ilman koiraa?
Rauhallisempaa, hiljaisempaa, siistimpää, helpompaa
vaivattomampaa, vaarattomampaa, karvattomampaa,

vapaampaa, huolettomampaa.
Mutta paljon, paljon tyhjempää olisi elämä

ilman koiria, kuratassuja
huiskivia häntiä, nauravia nassuja.

Lahja Nurmela

Zorro -koiran ja sitä 
ennen Niehkan kuulumisia 
olemme saaneet 
lukea Pudasjärvi-lehdes-
tä, emäntä Lahja Nurmelan 
kertomana, monien 
vuosien ajan. 

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

Syöte Camping 
ympärivuotiseen käyttöön

Iso-Syötteen laskettelurin-
teitten juurella sijaitseva 
vaunualue sai tämän vuo-
den kesäkuussa uuden yrit-
täjän, kun Markku Rytin-
ki astui remmiin ja ryhtyi 
ehostamaan aluetta. Rytin-
gin johdolla huoltotilojen 
saunat on uusittu kokonaan 
ja pesutilat ovat täysin re-
montoitu.

Jos muissa lomakeskuk-
sissa vaunualuetoiminto-
ja supistetaan, niin Syötteen 
350-paikkaista matkailuvau-
nualuetta kehitetään entistä 
paremmin palvelevaksi.

-Huoltotilojen uudistus-
ten lisäksi lapsille ja nuoril-
le on tuotu lisää tekemistä. 
Isommille junnuille on han-

kittu PlayStation ja pienem-
mille lapsille löytyy uusia 
leluja sekä lautapelejä, ker-
toi Rytinki palveluntarjon-
nasta.

Syötteen vaunualue on 
talvikaudella yksi Suo-
men suurimmista ja suosi-
tuimmista vapaa-ajanviet-
topaikoista. Sijainti on mitä 
parhain rinteiden ja hissi-
en välittömässä läheisyy-
dessä. Laskettelun ja lau-
tailun lisäksi Syöte tarjoilee 
hyvin hoidetut reitit myös 
murtomaahiihtoon, maas-
topyöräilyyn, kelkkailuun 
ja vaikkapa koiravaljakoilla 
ajamiseen. 

Syötteen matkailualueen 
kehittämisen myötä myös 

Markku Rytinki on ollut ke-
säkuusta asti vetovastuus-
sa Syötte Camping-aluees-
ta. Kuva Erkki Riihiaho.

Syöte Camping alueelle mahtuu yhteensä 350 matkailuajoneuvoa tai -vaunua.

Syöte Camping tähtää ym-
pärivuotiseen toimintaan. 
Rytinki näkee erinomai-
set mahdollisuudet vaunu-
alueen profiilin nostami-
seen myös kesäkaudella. 
Kesällä alue tarjoaa lyhyt-
kävijöille viihtyisän ja luon-
tokeskeisen kohteen aivan 
kansallispuiston vierestä, 
pitempään viipyvät ehtivät 
harrastusten pariin. Kohde 
tarjoilee kesäisin vaunukan-
salle heti oven takaa avautu-
van luontoelämyksen.

-Kun palvelu ja puitteet 
ovat kunnossa, voimme ta-
voittaa uusia kävijävirto-
ja. Esimerkiksi pyöräilijöille 
avautuu reittejä vaunualu-
eelta. Syötteen luontokes-

kukseen, sekä sieltä lähtevil-
le vaellusreiteille on meiltä 
vain 400 metrin matka, sum-
maa Markku Rytinki. TS

MISSÄ 
KUNNOSSA 

ON 
TYÖTERVEYTESI?

ANNA ME PIDÄMME 
SIITÄ HUOLEN 

ALK. 59 €/VUOSI!

Lakisääteinen työterveys ja sairaanhoitopalvelut 
nyt meiltä Kauppatie 1 L 3, 93100 Pudasjärvi 

0449786084 tai info@medipudas.fi
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME: TO klo 9-19. PE 6.12. klo 11-18. LA 7.12. klo 9-18. SU 8.12. klo 11-18. MA-TO klo 9-19.

TERVETULOA!

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758
VuOkrAlle tArjOtAAn: Sarakylässä rivitalokaksio 2h + k + kh sekä 

rivitaloyksiö 1h + kk + kh. P. 040 731 2621.

lumentyöntyri
47 cm, puuvarrella

ahkio
musta, 112x67x20 cm

Siro
ilmankoStutin
2,8 litraa

Prego
talouSvaaka
digitaalinen, max. 40 kg

Prego
Pölynimuri

Prego
mikroaaltouuni
700 W, väri hopea

aikuisten
Potkukelkka
kolme eri väriä

luxor
tv 
39 tuumaa, leD

mönkijän
lumenPuSkulevy/aura
leveys 150 cm

kaaSujääkaaPPi
musta ja valkoinen

lumilinko
5,5 hp

Graniitti
takka

UUTUUS!
virago
takka

Betamet
kuomuPeräkärry
pituus 350, leveys 150

Duro
aGGreGaatti
3 kW

9,90

29,90

29,90

39,90

49,-

69,-

69,-

299,-

299,-

399,-

499,-

595,-

595,-

1990,-299,-
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Perjantaina 6.12.2019  
ItsenäIsyyspäIvän 
juhlajumalanpalvelus  
Taivalkosken kirkossa klo 10.
Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan seppele sankarihaudalla ja siir-
rytään seurakuntatalolle itsenäisyyspäivän juhlaan. Tervetuliaispuheen 
pitää Taivalkosken valtuuston puheenjohtaja Osmo Buller ja juhlapu-
heen Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju. Aini Väärä-
niemi lukee Kalle Päätalon tekstejä ja tyttökuoro esiintyy. Vapaa pääsy.

Kuusamon musiikkiopiston 
konserttI
keskiviikkona 11.12.2019 klo 18 Taivalkosken kirkossa.
Kuusamon musiikkiopiston Taivalkosken oppilaiden konsertti. Luvassa 
on klassista musiikkia. Vapaa pääsy.

Elias Niemelän 
urkukonserttI
Taivalkosken kirkossa torstaina 12.12.2019 klo 19.00.

Hyvää joulunaikaa toivottavat 
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja Taivalkosken seurakunta

taIvalkoskella
Joulun odotukseen

Joulurauhan 
julistus 

metsänväelle
perjantaina 
20.12.2019 
klo 14.00

kotiseutumuseolla
Tule kuuntelemaan 
joulurauhan julis-
tus metsänväelle, 

laulamaan joululau-
luja sekä juomaan 
lämmintä glögiä ja 

maistelemaan 
piparkakkuja. 
Vapaa pääsy.

Nojatuolimatkailua
kIrjastossa
torstaina 12.12.2019 klo 18.15 Päätalo-keskuksessa
Lähde nojatuolimatkalle Norjan rannikolle! Kirjaston nojatuolimatkat 
jatkuvat torstaina 12.12. klo 18.15, jolloin pääsemme Hurtigruten-ris-
teilylle Erkki Uddin kanssa! Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Talven riemua Taivalkoskella 
Taivalkoskella on mahdol-
lisuus nauttia luonnonrau-
hasta, ruuhkattomista las-
kettelurinteistä ja hyvin 
hoidetusta latuverkostosta. 
Talven aikana Taivalvaaral-
la järjestetään useampi kan-
sainvälinen talviurheiluta-
pahtuma. 

Murtomaahiihtoa ja 
laskettelua
Taivalvaaran talviurhei-
lukeskuksessa kohtaavat 
mäkimiehet, murtomaa-
hiihtäjät, laskettelijat ja lu-

milautailijat. Taivalvaaran 
alueelta lähtee 40 kilomet-
riä latuverkostoa, 6,5 km va-
laistu latu sekä profiililtaan 
helppo, 15 kilometriä pit-
kä Ampumaradan latu ja 25 
kilometrin pituinen, vaihte-
levassa maastossa kulkeva 
Pahkakurun latu. Ampuma-
radan ladun varrella on Pik-
ku-Tervalammen laavu ja 
Pahkakurun ladun varrella 
Pahkakurun laavu tulistelu- 
ja evästaukopaikaksi. 

Taivalvaaran urheilukes-
kuksessa on kuusi rinnettä, 
jotka vaihtelevat vaativuus-

tasoltaan sinisestä mustaan. 
Korkeuseroa on parhaim-
millaan 80 metriä ja pisin 
rinteistä on 750 metrin mit-
tainen. Taivalvaaralta löyty-
vät välinevuokraamo, hiih-
tokoulu ja rinnekahvio, jossa 
aktiivisen päivän lomassa 
voi nauttia kupin kuumaa 
tai pientä purtavaa. 

Hiihtotapahtumia 
Taivalvaaralla järjestetään 
talven aikana useita kan-
sainvälisiä hiihtotapahtu-
mia, joissa pääset aistimaan 
aitoa urheilutunnelmaa. 

Taivalvaaralla on monipuoliset mahdollisuudet hiihtämiseen. 

Maastohiihdon Hopeasom-
pa hiihdetään 13. - 15.3. ja 
mäkihypyn sekä yhdiste-
tyn Hopeasompa 21.-22.3. 
Huhtikuussa järjestetään 
FIS-hiihdot viikonloppuna 
10.-12.4. Sunnuntaina 12.4. 
hiihdetään Visma Ski Clas-
sics Challenger ensimmäis-
tä kertaa Taivalkoskella. Tai-
valkoski Pölkky-hiihdossa 
samana päivänä on sarjo-
ja ja matkoja kaiken ikäisille 
hiihtäjille. Kumparelaskun 
Eurooppa Cup 25.-26.2. ja 
Pohjoismaiden mestaruus-
kisat 25.-26.4. tuovat kum-
parelaskijoiden huippu-
ja Taivalvaaralle. Jokaisen 

murtomaahiihtäjän elämys-
listalle kuuluva Rajalta ra-
jalle –hiihto kulkee Taival-
kosken läpi. Rajalta rajalle 
hiihdetään 6.-8.3. ja mukaan 
pääsee hiihtämään lyhyem-
piäkin etappeja.  

