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PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

KASVOHOITO TARJOUS!
KOSTEUTTAVA 

TEHOHOITO talven 
kuivattamalle iholle 

50 € 
Voimassa 15.3. saakka

RIPPIKUVAUKSET
75 €

Sisältää: 3 kpl 13 cm x 18 cm kuvia

+alv 24%

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

HAKKI PILKE 
OH27 TR 
KLAPIKONE 
PYÖRÖTERÄLLÄ

475800

HAKKI PILKE 
RAVEN 30 
KLAPIKONE

677400HAKKI PILKE 
HAWK 25 PM 
KLAPIKONE

708000
+alv 24%

+alv 24%

hoitola avaa ovensa 1.3.2018
Äitiysloma on lopuillaan ja

Jukolantie 18, 93100 Pudasjärvi

kosmetologisenja@gmail.com

uudessa osoitteessa
kotonani

Jukolantie 18.
Hoitola auki mala sopimuksen mukaan.

Ajanvaraus puh. 044 700 2577
Tervetuloa!

Töihinpaluun kunniaksi

RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS

VIRKISTÄVÄ KASVOHOITO

sis. kulmien muotoilun

sis. kuorinnan, naamion ja hieronnan

tarjoukset voimassa huhtikuun loppuun asti

20€

55€

puh. 044 700 2577

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke  21.2., ke 28.2. ja ke 7.3.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai 

TOISET SILMÄLASIT 
kaupan päälle!

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
 Huom! pe 16.2. liike suljettu.

YRITYKSESI LAITTEET PALVELUNA

Ei leasing, vaan palvelu

Työvälineitä joka tarpee-
seen – tervetuloa tutustu-
maan kärkilaitteisiin!

Huoletonta työntekoa
Saat yhdellä sopimuksella käyt
töösi sekä laitteen että palvelut 
ja tiedät kustannuksesi etu
käteen. Voit tilata palvelulaitteina 
niin puhelimet, tabletit ja läppärit 
kuin lisätarvikkeetkin. 
Sopimuskauden päättyessä voit 
palauttaa laitteen ja päivittää 
parem paan tai lunastaa laitteen 
itsellesi pienestä lisämaksusta.

Ota laitteistasi kaikki irti – palvelu 
sisältää aina vakuutuksen ja 
huoltopalvelun, joten laitteiden 
käyttöä tai isoja lisäkustannuksia ei 
tarvitse pelätä. Haverin sattuessa 
huolehdimme, että työsi jatkuvat 
huollon aikana vastaavalla 
laitteella.

Telia Palvelulaitteella huollot ja vakuutukset 
kuuluvat laitteesi kuukausihintaan.

AH-TELEPISTE Pudasjärvi, Toritie 2, 
p. 08824 120. Mape 917, la 913 
www.ahtelepiste.fi

Kotimaiset terveysjalkineet työhön ja 
vapaa-aikaan. Myös yksilöllisiä ratkaisuja.

HYVÄT KENGÄT AUTTAA JAKSAMAAN

PROMENA   PIRKA-KENKÄ

www.arituu.fi     040 532 6370

OLEMME ESITTELEMÄSSÄ TUOTTEITA:
To 22.2. klo 10-17 S-market Pudasjärvi, Kauppatie 8

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.
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Muistathan, että
KANTA-

ASIAKKAANA 
SAAT 

norm. hintaisista 
*tuotteista

AINA 
ALENNUKSEN!

(*ei käsitöistä, eikä cd-levyistä) 
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Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 18.2. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. 
Kuorot: Vox Margarita ke 21.2. kello 18, kirkkokuoro 
to 15.2. ja to 22.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 
15.2. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 21.2. kello 
13.

Koillismaan rovastikunnan miestenpäivä Pudas-
järvellä seurakuntakodilla su 25.2. alkaa kello 10 
messulla. 
11.30 ruokailu
12.15 ”Saman taivaan alla” – lauluja ja puhetta, Mar-
ko Väyrynen
12.45 raamattutunti, rovasti Seppo Ervasti
13.30 kahvit
14.00 yhteislaulutuokio, Keijo Piirainen
14.30 historiakatsaus ”sisällissota ja kirkko”, Tuomo 
Törmänen
15.15 päätöshartaus, Timo Liikanen
Ilmoittautuminen ti 20.2. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08 882 3100 tai pudasjarvi.srk@evl.fi.
Osallistumismaksu 10 €.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 19.2. kello 18.
Rovastikunnallinen kuulo- ja näkövammaisten leiri-
päivä (ke 21.2.) Kuusamossa on peruuntunut. 
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 22.2. kello 12, 
torstaina 15.2. ei ystävänkammaria.

Yhteisvastuutapahtuman arpavoittajat:
1. herkkukori, Anna Poijula
2. herkkukori, Emmi Pikkuaho
3. herkkukori, Jussa Panuma
4. yv-paita  ja yllätykset, Raili Manninen
5. reppu, Raili Manninen
6. yv-paita ja yllätykset, Heikki Putula
7. lapaset, Aira Liikanen
8. pikkuauto, Eeva Leinonen
Onnea voittajille ja kiitos kaikille yv-tapahtumaan osal-
listuneille. Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi  oli 1643,80.

Kaiken kansan sauvakävely ti 20.2. kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, 
lopuksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös il-
man sauvoja.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 20.2. kello 18.
Seurakunnan kyläilta Hetepirtillä pe 23.2. kello 18. 
Ohjelmassa askartelua, laulutuokio, hartaus, leikkimie-
lisiä kisailuja, makkaranpaistoa, kahvitarjoilu sekä ar-
pajaiset yhteisvastuukeräyksen hyväksi, arvan hinta 2 
€.
Talvileiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannassa 3.-4.3. 
(la-su). Ilmoittautumiset ma 26.2. kello 14. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 08 882 3100. Leiri on ilmainen. 
Lisätiedot tiina.inkeroinen@evl.fi tai 040 571 4636.
Perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin kello 
10–13 ja iltaperhekerho seurakuntakodissa maanan-
taisin kello 17–19.
Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).
Siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella (Jukolantie 26) pe 
16.2. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Vuosikokous ja seurat Ervastis-
sa Aino ja Simo Kinnusella su 18.2. kello 13 (Seppo 
Leppänen). Raamattuluokka Sarakylässä Jaakko Jur-
mulla pe 16.2. kello 19 ja seurat Sarakylän kappelissa 
su 18.2. kello 19 (Timo Lyytikäinen). Vuosikokous Ku-
renalan ry:llä su 18.2. kello 16.
Kastettu: Toivo Mikael Kouva, Eepi Iisakki Koivukan-
gas.
Haudattu: Aaro Juhani Lämsä 67 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Ilmoitusmyynti
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Laskiaistapahtuma 
yhteisvastuun hyväksi

Pudasjärven seurakunta jär-
jesti seurakuntatalolla tiistai-
na 13.2. laskiaistapahtuman 
yhteisvastuun merkeissä. 
Hernekeittolounasta lisuk-
keineen kävi nauttimassa va-
jaa 200 henkeä ja jälkiruoaksi 

oli kahvit laskiaispullineen. 
Monet ostivat lisäksi herne-
keittoa mukaan koteihin ja 
osallistuivat arvontaan.

Perheen pienimmät taas 
viihtyivät pomppulinnois-
sa sekä mäenlaskussa seura-

Yhteisvastuu lounaalla riitti ruokailijoita pitkin päivää.

Saara Ollilan lapset Sonja ja Jooa nauttivat pallomerestä.

Arvat menivät hyvin kaupaksi. Ostamisvuorossa Leena Pu-
hakka ja myymässä seurakuntapastori Valtteri Laitila.

kunnan tiloissa.
Yhteisvastuukeräys 2018 

avattiin Pudasjärven seura-
kunnassa sunnuntaimessun 
yhteydessä 4.2. seurakun-
takodilla ja Sarakylän kap-
pelissa. Jumalanpalvelusten 
jälkeen oli tuolloin kirkko-
kahvien yhteydessä yhteis-
vastuuinfo ja keräyslistojen 
luovutus. Listoja on saanut 
myöhemmin ja saa edelleen 
diakoniatoimistosta. 

Tämänvuotinen yhteis-
vastuukeräys keskittyy nälän 
ja köyhyyden torjumiseen. 
Yhteisvastuu on lähimmäi-
senrakkauden kansanliike 
ja evankelis-luterilaisen kir-

kon vuosittainen suurkeräys, 
joka auttaa hädänalaisia Suo-
messa ja kehitysmaissa. Tuo-
tosta ohjataan 60 prosenttia 
vuosittain Kirkon Ulkomaa-
navun välityksellä katastro-
fiapuun, 20 prosenttia Kir-
kon diakoniarahaston kautta 
myönnettävään taloudelli-
seen apuun hädässä oleville 
Suomessa ja 20 prosenttia Pu-
dasjärven seurakunnan teke-
mään avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräyksen 
suojelijana toimii tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö, 
joka avasi vuoden 2018 Yh-
teisvastuukeräyksen tv-pu-
heessaan 4.2. AK

Lämmin kiitos 
kaikille 

merkkipäivääni 
muistaneille! 

Esko Törmänen

Pääsiäistä edeltää 40 arkipäivää käsittä-
vä paastonaika. Kirkkovuodessa seuraam-
me laskiaissunnuntain otsikon mukaan - 
Jumalan rakkauden uhritietä, joka näkyy 
Kristuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja 
ylösnousemuksessa. Kristillisen paastoon 
kuuluu itsetutkiskelu, katumus ja hiljenty-
minen. Viime sunnuntaina oli Laskiaissun-
nuntai eli viimeinen paastonaikaa edeltä-
vä sunnuntai, jonka nimi tulee paastoon 
laskeutumisesta. Laskiaissunnuntain jäl-
keinen keskiviikko on tuhkakeskiviikko, 
joka on paaston varsinainen alkamispäivä. 
Paastonajan pituuden esikuvana on Uu-
dessa testamentissa Jeesuksen paasto au-
tiomaassa. Vanhan testamentin esikuvana 
paastonajasta on esimerkiksi Mooseksen 
paasto vuorella.

Erilaisia paastoja mainostetaan ja myy-
dään.  Niillä luvataan hyviä asioita. Hy-
vinvointiin liittyen ne ovatkin hyvinkin 
sopivia ja tarpeellisiakin. Esimerkiksi ruo-
katottumusten ja muiden elämäntapojen 

yksinkertaistaminen toki on aina tavoitte-
lemisen arvoista. Millainen aarre tämä mi-
nulle ja sinulle on?

Jeesus itse opettaa paastoamisesta 
vuorisaarnassaan. Parhaan opettajan ta-
valla Hän ilmaisee asian ytimekkäästi:

”Kun paastoatte, älkää olko synkän nä-
köisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat 
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti 
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he 
ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paasto-
at, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin si-
nun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, 
joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, 
mikä on salassa, palkitsee sinut.

    Älkää kootko itsellenne aarteita maan 
päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä 
ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä var-
kaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on 
aarteesi, siellä on myös sydämesi.” (Matt. 6: 
16-21)

Opetuksen katse ei kohdistu mihin-
kään ulkoiseen tekemiseen, vaan siihen 
mikä on todella tärkeätä. Jeesus näki ihmi-
sen – minun ja sinun sydämeen. Kaikki nä-
kyvä ja katoava ovat lähellä sydäntä ja hel-
posti valtaamassa sitä. Katoamaton aarre 
on taivaassa. Uskon kautta saa ja on mah-
dollista kiinnittyä katoamattomaan aar-
teeseen. Tämän aarteen saa ilmaiseksi – 
uskon kautta. 

Jeesus, aarteheni,
riemu sydämeni,
kuule ääneni.
Katson sinuun aina,
sydämeeni paina
lohdutuksesi.
Herrani, Jeesukseni,
verelläsi minut ostit,
armohelmaas nostit. 
Vk. 303:1

Jukka Jaakkola

Missä on aarteesi?
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Nivankankaan asuinalueen suunnittelusta nettikysely

Asuminen ja kaavoitus esillä kuntalaisten kyselytunnilla

Pudasjärven kaupunki piti 
Kuntalaisten kyselytun-
nin kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä keskiviikkona 
7.2. Kuntalaisten kysymyk-
siin oli tilaisuudessa vas-
taamassa kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen, Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n toimitus-
johtaja Jouko Väänänen, 
maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen ja tekninen joh-
taja Eero Talala. 

Toimitusjohtaja Väänä-

nen kertoi, että vuokratalo-
yhtiöllä on 379 asuntoa, kun 
Ritolantien luhtitalot valmis-
tuvat kevättalvella. Asunto-
jen keskivuokra on 9,03 eu-
roa neliö ja keskikoko 58 
neliömetriä. Vuokra-asunto-
jen käyttöaste on 98 prosent-
tia. Vuokria korotettiin kak-
si prosenttia tämän vuoden 
alussa.

Uusin kohde Ritolantie 
15 valmistuu Väänäsen mu-
kaan tänä keväänä. Aivan 

tarkkaa tietoa ajankohdasta 
ei vielä ole, mutta Iijoen ran-
nalla sijaitseviin 24 asuntoon 
hakemuksia otetaan vastaan. 

Kysely netissä  
7.2 – 4.3.
Pudasjärven kaupunki on 
ryhtynyt laatimaan vaih-
toehtoisia suunnitelmia 
Ranuantien varressa si-
jaitsevan Nivankankaan 
asuntoalueen kehittämisek-

Toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen.

Maankäyttöinsinööri Mark-
ku Mattinen.

Tekninen johtaja Eero Tala-
la. 

Kuntalaisten kyselytunti kiinnosti nuoria.

si. Tavoitteena on maan-
käyttöinsinööri Markku 
Mattisen mukaan luoda uu-
denlainen asuntoalue, jossa 
tontit ovat normaalia isom-
pia ja mahdollistavat asuk-
kaille monipuolisemman 
harrastustoiminnan omalla 
tontillaan. Myös hirsiraken-
taminen on yksi ideoitavis-
ta aiheista.

Alueen suunnitteluun 
kutsutaan mukaan koulu-
laisia ja kuntalaisia mahdol-
lisimman laajasti. Pudasjär-
ven kaupungin sivulle on 
avattu nettikysely, johon voi 
käydä vastaamassa ja esittä-

mässä mielipiteitä ja ideoita, 
millainen alue halutaan.

Mattinen kertoi, että ky-
selyn pohjalta tehdään alus-
tavia luonnoksia ja myös ne 
laitetaan nettiin kommentoi-
taviksi. Kyselyyn liittyvä ti-
laisuus järjestetään kaupun-
gintalolla maanantaina 26.2. 
kello 18. Tilaisuuden jälkeen 
omaa ideaansa voi vielä jat-
kojalostaa ja vastata kyse-
lyyn myöhemmin.

Alueen kunnallistekni-
nen rakentaminen voisi Mat-
tisen mukaan alkaa vuonna 
2019 ja varsinainen rakenta-
minen 2020. Pallo on nyt läh-

tenyt pyörimään nettikyse-
lyllä kaupungin sivulla.

Tilaisuuden lopuksi tek-
ninen johtaja Eero Talala piti 
lyhyen puheenvuoron kau-
kolämmön käytön mahdol-
lisuudesta uusilla alueilla. 
Kaukolämpöä käyttökelpoi-
sempia ratkaisuja saattai-
si hänen mukaansa löytyä 
maalämmöstä ja aurinko-
energiasta kuljetuskustan-
nusten takia. 

Kuntalaisten kyselytun-
tiin osallistui toistakymmen-
tä henkilöä, joista useimmat 
olivat nuoria. AK

Metsäveroasiat 
kiinnostivat metsänomistajia
Pudasjärvellä 7.2. ja Oulun 
pääkirjastolla 8.2. osallis-
tui yhteensä lähes 200 met-
sänomistajaa kuulemaan 
viimeisimmät neuvot saa-
dakseen metsäveroasiat täy-
simääräisesti onnistumaan.

Osin läpikäydyt asiat oli-
vat entisten asioiden ker-
tausta, mutta myös uusia 
asioita oli tullut metsävero-
tuksen piiriin. Uusista asi-
oista tärkeimmäksi nousi ve-
rovuoden 2017 alusta tullut 
yrittäjävähennys ja metsä-
lahjavähennys. Toki verot-
tajan toive siirtymisestä säh-
köisen ilmoittamisen piiriin 
herätti aiheellista keskuste-

lua.
Kummassakin tilaisuu-

dessa päällimmäisinä vies-
ti oli kuitenkin se, että pa-
hin virhe on sivuuttaa koko 
metsäveroilmoituksen jättä-
minen, mikäli metsällisiä tu-
loja ei verovuonna olisikaan. 
Jo vuosikausia käytössä ol-
lut alijäämähyvityskäytäntö 
turvaa sen, että myös tulot-
tomana verovuonnakin pys-
tyy metsätalouden menot 
hyödyntämään täysimääräi-
senä eläke- tai ansiotulojen 
puolella.

Toinen pääviesti oli, että 
metsien omistusmuotona 
kuolinpesä ei ole paras mah-

Oulun pääkirjastolla 8.2. järjestetystä tilaisuudessa oli väkeä tuvan täydeltä.

dollinen. Käytännössä kuo-
linpesissä on kaikista eniten 
metsänhoitorästejä ja myös 
hakkuumahdollisuudet ovat 
vajaakäytössä. Kumpikaan 
ei ole niin omistajien kuin 
yhteiskunnankaan etu. Li-
säksi kuolinpesien metsäta-
louden tappiot eivät siirry 
osakkaiden hyödyksi, vaan 
jäävät odottamaan tulevia 
metsätuloja. 10 vuoden jäl-
keen kuolinpesän metsäta-
louden tappiot poistuvat ja 
käytännössä menevät huk-
kaan. Tämä ei liene ainakaan 
kuolinpesän osakkaiden etu.

Antti Härkönen

Oulun vaalipiirin kansan-
edustajat yli puoluerajojen 
eivät hyväksy Rikosseuraa-
musviraston esitystä Pelson 
vankilan lakkauttamisesta. 
Edustajat edellyttävät, että 
Pelson vankilan toiminta 
turvataan jatkossakin.

Pelson vankilan toimin-
nan turvaaminen on luon-
teva jatkumo aiempien hal-
litusten ja eduskunnan 
tekemiin päätöksiin, eikä ai-
empia päätöksiä ole tarvetta 
muuttaa.

Eduskunta otti kantaa 
mm. edellisessä budjettimie-
tinnössä voimakkaasti Poh-
jois-Suomen vankilaverk-
koon. Vaalipiirin edustajat 
vetoavat muun muassa sii-
hen mietintöön. Jatkopää-
töksissä tulee huomioida 
laaja toiminnallinen koko-
naisuus lähtien vankeinhoi-
dosta, toiminnallisuudesta, 
aluetaloudesta ja henkilös-
töstä. Oulun vaalipiirin kan-
sanedustajat vaativat, että 
eduskunnan tahtoa on myös 

tässä noudatettava.

Oulun vaalipiirin  
kansanedustajat:
Hanna Halmeenpää, Kat-
ja Hänninen, Olli Immonen, 
Marisanna Jarva, Niilo Kerä-
nen, Timo V. Korhonen, Ulla 
Parviainen, Juha Pylväs, 
Antti Rantakangas, Hanna 
Sarkkinen, Eero Suutari, Ma-
ri-Leena Talvitie, Tytti Tup-
purainen, Tapani Tölli, Mirja 
Vehkaperä, Ville Vähämäki. 

Oulun vaalipiirin kansanedustajat 
vastustavat Pelson vankilan lakkauttamista

FC Kurenpojat nousi viime 
keväänä futsalissa Suomen 
kolmanneksi korkeimmal-
le sarjatasolle eli Kakkoseen. 
Sarjanousijan kausi on suju-
nut mainiosti. Joukkue on 
ollut koko kauden kärkika-
hinoissa. Tosin kolme vii-
meisintä peliä on päättynyt 
tappioon. Tämä tietää sitä, 
ettei sarjanousuun enää en-
nen viimeistä kierrosta ole 
mahdollista.  

Kurenpojat saa päätös-
kierroksella vastaansa ou-
lulaisen FC OPAn, joka vii-

Kurenpoikien 
futsalmiehillä onnistunut kausi

meisimmissä peleissään 
on napsinut voittoja sarjan 
muista kärkijoukkueista. Ot-
telu pelataan Tuomas Sam-

melvuo –salissa ensi sun-
nuntaina 18.2. alkaen kello 
15. ML

Kurenpojat ko-
meilee vielä sar-
jakakkosena, 
mutta niskaan 
hengittää kolme 
joukkuetta, jot-
ka ovat satsan-
neet kauteen ko-
vasti.
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Lukijan kynästä

Me Hirsikampuksen oppilaiden vanhemmat olemme saaneet 
tietoomme, että yhtenäiskouluajatusta viedään eteenpäin suun-
nittelemalla 5. ja 6.luokkalaisten opiskelutilojen siirtämistä ylä-
luokkien opiskelutilojen yhteyteen. Tällä haetaan ratkaisua 
lukiolaisten työrauhan varmistamiseksi vapauttamalla tiloja ala-
luokkien rauhalliselta puolelta lukiolaisten käyttöön.

Mielestämme työrauha täytyy pystyä takaamaan kaikil-
le opiskelijoille, myös yläkoululaisille sekä heidän kanssaan sa-
moissa tiloissa työskenteleville ilman oppilassiirtoja. Lukiolais-
ten työrauhaa ei saa synnyttää alaluokkalaisten kustannuksella. 
(Perusopetuslaki 29§: Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä jär-
jestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen 
järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edis-
tetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumis-
ta sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.)

Vetoamme koulun päättäjiin, että meidän näkökulmastam-
me pikaisesti tehty suunnitelma siirtää 5. ja 6. luokkalaiset opis-
kelemaan yläluokkien puolelle vedetään takaisin ja tilaratkaisuja 
mietitään uudelleen sekä keskitetään voimavaroja yläkoululais-
ten työrauhan palauttamiseen. Tällaiset suunnitellut muutokset 
ovat pitkävaikutteisia ja edellyttävät myös vanhempien ja oppi-
laiden kuulemista.

Kun Hirsikampuksen rakentamisesta päätettiin, meille van-
hemmille kerrottiin päättäjien päättäneen rakentaa juuri nykyi-
senmallinen koulu, jossa yläluokat ja alaluokat toimivat erillään. 
Nykyisenmallinen koulu ei ole toiminut vielä tarpeeksi kau-
aa, jotta toimiva toimintamalli olisi syntynyt. Suuret muutokset 
ovat mielestämme ennen aikaisia.

Emme vanhempina halua, että 10-12 -vuotiaat lapsemme 
siirtyvät opiskelemaan yläluokkalaisten puolelle. Suunnitelman 
mukaisesta yhtenäiskoulumallista ei ole tiedossamme vielä niin 
hyviä tuloksia, että olisimme niihin valmiita vanhempina suos-
tumaan. Pienet koululaiset pelkäävät helposti isompia koululai-
sia, imevät vaikutteita, jotka eivät vielä ole varhaisteineille sopi-
via sekä altistuvat koulukiusaamiselle. Jokaiselle oppilaalle tulee 
taata ikätason mukaista opetusta ikätasolle sopivassa ympäris-
tössä. Perusopetuslain 29§ mukaan opetukseen osallistuvalla on 
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Toivomme, että koulu pystyy järjestämään rauhallisen oppi-
misympäristön kaikille oppilaille ammattitaitoisen henkilökun-
nan, riittävien resurssien sekä toimivien järjestyssääntöjen avul-
la eikä siirtämällä vastuuta tästä pienille koululaisille altistaen 
näitä turhaan ikätasolleen sopimattomaan ja rauhattomaan op-
pimisympäristöön.

Yhteistyöterveisin
131 allekirjoittanutta oppilaiden 
vanhempaa/huoltajaa

VETOOMUS           

Rehtori vastaa

Rakentavaa vuoropuhelua hyvässä ja avoimessa hengessä
Olemme iloisia koululla siitä huomiosta ja mielenkiinnosta, jota 
sekä lukion että yhtenäiskoulun kehittämiseen pyrkivät ajatuk-
set herättävät. Toisaalta vaikuttaa siltä, että vielä alkutekijöissään 
olevassa asiassa on merkillistä ja harmittavaa väärinymmärrystä 
siitä, että päätöksiä olisi jo tehty. Sellaiselle päätelmälle ei myös-
kään ole perusteita, että opettajia, oppilaita tai huoltajia ei kuul-
taisi aiheen käsittelyssä.

Päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon ja näkemysten pun-
tarointi on vasta aloitettu henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa 
keskustellen ja tiimeittäin tarkastellen, ja sitä jatketaan kevään 
mittaan muiden sidosryhmien kanssa. Päätöksenteossa pyritään 
avoimuuteen, ja käsittelystä tiedotetaan luonnollisesti sitä mukaa 
kuin on tiedotettavaa.

Hirsikampuksen sisäisessä prosessissa asiaa on lähdetty val-
mistelemaan lukiotiimiltä (lukion henkilökunta) tulleen esityksen 
pohjalta (joulukuun loppu/tammikuun alku). Lähtökohtana on ol-
lut myös monilta lukion opiskelijoilta tullut palaute ja toive omis-
ta, erillisemmistä 2. asteen jatko-opiskelutiloista.

Esityksen kärki on nykyisten lukiotilojen sijoittuminen kes-
kelle ”elävää” peruskoulua. Lukio-opiskelijalla on kuitenkin eri 
koulupäivän aikataulu, on itsenäistä opiskelua ja myös vapaatun-
teja, jolloin työskentelyä peruskoulukäytävällä ei ole koettu jat-
ko-opiskelun laatua parantavana tekijänä. Juuri tämän syyn takia 
vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi on esitetty luokkien koot ja va-
rusteet huomioiden esillä olleet erillisemmät luokkatilat ja laa-
jemmat käytävätilat alaluokkien siiven päädystä. Tämä toimi poh-
jana ennakkoluulottomalle tarkastelulle, johon luontevasti liittyy 
myös yhtenäiskouluajattelu.

Koulun käytänteisiin liittyen henkilöstöltä kerätään palautetta 
tiimien lausuntoina (helmikuu). Oppilaskuntien hallituksilta (lu-
kio ja peruskoulu) pyydetään lausunto/ pidetään kuulemistilai-
suus (helmikuu). Vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitelmaa 
käydään läpi helmikuun lopussa.

Päätöksenteossa (maaliskuu) huomioidaan myös muiden Hir-

sikampuksen sidosryhmien (kansalaisopisto, YIT-Lemminkäinen) 
kanta ja intressit. Varsinkin puntaroidaan mahdollisen muutoksen 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset peruskoulun ikäryhmiin, lu-
kion toimintaan, pedagogiikkaan, koulun henkilöstön joustavaan 
käyttöön opetusjärjestelyitä tehtäessä sekä tilojen, opetusväli-
neiden ja pedagogisen osaamisen hyödyntämiseen ensisijaisesti 
oppilaita mutta myös henkilöstöä ajatellen.

Erityisen tarkkana tulee olla turvallisuuteen liittyvien näkö-
kulmien ja toiminnan sisällön laadun (pedagoginen kehittäminen) 
suhteen. Tässä kohtaa esillä olleet ideat eivät nähdäkseni oleelli-
sesti poikkea toimiviksi ja hyviksi havaituista malleista muissa yh-
tenäiskouluissa tai koulukeskuksissa (muutoin emme ko. asioita 
edes ottaisi valmisteltavaksi).

Vanhemmille aiemmin lähetetyssä koulun tiedotteessa on ku-
vailtu käsittelyn aikataulua ja prosessia, jonka lähtökohtana on 
ollut asian riittävä ja monipuolinen tarkastelu. Tiedotteessa valo-
tettiin myös muilta kouluilta tiedossa olevia yhtenäiskoulun hyviä 
käytäntöjä ja kokemuksia, jotka voisivat puoltaa luontevaa jatku-
moa ja yläluokkien tilojen yhteiskäyttöä yli perinteisen nivelvai-
heen myös meillä.

Erilaisia vaihtoehtoja yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ke-
hittämiseksi on huomattavasti enemmän kuin lukiotiimin esiin 
nostaman tilakysymyksen osalta. Näistäkin koulun kehittämiseen 
liittyvistä ajatuksista ja toimintamalleista keskustelemme mielel-
lämme asiallisesti eri näkökulmia valottaen kaikkien sidosryhmi-
en kanssa myös jatkossa.

Toivommekin suoraa yhteydenottoa koulun johtoon (rehto-
ri/apulaisrehtorit), mikäli jokin asia askarruttaa, on epätietoisuut-
ta tai halua ottaa kantaa johonkin koulun toimintaan liittyvään ai-
heeseen, jolloin voimme käydä rakentavaa vuoropuhelua hyvässä 
ja avoimessa hengessä.

Yhteistyöterveisin 
Mikko Lumme 

MLL:n Pudasjärven yhdistys 
järjesti perjantaina 9.2. Laka-
rin koululla Turun Linnate-
atterin näyttelijöiden Sami 
Markuksen ja Jaakko Louk-
kolan teatteriesityksen Tatu 
ja Patu työn touhussa. Lin-
nateatterin uutuusnäytelmä 
koko perheelle on kiertänyt 
Suomen eri työ- ja esiinty-
mispaikkoja syksystä 2017 
lähtien. Pudasjärvellä Turun 
Linnateatteri vieraili jo nel-
jännen kerran osana pohjoi-
sen kierrostaan. Tällä kertaa 
Lakarin koululle oli saapu-
nut noin 130 katsojaa.

Näyttelijöiden roolihah-
mot Tatu ja Patu kertoivat 
totuuden työnteosta – mik-
si työtä tehdään ja missä. 
Tutuksi tuli useita eri am-
matteja Tatun ja Patun ou-
tolalaiseen tyyliin esitettynä. 

Järjestäjät olivat iloisia, 
että esitys saavutti ihmisiä. 
Esitys oli taattua, laadukasta 
teatteria niin lapsille kuin ai-
kuisillekin. Sai nauraa ja esi-
tys tempaisi mukaan sekä 
pienet kuin isommatkin kat-
sojat.

Hely Forsberg-Moilanen 
ja Jonna Puhakka 

Tatu ja Patu työn touhussa!

Aittojärven kyläseura ry 
kokoontui vuosikokouk-
sen merkeissä torstaina 8. 
helmikuuta.

Johtoryhmän henkilö-
muutokset kiinnostivat 
kyläläisiä ja kokouksessa 
olikin kiitettävästi väkeä.

Yksimielisellä päätök-
sellä Aittojärven kyläseu-
ran uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin koulun 
entinen johtaja Tapio Ro-
kala. Oman kertomansa 
mukaan hän on toiminut 
laajalla sektorilla erilaisis-
sa johtotehtävissä, mutta 
tällainen kyläseuran joh-
taminen on hänelle uutta 
lajissaan. 

Rokala otti valtikan 
kuitenkin luottavaisin 
mielin vastaan, sillä vah-
valla osaamisella toimiva 

johtokunta on kuitenkin 
kaikessa taustatukena.

Puheenjohtajan lisäk-
si Aittojärven kyläseura 
ry:n uudessa johtokunnan 
kokoonpanossa sihteerinä 
toimii edelleen Terttu Sal-
mi sekä jäseninä Håkan 
Blomqvist, Matti Kuha, 
uusina jäseninä Raija 
Kuha ja Reijo Raiskio sekä 
Tapio Pohjanvesi, joka va-
littiin uudelleen seuraa-
vaksi kolmeksi vuodeksi.

Toimensa kyläseuran 
luotsina jättänyt Eino Taa-
vitsainen oli tyytyväinen 
ja helpottunut vuosikoko-
uksen päätöksiin. Hän sa-
noi turvallisin mielin jät-
tävänsä tehtävät uuden 
johtajan ja johtokunnan 
käsiin. STK

Henkilömuutoksia 
Aittojärvellä
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TEKSTIILIOSASTOLTA

PERJANTAI-LAUANTAI 16.-17.2.

299

229 195
kpl

100
pkt

239
pkt

399

299

069

499
kg

pkt

099

795
kg

795
kg

199
pktpkt 079

695
kg

pkt

499

kg

kg

499
pkt

1195
kg

599
kg

kg

raj. erä

499
kg

pkt

3 pkt/talous

995
kgNaudan

PAISTI
JAUHELIHA

kg

pkt

2 kg/talous

100

MAANANTAI-TORSTAI 19.-22.2.

2 prk

2 kg/talous

1690

1690

4290

590
kpl

195

399
pkt

595

1000
3 kpl

KE-TO 21.-22.2

Atria Perhetilan
KANAN OHUT

FILEELEIKE
350g

-hunajamarinoitu

Snellman
TOSIMUREA

NAUDANPAISTI 130 g,
PALVI- TAI 

KORPPUKINKKU 200 g

Tamminen
WIENERLEIKE
2 kpl/300 g

Pouttu
PALVIRYYNI-
MAKKARA

400 g

Antell täysjyvä
RUISLIMPPU

-viipaloitu
530g

HK
LIHAPYÖRYKÄT

360 g tai 
JAUHELIHAPIHVIT 

330 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

PE-LA 16.-17.2.

Suomalainen
KAALI

KANAN-
MUNAT
10 kpl

PAPRIKA
MIX
300 g

Espanja

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

RAUTAOSASTOLTA

Hyvä 
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa max 10%

MA-TI 19.-20.2.

Tuore
MUIKKU
pyynti-
varaus

TYÖKALUVAUNU
REIKALEVY-
SEINÄMILLÄ
monipuolisesti
työkaluja

595,-

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI
kokonainen
2 kalaa/talous

Kivikylän 
PORSAAN 
PIKNIKPAISTI 
n. 1.5 kg/kpl

Porsaan 
TALOUS 
KYLJYKSET

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

9990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 
20 l

3895

4995

45,-

Mustang
KAMINA

199,-

1995

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

Navel
APPELSIINI

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

Snellman
KUNNON
KARJALAN-
PAISTI 500 g

Valio Hyvä 
suomalainen

ARKI 
RUOKAKERMA

2 dl 10%

Voimassa 22.2.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/talous

399
ltkMalviala

COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

100

299

499

pkt

2 pkt/talous

3 kpl

PE-TO 16.-22.2.

Valio Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg 
tai ARKIGOUDA 1 kg

Arla
PERIN-
TEISET 
JOGURTIT 
150 g

"

PullaPirtti
TÄYTE-
PITKO
350 g

Airam LED
LAMPUT 4 pack

pkt

895

Alkaen

Novita
RAITA
PUSEROITA

Miesten
COLLEGE-
PUSERO
RESORILLA

Cross Hatch
miesten
COLLEGE-
HOUSU
sininen

Koko perheelle
laaja valikoima 
SUKKIA
5 paria/pkt

SOHVA-
TYYNYJÄ

erilaisia

UUTUUKSIA!

Alkaen

1095

Atria KÄRISTE-
MAKKARA
1 kg

Alkaen

Juhani tai Tuomas 
VILLALANKA
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Kuntalaiset esittäneet lisää 
liikunta- ja ulkoilupaikkoja 
Kaupunginhallitus kokoontui 
tiistaina 13.2. Viime vuonna 
on tehty 11 kuntalaisaloitet-
ta, joiden johdosta on ryhdyt-
ty toimenpiteisiin. Pietarilan 
alueelle ollaan rakentamas-
sa lähiliikuntapuistoa ja Pu-
dasjärven kylänraitille on li-
sätty lisää penkkejä. Virallista 
ulkoilu- ja maastopyöräreitti-
aloite on laitettu tämän vuo-
den investointiohjelmaan 
samoin kuin maastopyöräily-
reitti Kurenalan keskustaan ja 
Jyrkkäkosken maastoon. Elin-
ympäristövaliokunta käsitte-
lee latuverkoston lisäysesitys-
tä, kesäteatterin kattamisasia 
kerää vielä nimiä. Pro-Pudas-
järvi -mitali- ja Hirsikartanon 
hoivapaikkaesitys ovat vielä 
työn alla.

Vuonna 2017 on jätet-
ty neljä valtuustoaloitetta. 
Kaikille nuorille on tarjot-
tu kesätyöpaikka viime ke-
sänä Suomi 100 -juhlavuo-
den kunniaksi, kuten SDP:n 
valtuustoryhmä on esittänyt. 
Kaupunki on palkannut yh-
dessä Osao:n kanssa ammat-
tioppilaitokselle liiketoimin-
tajohtajan, jolla tavoitellaan 

esitettyä ammatillisen koulu-
tuksen oppilashankinnan te-
hostamista. Kulttuurityöryh-
mä linjaa pronssiveistoksen 
tilaamista Kari Tykkyläisel-
tä. Korruption vastaisen oh-
jelman laatimista ei katsota 
aiheelliseksi, koska lainsää-
dännössä on tarvittavat mää-
räykset korruption vastaises-
ta toiminnasta.