Kulttuuria
Taivalkoski on tunnettu 
kulttuuripitäjä ja mm. Kal-
le Päätalon synnyinkunta. 
Päätalo-keskuksella pääsee 
kurkkaamaan Kalle Pääta-
lon näköishuoneeseen ja sekä 
vaihtuviin näyttelyihin.  Kal-
le Päätalon näköistyöhuo-
ne ja näyttely ovat auki ym-
päri vuoden. Taivalkoskella 

vierailuun kuuluu ehdotto-
masti myös käynti Jalavan 
kaupassa, joka on vuodesta 
1883 asti yhtäjaksoisesti toi-
minut Suomen vanhin kaup-
pa. Kauppaan astuessa tuntee 
palaavansa ajassa taaksepäin. 
Täältä löytyvät perinteiset ry-
tisauvat hiihtoon ja valikoima 
kestäviä ja laadukkaita tuot-
teita moderniinkin makuun. 
Kahvilan puolella voi mais-
tella Taivalkosken Panimon 
käsityöläisoluita tai juoda 
kahvit kaupan isännän kerto-
essa paikan historiasta. 

Anna Saarela 
matkailukoordinaattori 

Taivalkoskella on mahdollisuus nauttia luonnonrauhasta.

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

Palvelemme
Su-to 8.00-18.00
Pe-la 8.00-20.00

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Rekiajelua (säänvaraus).
Talutusratsastusta.

Myynnissä muurikkalättyjä & kahvia.
Mukavaa yhdessäoloa.

Kotisivut avautuu pian: syotteenhevospalvelut.fi

Lisätietoja Mirva Väärälä 045 129 7140 
info@syotteenhevospalvelut.fi tai 
Fb sivuilta Syötteen hevospalvelut

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan 
Syötteen Hevospalvelut Oy:n 

toimintaan ja 
hevosiimme.

AvAjAis-
tArjous 

-20% 
kaikista 

palveluista, 
voimassa 

31.12.2019 
saakka.

syötteen Hevospalvelut oy:n 
AvAjAiset!

Arvomme 

kaikkien 

asiakkaiden 

kesken 

ratsastus 

Lahjakortin.

Lauantaina 21.12. klo 12-15, Virventie 11, 93280 Syöte.

www.syote.fi

Seuraa Syötteen tapahtumia: www.syote.fi
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Kosmetologilta apua iho-ongelmiin talvellakin
Talvella iho kärsii kylmäs-
tä pakkasesta ja tuulesta. Li-
säksi lämpötilavaihtelu si-
sältä ulos mennessä ja myös 
toisinpäin ulkoa sisälle tul-
taessa aiheuttaa iholle mel-
koista rasitusta. Iho kuivuu, 
punoittaa ja ärsyyntyy her-
kästi, joten sen hoitoon kan-
nattaa kiinnittää huomiota. 
Kirvelevä iho on merkki ri-
koutuneesta ihon pintaker-
roksesta, jolloin se on altis 
myös muille vaurioille.

Yli 15-vuotta alalla toimi-
nut SKY-kosmetologi Senja 

Latvalalla on talvi-ihon hoi-
toon täsmällisiä konsteja. Te-
hokas keino ihon kosteutta-
miseen on rasvata iho heti 
suihkun jälkeen ennen kuin 
iho on täysin kuivunut. Näin 
saa sidottua mahdollisim-
man paljon kosteutta ihoon. 
Niin ihanaa kuin paukku-
pakkasilla olisikin ottaa tuli-
kuuma suihku, se ei kuiten-
kaan ole suositeltavaa, sillä 
iho pitää enemmän haaleas-
ta vedestä. Lisäksi ilman kyl-
metessä on hyvä muistaa le-
vittää kosteusvoiteet iholle 
hyvissä ajoin ennen pihalle 
menoa, etteivät voiteet jää-
dy iholla. 

Hoitolassa tähän vuoden-
aikaan sopivia hoitoja ovat 
kuorinta- ja kosteutushoi-
dot. Esimerkkinä Senja ker-
too timanttihionnan olevan 
todella tehokas kuorintahoi-
to ja ultraäänikasvohoidolla 
voidaan iho syväpuhdistaa 
ja imeyttää ravitsevia teho-
aineita syvälle ihoon. Ihon 
kuivuus ei katso ikää. Siihen 
ja muihin iho-ongelmiin, ku-
ten akneen tai ryppyihin, 
kannattaa hakea apua ajois-
sa. Ennaltaehkäisy on aina 
parempi ja vähintään kerran 
vuodessa olisi hyvä jokaisen 
käydä hoidattamassa ihonsa 
kosmetologilla, niin pysyy 
paremmin selvillä sen kun-
nosta. 

''Kruusoohuone'' 
avaa jälleen ovensa
Kosmetologi Senjan hoitola 
avaa ovensa uudelleen jou-
lukuun alussa. Pikkulapsiar-
kea pyörittävä Senja tuumaa 
talven aiheuttavan melkoi-
sia iho-ongelmia perhepii-
rissäkin ja näin ollen tuntee 
kuivan ihon hoidon sydä-
menasiakseen. Ravitsevia, 
kosteuttavia ja hemmot-
televia hoitoja kosmetolo-
gi Senjalta löytyy hoitovali-
koimasta useita. Esimerkiksi 
vartalolle löytyy ravitseval-
la öljyllä ja kuumilla kivil-
lä tehtävä hieronta, joka ren-
touttaa lihaksia, elvyttää 
verenkiertoa ja vilkastuttaa 
aineenvaihduntaa. 

- Kyseinen kuumakivi-
hieronta on todella suosittu 
hoito näin pakkaskaudella 
ja talvi on myös hyvää aikaa 
ottaa tehokkaasti kuorivia 
ja uudistavia hoitoja, kuten 
jo edellä mainittua timant-
tihiontaa, sarjahoitona, Sen-
ja muistuttaa. Kolmas talven 
tehohoito on mikroneulaus, 
jossa ihoa stimuloidaan uu-
distumaan ja korjaamaan it-
seään luonnollisesti ja tur-
vallisesti. Näin saavutetaan 
pehmeämpi, terveempi ja 
nuoremmalta näyttävä iho.

Erilaisten kasvohoitojen 
ja kuumakivihieronnan li-

säksi kosmetologi Senjan 
hoitovalikoimasta löytyvät 
mm. jalkahoidot ja intialai-
nen päänhieronta. Hän te-
kee myös geelikynsiä, kes-
tolakkauksia ja ripsien 
pidennyksiä. Häneltä on-
nistuvat useat eri tilaisuuk-
siin soveltuvat meikkaukset, 
maskeeraukset ja juhlakam-
paukset. Hoidoissa Senja 
käyttää luotettavia ammat-
tikosmetiikkasarjoja ja nii-
tä on hoitolasta ostettavissa 
myös kotiin. 

Vaikka oma aika lasten 
kanssa kotona touhuillessa 
onkin ollut ''kortilla'', Sen-
ja on silti seurannut maail-
man menoa kauneustrendi-
en suhteen. Kynsimuotoilun 
saralla on menneen vuoden 
aikana tullut vastaan monia 
uusia koristelutekniikoita, 
joista osaa jo suorastaan syy-
hyttää päästä toteuttamaan 
asiakkaille, Senja kertoo ja 
jatkaa seuranneensa ripsien 
pidennysten maailmaa ja tu-
tustuneensa erilaisiin tapoi-
hin tehdä niitä.

Kosmetologi Senjan kau-
neushoitola sijaitsee Pudas-
järven keskustassa osoittees-
sa Jukolantie 18. Hoitola on 
pieni ja rauhallinen huone 
hänen kotinsa yhteydessä 
ja on auki sopimuksen mu-
kaan maanantaista lauantai-
hin. Hoitolan kuulumisia voi 

seurata facebookissa ja insta-
grammissa. Aikoja hoitoihin 
voi varata soittamalla, teks-
tiviestillä, sähköpostilla tai 
facebookin kautta. Hoitojen 
aikana Senja ei vastaa puhe-
limeen, vaan soittaa takaisin 
heti kun ehtii. Toiselta äitiys-
lomaltaan töihin palannut 

Senja toivottaa tervetulleik-
si niin uudet kuin entisetkin 
asiakkaat. 

- On todella mukava 
päästä taas töihin hoitamaan 
ja hemmottelemaan asiak-
kaita, Senja iloitsee.

Pudasjärvi-lehti

Kynsien koristelussa vain 
mielikuvitus on rajana. Sen-
jan luovuus on kukkinut 
myös äitiyslomalla.

Kosmetologi on ihoasioiden asiantuntija ja osaa hoitami-
sen ja puhdistamisen lisäksi katsoa kullekkin ihotyypille 
sopivat hoitotuotteet.

JARI JUURIKKA P. 050 502 2019
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PALVELUHAKEMISTO
Alko
      • Pudasjärvi 020 711 2843
      •  Taivalkoski 020 711 2847

Ambulanssi Hätänumero 112

Apteekki
      •  Taivalkoski 040 480 8000
      •  Pudasjärvi 08 821 185
      •  Pudasjärven apteekin
          palvelupiste, Syötekylän Kauppa
          0440 322 652

Avainpalvelupisteet
      •  Syötteen keskusvaraamo  
  040 777 1800 
      •  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
      •  Autohuolto J. Kivelä
         040 172 7900
      •  Autotarvike K&J Oy 
          08 842 510 040 731 6352
      • Iso-Syöte Auto ja Rengas Oy
          0400 418 655

Autopesupalvelut
      •  Pudas-Kone Oy 
          08 822 415

Caravan alue
 • Syöte Experience Oy
         Iso-Syöte 050 476 3606
 • Pikku-Syöte Caravan
          08 815 4000

Hammashoitola
      •  Pudasjärvi 08 5875 6656
      •   Taivalkoski 040 860 9006

Hinauspalvelut
      •  Ietin rattaat 
          0400 389 015
      •   Syötteen Maansiirto
          0400 374 259
      •   Esa Särkelä Ky
          040 581 0386

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
      •  Rinnekahvila Pikku-Syöte
         050 303 9042
      •  Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
      •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
      •  Kelosyötteen Kotakahvio
          040 765 4202
      •   Syötekylän Kauppa
          0440 322 652
      •  Syötteen luontokeskus,  
  Kahvila Korppi
          0206 39 6550
          Kahvila Korppi
          040 553 5469
 • Tuba Food & Lounge
  0400 818 994