Ympäristöjohtajaeh-
dokkaita haastatteluun
Ympäristöjohtaja Mika 
Kemppainen on irtisanou-
tunut ympäristöjohtajan vi-
rasta 1.1.2018 alkaen. Ympä-
ristöjohtajan virka kuuluu 
Pudasjärven kaupungin hal-
linnoimaan alueelliseen yk-
sikköön, joka tuottaa kuntiin 
ympäristösuojelun ja ympä-
ristöterveydenhuollon viran-
omaistehtävät ja palvelut. 
Ympäristöjohtajan virkaan 
on tullut yhteensä 11 hake-
musta. Kaupunginhallitus 
valitsi haastatteluun kutsut-
taviksi Aalto Ari, Oiva Kal-
le, Porvari Petri, Pätsi Henri, 
ja Rimpiläinen Maarit. 

Kehittämiseen tukea
Päätettiin käyttää vuoden 
2017 tilinpäätöksessä kehit-
tämisrahaston varoja 280 
820 euroa kehittämis- ja tu-
kihankkeisiin. Rahaston 
pääoma 31.12.2016 oli 5 841 
047 euroa. Kaupungin ke-
hittämisen vauhdittamisek-
si ja mm. EU-hankkeiden 
hyödyntämiseksi ja toteut-
tamiseksi perustettiin vuon-
na 1996 kehittämisrahasto, 
johon siirretään vuosittain 
valtuuston päätöksellä tar-
vittava pääoma.

Tuulipuiston  
valitukseen lausunto
Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus pyytää Pudasjärven 
kaupunkia antamaan lausun-
tonsa Tolpanvaara tuulivoi-
mapuiston osayleiskaavan 
hyväksymistä koskevasta val-
tuuston päätöksestä tehdyn 
valituksen johdosta. Valtuus-
ton hyväksymä osayleiskaa-
va on tehty vuorovaikutus- 
ja kaavapäätösmenettelyjen 
osalta lain edellyttämällä ta-

valla. Osayleiskaava ja sii-
hen liittyvä viranomaispro-
sessi ei siten ole miltään osin 
lainvastainen. Päätettiin an-
taa valituksesta Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeudelle kaa-
van laatijan laatima lausunto.

Hirsikunnaksen  
osakepääomaan 
korotustarve
Kiinteistö Oy Pudasjärven 
Hirsikunnaksen yhtiökoko-
us on 18.1.2018 päättänyt 
järjestää maksullisen osake-
annin ja korottaa yhtiön osa-
kepääomaa 702 500 eurosta 
1 002 500 euroon tarjoamal-
la merkittäväksi 12 000 kap-
paletta uusia osakkeita, ni-
mellisarvoltaan 25 euroa 
kappale. Päätettiin esittää 
valtuustolle, että se päättäi-
si tehdä 300 000 euron pää-
omasijoituksen Kiinteistö 
Oy Pudasjärven Hirsikun-
naksen sijoitettuun oman 
pääoman -rahastoon. Sijoi-
tus pystytään maksamaan 
kaupungin kassavaroista. 

Niehkan  kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Oletteko huomanneet, että tällä viikolla oli ystävänpäi-
vä? Me huomasimme, kun emäntämme sai tosi herkul-
lisen näköisen, hyvälle tuoksuvan ja kauniisti koristellun 
sydänkakun. Zorron kanssa sitä rouskuttelimme pöydän 
vierellä ja sanoimme Lahjalle, että haluttaisi niin maistaa. 
Saimme me sitten palat sitä. Kyllä oli hyvää. Saatiinhan 
me omia herkkujakin ystävänpäiväksi, kyllä nekin mais-
tuivat. No, minulle ja Zorrolle kyllä taitaa maistua mel-
kein mikä vaan ja aina joku sopiva tyhjä kolo massussa. 
Minä olen kerran syönyt puolet öljykynttilästäkin, hyvää 
sekin oli. Emäntämme ei ilahtunut siitä asiasta ollenkaan. 
Luuli, että tulen sairaaksi. Enpäs onneksi tullut.

Nyt tullut lunta jo niin paljon, että eihän me matalla 
kulkijat nähdä mitään muuta kuin lumikinoksia vaan. Täy-
tyy välillä hypätä kinoksen päälle, että näkee mitä ympä-
rillä tapahtuu. Kokeilkaapa ihmiset mennä konttaamalla, 
niin ette varmasti näe muuta kuin valkeaa vaan. Meidän 
takapihaa on pitänyt kolata ahkerasti, ettei lumi tule pi-
ha-aidan tasalle. On olleet ystävät tarpeen, kun tuo 
emäntämme ei pysty paljon mitään raskaampia hommia 
enää tekemään, kun on aina selkä ja nivelet niin kipeänä. 
Naapuritalossa asuvan Pigg ystäväperheen ihmiset ovat 
käyneet aina meille lumitöitä tekemässä. Siitä suuri kiitos 
heille. Ei olisi selvitty ilman heitä.

Nalle Puh viisautta: ”Ystävyys on sitä, että kun laittaa 
silmänsä kiinni ja ajattelee ystävää, niin poskilihakset al-
kavat vetäytyä korvia kohti ja kaikki rypyt siliävät”

Ja Puhin ystävä Ihaan ajatus: ”Olisi pitänyt arvata, lop-
pujen lopuksi ei ole aihetta valittaa. Minulla ystäväni. Vas-
ta eilen joku puhui minulle. Ja viimeviikolla - vai oliko se 
edellisellä - Kani törmäsi minuun ja sanoi ”Voi harmi”. Se 
on sitä seuraelämää. Aina sattuu ja tapahtuu”

Kiitos kaikille ihanille ihmisille, jotka ovat lenkillä tava-
tessa silittäneet minua ja Zorroa ja ovat puhuneet kau-
niisti näistä jutuistani. Ne lämmittävät pientä koiransy-
däntä.

Lopuksi Upponalle ajatusta: ”Mitä voisi lahjoittaa sille, 
joka omistaa jo kissankellon, vanamon ja säteet kevätau-
ringon. Jolla on talvi ja syys. Kävisikö ystävyys”

Muistakaa ihmiset, että ystävänpäivä on joka päivä, ei 
vain kerran vuodessa. Pi-
täkää hyvää huolta ystä-
vistänne ja muistakaa 
heitä!

Kirjoitteli
lapinkoiratyttö 
Niehka, 
tarinassa mukana 
Zorro ja Lahja

Kyläneuvosto kokoontuu 
keskiviikkoiltana 28.2. kel-
lo 18 kaupungintalolla. Ky-
läneuvoston kokoukseen 
toivotaan mukaan runsaas-
ti kaikkien järjestöjen ja 
toimijoiden edustajia. Ti-
laisuudessa pääpaino on toi-
mijoiden puheenvuoroissa, 
joissa kuullaan ajankohtaisia 
asioita kylittäin. Näin viesti 
kulkee kylältä toiselle, voi-
daan oppia toisilta kyliltä, 
lisätä yhteistyötä ja sovittaa 
tapahtumat eri aikoihin.

Kaupungin edustajista 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoo kaupungin 
ajankoh-taisimmista kuulu-
misista.  Mari Juntunen Kier-

tokaaresta kertoo kyläyh-
teistyön tämän hetkisestä 
tilanteesta, siihen liittyvästä 
toimintamallista ja mahdol-
lisuuksista.

Ennen kokousta on mah-
dollisuus osallistua tai tu-
tustua Pudasjärven kaupun-
gin ja Hyvän mielen paikat 
-hankkeen järjestämään lu-
menveistotyöpajaan kello 16 
alkaen Hartsun parkkialu-
eella. Ammattiohjaajat ovat 
paikalla neuvomassa lumen- 
ja jää-veiston saloihin.

Tilaisuutta isännöi Ku-
renalan Kyläyhdistys ry. Ta-
pahtuma aloitetaan kahvi-
tarjoilulla. Lisätietoja antaa 
Aili Jussila Laavu-hanke.

Kylien, järjestöjen ja 
kaupungin kuulumisia

Kyläneuvosto 
kokoontuu Kurenalla

Pudasjärven Työkeskuksel-
la ja Rimmin palvelukodissa 
järjestettiin monikulttuuri-
suustyön ja Kivapuhe-hank-
keen toimesta lukuhetket. 
Tempaus oli osa kansallista 

Minä luen sinulle –kampan-
jaa, joka on tuonut kuluneen 
viikon aikana yhteen uusia 
ja vanhoja suomalaisia luke-
misen ja selkokielisten teks-
tien avulla. Kampanjan idea 

Lukuiloa ja tarinoita maailmanlopusta
on se, että suomea opiskele-
vat pitävät lukuhetkiä iäk-
käille ja kehitysvammaisil-
le ihmisille ympäri Suomen. 
Työkeskuksella kuultiin ta-
rinoita niin rakkaudesta ja 
eläkkeelle jäämisestä, kuin 
maailmanlopun odotukses-
takin! Yhdessä luettiin myös 
tarinoita saunasta, tangos-
ta ja suomalaisesta perinne-
ruoasta. 

Työkeskukselta lukuhet-
kiin osallistuneet Ulla, An-
na-Kaisa ja Anja totesivat 
yhteen ääneen, että luku-
hetki oli mukava kokemus, 
joka toi kivaa vaihtelua ar-

keen. Kaikki kehuivat kirjo-
ja lukeneiden Alin, Rezan ja 
Omidin olevan tosi muka-
via ja lukeneen hienosti. Lu-
kuhetken jälkeen jäi aikaa 
jutellakin ja keskustelua vi-
risi niin ruoasta, kuin Tan-
gomarkkinoistakin. Toiselle 
kahdesta tarinaryhmästä lu-
kenut Reza kertoi kokemuk-
sen olleen niin mukava, että 
hän haluaisi mielellään tul-
la uudestaankin. Monikult-
tuurisen työn koordinaattori 
Sirpa Timonen-Nissin mu-
kaan on tärkeää, että ihmiset 
kohtaavat toisensa yli ikä- ja 
kulttuurirajojen. Hän jatkaa, 
että tähän kampanjaan ha-
luttiin ottaa osaa siksi, että 
lukuhetket tarjoavat mah-
dollisuuden tutustua uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin. 

Mutta kuinkas siinä ta-
rinan torstaille odotetulle 
maailmanlopulle sitten kä-
vikään? No, sitä ei kaikesta 
huolimatta tullut, tuli vain 
hernekeittopäivä.

Siiri Sarias

Aitto-ojan Metsästysseura ry 
kokoontui perinteisen vuosi-
kokouksen merkeissä sunnun-
taina helmikuun 11. päivä.

Puheenjohtaja Jouni Ven-
gasaho valittiin uudelleen jat-
kamaan tehtäviä vielä seu-
raavan toimikauden ajan. 
Johtokunnan jäsenyydestä 
erovuorossa oli myös Tapio 
Pohjanvesi, joka valittiin jat-

kamaan jäsenyyttä sekä rahas-
tonhoitajan tehtäviä. Edellä 
mainittujen lisäksi Aitto-ojan 
Metsästysseuran johtokunnas-
sa ovat Ari Isola, Jukka Mari-
kainen, Jari Pihlaja, Reijo Rais-
kio ja sihteeri Terttu Salmi.

Metsästysseuralle hankit-
tiin viime vuoden puolella 
maapalsta Ritva-ojan varres-
ta. Vuosikokouksen isoimpi-

na asioina olikin jäsenmak-
sun suuruudesta päättäminen 
sekä toimitilojen rakennus-
suunnittelun aikatauluttami-
nen. Rakennustyöt aloitetaan 
tänä keväänä. Suunnittelutyö-
tä varten valittiin viiden hen-
gen työryhmä.

Ari Isola kertoi riistalas-
kenta havainnoistaan. Myön-
netyt hirviluvat tuli kaadet-

tua jo hyvissä ajoin syksyllä ja 
kyläläisille, mökkiläisille sekä 
maanomistajille tarjottiin lop-
piaisena hirvikäristystä lisuk-
keineen.

Jäsenkirjeet ja -maksut läh-
tevät kevään aikana. Toiveena 
olisikin, että jäsenistö ilmoitte-
lisi sähköpostiosoitteensa sih-
teerille mahdollisimman pian. 
STK

Omat toimitilat metsästysseuralle 

Minna, Anna-Kaisa, Ali, Omid, Arto Reza ja Ulla.

Arto, Reza ja Ulla.
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Koko perhe yhdessä lumella

Iso-Syötteen hiihtokoulun 
vetäjä Jani Kuntonen kan-
nustaa koko perhettä hiih-
tokouluun.

Iso-Syötteellä odotellaan 
malttamattomina hiihtolomi-
en alkua. Paikat on viimeis-
telty ensimmäisiä lomalai-
sia varten; Lumimaahan on 
asennettu karusellihissi ja lu-
milabyrintin rakennustyöt 
ovat valmistuneet, parkeissa 
kaikki suorituspaikat on ra-
kennettu ja kaikki rinteet, va-
paalaskualue FreeridePark-
kia myöten, ovat auki. 

Tammi-helmikuussa ta-
pahtumat houkuttelevat vä-
keä paikalle, viikolla suurin 
osa laskettelijoista on ulko-
maalaisia lumituristeja. Lo-
mien tullessa suomalaiset 
perheet saapuvat tunturiin. 

-Heitä odotamme innolla, 
sillä panostamme Iso-Syöt-
teellä erityisesti juuri per-

heiden viihtyvyyteen. Lumi-
maan alue on lapsiperheiden 
suosikkipaikka. Sitä on kehi-
tetty ajatuksena tarjota alue, 
jossa aikuiset ja lapset voivat 
pitää hauskaa yhdessä. Ker-
too Iso-Syötteen markkinoin-
tikoordinaattori Veinalotta 
Vesterinen. 

 Lumimaassa on neljä rin-
nettä ja neljä hissiä, niiden 
lisäksi alueelta löytyy las-
tenhoitotalo, pulkkamäki, 
leikkipaikka ja nuotiopaik-
koja. 

-Jokaisessa rinteessä on 
jotakin erikoista; pujottelu-
rata, hyppyreitä ja presse-
jä, crossiradan kurveja tai 
muuta hauskaa. Ne sopivat 
sekä lapsille, että aikuisille ja 
perheiden onkin helppoa ja 

hauskaa viettää yhdessä ai-
kaa Lumimaassa. 

Myös hiihtokoulussa viih-
tyy Iso-Syötteellä koko per-
he. Kun Hiihdonopetus on 
tuttua useimmille uuden la-
jin alkutaipaleella, yhä use-
ampi hakee yksityistunneilta 
terävöitystä erityisesti tuttu-
jen ja turvallisten rutiinien 
rinnalle. 

– Hiihtokoulusta saa ni-
menomaan niitä uusia elä-
myksiä, joita ei ole aiemmin 
kokenut, vaikka olisi kiertä-
nyt vuosikaudet rinteitä ja 
tuntureita. Uuteen lajiin tu-
tustuminen tuota uutta intoa 
kokeneenkin laskijan harras-
tukseen jo alkumetreillä. Se 
on ihan ookoo, jos lajikokei-
lu jää siihen, kertoo Iso-Syöt-

teen hiihtokoulun vetäjä Jani 
Kuntonen. 

Hiihdonopettajan kurin-
alainen seuraaminen ja tiuk-
ka oppimismalli ovatkin 
kaukana nykyaikaisen hiih-
tokoulun arjesta. 

– Ei meillä ole muottia, jo-
hon jokaista yritetään painaa, 
kaikki opetus lähtee oppilaan 
omista tarpeista. Hiihtokou-
lussa pääsee sille taitotasolle, 
mille itse haluaa ja tuloksena 
on, että laskettelu on rentoa, 
mukavaa ja entistä varmem-
paa. Iso-Syötteellä hiihdon-
opettajien tärkein tehtävä on 
valjastaa oppilaan into las-
ketteluun oppimisen tueksi. 

Hiihtokoulussa käynti siis 
kannattaa, jos toiveissa on 
uuden lajin kokeilu. Omasta 

Talviset fatbike pyöräretket uutena 
Hotelli Iso-Syötteellä 

Hotelli Iso-Syötteen talvi-
kauden kuulumisista kertoi 
hotelliyrittäjä Juha Kuukas-
järvi. Hotellin toimintaa ovat 
vilkastuttaneet monet tapah-
tumat, joissa Hotelli Iso-Syö-
te on ollut mukana. Myyn-
nissä on kasvua edellisiin 
kausiin verrattuna. 

Maastopyöräily on nous-
sut suureen suosioon Syöt-
teellä ja pyöräilytuotteen 
kehittämistä on jatkettu 
edelleen. Uutena onkin aloi-
tettu ohjatut fatbike pyörä-
retket. Sopiva ryhmän koko 
on 8-10 henkeä ja pyöräily-
matka lumisessa luonnossa 
3-10 kilometriä. Ryhmän jä-
senten toivotaan omaavan 
hyvän peruskunnon, sillä 
pärjää. Pyöräilyretkien ve-
täjäksi on saatu pyöräilystä 
innostunut pyöräopas Pek-

ka Tahkola, myös Kuukas-
järvi itse toimii ryhmien oh-
jaajana. 

Myös omatoimisille ret-
kille löytyy vuokrattavaksi 
Fatbiket, normaalit maastu-
rit ja sähköavusteisia Fatbi-
ke pyöriä. Moottorikelkka-
safarit porotilavierailuineen 
sekä maastoruokailuineen 
ovat edelleen suosittuja. Li-
säksi viikko-ohjelmatar-
jontaan kuuluvat erilaiset 
potkuri-, pilkki- ja lumiken-
käretket sekä koiravaljakko-
ajelut. 

-Syksyn aikana olem-
me kehittäneet hyvinvointi-
palvelujamme. Hotellin ui-
ma-allastilat on saneerattu, 
ja rakennettu kuntosali. Li-
säksi hotellissa on aloitta-
nut Personal Trainer, joka 
vetää ohjattuja liikuntatun-

teja, vesijumppaa ym. sekä 
yksittäisille lomailijoille että 
ryhmille. Hieronta ja kosme-
tologipalvelut ovat laajentu-
net myös siten, että on otet-
tu käyttöön toinen hoitotila. 

Entisen Snapsibaarin ti-
loihin on valmistumassa 
maaliskuun alussa uusi ja 
erikoinen Karhunpesä-sviit-
ti. Neliöitä siinä on 80 ja vuo-
depaikat neljälle hengelle. 
Sänky on sijoitettu karhun-
pesän tapaan juurakon alle. 
Sviitissä on tavallinen suo-
malainen sauna sekä turk-
kilainen höyrysauna, kaksi 
vessaa, poreamme komealla 
näköalalla, takka sekä suu-
ri oleskelutila. Lähtökohtana 
suunnittelussa on ollut pu-
dasjärveläinen luonto, jonne 
karhu kuuluu ja on Pudas-
järven vaakunassakin mu-

kana. Vaakuna on sijoitettu 
seinälle koristeena. Sviitil-
lä on ollut jo kysyntää ja sitä 
on myyty tulevalle kaudelle, 

tutustakin välineestä voi kui-
tenkin saada opettajan avulla 
enemmän irti.

– Opettajien keskuudessa 
on erittäin paljon kokemus-
ta, erikoisosaamista ja opet-
tajat ovat myös kouluttautu-
neet kattavasti. Laskettelussa 
on paljon alalajeja freestyles-
sä, ratalaskussa ja offareilla 
ja kaikkiin näihin on tarjota 
uutta osaamista oppilaillem-
me.

Kuntonen sanoo, että yk-
sityistunti auttaa saamaan 
kaiken hyödyn irti myös uu-
sista lasketteluvälineistä.

– Jos on laskenut 20 vuot-
ta suorilla suksilla ja tänä tal-
vena alla onkin päivitetyt 
tiimalasimallit tai aiempaa 
leveämmät sukset, niin on-

Maastopyöräily onnistuu ja on uutena suosittua myös talvella fatbike -pyörillä. Ohjattuja 
retkiä vetää pyöräopas Pekka Tahkola. 

kertoo Kuukasjärvi. 
Kevättalvelle sovittuja ar-

tistivierailuja on muun mu-
assa Kake Randelin, Teflon 

Rothers, Maija Vilkkumaa, 
Suvi Teräsniska sekä Porti-
on Boys. 

Syötteen alkutalvi on taittunut oikein mukavasti. Vuodenvaihteen 
ja loppiaisen aikaan tunturialue oli kuhinaa täynnä, sekä kansainvä-
lisiä että kotimaisia matkailijoita. Husky- ja moottorikelkkasafarei-
ta on lähtenyt reiteille kiivaaseen tahtiin ja lumikenkäillen on Syöt-
teen tykkylumia ihaillut monet ryhmät. Alkutalvena on erityisesti 
hollantilaisia, belgialaisia, brittejä, venäläisiä ja aasialaisia matkaili-
joita ollut liikkeellä. Tällä viikolla vieraili myös japanilainen matkan-
järjestäjäporukka tutustumassa Syötteen upeaan tarjontaan. Lun-
ta tunturissa riittää ja tykkylumipuut ovat tänä vuonna tavallistakin 
upeammat.

Kävin keskiviikkona 14.2. Luontokeskuksen mukana kiertä-
mässä tauko- ja autiotupia ja ei voi kuin ihailla tätä Suomen luon-
toa. On meillä vaan huikeat maastot ja puitteet. Metsähallitus pi-
tää reitit ja taukopaikat kunnossa, hoitaa puutkin paikalle. Ei ihme, 
että Syötteen luontokeskus teki viime vuonna kävijämääräennä-
tyksensä (35 155 kävijää) ja Syötteen kansallispuiston käyntimää-
rä nousi 34 prosenttia.

Syötteen matkailualueen kokonaiskävijämääräkin on 
kasvanut ja se näkyy myös reiteillä. Kansallispuiston retkeilyreit-
tien saavutettavuutta ja ylläpitoa on parannettu, esimerkiksi Syöt-
teen uudelle ympärysladulle sekä uusille lumikenkäreiteille voi 
lähteä suoraan matkailukeskuksen ytimestä. Myös maastopyöräi-
lyreittejä on kehitetty, pyöräilyn suosio on edelleen nousussa.

Luontokeskus on auki joka päivä 7.4. saakka kello 10-16 ja 

lounasta on tarjolla joka päivä pääsiäiseen saakka. Ahmatuvan la-
tukahvila aukeaa 16.2. eli hiihtolomalaiset pääsevät nauttimaan 
maukkaista munkkikahveista. Hiihtolomaviikoilla on joka arkipäi-
vä tarjolla mukavaa ohjelmaa lapsiperheille, muun muassa eloku-
via, talvinen puuhaparkki sekä askartelua.

Pikku-Syötteen alkutalvi on ollut tapahtumaa täynnä, joo-
gaviikonlopusta umpihankihiihtoihin. Maaliskuussa järjestetään en-
simmäistä kertaa hyvinvointi- ja treeniviikonloppu 9.-11.3. Oh-
jelmassa toiminnallisia treenejä ja luentoja mm. ruokavaliosta. 
Viikonloppu järjestetään yhdessä Heidin Hyvinvointipalveluiden 
kanssa ja leirinohjaajana toimii Heidi Lumiaho. 

Lapsille on tarjolla askartelupajaa sekä alle kouluikäisten sisälii-
kuntaseikkailu hiihtolomaviikoilla. Myös seinäkiipeilyä, lumenveis-
toa ja paracord-punontaa pääsee testaamaan. Rinteissäkin totta-
kai tapahtuu hiihtolomien aikaan ja esimerkiksi lapsille ja nuorille 
tarkoitettu rento parkki-kisailu, Pikku-Parkin päällikkökisat järjes-
tetään 17.2.

Huhtikuussa vauhtia ja kiihdytystä
Huhtikuussa ajetaan Pikku-Syötteellä Moottorikelkkailun SM-
Sprint ja rinnekiihdytys-kilpailut. Tähän kannattaa ehdottomas-
ti tulla paikalle todistamaan Suomen ja pohjoismaiden kovimpien 
kelkkakuskien kisaa eturinteillä. Ohjelmassa on kelkkojen sprint-
ti-kilpailu ja erittäin vauhdikas rinnekiihdytyskisa. Pärinää riittää 

koko päiväksi ja vauhdikkuutta ei tule varmasti puuttumaan! Pai-
kalla myös eri kelkkamerkkien edustajat esittelemässä uutuuksia.

Iso-Syötteellä on nautittu upean talvisista olosuhteista 
koko alkuvuoden ajan. Tykky on edelleen mahtavimmillaan ja rin-
teiden lisäksi metsät ovat upeassa laskukunnossa. 

Tammikuun lopussa Iso-Syötteellä käytiin Suomen Lumilauta-
liiton SuomiTour-kilpailu, lajeina slopestyle ja freeride. Lumilauta-
kilpailuun saapui lähes sata suomalaista lumilautailijaa kilpailemaan 
kiertueella jaettavista pisteistä. Suorituspaikat olivat loistavassa 
kunnossa sekä SnowParkissa, että FreerideParkissa. 

Helmikuun alussa Iso-Syötteellä vietettiin vapaalaskuviikonlop-
pua Iso-Syöte Freeride Openin merkeissä. Tapahtumaan osallistui 
lähes viisikymmentä laskijaa. Viikonlopun ohjelmaan kuuluu kaksi 
eri kilpailua, workshoppeja ja yhdessäoloa.

Hiihtolomilla Iso-Syötteellä on luvassa paljon tapahtumia nuo-
risolle parkeissa, perheen pienimmille Lumimaassa ja koko per-
heelle ympäri tunturia.

Kurkkaa tarkemmin hiihtoloman ja kevättalven tapahtumia 
Syötteen alueella https://syote.fi/tapahtumakalenteri/  ja tervetu-
loa mukaan nauttimaan! 

Tarja Puutio
Syötteen Matkailuyhdistys 

Matkailijamäärät kasvussa Syötteellä

han niillä laskeminen aivan 
erilaista. Laskutyyli ja tek-
niikka on sidottu välineisiin, 
mutta niitä on helppo hioa 
hiihtokoulussa.
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Myös kalliomurskeet.

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

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

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

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

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

Nouda evääksi tai nauti paikan päällä rapeat pizzat ja 
mehevät hampurilaiset. Meillä myös á la carte sekä 

lounaspöytä: herkullista kotiruokaa seisovasta 
pöydästä - joka päivä.

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

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

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

Pytkynharjun kahvila
Syötekyläntie 382, Syöte. 

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

Tervetuloa viihtyisään 
Pytkynharjun kahvilaan tauolle!

Olemme facebookissa! 

AVOINNA 
joka päivä 
klo 10-16 

hiihtokauden ajan. 

Iloa, virkeyttä ja kuntoa Puikkarista
Virkistysuimala Puikkarin 
kävijämäärä on nykyvuosi-
na ollut vuositasolla reilut 
50 000, luku pitää sisällään 
myös kuntosalikävijät. Puik-
karissa voi harrastaa moni-
puolista vesiliikuntaa. Tällä 
hetkellä suosituinta on eh-
dottomasti vesijuoksu ja sii-
hen meillä on upeat puitteet, 
altaan toinen pää on sy-
vyydeltään neljä metriä. 

Vesijuoksu sopii kaikil-
le vesiliikunnasta pitäville, 
erityisesti vesijuoksua voi 
suositella ylipainoisille, ala-
raajojen nivelkivuista kär-
siville, niska- ja selkäkipuja 
poteville, pitkäaikaissairail-
le, iäkkäille, urheilijoille pe-
ruskuntoharjoitteluun ja 
korvaavaan harjoitteluun 
sekä erilaisiin kuntoutuksiin 
esim. polvileikkauksen jäl-
keen. Vesijuoksuun voidaan 
opastaa henkilökohtaisesti, 
jos joku kokeilee lajia ensim-
mäistä kertaa. Hallilla on tä-
hän tarkoitukseen vesijuok-
suvöitä, mutta omaakin saa 
kuljettaa mukanaan. Torstai-
sin Puikkarissa pidetään kel-
lo 17 kansalaisopiston syvän 
veden jumppa (1 euron oh-
jausmaksu uintimaksun li-
säksi).

Vesijumpat ovat myös 
suosittuja ja niitä Puikka-
ri tarjoaa maanantaista tors-
taihin, aamuvirkuille löytyy 
aamuvesijumppaa tiistaisin 
ja torstaisin kello 6.45. Tiis-
taisin on vesijumppaa kel-

lo 10.15 eläkeläisille, jotka 
kuuluvat johonkin erityis-
järjestöön ja iltapäivällä kel-
lo 14.15 Iloa liikunnasta ve-
sijumppa, joka on kaikille 
avoin ja siinä on vielä hy-
vin tilaa.  Lisäksi meillä pi-
detään miesten vesijumppaa 
tiistaisin kello 18 sekä maa-
nantaisin kello 18 ja keski-
viikkoisin kello 17 vesijump-
pia monitoimialtaalla. Nämä 
ovat kansalaisopiston järjes-
tämiä. Sotaveteraanien toi-
mintapäivä on aina torstai-
na. Aamujumpat sisältyvät 
uintimaksun hintaan ja ilta-
jumpista peritään euron oh-
jausmaksu.

Uimakouluja lapsille ja 
aikuisille pidetään vuosit-
tain alkeisuinneista tekniik-
kaan. Tammikuussa aloi-
tettiin kansalaisopiston 
nuorten ja aikuisten uinnin 
tekniikkakurssi ja syksyl-
lä järjestetään aikuisten al-
keis-/ tekniikkauintikurssit 
seuraavan kerran. Lasten al-
keisuimakouluja järjestetään 
touko-kesäkuun aikana ja ne 
on tarkoitettu 5-7 –vuotiaille 
lapsille.

Puikkarin kuntosali on 
monipuolinen ja viihtyisä ja 
pyrimme uudistamaan kun-
tosalilaitteita vähitellen. Jos 
joku tarvitsee ohjausta kun-
tosalilla ja kokee, että kyn-
nys kuntosalille lähtemiseen 
on liian suuri, tarjoamme oh-
jattua kuntosalia maanantai-
sin kello 12-13 ja torstaisin 

kello 13.30 -14.30.

UUSI KORTTI!
Puikkarin kuntosalille on li-
sätty 1.2. alkaen 14-17 –vuo-
tiaille nuorille kuntosalin 
kuukausikortti, joka oikeut-
taa kuntoiluun Puikkarin 
aukioloaikoina.

Hyvinvointipassi myön-
netään kaikille pudasjär-
veläisille eläkepäätöksen 
saaneille. Tämä oikeuttaa 
omaehtoiseen uimahallin 
ja kuntosalin rajattomaan 
käyttöön Puikkarin aukiolo-
aikoina. Hyvinvointipassi 
on hinnaltaan 40 euroa ja on 
voimassa vuoden ostopäi-
västä lukien.

Vauvauintia on pidet-
ty Puikkarissa vuodesta 
1999 saakka ja mukaan pää-
see, kun ilmoittaa tulostaan 
etukäteen. Annamme vau-
vauinti -dvd:n kotiin lai-
nattavaksi ja sen mukaises-
ti vauvauinnissa toimitaan. 
Lapsen tulee olla vähintään 
kolmen kuukauden ikäi-
nen ja viiden kilon painoi-
nen aloittaessaan vanhem-
man kanssa vauvauinnin, 
joka on mukava perheen yh-
teinen harrastus ja hyvä al-
kuponnistus tulevalle uinti-
harrastukselle. Puikkari on 
mukana turvallisten vauva-
uintipaikkojen listalla, mikä 
tarkoittaa sitä, että ohjaajat 
ovat SUH:n kouluttamia ja 
uima-altaan vesi täyttää sille 
asetetut kriteerit. Lisäksi ve-

siarvoja valvoo paikkakun-
nan terveysviranomainen.

Tulevaa  
mm. uintikampanja 
Maaliskuussa alkaa taas Ui 
kesäksi kuntoon –kampan-
ja, johon Puikkari on osal-
listunut vuodesta 1999 alka-
en. Kampanja on ollut hyvin 
suosittu ja sen aikana ke-
rätään metrejä uiden ja mi-
nuutteja vesijuosten/ -jum-
paten. Uimahallit kisailevat 
leikkimielisesti keskenään 
ja Puikkari kilpailee pienten 
uimahallien sarjassa.

Suorituskortteja voi lu-
nastaa Puikkarin palvelupis-
teestä ja ne voi joko jättää ui-
mahallille kampanjan ajaksi 
tai kirjata urheilusuorituk-
sensa rehellisesti kotonaan.

Tämän kampanjan lisäksi 
Pudasjärven liikuntapalve-
lut haastaa kaikki kaupunki-
laiset mukaan koko vuoden 
kestävään omaan uintikam-
panjaan. Uintisuoritusten pi-
tää olla vähintään 500 metrin 
pituisia kertasuorituksina ja 
nämä suoritukset kirjataan 
uinninvalvojien toimesta 
vihkoon. Vihkoa säilytetään 
uinninvalvojien toimistossa.  
Kaikki vuoden 2018 aikana 
vähintään 50 kilometriä ui-
neet palkitaan ensi vuoden 
tammikuussa hyvillä palkin-
noilla.

Pudasjärven kaupunki myy 
ja vuokraa vapaa-ajan tont-
teja Syötteen alueelta. Kau-
pungilla on Luokkavaaran 
alueella 50 rakennuspaik-
kaa. Tonttien koko on kes-
kimäärin 1500 neliömetriä 
ja enimmäisrakennusoike-
us on 175 kerrosneliömetriä. 
Tontille saa rakentaa enim-
millään kaksi huoneistoa kä-
sittävän lomarakennuksen.

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

- Syötteen alueen palve-

lut ovat myös lähellä, esi-
merkiksi lähimpään kaup-
paan on maanteitse matkaa 
vain noin puoli kilometriä. 
Monille tutut urheilijat, Suo-
men lentopallomaajoukku-
een päävalmentaja Tuomas 
Sammelvuo ja ammattijää-
kiekkoilija Mikael Granlund 
ovat jo varanneet tonttinsa 
Vemmeltien varresta. Tontin 
voi halutessaan varata myös 
sähköisesti. Kaupungin net-
tisivuilta löytyy asiasta lisä-
tietoja, muun muassa kar-
tat ja rakentamistapaohjeet, 
muistuttaa Mattinen.

Lomatontti omaksi tai vuokralle

www.syote.fi

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655
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Talvisen luonnon lumoa Syötteen kansallispuistossa
Syötteen kansallispuisto on 
hiljaisuutta kaipaavan tal-
viliikkujan paratiisi: talvella 
pakkasen paukuttaessa pui-
ta vain hurjapäisimmät pis-
tävät nenänsä ulos. Lumen 
peittämällä suolla aika tun-
tuu pysähtyneen, ja vain 
lumi natisee kulkijan ja-
lan alla - muuten on hiljais-
ta. Ympärillä kohoavat vaa-
rakuusikot ja suon peittävä 
hanki vaimentavat talvisen 
luonnon äänet. Hengitys 
höyryää. Metsän eläimetkin 
värjöttelevät enimmäkseen 
paikoillaan, tehden vain ly-
hyehköjä ravinnonhankin-
tareissuja. Pakkasta pelkää-
mätön umpihankihiihtäjä 
nauttii tällaisen metsän rau-
hasta, istahtaa kaatuneel-
le kelolle ja hörppii kaikessa 
rauhassa kupillisen kaaka-
ota. 

Keväällä auringon läm-
mittäessä selkää on miel-
tä rauhoittavaa lähteä naut-
timaan kansallispuiston 
hangista heti aamun saras-
taessa. Yöpakkasen kovet-
tamalla hangella suksi len-
tää ja hymy valtaa hiihtäjän 
naaman. Kilometrit paukku-
vat, kun lykkii suksilla me-
nemään aukeilla soilla ja ih-
mettelee teerien soitimen 
jälkiä. Päivän kääntyessä il-
taan maalaa laskeva aurinko 
taivaanrantaa syvänoranssil-
la värillään, ja saunan läm-
metessä on mukava muis-
tella liikunnallista päivää 

vaarametsien maassa.