      •  Tunturi Market Iso-Syöte
           044 083 8668
      •  Pärjä Ski Bistro&Suites
          0400 803 462
      •  Rinneravintola Romekievari  
  0400 202 3595  
  (laskettelukaudella)
      •  Pytky Cafe
   040 529 2317
 
Kalastusluvat
      • Kelosyötteen Kotakahvio
          040 765 4202
      •   Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
 • Taigavire
  040 553 5469

Kansallispuisto
      •  Syötteen kansallispuisto
          040 583 1608

Karttapalvelut
 • Taigavire
  040 553 5469

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

Kiinteistövälitys
 • Tunturi LKV 040 670 9766

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Kivikoruja
      • Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
      • Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441

Kokouspalvelut
     •  Pärjä Ski Bistro&Suites
          0400 803 462
     • Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
 • Kelosyöte Paulin Mökit Oy
  08 838 105
 • Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
 •  Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
 •    Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
 • Taigavire
  040 553 5469

Kota-/eräruokailut
     •   Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400 
 • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
 •    Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
 • Taigavire
  040 553 5469

Kuntosali
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte
           044 786 1610, 08 815 4000

Liikunta- ja Hyvinvointipalveluja
    •  Arctic Spa Wellness, Kalevalainen  
  jäsenkorjaus, Yksilö- ja pienryhmä- 
  valmennus, Ryhmäliikunnan  
  ohjaus
          Leena Särkelä
          040 535 4535

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

Matkahuoltoasiamies
 •  Syötekylän Kauppa
          0440 322 652

Matkamuistot
 •    Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •    Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
 •   Kotakahvio Kivikoruja
          040 765 4202
 •    Syötteen luontokeskus
           0206 39 6550
 • Taigavire
  040 553 5469
 •  Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
 •    Pytky Cafe
          040 529 2317
     •    Vaaran Paja Juha Ronkainen  
  0400 160 615

Majoitusvälitys
 • Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400

Matkailuyhdistys
  •   Syötteen Matkailuyhdistys
         040 146 3566

Moottorikelkka/-välinevuokraus
 •   Rent Vuokraamo
         Rautio Safaritalo
         045 200 0212

Observatorio
    •    Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Ohjelmapalvelut
   •    Hotelli&Safari Iso-Syöte
          0201 476 400
     •    Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     •  Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
     •    Syötteen Luontokeskus
           0206 39 6550
     •    Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
 • Taigavire
  040 553 5469

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

Posti
 •   S-market Pudasjärvi
         044 788 5640
     •   S-market Jokijussi
         Taivalkoski 010 763 3263

Pudasjärven Kaupunki
    •   040 826 6417

Rakennus- ja huoltopalvelut
   •   Syötteen Rakennuspalvelu Oy
          040 175 4008
    •    Kota&Miehet Oy
          045 326 2441

Ravintolat
    •   Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     •   Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
    •    Kelosyötteen kotakahvila
       040 765 4202 
 •    Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
 

 • Pytky Cafe
  040 529 2317
  •    Pärjä Ski Bistro&Suites
           0400 803 462
 •  Tuba Food & Lounge
  0400 818 994
  •  Tunturi Pub Iso-Syöte
          044 083 8668
     •  Rinneravintola Romekievari
          044 202 3595

Ratsastuspalvelut ja rekiajelut
 • Syötteen Hevospalvelut Oy 
  045 129 7140

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, 050 303 9042
   •    Välinevuokraus
         050 303 9042
   •    Hiihtokoulu
          050 303 9042
     •    Hissiliput
         050 303 9042

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

Saunat
  •    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
         08 838 105
     •   Savusauna Hakamajat
          040 505 7096
     •  Syötteen Eräpalvelut
          iso savusauna 
          050 528 6441

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

Taksit
    •  Syötteen Taksit
          0200 964 46
      •   Iso-Syötteen taksimatkat
            0400 158 258
      •   Syötteen taksipalvelut
           0400 600 976

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

Tilausliikenne
     •  Nevakivi Oy 08 822 052
     •   STP Liikenne 0400 165 866
 • Honkasen Liikenne 0400 517 611 

Tonttimyynti
     •    Metsähallitus/Laatumaan tontit
           0400 386 476, 0400 322 060
     •     Pudasjärven kaupunki,
            040 826 6417
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201916 JOULUINEN SYÖTE

Syötteen
talvikauden

avajaiset 6.–8.12.

Tervetuloa nauttimaan talvikauden avajaisten 
tunnelmasta. Nappaa tapahtumatarjonnasta 

omasi ja nauti.

Tapahtumat ja uutiset löydät myös: facebook.com/syoteofficial

Kaikki kauden tapahtumat ja tarjoukset: syote.fi

PERJANTAI 6.12.

Syötteen luontokeskus
Vaarametsien joulu
klo 10:00-16:00

Pikku-Syöte
Kivi Jaakon mysteeri (Pakopeli)
klo 10.00-11.00

Pikku-Syöte
Seinäkiipeilyseikkailu
klo 12.00-13.30

Iso-Syöte eturinne
Iso-Syötteellä itsenäisyyspäivän 
soihtulasku klo 17.00

Ravintola Tuba
Itsenäisyyspäivän buet
klo 18.00-20.00

Tunturi Pub Iso-Syöte
Tunturi Pubissa Koillinen!
klo 19.00-21.00

LumiAreena
Samae Koskinen LumiAreenalla 
klo 21.00-00.00

LAUANTAI 7.12.

Ravintola Tuba
Lauantaibrunssi 7.12.
klo 9.00-12.00

Pikku-Syöte
Joulujamit huipulla
klo 10.00-24.00

Syötteen luontokeskus
Vaarametsien joulu
klo 10:00-16:00

Pärjä Ski Bistro & Suites
Pärjä Ski Bistro & Suites -avaiset!
klo 11.00

Pikku-Syöte
Seinäkiipeilyseikkailu
klo 12.00-13.30

Iso-Syöte, Iso-Syöte SnowPark
SnowPark Reilisessarit
klo 13:00-14:30

Ravintola Tuba
Soppa & Sauna 20€ - Lauantaisin
klo 14.00-16.00

Iso-Syöte, Iso-Syöte Lumimaa
Mustin & Lystin pujottelukisa
klo 15:00

Syötteen luontokeskus
Kauneimmat joululaulut
klo 15:00-16:30

Syötteen Eräpalvelut
Huskytarhavierailu!
klo 18.00-19.00

Romekievari
Romekievarin karaoke
klo 21.00-02.00

SUNNUNTAI 8.12.

Syötteen luontokeskus
Vaarametsien joulu
klo 10:00-16:00

Iso-Syöte, Iso-Syöte eturinne
Elan ja Bolle testipäivä
klo 11.00-15.00
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Kirkkomusiikkiviikko 
kirkkovuoden viimeisen viikonlopun ympärillä

Pudasjärven seurakunnan 
järjestämää Kirkkomusiik-
kiviikkoa vietettiin marras-
kuun lopussa seitsemättä-
toista kertaa. Viikon kestoa 
oli jo täksi vuodeksi lyhen-
netty ja tapahtumat sijoittui-
vat kirkkovuoden viimeisen 
viikonlopun ympärille.

Viikon konserteista kah-
dessa solistit tulivat Pudas-
järven ulkopuolelta. Piano-
taiteilija Janne Oksanen esitti 
perjantain konsertissa Toi-
vo Kuulan pianomusiikkia. 
Hän julkaisi aiemmin syk-
syllä Kuulan pianoteosten 
kokonaislevytyksen. Pudas-
järven konsertti oli osa kier-
tuetta, jossa taiteilija esiintyy 
33 paikkakunnalla Suomes-
sa. Hänen Helsingin konser-
tin taltioi YleRadio 1.

Sunnuntain konsertissa 
urkutaiteilija Ismo Hintsala 
esiintyi Pudasjärven kirkos-
sa. Hintsalan urkukonsert-
ti juhlisti osaltaan urkujen 
kymmenvuotista käyttöä. 

Hintsala kertoi konsertin al-
kujuonnossa, että hyvin ra-
kennetut soittimet kestävät 
yleensä viidestäkymmenestä 
sataan vuoteen, ovatpa van-
himmat käytössä olevat urut 
soineet jo yli viidensadan 
vuoden ajan. Konsertin oh-
jelmistossa oli kirkkovuoden 
ajankohtaan hyvin sopivia 
säveltäjämestari J.S Bachin 
urkuteoksia, virolaisen sä-
veltäjän Anders Uibon Apo-
kalyptisen Sinfonian osia ja 
ranskalaisten säveltäjien ur-
kumusiikkia.

Pudasjärveläisen musii-
kin harrastajat esiintyivät 
kahdessa konsertissa. Viikon 
avauskonsertissa Sarakylän 
kappelissa esiintyivät Sara-
kylän kappelikuoro, Anna-
Kaisa Yasin, viulu, Anne-
Mari Kummala, alttoviulu 
ja Johanna Kummala, piano. 
Kuoronjohdosta ja säestyk-
sistä vastasi Keijo Piirainen. 

Viikko päättyi 25.11. kan-
salaisopiston oppilaskon-

serttiin. Kymmenet eri ikäi-
set ja eri opintasoilla olevat 
musiikin taiturit, opiskeli-
jat ja harrastajat saivat tilai-
suuden tuoda taitojaan ylei-
sön kuultavaksi. Urkujen, 

pianon, viulun, alttoviulun 
ja lauluesitysten sävelin ja 
sanoin kuulijat johdateltiin 
monenlaisiin elämän kirjon 
maisemiin ja tunnelmiin. Lä-
hes kymmenessä esityksessä 
saatiin sukeltaa joulunajan 
odotukseen hartaiden ja vei-
keiden soinnuttelujen siivin.