Talviretkeilyreitit
Murtomaahiihtäjille Syöt-
teellä on 120 kilometrin 
verran monipuolisia latu-
ja. Kansallispuiston puolel-
la latuja kulkee reilu kol-
mekymmentä kilometriä. 
Latureittien varsilla hiihtä-
jiä palvelevat useat eri tu-
lentekopaikat. Suurimmalle 
osalle laduista myös kyt-
kettyinä olevat koiraystävät 
ovat tervetulleita. Latukar-
tan ja -passin saa lunastettua 
useista alueen yrityksistä, ja 
tuotot käytetään suoraan la-
tujen kunnossapitoon. 

Luontokeskukselta lähtee 
lumikenkäreitti Teerivaaral-
le. Reitti on merkattu orans-
seilla aurausviitoilla, ja se on 
haastava suurien korkeus-
erojensa vuoksi. Vastapäi-
vään kuljettaessa reitti nou-
see ensin Teerivaaran laelle, 
jonka korkein kohta on 330 
meren pinnan yläpuolella. 
Vaaran laelta aukeavat upe-
at näkymät yli kansallispuis-
ton sekä Iso-Syötteen suun-
taan. Huipulta reitti laskee 
alas suolle ja edelleen An-
nintuvalle, missä voi tehdä 
tulet ja nauttia eväitä. An-
nintuvalta reitti mutkittelee 
takaisin luontokeskukselle 
metsän siimeksessä. 

Vattukurun sekä Kellari-
lammen parkkipaikat aura-
taan tänä talvena retkeilijöitä 
varten. Vattukurussa on rei-

lun kahden kilometrin mit-
tainen lumikenkäreitti, joka 
on merkattu puihin oransil-
la talvireittinauhalla. Reitil-
lä on hieman korkeuseroja, 
mutta se sopii lähes kaiken 
kuntoisille kävelijöille. Vat-
tukurun pohjalla on laavu, 
missä on mukava hengäh-
tää ja nauttia tulen äärellä 
kansallispuiston rauhasta. 
Kellarilammella on puolen 
kilometrin pituinen lumi-
kenkäreitti, joka on merkat-
tu oransseilla aurausviitoil-
la. Reitti kulkee laavulle, ja 
matka on sopivan lyhyt pie-
nemmillekin lapsille. Lumi-
kenkiä sekä liukulumiken-
kiä voi vuokrata Syötteen 
luontokeskukselta myös lap-
sille. 

Kansallispuiston talvirei-
teillä voi liikkua läskipyö-
rällä, hiihtäen tai vaikka lu-
mikengin. Reitit kulkevat 
samoille tuville kuin hiihto-
ladutkin, mutta hieman eri 
kautta. Kartan talvireiteille 
voi lunastaa luontokeskuk-
sesta. Reittejä ylläpidetään 
moottorikelkalla, ja niiden 
huolto perustuu kansallis-
puiston ylläpidon tarpeisiin, 
mikä tapahtuu pääasiassa 
arkiviikolla. Ahmakallion 
näkötorni sekä Rytivaaran 
kruununmetsätorppa ovat 
saavutettavissa talvireittejä 
myöten. Rytivaarassa retkei-
lijöitä palvelee saunallinen 
varaustupa. 

Kansallispuiston 
tuvat
Seikkailunhaluinen talviret-
keilijä ei rajoita luontoko-
kemustaan pelkästään päi-
vävisiitiksi, vaan pakkaa 
mukaan hyvät eväät sekä 
makuupussin ja viettää yön 
jossain kansallispuiston 
viihtyisistä tuvista. Syötteen 
kansallispuistossa on yh-
deksän autio- ja varaustu-
paa. Varaustuvista Ahmatu-
valta sekä Rytituvalta löytyy 
eniten mukavuuksia, ku-
ten patjat, astiat sekä sauna. 
Ahmatupa on melko help-
po saavuttaa vaikka koko 
perheen voimin, sillä sinne 
kulkee kunnostettu latu. Yö-
retki tuvalle on varma tapa 
unohtaa arjen tohinat

Hiihtolomaviikoilla 
luontokeskuksella 
ohjelmaa
Hiihtolomaviikkoja on luon-
tokeskuksen väen lisäksi jär-
jestämässä muun muassa 
Pudasjärven 4H-yhdistys ja 
käsityöohjaaja Katri Kemp-
painen. Luvassa on esimer-
kiksi puuhaparkki, missä 
voi maksutta testailla luon-
tokeskuksen talvista vuok-
ravälineistöä ohjatusti. Mak-
suttomia lasten elokuvia 
näytetään joka viikko, ja as-
kartelua on useampana päi-
vänä.

Kaskisavujen tuok-
sut, kruununmetsätorppa-
rin arki sekä savottakult-
tuuri ovat esiteltyinä kuvin 
sekä tekstein luontokeskuk-
sen mielenkiintoisessa näyt-
telyssä. Äänimaailmojen 
kautta voi tehdä mieliku-
vitusretkiä sekä kuunnella 
paikallisten ihmisten tarinoi-
ta, ja auditoriossa näytettä-
vät luontofilmit ovat muka-
va tapa hengähtää ulkoilun 
ohessa. Lapset pääsevät et-
simään Pekka Pöllön kadon-
neita ystäviä, ja valokuva-
suunnistus on opettavainen 
tapa tutustua Syötteen luon-
toon ja historiaan. Lasten-
nurkkauksessa voi mitel-
lä muistipeli-mestaruudesta 
tai paneutua lastenkirjojen 
maailmaan. 

Retkivinkkejä kaipaavil-
le luontokeskuksen oppaat 

antavat mielellään neuvo-
ja ja jakavat kokemuksiaan 
eri paikoista. He tietävät 
parhaat paikat muun muas-
sa kuukkelin bongaukseen, 
omatoimiseen lumikenkäi-
lyyn tai vaikkapa revontul-
ten ihailuun.

Luontokeskuksen lou-
nas-kahvila Tykky on avoin-
na aina luontokeskuksen 
aukioloaikaan. Tykyn lou-
nasbuffet on tarjolla 15.2. al-
kaen joka päivä kello 11-15 
aina pääsiäiseen saakka. Se-
songin ulkopuolella tarjonta 
keskittyy salaattiannoksiin 
sekä burgereihin. Luonto-
keskukselta löytyy myös 
monenlaisia matkamuistoja, 
joissa on pyritty paikallisuu-
teen ja kotimaisuuteen. 

Luontokeskukseen on va-
paa pääsy, tervetuloa tutus-
tumaan!

Karvapohjaisilla liukulumi-
kengillä kulku sujuu helpos-
ti maastossa kuin maastos-
sa. Kuva: Annu Tuohiluoto.

Nousu Ahmavaaraan tarjoaa upeat tykkymaisemat Syötteen kansallispuistoon. Kuva: Saa-
ra Airaksinen.

Rytivaaran varaustuvalle kulkee talvireitti Toraslammen 
autiotuvan kautta. Kuva: Annu Tuohiluoto.

Ahmankierroksella saa nauttia niin avarista suomaisemista 
kuin lumisista tykkykuusista. Kuva: Tiina Särkelä.

Pärjänkievarissa satsataan lapsiperheiden viihtyvyyteen
SyöteResort on lomailijan 
palvelukokonaisuus Suomen 
eteläisimmällä tunturilla, Iso-
Syötteellä. Kokonaisuus kat-
taa suositun Caravan-alueen 
ja rinneravintola Pärjänkie-
varin sekä mökkimajoitusta 
tarjoavan Lohilammen loma-
mökkialueen. Pärjänkievari 
palvelee talvisesonkina päi-
vittäin viikosta seitsemän al-

kaen. Henkilökuntaa loma-
laisia palvelee viisi vakinaista 
ja saman verran keikkatyöläi-
siä näin sesongin aikana.

Yrittäjäpariskunta Ari ja 
Anne Ukkola kertovat satsan-
neensa tälle kaudelle etenkin 
lapsiperheiden viihtyvyyteen 
ja palveluihin. 

-Caravan-alueella on 
käynnissä sukupolven vaih-

dos ja asiakkaissa on paljon 
ensimmäistä kauttaan cara-
vanelämää viettäviä lapsi-
perheitä. Olemme ottaneet 
tämän huomioon Pärjänkie-
varissa, lapsille toimintaa jär-
jestetään entistä enemmän. 
Suuren suosion saavuttanut 
karkkibingo jatkuu. Keski-
viikkoisin järjestämme lasten 
karaokea ja lapsille suunnat-

tu limudisco kuuluu myös 
ohjelmatarjontaa, kertoo 
Anne Ukkola.

-Iltaelämää kaipaaville 
on tarjolla joka lauantai bän-
dimusaa. Pärjän pitsat eivät 
petä tällä kaudellakaan ja ra-
vintolatoimintaa on kehitet-
ty yhdessä oululaisen Tuba 
Rauhalan ravintolan kanssa, 
Anne luettelee kauden tar-

jonnasta. 
Naisten päivän tapahtuma 

järjestetään 8.3. ohjelmassa 
muotinäytös, skumppakoulu 
ja muuta mukavaa toimintaa 
naisille ja miksei miehillekin.

Anne kertoo tulevaisuu-
den suunnitelmien kohdis-
tuvan etenkin vaunualueen 
uudistamiseen. Nykyvaunut 
ja teltat ovat sen verran suu-

ria, että alue kaipaa pikai-
sesti uudistuksia viihtyvyy-
teen väljentämällä aluetta. 
Aika näyttää millä aikatau-
lulla ja millaisia uudistuksia 
pystymme toteuttamaan, to-
teaa kolmatta kautta toimin-
taa alueella pyörittävä yrittä-
jäpariskunta.



11PUDASJÄRVI -lehti 16.2.2018nro 7
52018 SYÖTETALVINENTALVINEN

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN  TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA KORJAUKSET 
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

 Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ 
KOLARIKORJAAMO

• 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!

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Poronsarvikorut uutuutena

Latukahvilassa maistuvia munkkeja 
Pytkynharjun latukahvila 
on ollut säännöllisesti avoin-
na tänä talvena lauantaista 
10.2. lähtien. Kahvilan pitä-
jinä toimivat edellisten vuo-
sien tapaan Kauko Roininen 
ja Pirjo Kouva. Viihtyisyy-
destään ja tunnelmastaan 
kiitosta saanut kahvila tun-
netaan erityisesti Syötteen 
maukkaista munkeistaan, 
mutta löytyy paljon muuta-
kin. Kahvilassa voi nauttia 
kahvia, teetä ja virvokkeita 
sekä tuoreita kotileivonnai-
sia, pikkusuolaista ja ynnä 
muuta suussa sulavaa. Myös 
laktoosittomat ja gluteenitto-
mat tuotteet on huomioitu. 

– Tämän talven uutuu-
tena meillä on myynnissä 
Koivukankaan Huugon ja 
Marja-Leenan valmistamia 

poronsarvikoruja, Pirjo Kou-
va kertoo.

Poronsarvikorujen lisäksi 
kahvilassa myydään paljon 
paikallisia tuotteita, kuten 
Pulkkasen Sirkan huovut-
tamia tonttu- ja enkelihah-
moja, Ruottisen Tertun huo-
vuttamia lapasia, Simosen 
Alpon tekemiä puutöitä, 
Heikkalan Marjan kirjoneu-
lesukkia, Vikströmin Mai-
ja-Liisan kutomia tavallisia 
sukkia ja toisen kahvilanpi-
täjän Kauko Roinisen val-
mistamia linnunpönttöjä ja 
tulitelineitä.

Pytkynharjun kahvila si-
jaitsee Syötteelle menevän 
tien varressa Naamankajär-
ven rannalla. Iso Syötteelle 
on matkaa noin viitisen ki-
lometriä. Kahvilan vierestä 

kulkee hiihtäjien suosima la-
tureitti, jolta hiihtäjät pääse-
vät kahvilan pihalle.

– Vaikka kahvilasta pää-
see hiihtämään kaikille Syöt-
teen laduille, niin kahvi-
la ei ole pelkästään hiihtäjiä 
varten. Tänne pääsee hyvin 
myös autoilla, ”läskipyö-
rillä”, moottorikelkoilla tai 
vaikkapa patikoiden, Kouva 
muistuttaa.

– Emme laita ketään kah-
vilaan tulijaa tyhjin suin la-
dulle takaisin, vaikka rahat 
olisivat unohtuneet kotiin. 
Maksun pystymme sopi-
maan hyvin joustavasti ja 
sen voi hoitaa pankkikor-
tillakin, iloinen ja puhelias 
kahvilaemäntä mainitsee.

– Asiakkaiden käy-
tössä on kahvilapirtin lisäk-

Hiihtokeskus Iso Syötteen 
liepeillä asuvalle Niilo Sara-
järvelle säiden ennustami-
nen on tuttua touhua. Täksi 
kevääksi hän ennustaa viile-
ää säätä.

– Kylmiä ilmoja riittää ja 
pakkasia on paljon. Yksittäi-
siä lämpimiä päiviä lukuun 
ottamatta kylmää ilmaa riit-
tää aina maaliskuun loppu-
puolelle saakka. Sateita ei 
sen sijaan ole kovin paljon, 
hän kertoo.

– Kevät tulee kuiten-
kin normaalisti ja jäät lähte-
vät Syötteellä täällä minun  
asuinalueella 20. päivä tou-
kokuuta. Matalista järvis-
tä jäiden lähtö on myös nor-
maali.

Vaikka kevät tulee nor-
maalisti, toukokuu on en-
nustajan mukaan viileä 
muutamaa lämmintä päivää 

Tulossa viileä kevät ja alkukesä 
lukuun ottamatta.

– Viileyttä riittää koko al-
kukesän aina juhannuksen 
yli. Heinäkuuta en vielä täs-
sä vaiheessa pysty ennusta-
maan, hän sanoo.

Kulunutta talvea Sarajär-
vi pitää hiukan yllätyksel-
lisenä. Kovat pakkaset py-
syivät pohjoisessa Sallan 
pohjoispuolella, eikä niitä 
täällä ollut.

– Lumikasat eivät enää 
kasva. Mittasin toissa vii-
kolla, että lunta oli 95 cm 
eikä ne siitä enää liioin kas-
va, koska lumi alkaa painua. 
Lumen vahvuus jäänee met-
rin tasolle.

Hyvä hillavuosi  
ennustus toteutui
Viime vuonna saatiin erin-
omainen hillasato. Toistuu-

ko se tänä vuonna?
– Kesä- heinäkuun vaih-

teessa on kaksi hallayötä pe-
räkkäin. Ne saattavat vai-
kuttaa hillojen kukintaan, 
ennustaja miettii. Vuosi sit-
ten Sarajärvi ennusti, että 
hillakesästä tulee erinomai-
nen, mikä pitikin paikkansa.

Sarajärvi on kirjannut ja 
merkinnyt ylös luonnon-
merkkejä, joiden seuraa-
misen ja niistä ennustami-
sen hän on oppinut isältään. 
Yksi merkittävä ennusmerk-
ki on lumenpalo, jonka käyt-
täytymisestä Sarajärvi pys-
tyy paljon näkemään. Tarkat 
ennusmerkit hän kuitenkin 
pitää omana tietonaan.

 – Sääasiat eivät nuore-
na aina kiinnostaneet, vaik-
ka isäni käski painaa ne 
mieleen. Isäni seurasi pal-
jon luontoa ja hän kuoli, kun 

olin 17-vuotias, joten paljon 
jäi tietoa ottamatta. Jotkut 
jäivät mieleen pääpiirteittäin 
ja osa on tullut kokemuksen 
myötä.

si grillipirtti, jossa asiakkaat 
saavat pitää taukoa ja kotag-
rillissä paistaa omia makka-
roitaan. Perimme vain pie-
nen maksun grillipuista, 
Kauko mainitsee. 

Pihalla on laaja parkki-
alue, jossa on hyvää parkki-
tilaa autoilijoille. 

Sekä Pirjo että Kauko 
ovat siirtyneet työelämästä 
vapaalle ja kahvilatoiminta 
antaa heille mielenkiintoa ja 
elämänsisältöä. He viihtyvät 
kahvilaan poikkeavien hiih-
täjien, kulkijoiden ja moot-
torikelkkailijoiden kanssa 
keskustellen ja kuulumisia 
vaihtaen.

Latukahvila on auki jo-
kaisena päivänä kello 10 – 16 
ainakin pääsiäiseen asti.

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

Talavi tuli! 
Moottorikelkat ja 
ohjelmapalvelut 

Syötekylän kaupalla. 

Tule Sinäkin!
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www.syote.fi

Iloista
hiihto-
lomaa!

Rinteillä tapahtuu päivittäin,
tarkista tunturin ohjelmat: 

syote.fi/tapahtumakalenteri

Tolosen rakennusyritys 
tuttu toimija Syötteellä

Rakennuspalvelu Ilkka To-
lonen Oy:n Iso-Syötteen juu-
relle rakentama paritalo val-
mistuu huhtikuussa. Tällä 
hetkellä talo on sisustusvai-
heessa ja sen asunnot ovat 
myynnissä. Tolosen raken-
nusfirma on tuttu toimi-
ja Syötteen alueella, jonne 
yritys on rakentanut lähes 
20 vuoden ajan vapaa-ajan 
asuntoja. Tolonen kertoo, 
että vuosittain yritys on teh-
nyt Syötteelle keskimäärin 
yhden kohteen.

– Ensi syksynä aloitamme 
rakentamaan seuraavan, hän 
sanoo.

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

Talvirakentamisessa on 
Tolosen mukaan otettava 
huomioon jo perustusvai-
heessa, ettei maaperä pää-
se jäätymään ennen kuin se 
on tiivistetty ja rakennuk-

sen sisäpuoli eristetty hyvin 
jäätymistä vastaan. Ongel-
ma pitää ennakoida ja puut-
tua ajoissa. Myös alkutalven 
tykkylumi tuo omat haas-
teensa rakentamiseen rintei-
den lähistöllä.

Tolonen mainitsi yrityk-
sen hyödyntävän nykyaikai-
sen rakentamisen huippu-
tekniikkaa. Valmistumassa 
oleva paritalo on tehty suu-
relementeistä, jotka on val-
mistettu elementtitehtaan 
hallitiloissa säältä suojassa.

– Terveellisen rakentami-
sen ehtona on, että rakenteet 
eivät missään työvaiheessa 
joudu säälle alttiiksi. Pidäm-
me siitä huolen, että raken-
teet päästään toteuttamaan 
sataprosenttisesti kuivissa 
olosuhteissa, yrittäjä selvit-
tää terveellisen rakentami-
sen yhdestä perusehdosta. 