Kuulijan antaman palaut-
teen mukaan mahtavaa oli 
seurata esiintyjien, eteen-
kin nuorempien, kihelmöi-
vää jännitystä ennen omaa 
suoritusvuoroa. Jännittäjiä 
eivät ole ainoastaan esiin-
tyjät. Vanhemmat, muut lä-
heiset, opettajat ja varmas-
ti säestäjätkin jännittävät 
oman soitto-/tai lauluniek-
kansa puolesta ja kanssa. 
Tämänkaltaiset tilaisuudet 
ovat merkityksellisiä yhteis-
hengen, yhteisöllisyyden ja 
hyvinvoinnin lisääjiä. Puhu-
mattakaan esiintyjille kerty-
västä esiintymiskokemuksen 
ja itseluottamuksen lisäänty-
misestä sekä tilaisuudesta 
näyttää muillekin kovan har-
joittelutyön tulokset.

Kirkkomusiikkiviikko 
oli tässä muodossa viimeis-

tä kertaa. Jatkossakin seu-
rakunta järjestää konsertte-
ja, mutta ajatuksena on jakaa 
niitä tasaisemmin ympäri 

vuoden. 

Seurakunta tiedotus

Urkutaiteilija Ismo Hintsalan konsertti kirkossa juhlisti 
osaltaan urkujen kymmenvuotista käyttöä. Kuva Heimo Tu-
runen

Kansalaisopiston oppilaiden konsertti täytti seurakuntasalin. Kuva Sointu Veivo

Pianotaiteilija Janne Oksanen esitti perjantain konsertissa 
Toivo Kuulan pianomusiikkia. Kuva Jukka Jaakkola.

Viulisti Essi Törmänen ja säestäjä Jukka Jaakkola musisoi-
vat yhdessä. Kuva Sointu Veivo.

Hyvinvointivaliokunta piti 
kokouksen tiistaina 19.11.
Koulunuorisotyönteki-
jä Miika Raiskio on aloitta-
nut tehtävässään 11.2.2019 
opetushallitukselta saa-
dun hankerahoituksen tur-
vin. Toimintakauden alus-
sa keskeisenä tavoitteena 
on ollut hahmotella kou-
lunuorisotyön mallia sekä 
jalkauttaa sitä osaksi kou-
lujen toimintaa. Valiokun-
ta on nähnyt tarpeellisek-
si saada koulunuorisotyön 
osaksi koulujen normaa-
lia toimintaa myös jatkos-
sa. Raiskio kertoi, että täl-
lä hetkellä yläkoululaisten 
kanssa käydyissä keskus-
teluissa tärkeinpänä esille 
nousevana asiana on jatko-

opintomahdollisuudet niin 
Pudasjärvellä kuin muilla 
paikkakunnilla. Alakoulu-
aisten kanssa keskustellaan 
jonkin verran kiusaamises-
ta yleensä, some-kiusaami-
sesta sekä luokan asioista 
yleisesti. Päätettiin ohjeis-
taa kouluja sisällyttämään 
koulunuorisotyön toimin-
tamalliin vanhempien, 
oppilaiden,opettajien sekä 
koulunuorisotyöntekijän 
yhteiset ryhmäytymiskes-
kustelut.

Vs. liikuntapalvelui-
den koordinaattori Elina 
Wachira kertoi terveyden 
edistämisen ja liikuntapal-
veluiden ajankohtaisista 
asioista. Uimahallin allas-
osaston avautuminen käyt-

töön ajoittuu helmikuun 
2020 alkuun. Puikkarin 
asiakaspalvelupiste ja kun-
tosali on toiminnassa re-
montin ajan. 

Likiliikunta- hanke päät-
tyy 31.12.2019. Hankkeen 
avulla on perustettu ohjat-
tuja liikuntaryhmiä, Kure-
nalle, Livolle, Sarakylään 
ja Paukkerinharjuun. Uusi 
ryhmä aloittaa Kipinässä. 
Hankkeen avulla voidaan 
tarjota ryhmäliikuntatun-
teja tasa- arvoisesti kaksi-
suuntaisen videoyhteyden 
avulla.Liikuntareittien osal-
ta on menossa Jyrkkäkos-
ken alueen kehittämisen 
suunnittelu sekä UKK- rei-
tin kunnostus.

Kalakaverit- hankkeen 

osalta on tehty suunnitel-
mia ja mahdollistettu lähi-
kalastuspaikkojen rakenta-
minen. Rajamaan rantaan 
on syyskuun lopussa ra-
kennettu lähikalastuspaik-
ka joen törmälle. Kalastus-
paikan rakentamisessa on 
erityisesti huomioitu seni-
oriväestö. Suunnitelmissa 
on rahoituksen hankkimi-
nen, jolla mahdollistetaan 
kalastuslaitureiden raken-
taminen liikuntarajoitteisil-
le Rajamaan rantaan sekä 
Pietarilan lähiliikuntapuis-
toon.

Liikuntatoimi on haas-
tatellut nuoria, jotka toivo-
ta uutta skeittiparkkia van-
han tilalle. Nuoret esittävät 
skeittiparkin sijoituspai-

kaksi Rajamaan rantaa tai 
liikennepuiston läheisyyttä. 

Liikunta- ja terveysneu-
vontaa on järjestetty lähes 
neljä vuotta. Asiakakkaal-
la on mahdollisuus päästä 
lääkärin antamalla liikun-
tatareseptillä henkilökoh-
tiaseen ohjaukseen. Palve-
lussa asetetaan tavoite, jota 
seurataan ja, jonka toteutta-
miseen saa käytännön ohja-
usta. Ohjaus on asiakkaalle 
maksutonta.

Keskusteltiin paikka-
kunnan vanhuspalvelu-
jen tarjonnasta. Päätettiin 
suunnitella tilaisuutta, jo-
hon kutsutaan vanhusten 
kanssa työskenteleviä pal-
veluntuottajia (mm. koti-
palvelu, ensihoito, yksi-

tyiset palveluntuottajat, 
kotisairaanhoito, omaishoi-
tajayhdistys, seurakunnan 
edustaja). Tilaisuuden tar-
koituksena on kuulla van-
huspalveluiden käytännön 
työstä. Myös yksinäisten 
vanhusten tilanne huoles-
tutti valiokunnan jäseniä. 
Jatketaan suunnittelua tu-
levissa kokouksissa ja tilai-
suus tullaan järjestämään 
vuoden 2020 aikana.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Hyvinvointivaliokunnassa koulunuorisotyötä, liikuntapalvelu- ja vanhustyöasiaa
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Pudasjärven Metsästysseu-
ra vietti lauantaina 16.11. 
juhlapeijaisia seurakunta-
keskuksessa 60-vuotisen 
toiminnan merkeissä. Pu-
dasjärven vanhimman met-
sästysseuran historiikissa 
Hannu Nissi totesi hirven 
metsästyksen olevan vain 
tämän sukupolven asia. 
1800 luvulla saattoi hirviä 
olla paikkakunnalla muuta-
mia kymmeniä. Ison vihan 
jälkeen Suomi liittyi Ve-
näjään, jolloin hirvi oli va-
paata riistaa. Onneksi hir-
vi rahoitettiin 1800 luvun 
lopulla, 1930 luvulla ja vii-
meksi 1969-71, jonka seu-
rauksena hirvikanta elpyi. 
Vuonna 1959 perustettu Pu-
dasjärven Metsäjätkin sai-
vat ensimmäisen hirviluvan 
vasta 1976. 

1980-luvun puolivälis-
sä hirvilupamäärät alkoivat 
nopeasti kasvaa. Samalla 
kasvoivat hirvivahinkojen 
määrät niin maanteillä kuin 
metsissäkin. Kun metsäs-
tystä aikaistettiin syyskuun 
puoliväliin, hirvet olivat 
vielä vesistöjen ympärillä 
kesälaitumilla. Niinpä par-
haimmillaan yhdestä ajosta 
saatiin kaadetuksi kuusikin 
hirveä. Siinä Selpakan pieni 
hirsinen vaja kävi pieneksi. 

1980-luvulla alkoivat en-
simmäiset koirat tulla mu-

kaan hirvimetsälle. Hir-
vimiesten ukkoutuessa 
koirametsästys on vallan-
nut alan eikä enää ole ihan 
sattuman kauppaakaan, 
sillä hirvimiehillä on kän-
nykässä gps ja koiratutka. 
Uusia koiria on tulossa puo-
lisenkymmentä, joten hom-
ma hoitunee jatkossakin.

Lahtivaja Riistariihi Kon-
gasojan varteen valmistui 
reilut 10 vuotta sitten lea-
der rahoituksen avustuk-
sella ja mittavalla talkoo-
työllä. Lahtivaja on tehty 
siten, että se täyttää kaik-
ki lihahygeniä lait. Se onkin 
välttämätöntä, kun muun 
muassa peijaat pidetään jul-
kisissa tiloissa. Kaikki lihan 
käsittelytilat ovat pilaantu-
matonta pintaa lasia, me-
tallia ja betonia. Nylkytor-
nissa saadaan nahkat pois 
konetyönä, riiputuskylmi-
össä on tilat yli 10 hirvelle 
ja leikkaamotilakin on ko-
neellistettu. Ruhot pysty-
tään jäähdyttämään nope-
asti ja valmiille lihoille on 
oma kylmiö sekä lihojen 
pakkaamiseen vaguumilait-
teet. Taukotilana toimii eril-
linen kota, jossa pystytään 

keittelemään kahvia ja ruo-
kailemaan. 

Vajaa vuokrataan 
myös muille seuroille
Omia hirviä teurastettiin 
enimmillään 30 päätä. Kun 
lupamäärät ovat tippuneet 
lahtivajaa ovat alkaneet 
käyttää myös muut seurat 
aina naapurikuntia myöten. 
Niinpä nykyisin lahtivajas-
sa teurastetaan vuosittain 
40-50 hirveä. 

Seuran puheenjohtajana 
ja hirviporukan vetäjänäkin 
on toiminut 18 vuotta Pentti 
Timonen. Hän luopui pes-
tistä ja tämän vuoden alusta 
puheenjohtajana on toimi-
nut Timo Närhi. Sihteerinä 
on toiminut vuodesta 2012 
lähtien Hannu Nissi ja hir-
viporukan vetäjänä on nyt 
Paavo Pihlaja. 

Hirviporukassa on ny-
kyisin 17 miestä ikäraken-
teeltaan valtaosa yli 60 vuo-
tiaita. Kaikkiaan seurassa 
on noin 170 jäsentä ja hei-
dän joukossaan on myös 
nuoria, joiden toivotaan 
liittyvän myös hirviporuk-
kaan. Maanomistajajäseniä 

75 eli seuraan on päässyt jä-
seneksi perinteisesti myös 
ilman maanomistusta. 

-Hoituneeko hirvikan-
nan säätely hirvimiehiltä 
vai ovatko suurpedot suu-
rimpina kannan säätelijöi-
nä? Poronhoitoalue on jon-
kin verran suojaamassa 
hallitsematonta petokan-
nan kasvua, mutta karhu-
kannat ovat kasvaneet voi-
makkaasti ensin itäisellä ja 
nyt läntiselläkin poronhoi-
toalueella. Onpa lähimai-
semissa nähty kolmenkin 
pennun karhupentue. Su-
sikanta on Oulujoen etelä-
puolella voimakas, mikä 
on uhka koirametsästyksel-
le. Kun metsästäjien ikära-
kenne heikkenee koko ajan, 
kuka pitää hirvikannat ku-
rissa? Lisääntyvätkö liiken-
ne- ja metsävahingot? Sii-
näpä pohdittavaa tuleville 
päättäjille ja metsästäjille, 
totesi Nissi historiikkinsa 
lopuksi. 

Metsästys  
luonnonsuojelua
Juhlapeijaiset juonsi ja liki 
100 hengen peijaisväen toi-

Pudasjärven Metsästäjät 60v 

Metsästäjät pitävät hirvikannat kurissa

Pastori Rolf Heikkinen sanoi metsästyksessä toteutuvan verratonta liikkumista sekä sosiaalista toimintaa. Seuroissa tehdään myös valtavan paljon va-
paaehtoista työtä. 

Hannu Nissi toivoi historiik-
kiesityksessään nuoria seu-
ran toimintaan mukaan. 

Lahtivaja Riistariihi Kongasojan varteen valmistui reilut 10 
vuotta sitten leader rahoituksen avustuksella. Rakentami-
seen tarvittiin yli 4000 talkootyötunteja.

votti tervetulleeksi seuran 
puheenjohtaja Timo Närhi. 
Seurakunnan puheenvuo-
ron käyttänyt seurakunta-
pastori Rolf Heikkinen luon-
nehti metsästystä hyväksi 
luonnonsuojeluksi ja kertoi 
arvostavansa metsästysseu-
roissa tehtävää valtavaa va-
paaehtoistyötä mm. pienpe-
tokannan vähentämisessä. 
Metsästys on myös hyvää 
liikuntaa ja mitä parhainta 
sosiaalista toimintaa, totesi 
Heikkinen.

Pudasjärven Riistanhoi-
toyhdistyksen onnittelut toi-
vat puheenjohtaja Mika Ti-
monen ja toiminnanjohtaja 

Pronssisella ansiomerkeillä palkituista olivat paikalla Timo Märsy, Paavo Pihlaja ja Teuvo 
Haanela. Pentti Timonen oikealla, jolle luovutettiin alueellisen riistaneuvoston myöntämä 
hopeinen ansiomerkki.

Juhlavieraina Vesa Teivaanmäki ja Mika Timonen. Kolmas oikealta seuran ensimmäinen 
naisjäsen Sirkka Tenhonen ja hänen vieressään edelleen metsästystä 96-vuotiaana har-
rastava Ano Tenhonen.

Vesa Teivaanmäki. He jakoi-
vat Pentti Timoselle alueelli-
sen riistaneuvoston myöntä-
män hopeisen ansiomerkin 
sekä pronssiset ansiomer-
kit seuran pitkäaikaisille jä-
senille Timo Märsy, Paa-
vo Pihlaja, Teuvo Haanela, 
Pasi Vähäkuopus, Kalevi Ti-
monen, Esko Kreko ja Pent-
ti Viio.

Peijaiset järjestettiin nyt 
toista kertaa nyt seurakunta-
talolla Raija Suorsan toimi-
essa pitkäaikaisena emäntä-
nä. Lopuksi oli hirvenlihojen 
huutokauppa ja arpajaiset. 

Heimo Turunen
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Marraskuun kesselikirje
Näin marraskuussa on hyvä muistella menneen kesän hetkiä. 
Lapset Karjalassa odottivat innolla kesän ”leiripäiviä”. Niitä 
oli mahdollisuus järjestää jo keväänkin aikana niin kuin taisin 
edellisessä kirjeessä kertoa. Leirejä järjestettiin 17 eri paik-
kakunnalla yhteensä 18 kertaa. Lisäksi olin apuna Inkerin kir-
kon lastenleirillä Kalevalassa, joka kesti kolme päivää. Lasten 
ääntä ja tohinaa riitti siis ihan riittämiin. Leiripäivissä ei ol-
lut mitään ongelmia käyttäytymisen suhteen. Lapset kasva-
tetaan mielestäni hyvin ja he tietävät itse, miten olla tois-
ten kanssa. Kännykkään tuijottamista en havainnut. Siltä osin 
lapset ovat vielä terveitä ja vapaita. Apuna leireillä oli tietysti 
Kesselin omia vetäjiä tulkkeina. Uudessa Jyskyjärvessä Kes-
selinaiset hoitivat leirin ruokahuollon. Joissakin kylissä leiri 
taisi olla ainut ilonaihe lapsille. 

Viime vuonna Kesseli avusti Pyhän Maan Kristittyjen jär-
jestämää lastenleiriä Posiolla ennen ensimmäistä adventtia. 
Tuimme taloudellisesti ja puheenjohtaja oli koko viikon lei-
rillä apuna mm. järjestämässä kilpailuja. Lapset leirille tuli-
vat Itä-Ukrainasta, entiseltä sotatoimialueelta. Lapset olivat 
kokeneet, mitä sodan raakuus saa aikaan. Eräskin poika, 12v 
odotti jo neljättä vuotta isää kotiin. Isä oli ammatiltaan polii-
si, mutta hänet todennäköisesti oli tapettu. Poika iloitsi pää-
systään leirille. Koko leiri oli näille lapsille terapeuttista ja ra-
kentavaa. He saivat kuulla rakastavasta Taivaan Isästä. Oli ilo 
kuunnella heidän kirkasta ja antaumuksellista lauluaan vetä-
jien johdolla. Leirillä syntyi kolme laulua. Yksi laulu tämän ko. 
pojan äidille Itä-Ukrainaan. 

– Saatoin sinut matkaan, luotin kaikkeen hyvään, annoin 
suuren halauksen. Kuljin kotiin tyhjään, murhe sydämessä, 

kuinka sinä pärjäätkään. Olet kyllin iso, kasvat aikuiseksi, luo-
ta minun rakkauteen. Päivä kulkee hiljaa, kiirettä ei pidä, istun, 
nousen sittenkin. Vaikka päivä pilvinen voi olla, pelottaa ja vä-
liin itkettää. Kannan sinut eteen Herran Kaikkivaltiaan ja Isän 
Jumalan. 

Laulu jatkuu vielä parin säkeistön verran. Tässä kuussa tämä 
äiti sai laulunsanat ukrainan kielellä. Laulu oli koskettanut hän-
tä syvästi. Kiitos käännöksestä Karoliinalle ja Olegille Kuopi-
oon!

Ensimmäinen laulu syntyi heti ensimmäisenä päivänä. 
1) Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et, niin anna silloin kat-
se, jota kaipais hän, kun tietää et voi mitään hänen haavoistaan, 
anna silloin katse, joka häntä rakastaa. 
2) Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et, niin anna silloin 
hymy, jonka huomais hän, kun tietää et voi mitään hänen tus-
kastaan, anna silloin hymy, joka häntä rohkaisee. 
3) Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et, niin anna silloin kä-
tesi, johon tarttuis hän, kun tietää et voi mitään, hänen taiste-
lustaan, anna silloin käsi, joka häntä lohduttaa. 
4) Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et, niin annan silloin 
sylisi, johon istuis hän, kun tietää et voi mitään, hänen ikäväs-
tään, anna silloin syli, joka häntä lämmittää. 
5) Jos pienen lapsen kohtaat, jota tunne et, niin pyydä silloin 
siunaus, jonka kuulis hän, kun tietää et voi mitään, hänen tar-
peistaan, anna silloin siunaus, joka kantaa elämään. 

Tähän lauluun tuli sanat venäjäksi. Viime joulun aikaan tä-

män laulun kuuli Karjalas-
sa noin 570 lasta. Sitä on vai-
kea ulkomaalaisen tietää, mitä 
lapsen sisimmässä liikkuu. 
Millaisesta kodista hän tu-
lee? Onko isää, äitiä? Asuu-
ko mummon luona? Vai mitä? 
Tuolla sota-orpojen leirillä 
me suomalaiset osasimme ai-
nakin: antaa katseen, hymyn, 
käden, sylin ja siunauksen. 
Mitä lapsi vielä muuta kaipai-
sikaan? Samalla tavalla autam-
me lapsia Karjalassa. Ja lapset 
kiittävät huomiosta vastaa-
vasti hymyllä, halauksella, tu-

Kesselin leiripäivissä jokainen lapsi askarteli itselleen tai 
lahjaksi kauluriipusristin.

Ukrainan lapset toivoivat 
rauhallista joulua. Ilman 
pommituksia ja pamah-
duksia. Rauha maanpääl-
lä, eikö sitä voisi toivoa?

Kesän Kesselileirillä oli mukava tehtävä rakentaa sana 
aakkosista. Kuka pisimmän sanan sai, sitä enemmän 
ryhmä sai pisteitä.

Ukrainalaiset sotaorpolapset vierailivat Posion koululla ja 
kertoivat henkilökohtaisilla terveisillä elämästään. Musiikil-
la oli hyvin tervehdyttävä vaikutus. Eräs tyttö sanoi, että 
hengellinen musiikki paransi hänen sisäisi haavojaan.

Hankasarven metsästysmaja täyttyi peijaisvieraista

Pudasjärven toiseksi vanhim-
man, 55 vuoden ikään ehti-
neen, Ervastin seudun met-
sästäjien hirvipeijaat pidettiin 
lauantaina 16.11. Hankasarvi 
-metsästysmajalla. Seurueel-
la, jossa on mukana 18 met-
sästäjää, oli lupa seitsemälle 
aikuiselle ja seitsemälle va-
salle, joista oli peijaisiin men-
nessä kaadettu neljä vasaa 
ja kuusi aikuista. Peijaispäi-
vänäkin oli viisi miestä met-
sällä koirien kanssa. Seuran 

jäsenillä onkin kaikkiaan kah-
deksan toimivaa koiraa, jotka 
ovat metsällä vuoron perään. 