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

kuluttavia. 
Lomahuoneistossa tänä 

päivänä pitää ottaa huomi-
oon harrastuksien kirjo, eli 
talvella pitää olla säilytysti-
lat hiihtoon ja lasketteluun, 
sekä kelkkailuun ym. Nyt on 
myös huomioitava pyöräi-
lijöiden tarpeet, sekä maas-
to-, että maantiepyöräilyyn. 
Itse yrittäjäkin innokkaana 
pyöräilyn harrastajana tie-
tää, mitä varusteita pyöräi-
lijät tarvitsevat huoneistojen 
varusteluun. 

Keväällä Iso-Syötteen 
juurelle valmistuvan pari-

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

TULE SINÄKIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA 
PUIKKARIIN VIRKISTYMÄÄN TREENATEN 
VEDESSÄ, RENTOUTUEN POREISSA TAI 
KUNTOILLEN KUNTOSALILLA!

Tervetuloa!

PUIKKARIN AUKIOLOAJAT

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

Taivalkoski– Pudasjärvi 
alueella toimiva Tolosen ra-
kennnusyritys työllistää kes-
kimäärin kuudesta kahdek-
saan työntekijää, sekä lisäksi 
alihankkijat. Tolosen itsensä 
vastuulla on rakennustöiden 
organisointitehtävät sekä 
työkohteiden suunnittelu ja 
toteutus. 

Iso-Syötteen tunturin juurella Ollukan kaava-alueelle on 
valmistumassa parihuvila.
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Ravintola Purossa Buffet-lounas 
tarjolla joka päivä klo 11-15.5

Tervetuloa viihtymään ja virkistymään 
Pikku-Syötteelle! 

Hiihtolomilla viikko-ohjelmassamme 
touhua koko perheelle

– Katso lisää pikkusyote.fi 

 www.pikkusyote.fi
myyntipalvelu@pikkusyote.fi | p. 08 815 4000

RUOKINTANÄYTÖKSET  
17.2.–11.3.2018 ja  

30.3.–2.4.2018 joka päivä

Villisiat, jääkarhut ja pedot klo 12.30
Saukot klo 14.00

SISU

TALVI

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
1.9–31.5 klo 10–16
1.6.–31.8. klo 9–19

Puh. 040 517 7436  
ranuan.zoo@ranua.fi
www.ranuazoo.com

Näe arktiset eläimet talvipuuhissaan.

Vain

75 km
Syötteeltä!

STP-Liikenne ja OTP-travel 
yhteistyöllä kohti uusia haasteita

Syötteen alueen matkailija-
määrät ovat vahvassa kas-
vussa ja joukkoliikenteelle 
on entistä enemmän kysyn-
tää toteavat Mauno Sarajär-
vi Syötteen Taksipalvelut 
Oy:sta ja Pekka Kimpimäki 
OTP-travelilta. Yritykset ovat 
tehneet yhteistyötä jo jonkin 
aikaa ja nyt yhteistyötä ol-
laan entisestään tiivistämäs-
sä ja laajentamassa.

STP-liikenne huolehtii 
muun turisti ja taksiliiken-
teen lisäksi myös skibussi lii-
kenteestä Syötteen alueella 
hiihtokeskusten ja hotellien 
välillä omalla kalustollaan ja 
OTP-travel vastaa joka lau-
antai ajettavasta Skibussis-
ta Oulusta Syötteen alueel-
le. Bussi lähtee Limingasta ja 
Oulun lisäksi matkustajia tu-
lee Kiimingistä ja jonkin ver-
ran myös Pudasjärven kes-
kustasta. Perheet ovat entistä 
enemmän alkaneet nuorison 
lisäksi käyttää skibussia, Pek-
ka Kimpimäki toteaa.

Lisääntyneiden turisti-
ryhmien kuljetustarpeet Eu-
roopasta ja Kaukoidästä saa-
puville ryhmille edellyttävät 
yhtiöiden välille saumatonta 
yhteistyötä ryhmien kuljetta-

misessa lentokentiltä hotel-
leille ja takaisin sekä safareil-
le ja vastaaville, kertoo Pekka 
Kimpimäki. Kaiken toimin-
nan lähtökohtana on hyvä 
yhteistyö alueen toimijoiden 
kesken ja olemme yhdessä 
kartoittaneet tarvittavat toi-
met ja lähteneet hakemaan 
niihin voimia yhdistämäl-
lä kustannustehokkaat rat-
kaisut. Etenkin vaihtopäivät 
ovat sesonkiaikoina haasteel-
lisia STP-liikenteelle, kertoo 
Mauno Sarajärvi. OTP-travel 
on ollut erinomainen yhteis-
työkumppani ja heidän isos-
ta kalustostaan on saatu aina 
sopivasti apua kulloiseenkin 
kuljetustarpeeseen. Pekka 
Kimpimäki puolestaan toteaa 
lentokenttäkuljetuksia teh-
tävän tarvittaessa niin Ou-
lun, Kuusamon kuin Rova-
niemenkin kentille tulevien 
matkailijaryhmien tarpeiden 
mukaan. Vielä tällä hetkel-
lä ei ole säännöllistä yhteyttä 
Kuusamon tai Oulun kentil-
tä Syötteelle, mutta säännöl-
linen vuoro Oulun lentoken-
tältä on vahvasti harkinnassa 
yrittäjät valottavat tulevai-
suuden suunnitelmiaan. Sa-
farit ja niiden kuljetustarpeet 

ovat myös voimakkaassa 
kasvussa ja niiden yhteenso-
vittamiseksi eri toimijat käy-
vät koko ajan neuvotteluja.

Molemmat yrittäjät kiitte-
levät Syötteen alueen toimi-
joita hyvästä yhteishengestä 
löytää ratkaisuja, jotka ovat 
kaikkien kannalta järkeviä ja 
kustannustehokkaita. Myös 
Pudasjärven kaupungil-
le kuuluu kiitos hyvästä yh-
teistyöstä olla mukana kehit-
tämässä ja ideoimassa uusia 
ratkaisuja, muistuttaa Mau-
no Sarajärvi.

Olemme saumattomas-
ti pystyneet täydentämään 
toistemme palvelutarjontaa 
ja näin parantamaan Syöt-
teen alueen taksi- ja joukko-
liikenteen sujuvuutta unoh-

tamatta myöskään tärkeitä 
vakioajoja kuten koululais- 
ja vanhuspalvelu kuljetuk-
sia, koska lähtökohtaisesti 
jokainen asiakas on yhtä tär-
keä meille, Sarajärvi jatkaa. 
Heinäkuussa voimaan tule-
va uusi taksilaki antaa mah-
dollisuuksia myös taksipuo-
lella laajentaa toimintaa yli 
kuntarajojen ja suunnitelmia 
on senkin suhteen jo kaavail-
tu. Lopuksi Sarajärvi pyytää 
ottamaan rohkeasti yhteyttä 
oli kuljetus tarpeesi pieni tai 
suuri, räätälöimme sen juuri 
teille sopivaksi.

Mauno Sarajärvi, 
STP liikenne 
Pekka Kimpimäki, 
OTP Travel

KT 1 h,kk,s, parv   34 m2

Puistotie 12 A   Hp  29 000
Hyvällä paikalla 1.kerroksen, 
siisti, heti vapaa yksiö. Palve-
lut lähellä. Yhtiössä  tehty isot 
remontit. Pekka

RT 1 h, kk, s       39 m2

Parsikuja 8 as 9, Hp 36 000
Siistikunt. tilava yksiö hyvin 
hoidetussa yhtiössä. 
Iijoki läh. n 200  
m.  Pekka

OKT 4 h, k, s  102 m2

Kellolantie 1, Hp 139 000
Jokijärvellä hienolla paikalla 
Jokijärven rannalla ok.talo. 
Tontti n 0.5 ha.
Lisäksi rantasauna. Kalaisien 
vesien ääressä. Pekka

LOMA-ASUNTO
Syöte Riihikumpu
Tupak.,mh, s, parvi 44 m2

Lomailijankuja 5 Hp 115 000
Paritaloasunto, rak. 2002. 
Tilat 2 tasossa, lattiapinta-alaa 
80 m2.  Pekka

www.asuntofocus.com

Pekka Majava LKV
julkinen 
kaupanvahvistaja
040 169 6767

Paula Mokki 
kiinteistönvälittäjä, 
LKV-vastaava
041 506 9210

AsuntoFocus Oy LKV
Hallituskatu 28, 90100 OULU

Henkilöliikenneyritykset ovat tehneet yhteistyötä ja nyt sitä 
ollaan entisestään tiivistämässä ja laajentamassa.

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

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

TERÄKETJU-
ÖLJY HAKKI 
10L 46CST

KLAPISÄKKI KYPÄRÄ-
PAKETTI 3M 
PELTOR 
METSURILLE 
RADIO / MP3

11500

KRAFFT 
LEISURE 
PELLETS 
20 KG1395

astia

1390
kpl

Krafft Leisure 
Pellets on 
luotettava ja 
tasapainoinen 
täysrehu 
useimmille 

1495
säkki

Kansi myydään 
erikseen.

6900

LAMINAATTI 
GOODIY TAMMI 
ROCK RIDGE 
7 mm 4009

995
/m2

995
/m2

LAMINAATTI 
7 mm
KL31 VALKOTAMMI 
5552 2,96 m2

WC-ISTUIN 
CELLO ZELIA 
EI KANTTA

19900

2290

WC-KANSI CELLO 
ZELIA MUOVI PEH-
MEÄ VALKOINEN

RACH 
VAALEAT 
TAPETIT

2500
/m2 /rulla

HYLSYSARJA 
STANLEY 
STHT0-73398 
75-OSAINEN

K-Supermarketin joulu-
kuussa pystytetty 30 met-
rin korkuinen mainostolppa 
näkyy kauas ja kutsuu tiellä 
liikkuvia poikkeamaan uu-
distettuun kauppaan.

Pudasjärven K-Supermarke-
tin viime marraskuussa aloi-
tettu massiivinen remontti 
on valmistumassa. Uudiste-
tun myymälän avajaisia vie-
tetään torstaina 22.2. kello 
10. (Kauppa avautuu kui-
tenkin aamulla normaalisti 
kello: kahdeksalta). Avaus-
ta on suorittamassa kaup-

K-Supermarket remontti valmistumassa 
- avajaiset ensi torstaina

piaspariskunnan Tommi 
ja Hannele Niskasen lisäk-
si Pudasjärven kaupungin 
elinkeinojohtaja Jorma Pie-
tiläinen ja K-Supermarket 
ketjun ketjupäällikkö Tanu 
Tompuri. Avauksen jälkeen 
on kaikille grillimakkaratar-
joilu. Perjantaina on ilma-
pallopäivä sekä jaetaan asi-
akkaille 500 kukkakimppua. 
Lauantaina on kakkukahvi-
tarjoilu.

-Remontti on edennyt 
suunnitellusti. Kylmälaitteet 
ovat kaikki vaihdettu uu-
siin ympäristöystävällisiin 
ja energiatehokkaisiin hiili-
dioksidikäyttöisiin kylmä-
laitteisiin. Kylmäkalusteiden 
asennus paikallisella kylmä-
koneasennus Hannu Koivul-
la on edennyt aikataululli-
sesti etuajassa. Ledivalaistus 
on myös käytössä ja energi-
aa säästyy selkeästi, kertoo 
Niskanen.

-Viimeinen puolitoista-
viikkoa on ollut henkilökun-
nallemme kovin rutistus re-
montissa, kun keskilattian 
kuivatavaroiden hyllyt on 
vaihdettu uusiin. Se on myös 

näkynyt asiakkaille normaa-
lia ahtaampina hyllyvälei-
nä ja ahtautena myymälässä. 
Näiden kalusteiden toimi-
tuksissa ja kasauksessa on 
mennyt hiukan pidempään 
kuin suunniteltiin. Niissä on 
ollut haasteita esimerkiksi 
kuljetusalan lakon tiimoilta, 
mutta nyt nekin on vaihdet-
tu ja myymälässä on keski-
lattialla entistä enemmän ti-
laa liikkua. Viimeiset päivät 
ennen avausta, käytetään 
tuoreosastojen esimerkiksi 
leivän ja hedelmien kalustei-
den uudelleen järjestelyyn, 
selvittää Niskanen.

Automaattikassat 
nykyaikaa
Asiakkaiden paljon odotta-
ma täysin uudesta rakennet-
tu palvelutiskialue avataan 
tulevan viikon alussa. Uut-
ta tekniikkaa on tullut niin 
kiinteistöön kuin kalustei-
siinkin paljon. Tästä hyvänä 
esimerkkinä ovat myös au-
tomaattikassat. Automaat-
tikassoilla on iso merkitys 
tilanhallintaan. Yhden pe-
rinteisen kassapöydän tilaan 

menee kolme automaattikas-
saa. Tämä on mahdollistanut 
liikkeessä hedelmäosaston 
laajentamisen ja lasten leikki-
paikan rakentamisen.

-Asiakkaat ovat ottaneet 
automaattikassat aktiivises-
ti vastaan. Useat asiakkaat 
kiittelevät niille nopeaa pää-
syä. Suurin yllätys meille on 
ollut se, kuinka moni asiakas 
on jo aiemmin jossain muual-
la käyttänyt automaattikas-
soja esimerkiksi Oulussa ja 
Ikeassa. Eli niihin on ollut ih-
misillä kova kiinnostus pääs-
tä testaamaan jo käydessä 
asioimassa isommissa kau-
pungeissa. Automaattikassat 
tarjoamme lisäpalveluna no-
peiden ostosten tekemiseen. 
Niissä toistaiseksi maksuta-
pana käy vain korttimaksu, 
mainitsee Niskanen.

Perinteiset kassat ovat 
kuitenkin käytössä eniten. 
Niillä toimivat kaikki mah-
dolliset maksutavat sekä 
veikkaus- ja tupakkatuottei-
siin liittyvät palvelut. 

Kauppias Tommi Niska-
nen haluaa kiittää asiakkai-
ta remontin aikana. Asiak-

kaat ovat ymmärtäneet hyvin 
remontin aiheuttaman väli-
aikaisen ahtauden ja monet 
ovat päivittäin käyneet kat-
somassa, mitä uutta on ta-
pahtunut edellisen päivän ja 
yön aikana. Se on tuntunut 
kauppiaasta remontin ede-
tessä mukavalta ja kannusta-
valta.

Nyt on edessä loppuru-

tistus, siihen liittyy pääosin 
kevyiden kalusteiden päi-
vittämistä ja myymälän so-
mistamista. Asiakkaan näkö-
kulmasta remontti on hyvin 
pitkälti ohi avajaisiin men-
nessä, takatiloissa remont-
ti jatkuu vielä avajaisten jäl-
keenkin.

Heimo Turunen

K-Supermarketissa keskiviikkona 14.2. asioinut Reijo Vuo-
rinen kertoi olevansa todella tyytyväinen itsepalvelukas-
saan. Tämä helpottaa ja nopeuttaa ostamista. Tässä ei ole 
ruuhka-aikoinakaan liioin jonoja, hän totesi.

TILAUSAJOT 
8-52 paikkaisilla busseilla,

pyydä tarjous!

www.stpliikenne.fi

myynti@stpliikenne.fi

P. 0400 165 866

Taksit 1+8 hlö
08 106 446
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi 

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

VALIKOIMISSA 

14 500
TUOTETTA

HIIHTOLOMILLE 
parhaat eväät 

täysin uudistetusta 
K-Supermarketista

Kuukhaiset rymysi taas umpihangen MM –kisoissa
La 10.2 klo 8.45 starttasi kol-
matta kertaa joukkueemme 
Kuukhaiset: Katja Siekkinen, 
Jenni Ylilehto ja Jenni Pelto-
niemi umpihankeen. Läh-
dimme hyvillä mielin ja jän-
nittyneinä Pikku-Syötteen 
päältä latua myöten koh-
ti haasteita. Samalla jo miet-
tien mitähän  reissu tällä ker-

taa toisi tullessaan? 
Alussa menimme pit-

kässä letkassa kohti ensim-
mäistä tehtävärastia, jonne 
saavuttuamme jonotimme 
tehtävään pääsyä. Siinä oli-
kin aikaa korjata jo löys-
tynyttä sidettä suksessa. 
Tehtävänämme oli tietää en-
siapua koskevia kysymyk-
siä.

Tehtävän kysymykset 
arvailtuamme jatkoimme 
matkaa kohti kakkosrastia. 
Pitkän nousun jälkeen mie-
timme päänraavintojen kera 
etäisyyksiä. Rastilla tank-
kasimme ruokaa, juomaa ja 
energiaa. Nälkä alkoikin täs-
sä vaiheessa jo kova. Metsäi-
sen reitin ja ojitusten jälkeen 
saavuimme kolmosrastille, 
jossa Katja Siekkinen roh-
keana ampui ilmakiväärillä 
pilkkaa 

Tässä vaiheessa päätim-
me lähteä hakemaan lisä-
rasteja, jotta saisimme hy-
vityksiä hieman penkin alle 
menneille tehtävillemme. 
Päätimme ensin käydä vain 
yhden, mutta loppujenlo-
puksi kiersimme niitä kolme 
kappaletta. 

Viimeisen lisärastin jätim-
me muille ja päätimme hiih-
tää suoraan viimeiselle teh-

tävärastille. Hämärä alkoi jo 
tulla ja valokuvista eläinten 
jälkien tunnistus meni täy-
dellisesti arpapeliksi. 

Yöleiri häämötti jo jokai-
sen ajatuksissa ja olimme-
kin siellä hyvissä ajoin. Laa-
vun-, nuotion- ja ruoanlaiton  
jälkeen meillä oli kerrankin 
aikaa istuskella, nauraa päi-
vän toilauksille  ja kuivatel-
la vaatteita kaikessa rauhas-
sa. Ilma oli mitä mainioin ja 
tällä kertaa pakkanenkaan ei 
häirinnyt. Yökin meni lep-
poisasti makuupusseissa 
pötkötellen. Jutun kirjoittaja 
tosin sai uudelleen flunssan 

ja paleli hieman. 
Aamulla heräsimme ai-

kaisin. Ehdimme rauhassa 
laittaa ruokamme nuotiolla 
ja kuivatella loppuun vaat-
teitamme. Viimeinen hiihto-
osuus umpihankea myöten 
odotti jo ja kamppeet pakat-
tuamme suuntasimme läh-
töalueelle. Jokaisella sormia 
paleli ja vilutti, mutta mat-
kaan päästyämme nämäkin 
ongelmat hävisivät nopeasti. 
Nousua ja laskua riitti ja vii-
meinen rutistus pitovoiteen 
laiton laiton jälkeen Pikku-
Syötteen päälle imaisi vii-
meisetkin mehut porukalta. 