-Onneksi susia eikä kar-
hujakaan seuran metsästys-
alueella ole havaittu. Naapu-
riseuralta on saatu viestejä 
päinvastaisesta, kertoo vuo-
desta 2014 seuran puheenjoh-
tajana toiminut Heimo Halli-
kainen. 

Tänä syksynä metsälle tuli 
kaksi nuortakin mukaan, jois-
ta toinen sai myös kaadon. 

Metsästävä naisjäsenkin saa-
tiin porukkaan. Masku koiran 
haukkuun Noora sai myös 
kaadon. Metsästyksen aloit-
tanut miesjäsen käy mukana 
Oulusta saakka. 

Hallikaisen mukaan kulu-
neena syksynä 10 kaatoa ovat 
jakautuneet mukavasti 10 hir-
veä; jokaisella on ollut eri am-
puja. Hirviporukan vetäjä-
nä toimii Simo Pesälä. Hän 
sai pestin Vesa Pesälältä, joka 
johti hirviporukkaa sitä en-
nen seitsemän vuotta. Kaikki-
aan seurassa on tällä hetkellä 
176 jäsentä. 

Seuran jäsenillä riittää 
puuhaa. Halkoja sekä riis-

Noora Mannisella on ollut metsästyskortti jo vuodesta 2006 
lähtien. Samana vuonna hän liittyi kotinsa lähellä toimivan 
Ervastin metsästysseuran jäseneksi, jossa aviomies oli jo 
mukana. Hirvijahtiin Noora on osallistunut reilut 10 vuotta 
naapuriseurassa, mutta palasi tänä syksynä juurilleen Er-
vastin seudun metsästysseuraan. Tänä syksynä mukana 
metsällä on ollut myös 12-vuotias tytär Petra. 

Seuran perustamisesta 1964 lähtien ovat jäseninä toimi-
neet Pekka Orreveteläinen, Usko Kokko ja Simo Pesällä. 

Seuran puheenjohtaja Heimo Hallikainen pääsi kuvaan vie-
lä metsästysseuran toimintaan osallistuvan Sirkka Kokon 
ja yli 40 vuotta peijaistalkoissa mukana olleen Siiri Orreve-
teläisen kanssa. 

Vesa Pesälä ja Kauko Ervasti tarjosivat käristystä ja sant-
satakin sai. 

tapellot tehdään talkoilla. 
Suurin urakka on ollut kui-
tenkin uuden Hankasarvi 
-hirvikämpän valmistuminen 
vuonna 2016. Pihalla sijaitse-
van vanhan kämpän yhtey-
dessä toimii nyt lahtivaja. 

Peijaisten aikaan maja 
täyttyi peijaisvieraista. Käris-
tyksen valmistamisen kok-
kina on toiminut muutaman 
vuoden ajan Aira Ervasti toi-
mivan naisporukan kans-
sa. Miehet huolitaan lihojen 
leikkuuseen ja perunan kuo-
rintaan. Peijaisiin käytetään 
noin 100 kiloa luuttomia li-
hoja. Käristystä valmiste-
taan reilu määrä, josta ylijää-

mä pakataan litran rasioihin 
ja myydään huutokaupalla. 

Peijaiskulujen peittämiseksi 
on myös arpajaiset. HT

lemalla syliin tai joskus antamalla jonkun pienen lahjan esi-
merkiksi piirustuksen.

Jos joku haluaa olla auttamassa ensi tammikuussa järjes-
tettävää sotalasten leiriä, niin ottakaa yhteyttä Kuhmon kirk-
koherraanTimo Suutariin. 

Kolmas leirillä syntynyt laulu: Me arkana leirille saavuttiin, 
mielessä hiljaa hyvää toivottiin. Elämän kivut sisään kätkettiin, 
mutta kaikkea hauskaa, silti touhuttiin. Nosta katse ylöspäin, 
Hän valvoo, Hän kuuntelee.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen, puheenjohtaja
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

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/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

TILAUSAJOT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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)

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet
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KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € 
sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille 
henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos 
haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei 
julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Kuopusjärven 
Metsästysseura täytti 50 vuotta

Kuopusjärven Metsästys-
seura järjesti lauantaina 
23.11. hirvipeijaiset viihtyi-
sässä Metsäpirtissä juhlien 
seuran 50-vuotista taival-
ta ja palkittiin seuran pit-
käaikaisia toimijoita. Met-
sästyksen johtaja ”Hituran 
Matti”, Matti Vähäkuopus 
toivotti vieraat tervetulleik-
si, ja kiitti seuran väkeä ja 
maanomistajia hyvästä yh-
teistyöstä. Kyläläisten suh-
tautuminen metsästäjiin on 
ollut aina hyvä, ja seuraan 
on saatu uusia nuoria jäse-
niä. Seurassa on 50 jäsentä. 
Seuraavaksi laulettiin Mar-
ja-Leena Suorannan johdol-
la maakuntalaulu Kymme-
nen virran maa.

Osmo Kuopusjärvi loi 
katsauksen seuran pitkään 
toimintaan. Seura perus-
tettiin vuonna 1966 ja re-
kisteröitiin kolme vuotta 
myöhemmin. Perustamis-
kokous pidettiin Kalle La-
sasen pirtissä. Seuran en-
simmäinen puheenjohtaja 
oli Arvo Vähäkuopus. Jäse-
neksi pääsivät kaikki, jotka 
liittyivät jotenkin Metsälän 
kylän toimintaan.

Aluksi lupia saatiin vain 
1-2 hirvelle. Ensimmäi-
set peijaiset pidettiin vuon-
na 1974. Riistan ruokinta 
aloitettiin. Joskus järjestet-
tiin myös hiihtokilpailuja 
ja pidettiin äitienpäiväjuh-
lia. Vuonna 1983 päätet-
tiin rakentaa eräkämppä 
ja seuraavana vuonna saa-
tiin nylkypaikka Nurkka-
lasta. Eräkämppä valmistui 
ja sen nimeksi tuli Hiltusen 
kämppä. Hirvenkaatolupi-
en määrä kasvoi vähitellen. 
Vuonna 1987 Martta Viuh-
kola aloitti seuran sihteeri-
nä ja kirjanpitäjänä, jatkaa 
edelleen pitäen seuran kir-
janpidon.

1990-luvulla rakennet-
tiin haulikkoammuntarata 
Heinäsuolle, ja koirat otet-
tiin mukaan hirvenmet-
sästykseen. Seuran jäsenet 
osallistuivat ahkerasti ky-
lätalon rakennustalkoisiin. 
Rakentamista tuettiin myös 
hirvien myynnillä ja ensim-
mäiset peijaiset pidettiin 
Metsäpirtillä vuonna 1994.

 Vuonna 2000 Hiltusen 
kämppä jäi vasta peruste-
tun Syötteen kansallispuis-
ton alueelle, ja siitä tuli 
kaikille avoin autiotupa ni-
mellä Hiltunen. Metsähalli-

Metsästyksenjohtaja ” Hituran Matti” ja tilaisuuden emäntiä suorittaa tilaisuuden avauk-
sen Metsäpirtillä.

Tilaisuudessa palkitut seuran toimijat vasemmalta, Martta Viukola, Irja Kelahaara, Aimo 
Särkelä, Kalevi Vähäkuopus, Pekka Jaakola, Sakari Särkelä ja Teuvo Kelahaara. Muistami-
sen suorittajat seuran sihteeri Jukka Särkelä ja Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen pu-
heenjohtaja Mika Timonen.

Hitusen kämppä valmistumassa vuonna 1984. Tämä kämp-
pä jäi Syötteen luonnonpuistoon – metsästysseura joutui 
luopumaan sen omistuksesta.

Metsäpirtti täyttyi vierasta ja avausta odotellaan – kuulumi-
sia - muistelmia keskustellen.

Arvat menivät hyvin kaupaksi ja juttua ja muisteltavaa löy-
tyi kun tavattiin pitkän ajan perästä.

tus antoi korvauksena Ollu-
kan kämpän saunan hirret 
ja uusi tontti vuokrattiin 
Ahti Sarajärveltä Tihino-
jan varresta. Uusi eräkämp-
pä nousi pystyyn talkoovoi-
min.

Koirien kanssa tehtävä 
hirven ajometsästys vakiin-
tui metsästysmuodoksi, ja 
naiset tulivat mukaan met-
sästykseen. Metsäpirtin yh-
teyteen rakennettiin nylky-
rakennus ja myöhemmin 
myös kota.

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen puheenjoh-
taja Mika Timonen toi yh-
distyksensä tervehdyksen 
peijaisiin. Hän kertoi lyhy-
esti metsästystoimintaan 
liittyvistä uusista haasteis-
ta. Lopuksi hän jakoi Jukka 
Särkelän avustamana met-
sästysseuran pitkäaikaisil-
le aktiivijäsenille pronssiset 
ansiomerkit ja kunniakirjat. 
Palkittavina olivat Pekka 
Jaakola, Irja Kelahaara, Teu-
vo Kelahaara, Aimo Särke-
lä, Sakari Särkelä, Martta 
Viuhkola ja Kalevi Vähä-
kuopus. 

Muistamisten jälkeen 
päästiin syömään odotettua 
hirvikäristystä. Hirviporu-
kassa mukana olevan Val-

ma Lasasen vetämä keit-
tiöporukka oli valmistanut 
todella maukkaan hirvikä-
ristyksen lisukkeineen. 
Syönnin ohessa muistel-
tiin myös menneitä. Hyvä 
puheensorina kertoi, että 
muisteltavaa ja kuulumis-
ten kerrottavaa oli kaikilla 
kiireettömästi.

Aina joskus joku peijais-
vieraista jää saapumatta, 
lopullisesti. Se on elämän 
vääjäämätöntä kiertokul-
kua, ja nuoret tulevat tilal-
le. Hirvien metsästys Met-
sälässä jatkuu entiseen 

tapaan. Syönnin jälkeen pi-
dettiin arpajaiset, ja myy-
tiin ylimääräinen käristys 
seuran ja kylätalon toimin-
nan hyväksi ja juotiin joulu-
torttukahvit.