Hymy ei siltikään hyytynyt. 
Me teimme sen taas!

Ensivuoteen viisastunei-
na ja huumorin siivittämä-

nä muutama helpottava jip-
po jäi taas takin taskuun.

Jenni Peltoniemi

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Pe 2.3. SUVI TERÄSNISKA

La 24.3. KAKE RANDELIN                                                                     

Pe 30.3. TEFLON BROTHERS                 

La 31.3. MAIJA VILKKUMAA                 

La 14.4. PORTION BOYS    

Viiden tähden elämyksiä
Keskiyön auringon mystinen tunnel-
ma, upeat ruskan värit, tykkyluminen 
talvi ja revontulien tanssi taivaalla – 
Iso-Syöte lumoaa ympäri vuoden.

Umpihankihiihdon MM -kisasta 
juttua ja runsaasti valokuvia ensi viikon 

Pudasjärvi-lehdessä.
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meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Kaikki hyvä on lähellä
TAIVALTORI

ark 8-21
la 8-21
su 11-21

Palvelu pelaa

Talonpojantie 1, 93400 Taivalkoski | 045 848 3755
niina.aho@k-market.com

TAIVALTORI

Tervetuloa K-Markettiin!
Meiltä löydät:
Veikkauksen ja Postin palvelut. 
Brändilahjakortit.
Prepaid-liittymät.
Osta ja nosta -palvelu mahdollistaa 
käteisen rahan noston K-ruokakaupasta 
samalla, kun teen ruokaostoksesi. 
Rinki-ekopisteen palvelut.
Runsaasti paikoitustilaa.

romekievari.fi | 044 202 3595 | romekievarintie 2, iso-syöte

HIIHTOLOMAVIIKOILLA

ISO TUOPPI

3,50€
AFTER SKI
TO-LA KLO 18-20:

SAUNA PUB
AVOINNA PE-LA KLO 02 (03) ASTI

Päivä pitenee kohti kevättä Ranuan eläinpuistossa
Kipakasta pakkasesta huoli-
matta sydäntalvi on ohitettu 
ja luonto on kääntynyt kohti 
kevättä. Aurinko kipuaa päi-
vä päivältä korkeammalle ja 
kultaa eläinpuiston hohtavat 

taminen lajikumppaneille 
pitää kilpakosijat loitolla ja 
kertoo naaraille vapaana ole-
vasta emännän paikasta.

Karhut nukkuvat vielä 
talviunta. Ne ovat syksyllä 
tankanneet riittävästi rasvaa 
nahkansa alle ja pystyvät 
köllöttelemään pehmeillä 
pehkuilla maaliskuulle saak-
ka. Naapurin villisioilla sen 
sijaan on keväthuuma al-
kanut ja Vili-karju halajaa 
jo emakoiden puolelle su-
kua jatkamaan. Kuluu kol-
me kuukautta kolme viik-
koa ja kolme päivää siihen, 
kun pienet viirulliset porsaat 
syntyvät. Emakoilla riittää-
kin sitten työtä jopa puolen 
tusinan raitapaidan imettä-
misessä ja huolenpidossa.

Hirvieläimillä kiima-aika 
on ollut jo syksyllä ja naarai-
den vatsat alkavat pyöristyä 
ennakoiden keväisen vaso-
misajan lähestymistä. Hirvi-
naaras Arja on aikaista sort-
tia ja on pyöräyttänyt joka 
vuosi kaksosvasat jo huhti-
kuulla. Metsäpeurojen va-
sominen ajoittuu toukokuun 
lopulle ja viimeisenä näke-
vät päivänvalon valkohäntä-
peurojen täplikkäät bambit 
kesäkuulla.

Eläinpuistoissa pyritään 

hanget säteillään. Päivisin 
saattaa jo kuulla tintin lau-
lua ja eipä aikaakaan, kun 
illan hämärtyessä pöllötkin 
aloittelevat keväthuhuilu-
jaan; oman reviirin kuulut-

lisäännyttämän uhanalai-
sia eläinlajeja ja näin pitä-
mään yllä kannan riittävää 
kokoa ja perimän monimuo-
toisuutta. Suomesta jo su-
kupuuttoon kuollutta ve-
sikkokantaa vahvistetaan 
eläintarhoissa syntyneillä 
yksilöillä mm. Virossa. Ra-
nualla jännitetäänkin tänä 
keväänä, josko Adelka- ja 
Veeti-vesikot ryhtyisivät pe-
rustamaan perhettä ja näin 
pääsisimme mukaan turvaa-
maan tuon alkuperäisen eu-
rooppalaisen lajin tulevai-
suutta.

Supisuomalaisen peu-
ran, metsäpeuran, suojelu-
työ on ottanut jo ensimmäi-
set käytännön askeleensa, 
kun syksyllä Ranuan eläin-
puistossa lastattiin kuljetus-
autoon kaksi metsäpeura-
vaadinta Didi ja Minipenni 
vietäväksi Seitsemisen kan-
sallispuistoon rakennet-
tuun isoon totutusaitauk-
seen. Näiden ranualaisten 
vaatimien toivotaan lisään-
tyvän Kainuusta tuotujen 
villien lajikumppaneiden 
kanssa ja jälkikasvun ole-
van myöhemmin perustana 
Seitsemiseen kasvatettaval-
le luonnonvaraiselle met-
säpeurakannalle. Tänä ke-

väänä, kuin myös tulevina 
vuosina Ranuan eläinpuis-
tossa syntyvät metsäpeuran-
vasat tulevat vartuttuaan 
seuraamaan vanhempien si-
sarustensa sorkanjäljillä tä-
hän metsäpeurojen palau-
tusistutus-hankkeeseen 
turvaamaan lajin olemassa-
olo kotimaassamme.   

Uusien eläinpuistoasuk-
kaiden syntymistä odotel-
lessa pääsee seuraamaan 
muiden eläinten kevättalvi-
sia puuhia. Reilun vuoden 
ikäinen jääkarhupoika Sisu 
jaksaa yhä ihastuttaa katso-
jiaan lumileikeillään, sauk-
ko Harryn avantouintinäy-
tös aiheuttaa vilunväreitä 
meille hyiseen veteen varus-
tautumattomille ihmisille ja 
ahman keinuva hölkkä han-
gella isojen tassujen auttaes-

sa lumessa liikkujaa saa mei-
dät ymmärtämään luonnon 
ihmeellistä kykyä varustaa 
eläimet meidän pohjoisen 
lumisiin ja kylmiin oloihin. 
Eläinpuiston kävijät voivat 
lämmitellä reitin varren laa-
vulla nuotion ääressä mak-
karaa paistaen ja nauttia ig-
lubaarin kuumista juomista.

Eläinpuisto tiedotus
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Anu Pentik Galleriassa  ”Varasto näyttely”

Ystävämyynti 23.2.–4.3.

Kevätmarkkinat 26.3.–2.4.

POSIO Maaninkavaarantie 3 | KUUSAMO Huoparintie 1 | pentik.com

Lisääntyvä valo inspiroi 
talvihorroksestaan 

Pentikillä

Niina Aho ja Roope Laitinen 
palasivat K-Market 

Taivaltorin kauppiaiksi
K-Market Taivaltori 
Taivalkoskella sai 

helmikuun alussa uudet 
kauppiaat. Ympyrä 

sulkeutui, kun Niina 
Aho (27) ja Roope 

Laitinen (27) palasivat 
kauppiaiksi kauppaan, 
jossa he vuonna 2010 

tapasivat toisensa.

Niina ja Roope siirtyivät 
Taivalkoskelle Sievin K-
Market Mutista, jossa he 
olivat toimineet kauppi-
aina keväästä 2016. Kaup-
piasparilla on takana pit-
kä työura Pohjois-Suomen 
alueen K-ruokakaupoissa, 
ja myös K-Market Taivalto-
ri on kauppiasparille tuttu 
vuosikymmenen alusta.

-Olemme tavanneet juu-
ri K-Market Taivaltorilla 
vuonna 2010, kun Roope 
tuli armeijan jälkeen kaup-
paan töihin. Nyt ympyrä 
sulkeutui, kun palasimme 
Taivaltorille kauppiaina, 
Niina Aho ja Roope Laiti-
nen iloitsevat.

Valikoima kasvaa
K-Market Taivaltorista 
kauppiaspari on lähtenyt 
kehittämään kotoisaa lähi-
kauppaa, johon kaikki ovat 
tervetulleita. Tavoitteena 
on rakentaa kaupan valikoi-
masta alueen paras ja juuri 
kaupan asiakkaille sopiva.

-Kaupassa on juuri teh-

ty remontti, joten sitä on 
ilo lähteä kehittämään. Li-
säämme kaupan valikoi-
maan asiakkaiden toivomia 
tuotteita sekä muita tuot-
teita, joita arvioimme kau-
pan valikoiman kaipaavan. 
Myös hyvä asiakaspalve-
lu on meille sydämen asia, 
joten siihen panostamme 
vahvasti, kauppiaat totea-
vat.

Lentopalloa harrastava 

Niina on kotoisin Taival-
koskelta. Piippolasta pon-
nistavan Roopen harras-
tuksiin kuuluvat jääkiekko 
ja metsästys, ja perheeseen 
kuuluukin myös "kaksi kar-
vaista saksanseisojaa", Jeri 
ja Aksu.

K-Market Taivaltori työl-
listää kauppiaiden lisäksi 
seitsemän kaupan alan am-
mattilaista.

HIIHTOLOMAVIIKOT 
8,9,10 
Syötteen 
luontokeskuksella. 
Paljon mukavaa touhua 
koko perheelle!
Katso tarkempi ohjelma
www.syote.fi/
tapahtumakalenteri

Lisätietoja:  
Syötteen luontokeskus, 
0206 39 6550

syote@metsa.fi
http://www.luontoon.fi/
syotteenluontokeskus

Tapahtumat ovat 
maksuttomia!
TERVETULOA!

Syötteen kansallispuisto

Loun
asta

 

päiv
ittäi

n 

klo 
11-1

5

13€
 

Niina Aho ja Roope Laitinen ovat olleet helmikuun alusta K-
Market Taivaltorin kauppiaina.

www.syote.fi
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Tunturi Market 
Iso-Syötteellä laaja 

palveluvalikoima
Syötteen ydinalueella las-
kettelurinteiden juurella 
toimii Tunturi Market Iso-
Syöte, jonka tuotevalikoi-
ma pyritään pitämään yrit-
täjien Sari ja Mika Käsmän 
mukaan sellaisena, että se 
vastaisi matkailijoiden tar-
peita sesonkikohtaisesti; 
elintarvikkeita, päivittäista-
varoita, tekstiilejä, matka-
muistoja ja muita tarpeel-
lisia palveluita. Kaupassa 
tuoksuvat tuoreet munkit, 
pullat ja leivät, joita pais-
tetaan omassa paistopis-
teessä. Lähituotteita pyri-
tään pitämään myynnissä 
saatavuuden mukaan sekä 
alueella lomailevien tarvit-
semia tuotteita, kuten pro-
teiinituotteita liikuntaa har-
rastavien tarpeeseen.

Yrittäjät Sari ja Mika 
Käsmä hoitavat kaupassaan 
oheispalveluina veikkausta, 

Alkon verkkokaupan nou-
topistettä, pullonpalautus-
automaattia ja Pudasjärven 
apteekin palvelupistettä. 
Lisäksi liikkeen yhteydes-
sä toimii Mikan poroaidasta 
rakentama hieno laavukah-
vila sekä samoissa tiloissa 
Tunturi Pub sekä Tunturi 
Pizza&Burger Iso-Syöte. 

-Sarin vastuualueena 
pääosin on Tunturi LKV 
Iso-Syöte -kiinteistönväli-
tys. Paikallinen kiinteistön-
välitys täydentää erityisesti 
Syötteen alueen palvelutar-
jontaa.

Tunturi Market Iso-
Syötteen yrittäjät ovat pit-
kältä ajalta tuttuja monil-
le Syötteen matkailijoille 
kuin myös kyläläisille. Se-
songin aikana yritykses-
sä – marketissa, pubissa ja 
pizza&burgerissa työsken-
telee kymmenisen työnte-

kijää. Henkilökunta on tär-
keässä roolissa kaupan ja 
pubin luonteen rakentami-
sessa. Hyvien ja motivoitu-
neiden työntekijöiden löy-
täminen omalta kylältä ja 
lähialueelta on ollut po-
sitiivinen asia. Koossa on 
komppania, jonka kanssa 
sesonki hoituu iloisin mie-
lin. 

Tunturi Pubista 
Pizzaa ja burgereita 
– lähiruokaa oman 
porotilan antimista
Tunturi Pub sijaitsee Iso-
Syötteen tunturin juurel-
la, eturinteiden välittömäs-
sä läheisyydessä Tunturi 
Marketin tiloissa. Ruokalis-
ta pohjautuu pubiruokien 
perinteisiin: hyvillä juomil-
la höystettyjä perusruokia, 
käristystä, makkaraa ja liha-
pullia. Listalta on tilattavis-
sa uutuutena myös pizzat 
ja burgerit. Erityisen suu-
riksi suosikeiksi ovat nous-
seet poropizzat. Kaikki po-
roruoat valmistetaan Sari ja 
Mika Käsmän oman paikal-
lisen porotilan, Syvänmaan 
Poron lihasta. 

Syvänmaan  
porosafarit  
houkuttelevat  
turisteja maailmalta
Yrittäjäpariskunta luotsaa 
myös Syvänmaan Safarin 
toimintaa. Joulukuun alusta 
huhtikuun puoliväliin Ho-
telli Iso-Syötteen Gerralda 
Gillesin ulkomaisille mat-
kailijoille myymät porosa-
farit työllistävät yrittäjien 
lisäksi palveluvastaava, sa-
fariopas Antti Rahikkalan. 

Sari ja Mika Käsmä hen-
kilökuntineen kertovat 
odottavansa juuri alkavaa 
hiihtolomasesonkia pal-
velumielellä. Kauppa on 
avoinna sesongin aikana jo-
kaisena viikonpäivänä kello 
9 - 21. Pizzaa ja burgereita 
saa myös jokaisena päivä-
nä. Tunturi Pubin After Ski 
-lauantait tarjoavat seson-
gin kuluessa mm. elävää 
musiikkia iltapäivisin. HT

Tunturi Pubista Pizzaa ja burgereita – lähiruokaa oman porotilan antimista.

Sari ja Mika Käsmällä on oma Sydänmaan porotila Syöt-
teellä, jonne tehdään porosafariretkiä. 

Taivalkosken 
Teatterissa tapahtuu 2018!
Taivalkosken näyttämöyh-
distys on touhuillut syksystä 
saakka Liisa Heiskasen kir-
joittaman ja Sini-Sisko Kala-
joen Taivalkosken Teatteril-
le ohjaaman sekä sovittaman 
näytelmän Rovasti Reiska ja 
Sekalainen Seurakunta pa-
rissa. 

Näytelmässä on muka-
na 12 näyttelijää joista kak-
si aivan uutta kasvoa Han-
na Oikarinen ja Jaakko 
”Jaska” Heikkinen ovat en-
sikertalaisina mukana täs-
sä Taivalkosken näyttämön 
tuottamassa näytelmässä. 
Viimekesän ensikertalainen 
Valtteri Nyman on myös 
mukana näytelmässä. Muut 
näyttelijät ovatkin sitten jo 
”vanhoja” konkareita.

Ensi-ilta on perjantaina 
23.2. kello 19 Taivalkosken S-
marketin alakerran teatteriti-
lassa. Muut esitykset ajoittu-
vat 24.2 -8.4. väliseen aikaan 
yhteensä 18 esitystä. Teatte-
rissa on ”nouseva” katsomo 
110 hengelle. Teatterin kah-
vio palvelee väliajalla.

Näytelmän tarina sijoit-
tuu kahteen naapuruksina 
asuvaan perheeseen (Kokot 
ja Kentturit) sekä leskek-
si jääneen rovasti Reino Su-

losen (Reiska) elämään. Ro-
vasti Reiska poikkeaa usein 
kalastusreissuillaan seura-
kuntalaistensa pihapiireis-
sä. Muistin heikkenemises-
tä johtuen menee Reiskalla 
joskus viikonpäivät sekai-
sin. Rovasti on hyvin pidetty 
seurakuntalaistensa keskuu-
dessa ja hänen kohtaloaan 
seurataan myötätunnolla. 
Miten Reiskan lopulta käy 
se selviää Taivalkosken teat-
terilla.

Näytelmän ohjaajana toi-
mii Sini-Sisko Calamnius, 
joka kertoo ohjaustyönsä 
olevan ensimmäinen Tai-
valkosken kesäteatterille. 
Rovasti Reiska ja sekalai-
nen seurakunta on hänen 
mukaansa hetkittäin syvis-
sä vesissä, hetkittäin elämän 
iloissa kupliva esitys lähim-
mäisen rakkaudesta ja yhtei-
söllisyydestä. 

-Se on tunnistettava tari-
na arkisista iloista, suruista 
ja erilaisista ihmisistä. Esi-
tyksestä löytyy samaistu-
mispintaa monen näköisis-
sä elämäntilanteissa oleville 
ihmisille. Toivonkin sen tuo-
van katsojille niin lohtua, 
toivoa kuin iloakin, luon-
nehtii Calamnius. 

Simpauttaja ensi 
kesänä
Vuoden 2018 Kesänäytel-
mäkin on jo valittu ja se on 
Heikki Turusen kirjoitta-
ma Simpauttaja, jonka ohjaa 
sekä sovittaa Taivalkosken 
Näyttämölle Oululainen Si-
ni-Sisko Calamnius. Ensi-ilta 
on keskiviikkona 4.7. Taival-
kosken Herkonmäellä. 

Tervetuloa teatteriin  
Taivalkoskelle!