Nykyisin seuran pu-
heenjohtajana ja sihteeri-
nä vuodesta 1996 alkaen on 
toimineet Juha Viuhkola ja 
Jukka Särkelä. 

Tuomas Honka, kuvat 
Osmo Kuopusjärvi ja 
Lauri Honka. 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton kanssa selvittämässä mahdollisuutta parantaa valtatietä 20 
Korvenkylän ja Kiimingin välillä nykyiselle paikalleen.

Työn tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko valtatie 20 
parantaa nykyiselle paikalleen rakentamalla tie nelikaistaisek-
si keskikaiteelliseksi tieksi Korvenkylän ja Kiimingin välillä. Rat-
kaisussa tieosuuden liittymät on suunniteltu pääosin liikenne-
valo-ohjattuja liittyminä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden liikenteen 
välityskykyä, sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä kävelyn ja 
pyöräilyn olosuhteita. Vastaavan tyyppinen tieosuus on raken-
nettu Kainuuntielle (valtatie 22) Maikkulan kohdalle.

Valtatie 20 Korvenkylän ja Kiimingin välillä on nykyisin ruuh-
kainen ja liikenneonnettomuuksille altis tieosuus. Erityisesti aa-
muisin ja iltapäivisin valtatien liikenteen välityskyky ja sujuvuus 
heikkenevät huomattavasti. Tien keskimääräinen liikennemää-
rä vuorokaudessa Jäälin kohdalla vuonna 2018 oli noin 11 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuudella on tapahtunut viimei-
sen viiden vuoden aikana lähes 80 liikenneonnettomuutta, jois-
ta 20 on johtanut henkilövahinkoihin.

Suunnitelmaluonnos valmistunut
Selvitystyö tehtiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa 
selvitettiin, löytyykö valtatien varrella riittävästi tilaa 2+2 kais-
taisen tien rakentamiseksi. Nyt toisessa vaiheessa laaditaan tie-
yhteyden kehittämisselvitys, jossa suunnitelmaratkaisut ovat 
tarkentuneet.

Tässä toisessa vaiheessa on selvitetty liikenteen toimivuus 
ja sujuvuus tieosuudella sekä valo-ohjatuissa liittymissä, melu-
alueiden laajuus ja melusuojaustarpeet, joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamistarpeet sekä pohjaveden 
suojaustarve suunnittelualueella.

Selvitysten pohjalta suunnitelmaluonnoksiin on suunniteltu 
valtatien liikennejärjestelyt ja tilantarpeet, valo-ohjattujen ka-
tuliittymien paikat, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset ja ja-
lankulun ja pyöräilyn yhteydet.

ELY-Keskus tiedotus 

Valtatien 20 
kehittämissuunnitelma 

valmistunut

MYYDÄÄN

Uudenveroinen 6 kk käytössä 
ollut JÄSPI 300L lämminvesi-
varaaja. p.040 592 2886. 

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

Syötteen Talvikauden Avajaiset! Syötteen Talvikauden Avajaiset itsenäisyspäivän 
viikonloppuna 6.-8.12. Pe 6.12. Samae Koskinen LumiAreenalla klo 21-00.
Vaarametsien joulu Syötteen luontokeskus pe 6.12. klo 10 tunnelmallinin joulu-
polku, klo 14 elokuva Joulutarina. La 7.12. Tunnelmallinen joulupolku, klo 12 Joulupuk-
ki vierailee, klo 13 Sami Säily ”Valon hetkiä Koillismaan metsissä” näyttelyn avajaiset 
ja klo 15 Kauneimmat joululaulut. Su 8.12. Tunnelmallinen joulupolku kierrettävissä, 
Sami Säily ”Valon hetkiä Koillismaan metsissä” -näyttely avoinna. Erätie 1, Pudasjärvi.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 9.12. klo 10.30-13.30. Paikalla nuorisotyöntekijä 
Eveliina Jaakkola.
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(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. ke 25.12. Naseva

La 7.12. klo 21.00–01.00

TanssiTTaa

naPa-
KYmPPi

Pintamon 
Metsästysseura ry:n 

hirvipeijaiset

Hirviseurue
Maanvuokraajat, seuran jäsenet, kyläläiset ja 

mökkiläiset perheineen TERVETULOA!

la 14.12. klo 12-15
Pintamon Leirikeskuksessa.

Seurakuntakodilla (rippikoulusali) 
keskiviikkona 11.12. klo 12.00.

Kauneimmmat Joululaulut klo 13.00.
Toivotamme tervetulleiksi 

Sotiemme veteraanit, puolisot ja 
lesket sekä kannattajajäsenet.

Yhteinen

PUUROJUHLA

Sotainvalidien Pudasjärven kyläosasto
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Poikkeus aukioloajat:  To 5.12. klo 18-02, Itsenäisyyspäivä 20-04.
Avoinna: Ma-Ti  klo 14-20 • Ke klo 14-01 •  

To klo 14-20 • Pe - La klo 15-04 • Su klo 15-20 

Lauantaina 7.12.

KARAOKE  
& WINTTI
lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ TERVETULOA!

La 14.12. PIKKU-
jOULUTANSSEISSA
La 21.12.  KOKO KANSAN 
PIKKUjOULUISSA 

YöN HETKI
ÄSSÄT

KARAOKE  
& WINTTI
lippu 5 € sis. ep.

Torstaina 5.12.
Avoinna klo 18-02

Perjantaina 6.12.
Avoinna klo 20-04

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Sarakylän Nuorisoseura ry:n
YLEINEN KOKOUS 

su 15.12.2019 klo 14
Sarapirtillä, Sarakyläntie 4661.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

YRITTÄJÄ, MIETITKÖ UUSIA 
KANAVIA LÖYTÄÄ TYÖNTEKIJÖITÄ

- TULE PILOTTIYRITYKSEKSI!
Tarjoamme sinulle maksuttomasti:

• Asiantuntijapalveluita työtehtävien räätälöintiin 
• Neuvontaa ja tukea osatyökykyisten työllistä-

miseen
• Apua työntekijöiden hakuun ja haastatteluihin
• Tukea työntekijälle ja työnantajalle työpaikalla 
• Tukea työn markkinointiin

OTA YHTEYTTÄ!
Aili Jussila, projektipäällikkö

aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971

pudasjarvi.fi /vahvaksi

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

PUDASJARVI.FI

VUONOJEN KUTSU
Taidehuone Pohjantähti 
3.12.2019 - 29.1.2020
Simo Iso-Möttösen maalauksia 
ja veistoksia sekä  
Lea Iso-Möttösen valokuvia.

Näyttely avoinna ma-ke 13-20, 
la-su 13-17, to-pe suljettu

Kulttuuripalvelut

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

Lakarin 6-luokkien pojat jatkoivat voittoisaa linjaansa Taivalkoskella alakoulujen Koillismaan 
sählyn pelaamisen mestaruuskisoissa 3.12. Kultamitali irtosi otteluvoitoin 4-1, 5-1 ja 6-1. LA

Lakari voittoisa Taivalkoskella

Möykkälässä Näljängäntie 1391 

KARAOKE la 7.12. klo 21

KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT

Seurakunnan järjestämänä 

su 8.12. ko 14 Möykkälässä Puhoksella.

Puhoskylän Kyläseura ry

TERVETULOA!
Klo 15 joulupuuro ja 

yhteistä 
joululauluohjelmaa.

Hirvaskoskella luistellaan JO! Viikonlopulta lähtien kyläläiset ovat laittaneet jäätä kuntoon. 
Tytöt ja pojat ovat päässeet nauttimaan luistelun vauhdista. Kuva Vesa Riekki

Hirvaskoskella luistellaan

ILMOITUS PÄÄTÖKSEN
ANTAMISESTA

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perus-
teella 4.12.2019 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja:  Latitude 66 Cobalt Oy
Lupatunnus:  VA2019:0074
Varausalueen sijainti:  Pudasjärvi, Puolanka, Suomussalmi
Varauksen voimassaolo päättyy:  8.10.2021

Varaus antaa vain etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeuteen. Valitusaika päättyy 3.1.2020. Päätös on nähtävillä Tukesin 
Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivuilla 
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset) sekä alueen 
kunnanvirastoissa (Pudasjärvi, Varsitie 7; Puolanka, Maaherrankatu 7; 
Suomussalmi, Kauppakatu 20).

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166
Rovaniemellä 4.12.2019

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Tapahtumissa kioskipalvelut, vapaa pääsy!

Miesten Futsal Kolmosen ottelu FC Kurenpojat - Real Oulu TS-salilla la 7.12. klo 13.
P12 Ykkösen futsal-turnaus TS-salilla su 8.12. Kurenpoikien pelit klo 12 ja 15.

FC Kurenpojat
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PUDASJARVI.FI

KAUPUNGINTALON  
POIKKEUSAUKIOLOAJAT
joulukuussa ja vuoden vaihteessa: 
To 5.12. klo 8-15 
Pe 6.12. suljettu 
To 19.12. klo 8-13 (joulukahvit) 
Ma 23.12. klo 8-15 
Ti 24.12. – pe 27.12. suljettu 
Ti 31.12. klo 8-15 
Ke 1.1. suljettu 
Ma 6.1. suljettu

Asiakaspalvelupiste

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 12. 
päivänä joulukuuta 
2019 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 5.12.2019 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 17.12.2019 
klo 12.00-15.00 sekä 
yleisessä tietoverkossa 
17.12.2019 alkaen.

Pudasjärvi 29.11.2019 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Suunnistuskausi päätettiin jouluisissa tunnelmissa
Suunnistuskauden päättäjäi-
set pidettiin Ravintola Meri-
tassa perjantaina 22.11. Jaos-
ton puheenjohtajaksi valittiin 
Esa Hietala pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan Riitta Jaako-
lan tehtävästä luopumisen 
johdosta. Riitalle ojennettiin 
muistamiset. Lisäksi huomi-
oitiin Mustavaaran kisojen 
palkintojenjaon tyttöjä. Elo-
kuussa pidettyjen kaupun-
ginmestaruuskisojen mitalit 
saivat: A-rata 1. Miikka Hou-
rula, 2. Sauli Kuopus, 3. Miik-
ka Harju. B-rata 1. Antero Pät-
si, 2. Lauri Suorsa, 3. Pentti 
Kuopus. C-rata 1. Silja Alahäi-
välä, 2. Pentti Särkelä, 3. An-
nika Mattinen. Joka ei ollut 
paikalla, voi noutaa mitalin 
Tuurituvalta. 

Illan avasi Lakarin kou-
lulaisten valmistelema 
Tiernapoika-esitys, jonka 
myötä päästiin jouluiseen tun-
nelmaan. Tilaisuuteen osallis-
tui liki 30 kesän aikana ilta-
rasteilla ja kisoissa kiertänyttä 
suunnistajaa. Suunnistusjaos-
ton mittavin ponnistus kulu-
neena kesänä oli Mustavaa-
rassa pidetty keskimatkan 
SM-kilpailu. Iltarasteja pyö-

Tiernapoikien esitys viritti päättäjäiset jouluiseen tunnel-
maan. 

ritettiin kesän aikana tutulla 
kaavalla ja kaikkiaan rastien 
etsinnässä tehtiin noin 250 
suunnistussuoritusta! Iltaras-
tien lisäksi kierrettiin kilpai-
luissa niin lähialueella kuin 
vähän kauempanakin. Touko-
kuussa seura järjestää sprint-
tisuunnistuskilpailut Pudas-
järven keskustassa. Yleisölle 
tarjoutuu hieno tilaisuus seu-
rata suunnistusta läheltä.

Kiitos kuluneesta kesästä 
kaikille suunnistajille, talkoo-
laisille, huoltajille ja muuten 
toiminnassa mukana olleille! 
Palataan suunnistuksen pariin 
keväällä! Hyvää joulunodo-
tusta ja talven harjoituskautta!

Esa Hietala 
Jaoston puheenjohtaja 

pudasjarvi.fi/ruokapalvelut

RUOKAPALVELUT

OSTETAAN PAIKALLISIA 
ELINTARVIKKEITA! 
Pudasjärven kaupunki pyytää elintarviketuottajia 
tarjoamaan seuraavia Pudasjärvellä tuotettuja tai 
jalostettuja elintarvikkeita julkisen ruokahuollon 
käyttöön:

• Raakalihakuutiot tai –suikaleet 2-3 kg:n keitto-
pussissa raakapakasteena

• Kypsät lihavalmisteet ja täyssäilykkeet
• Pilkotut tai raastetut käyttövalmiit juurekset 

(mahdollisuus palautusastioihin keskuskeittiöltä)
• Kuoritut perunat vedessä tai vakuumissa
• Ruodoton, nahaton kalafilee tai kalatäyssäilyke
• Leipä tai leivonnaiset

Kyseessä on suoraosto, jossa hankinnan hinta-laa-
tusuhdetta verrataan soveltuvin osin tukku-/mark-
kinahintoihin. 
Varmista Oulunkaaren ympäristöpalveluista, min-
kälaisia ilmoituksia käsittelytilalta edellytetään.

Tarjoa sähköpostitse: 
Heidi Timonen, ruokapalvelupäällikkö 
heidi.timonen@pudasjarvi.fi

Pam Pudasjärven osasto 208:lla toimelias vuosi
Pam Pudasjärven osastolla 
on ollut toimelias vuosi 2019. 
Keväällä kävimme liittoko-
kousvaalit ja saimme yhden 
osastomme ehdokkaan edus-
tamaan Pohjois–Suomea ja 
ennen kaikkea Pudasjärveä. 
Kesällä osallistuimme Pope-
da pudiksella tapahtumaan 
yhtenä yhteistyökumppani-
na. Tapahtuma oli oikein on-
nistunut. 

Järjestimme jäsenillemme 
viikonloppu pikkujoulu reis-
sun Leville marraskuun alus-
sa. Reissu oli oikein mukava. 
Matkalla oli niin eläkeläi-
siä kuin opiskelijajäseniäkin. 
Meidän osastossa jokainen jä-
sen on samanarvoinen. Mat-
kaan kuului kuljetus Syötteen 
Taksipalvelun bussilla Levil-
le ja takaisin, yöpyminen Levi 
spa hotellissa aamiaisineen, 
kylpyläpäivä, sekä illallinen 
Ravintola Ämmilässä.

Menomatkalla järjestim-
me arpajaiset, johon saimme 
lahjoituksena palkintoja lähes 
jokaisesta Pudasjärven yri-
tyksestä. Tästä kiitos: ABC-
Koillisportti, K-Supermarket, 
Kylmänen, Pudasjärven Ap-
teekki, Hautaus- ja kukkapal-
velu Räisänen, Pudasjärven 
Hautaustoimisto Ky, Aarre-
arkku, Parturi-Kampaamo 
Saxari, Kaunistamo, Perhe-
market, Coronaria, Pudasjär-
ven Urheilijat, Avon edustaja 
Irina Sarajärvi.

Syyskokous  
Kurenkoskessa
Syyskokouksessa 26.11. Ho-
telli-Ravintola Kurenkoskes-
sa oli vieraana Oulun aluetoi-
mistosta Carolyn Tourunen, 
joka kertoi tulevista Tes-neu-
votteluista, jotka alkavat kau-
panalalla ja kiinteistöalal-

la helmikuussa. Keväästä on 
muutoinkin tulossa vilkas 
neuvottelukevät palvelualo-
jen osalta. Oletettavasti neu-
vottelut tulevat olemaan tiu-
kat. Parasta aikaa on menossa 
Hiihtokeskusten ja ohjelma-
palvelualojen tes-neuvotte-
lut. Niihin ei ole vielä ratkai-
sua löytynyt.

Syyskokouksessa valit-
tiin myös toimihenkilöt joh-
tokuntaan seuraavalle kah-
delle vuodelle 2020-2021. 
Puheenjohtajana jatkaa Pau-
la Soronen, varapuheenjoh-
taja Maritta Koivula, uudeksi 
sihteeriksi valittiin Outi Oja-
la, Inkeri Tuomivaaran jää-
dessä pois tehtävästä. Muut 
johtokunnan jäsenet ovat Sir-
pa Niskasaari, Anja Siltakos-
ki, Miia Vähäkuopus, Teija 
Räisänen, Raija Hiltunen sekä 
uutena jäsenenä Tiina Alata-
lo.

Johtokunnan jäseniä on ta-
vattavissa joulumyyjäisissä 
14.12. Sammelvuo salissa, tu-
lethan rohkeasti juttusille!

Jäsenetuja
Syyskokouksessa päätim-
me osastomme jäseneduista. 
Pam Pudasjärven 208 osaston 
jäsenet saavat käyttää uima-

hallia tai punttisalia 15 ker-
taa vuodessa maksutta. Tämä 
etu on henkilökohtainen ja 
vain meidän osaston jäsen-
ten käytössä. Tarkistathan, 
että jäsenkortissasi osaston 
kohdalla on numerot 208. Jos 
näin ei ole, niin silloin etuus 
ei ole voimassa. Etuuden saa 
voimaan vaihtamalla itsensä 
Pam Pudasjärven osaston 208 
jäseneksi. Se onnistuu soitta-
malla Pamin jäsenneuvon-
taan tai vaihteeseen. Väärin 
käytetystä edusta osastomme 
perii maksun takaisin. Varau-
duthan siis näyttämään jäsen-
korttisi kassalla.

Lisäksi osastomme jäsenet 
ovat oikeutettuja osallistu-
maan osaston 208 järjestä-

miin reissuihin. Järjestämme 
vähintään kerran vuodessa, 
joko Pikkujoulureissun kuten 
tänä vuonna teimme, tai kon-
sertti/teatterireissun. Ensi 
vuonna vuorossa on teatte-
ri- tai konserttireissu. Osallis-
tumalla osaston kokouksiin 
pääset vaikuttamaan osas-
tomme toimintaan.

Muistathan suositella am-
mattiliittojäsenyyttä myös 
työkaverillesi. Liittymään 
pääsee www.pam.fi . Osas-
tomme löytyy myös, Face-
bookista Pam Pudasjärvi 
osasto208 käyhän tykkäämäs-
sä sivuista.

Paula Soronen
puheenjohtaja

Syyskokouksessa oli vieraana Oulun aluetoimistosta Carolyn Tourunen (vasemmalla), 
joka kertoi tulevista Tes-neuvotteluista. Puheenjohtajana jatkamaan valittu Paula Soronen 
oikealla. Pam Pudasjärven osasto 208 syyskokous oli Kurenkoskessa.

Pikkujoulut järjestettiin Levillä ja illallinen pidettiin Ravin-
tola Ämmilässä.

Onnea 
Suomi!

Hyvää 
Itsenäisyys-

päivää!
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

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

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

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

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

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

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

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

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

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

AkTiViTEETiT 
LOmALLEsi

PALVELEVA 
VUOkrAAmO syöTTEELLä 

TUnTUri mArkETin 
ALAkErrAssA.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihtoahkiot  

* Rattikelkat ja pulkat
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

www.pudas-kone.fi

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

autoKoHtaisesti 
RÄÄtÄlÖiDYt 

autoNHoitoPalVelut:
KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€
alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

teRVetuloa talVi!

Trapper 500 T3B ja TalvipakeTTi 
●   Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
●   Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
●   Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
●   Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona

●   Erillisjousitus myös takana
●   2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
●   Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
● vinssi
● vetokoukku

ST 4262 p

●  212 cm3

●  4,4 kW / 6 hv
●  sähkökäynnistys
●  työleveys 62 cm

855€

talViPaKettiiN 
sisÄltYY lumileVY, 

tuulisuoja ja 
KaHVaNlÄmmittimet

5980€
+ toimituskulut

149€

poro Työ / 
kelkkahaalariT 
● lämmin vanuvuori
● lahkeissa pitkät 
 vetoketjut ja 

lumilukot
● polvissa ja istui-

nosassa suojaus 
kosteutta ja kyl-
mää vastaan

lämpö-
SaappaaT 
● Alkuperäiset 
 Ruotsalaiset!

8450€