Pertti Parkkila, kuvat Sini-
Sisko Calamnius

Jarmo Tyni, Lilja Kanniai-
nen, Tiina Jakkila-Parkki-
nen, Jouko Takanen ja Eila 
Takanen.                
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PALVELUHAKEMISTO
Alko
     •   Pudasjärvi 020 711 2843
     •   Taivalkoski 020 711 2847
     •   Tilauspalvelu/noutopiste
          Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

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

Autokorjaamot ja varaosat
     •   Autokorjaamo Pasi Kummala
          0400 198 382
     • Autokorjaamo Kuopus Pentti
         040 564 8643
     •  Autokorjaamo TH-Motor
      040 536 6750
     •  Autohuolto Kivelä 
  08 841 421 
     •  Autotarvike Taival-Osa Ay
       08 842 510
     • Iso-Syöte Auto ja Rengas Oy
  0400 418 655

Autopesupalvelut
     • Pudas-Kone Oy 08 822 415

Autopesupalvelut
 •  Pudas-Kone Oy 08 822 415

Caravan alue
     •  Syöteresort Caravan
          0400 499 215

Hammashoitola
     • Pudasjärvi 040 826 6541
     • Taivalkoski 040 860 9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
     • Kelosyötteen Talli
      040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
     • Syötteen Kyläyhdistys
      retkeilymaja 045 673 3418

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

Kahvilat
     • Central Cafe, Pikku-Syöte
    044 799 5195
     •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
       08 815 4000
     • Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
     •  Syötekylän Kauppa
         0440 322 652
     •    Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •    Tunturi Market Iso-Syöte
          044 083 8668
     •    SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216
     •   Pytkynharjun Kahvila 
  0440 996 909 
  (avoinna 20.1. alkaen la-su, 
  La 10.2.- ma 2.4. joka päivä)

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

Kansallispuisto
     • Syötteen kansallispuisto
          040 583 1608

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

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

Kiipeilyseinä
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kivikoruja
     • Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
     •  Syötteen Eräpalvelut
         050 528 6441

Kokouspalvelut
     • SyöteResort Pärjänkievari
          0400 499 216
     • Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
     • Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

     •  Syötteen Eräpalvelut
          050 528 6441
     •    Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400
     •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
   Rent Vuokraamo Rautio Safaritalo
  045 200 0212

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

Kuntosali
     •   Hotelli Pikku-Syöte
         08 815 4000

Kynsihoitola
     • Tarjan Kynsistudio
          Syötekylän Kaupalla
          040 733 0100

Leirikoulut
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

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

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

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

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

Majoitusvälitys
     • Syötteen keskusvaraamo
          08 823 400

Matkailuyhdistys 
     •   Syötteen Matkailuyhdistys
         Tarja Puutio 0400 602 663.

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

Observatorio
     • Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000

Ohjelmapalvelut
    •    Arcticson /Pohjosen poika 
  040  708 6704 

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

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

Polttoaineet
     • Syötekylän Kauppa
         0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
     • 08 5875 5300

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

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

Ravintolat
     • Hotelli Iso-Syöte
          0201 476 400
     •  Hotelli Pikku-Syöte
          08 815 4000
     • Kelosyötteen kotakahvila
          040 765 202

  
   •  Syötteen luontokeskus
          0206 39 6550
     •   SyöteResort
          Pärjänkievari 
  0400 499 216
     •  Tunturi Pub Iso-Syöte
         044 083 8668

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

Ryhmävaraukset
     •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400

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

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

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

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

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

Tilausliikenne
     • Nevakivi Oy 08 822 052

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

Urheiluvälinekaupat:
       • Kesport Pudasjärvi 
  08 821 851 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT

LammaLoven 
Mirka 

maistattaa 
LAMMAS-

BALKANIA 
TÄNÄÄN 
PE 16.2. 

klo 10.00 
alkaen!

ISOT PAAHDOT
graham, monivilja, vehnä

500 g

3,00
SEGHERS

KÄÄRRETORTTU
250 g, mansikka tai kaakoa

0,99
pkt

POPRILLI
GRILLIMAKKARA

400 g

0,99
pkt

GOTLER 
MAKKARA

1 kg

6,49
pkt

POPSI
PERHENAKKI

600 g

1,49
pkt

KANAN
MINUUTTISUIKALE 

350 g

2,89
ras

2 KPL

RAKENTAJALLE JA REMONTOIJALLE 
MEILTÄ KUNNON TYÖKALUT:

199,-

LATUHÖYLÄ

29,95

SIRKKELIN-
TERÄSARJA
3 kpl
185 mm

299,-

ISO 
AHKIO
+ AISA

39,95

599,-

LUMILINGOT

9,99

LANGATON
OVIKELLO

KÄYTÄVÄMATOT
80x150 cm

39,50

TURKISTALJA
180x60 cm

Saimme lisää

Alkaen

14,95
/m

14,95
/m

14,95
/m

80x250 cm

80x350 cm

SIRKKELIN-
TERÄSARJA
3 kpl
250 mm

Saimme lisää

349,-

Ryobi R18N18G-L15S
AKKUNAULAIN
naulain, 1.5 Ah akku, laukku

199,-

Ryobi R18 1W3
MUTTERINVÄÄNNIN 
kone, 2.0 Ah akku, vääntö 400 nm

220,-

Ryobi R18PDPL
PORAKONE
kone, 2 kpl 2.5 Ah akku

599,-

Milwaukee M18FPP2B-502X
PORAKONE+
PULTTIKONE
sis. 2 kpl 5Ah akku

539,-

Milwaukee M18CHIWF12-502X
PULTTIPYSSY
1/2” kara

349,-

Milwaukee M18BLDD-503C
PORAKONE
sis. 3 kpl 5 Ah akku

8
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OSTETAAN

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

MYYDÄÄN

PUDASTORIILMOITA 
ILMAISEKSI!

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi
PANKKI- JA 

LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto
RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 

PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET
-IKKUNAT ja OVET

myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

• 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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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)

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.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 > tilaa jätteenkuljetus.

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

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

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä Pohjanmaalla valmistetut täy-

sipuiset sohvapöytä (sinisävyi-
nen) ja 4 hengen ruokailuryh-
mä (valk.puu), Kurenalla. P. 
040 846 2468.

80- ja 90-luvun kotimaisia ja ul-
komaisia LP-levyjä. P. 045 357 
4399.

Rottinkinen hyllykkö, p. 0400 
671 937.

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

VUOKRATTAVANA
Korennolla paritalon puolikas 3 
h + k + s, 73 m2, heti vapaa. P. 
0400 512 997. 

Vuokrattavana rivitalon pääty-
kolmio Pudasjärven keskustas-
sa. 74 neliötä, sauna ja suuri 
katettu terassi takana, yht.otot 
marttaliinu@gmail.com tai 040 
591 7649.

Ostaisin edullisen hintaisen 
Toyota Corollan, soita 040 591 
0751.
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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 toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokes-
kuksella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Tähtihetkiä - jorma luhdan valokuvia 9.1.-28.2.  Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1, Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su 
klo 13-17, to-pe suljettu.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe 
klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheiluja-
osto.
Tubetour 2018 -kiertue pudasjärvellä la 17.2. klo 13. Pudasjärven Hirsi-
kampus, Nyynäjäntie 5.
Kurenpoikien miesten viimeinen futsalpeli su 18.2. klo 15. Tuomas Sam-
melvuo -salissa.
Tiedotustilaisuus kipinän koulun laajennuksesta ti 20.2. klo 18. Kipinän 
koulun liikuntasali, Syväojantie 280B.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 20.2. klo 10.30-13.30.Vierailijana Tarja 
Väisänen.
Pudis-puulaaki (kaukalopallo) la-su 24.-25.2. Suojalinnan kaukalo, Urhei-
lutie 2.
Kivapuhe-viikko ma 26.2. klo 10-14 Jääsydänten teko -työpaja Hartsun 
parkkialueella. Klo 15-19 Elävä kirjasto Pudasjärven kirjastolla. Klo 17.30 Kie-
humispiste –elokuva Nuokkarissa.
Kivapuhe-viikko ti 27.2. klo 10-14 Jääsydänten teko -työpaja Hartsun park-
kialueella. Klo 17-19 Lumijalkapalloa! Klo 17–20 Koko perheen lumirieha Ra-
jamaan rannassa.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta ti 27.2. klo 18 Vähäkuo-
puksella.
Kivapuhe-viikko ke 28.2. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille 
Hartsun parkkialueella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun park-
kialueella. 
Klo 9.30 ja 13.00 Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteatteriesityksen koululaisnäytök-
set ja ensi-ilta Tuomas Sammelvuo -salissa.
Kivapuhe-viikko to 1.3. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille 
Hartsun parkkialueella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun park-
kialueella. Klo 17-20 Tyttöjen vihapuhe -ilta Nuorisotalolla, k-13, ilmainen. 
Kivapuhe-viikko pe 2.3. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille 
Hartsun parkkialueella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun park-
kialueella.  lo 15-18.20 Vihapuheesta vapaa street-tanssikurssi Tuomas Sammel-
vuo -salin ryhmäliikuntatila, ilmainen. 18-21 Nuorten järjestämää iltaohjelmaa 
Nuokkarissa. 
Klo 19. Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteatteriesitys Tuomas Sammelvuo -salissa.
Kivapuhe-viikko la 3.3. klo 11.00-14.00 Koko kansan yhdenvertainen nyyttä-
ribrunssi kaupungintalolla. Klo 15.00 ja 18.00 Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteat-
teriesitys Tuomas Sammelvuo -salissa
Pudasjärven metsäpäivä pe 23.3. klo 10-14 Pudasjärven tori, Puistotie 2.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

lauantaina 17.2. klo 21.00–01.00.

TanssiT PinTamolla

Lippu 12 €.

Pohjolan Yön
TahdiTTamana

C-oikeudet 
(olut, siideri). 

valssiTanssikilPailu, 
ilmoittautuminen paikan päällä tai 

ennakkoon p. 040 737 0143.

Iijoen tanssijat/Pudasjärven NS tarjoaa ilmaisen 
linja-autokuljetuksen Kurenalta. Lähtö klo 20.30 S-marketin 

pysäkiltä ja paluu tanssien päättymisen jälkeen. 

Koskenhovilla su 18.2.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Kirjalliset tarjoukset Kyläyhdistyksen hallitus 
Onerva Ronkainen, Jaalangantie 1342, 
93100 Pudasjärvi, puh. 040 829 6999.

Tarjoukset 24.2.2018 mennessä.
Aloitus 1.3.2018.

JONGUN ALUEEN 
KYLÄYHDISTYS RY

HAKEE LÄMPÖYRITTÄJÄÄ 
Paukkerinharjun kylätalolle.

Ruuhensuon metsästysseura ry 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 24.2.2018 klo 15.00 kylätalolla 

Johtokunta

Pudasjärven Eläkeläiset 
ja Eläkeliiton Pudasjärven 

yhdistyksien 
YHTEINEN LIIKUNTA- JA 

TANSSITAPAHTUMA 
Suojalinnalla to 1.3.2018 kello 13.00.

Ohjelmassa laulua, sketsejä, runoja, arvontaa ja lopuksi 
orkesteritanssit. Vapaaehtoisella maksulla kahvia, teetä, 

nisua ja karjalanpiirakoita.
Tervetuloa viettämään yhteistä iltapäivää!

LammaLove maistattaa ja myy 
erilaisia lammasmakkaroita 

PERHEMARKETISSA
pe 16.2. klo 10 alkaen. Lämpimästi tervetuloa 
maistelemaan ja raatailemaan! -Mirka Pääkkö

PuU:n UINTIJAOSTO 
Helmikuun uintikisat Puikkarissa 
su 18.2. klo 18 alk.
Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä.

Tervetuloa! 

KIRPPIS
ti-ke 20.-21.2. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Kivapuhe-viikolla saat olla sellainen kuin olet
Kivapuhe-viikko on Pudas-
järven ikioma tapahtuma-
viikko maanantai 26.2-lauan-
taihin 3.3. kaikelle kansalle, 
koko perheelle ja erityisesti 
nuorille. Tuolloin järjestettä-
vissä erilaisissa tapahtumis-
sa tehdään näkyväksi ja kä-
sitellään vihapuhetta sekä 
yhdenvertaisuutta. Teemoi-
hin pureudutaan keskuste-
lujen ja yhdessä tekemisen 
keinoin. Kivapuhe on pu-
hetta asioista asioiden oikeil-
la nimillä, mutta se on myös 
kohtaamisia mukavan yh-
dessä tekemisen äärellä.

Viikon aikana pääsee har-
joittamaan kädentaitoja lu-
men- ja jäänveistopajoissa, 
opettelemaan street-tanssia, 
nauttimaan taidokkaiden 
nuorten musiikkiteatteriesi-

tyksestä, laskemaan pulkka-
mäkeä, keskustelemaan ja 
kysymään eläviltä kirjoilta ja 
Kiehumispiste-elokuvan he-
rättämistä ajatuksista, sekä 
paljon muuta! Tärkeintä on 
tulla mukaan juuri sellaise-
na kuin olet. 

Kivapuhe-viikon idea 
juontaa juurensa kansain-
väliseen rasisminvastaiseen 
viikkoon, jota vietetään vii-
kolla 12. Kivapuheen myö-
tä halutaan nostaa välitunti- 
ja kahvipöytäkeskusteluihin 
rasismia vielä laajempi il-
miö, vihapuhe, jonka koh-
teeksi voi joutua kuka ta-
hansa. Vihapuhe kohdistuu 
yleensä johonkin ihmisen 
ominaisuuteen ja näin ollen 
se musertaa ihmisten koke-
muksen hyväksytyksi tu-

lemisesta. Lievimmillään-
kin vihapuhe ruokkii pahaa 
oloa ja vääristyneitä käsityk-
siä toisten ihmisten parem-
muudesta. 

Jokaisen ihmisen perus-
tarve on tulla kuulluksi ja 

kohdatuksi omana itsenään. 
Kivapuhe-viikolle voit tulla 
sellaisena kuin olet.

Siiri Sarias, kuva 
Martta Oinas-Panuma

Iltatapahtumat ja huvit
PudasjärvelläPohjolan Yö tanssittaa Pintamolla

Pintamon Kyläseuran talol-
la kansaa tanssittaa lauantaina 
17.2. Pohjolan Yö, joka on van-
han tanssimusiikin helmiä soit-
tava suosittu tanssiorkeste-
ri. Myös uudemmat kappaleet 
ja lattari taipuu – musiikkia on 

tiedossa Pintamolla kaikkien ma-
kuun! Yhtyeessä Ari Kela soittaa 
haitaria, Salme Kela toimii solis-
tina ja Leif Roren soittaa koske-
tinsoittimia. 

Illan aikana on valssikisa tans-
sikilpailu aikaisemmin pidettyjen 

humppa- ja tangokisojen jälkeen.  
Kurenalta on tansseihin ilmai-

nen linja-autokuljetus. Lähtö on 
kello 20.30 S-marketin parkki-
paikalta ja paluu tanssien loput-
tua. Tanssikyydin kustantaa Iijoen 
Tanssijat/Pudasjärven NS. 

Tanssikisan pokaalit 
odottavat Pintamolla nou-
tajia. 

OULUN SEUDUN LEIPOMON TUOTTEET 
pe 16.2. klo 10-18 Kylmäsen pihalla, myös lauantaina 17.2. 

100 % taikinajuurileivät, vaaleat leivät, suolaiset ja makeat 
leivät. Lämpöiset ohra- ja perunarieskat, kaurarieskaa, pullat, 

wienerit ym. Pysyvästi halvat hinnat. 
EEMELIN EVÄÄT

Lue lehti netistä vkkmedia.fi/pudasjarvi/

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

TIISTAINA 20.2. klo 11-12.30.  
P. 044 013 1493      SÄÄVARAUS
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Kurenpoikien P14 säilytti Mestaruussarjapaikkansa
P14 junioreiden futsal-kau-
si on Kurenpoikien osalta ohi 
ennätysaikaisin. Joukkue pe-
laa Pohjois-Suomen korkeim-
malla sarjatasolla, ja vaikka 
kausi muiden joukkueiden 
osalta on vielä kesken, pystyi 
Kurenpojat varmistamaan jo 
sarjapaikan tulevallekin kau-
delle.

Sarjassa joukkueelle tuli 
kaudella 10 ottelua, jois-
ta kaksi pelattiin kotisalissa. 
Kotipelit olivatkin koko kau-
den vaikeimmat, eikä näis-
tä voitu ottaa yhtään pistet-
tä. Muutoin sarja oli tasainen 
ja Kurenpoikien pelit olivat 
muutamaa lukuun ottamat-
ta tiukkoja taisteluita. Kuren-
pojat koki pari selkeää tappio-
ta, Tervarit-j:a vastaan 10-1 ja 
Tervarit-j/05 mustaa vastaan 
kotona 9-4. Sen sijaan LaFK:n 
Kurenpojat onnistui voitta-
maan Rajakylässä selvänume-
roisesti 11-2. 

Kauden makein voitto 
otettiin kuitenkin HauPasta, 
joka ei ole vielä hävinnyt yh-
tään muuta ottelua koko sar-
jassa. Rajakylässä tammikuun 
lopussa pelatussa ottelussa 
vauhti oli alusta asti kovaa, ja 
se sopii Kurenpoikien junio-
reille. Joukkueelle jääkin vie-
lä tulevaisuuteen treenatta-
vaksi tempon määrittäminen, 
sillä nyt harmittavan mones-
sa pelissä lähdettiin vastusta-

jan mukaan pelaamaan. Ta-
sainen ottelu HauPaa vastaan 
kääntyi Kurenpoikien hyväk-
si vasta pelin viimeisillä vii-
dellä minuutilla. Henkistä 
kanttia ja uskoa omaan teke-
miseen joukkueesta löytyy.

Vaikka sarjassa jäätiin nyt 
tällä kaudella viidenneksi, 
osoittivat tiukat ja tasaiset ot-
telut sen, että joukkueella on 
mahdollisuuksia tulevaisuu-
dessa enempäänkin. Nuo-
rempia pelaajia otettiin jo 
mukaan kokeilemaan, ja he 
täyttivätkin paikkansa odote-
tusti. Joukkue on harjoitellut 
futsalin avainasioita, ja tämä 

alkaa hiljalleen näkyä futsalin 
perusteiden tuomisena ken-
tälle. Kurenpoikien joukku-
eelta nähtiin otteluissa jo su-
juvaa pohjakasikierrätystä, 
futsalille ominaisia kuvioita 
sekä erikoisempiakin parallel-
syöttöjä. Mainittavan arvoista 
on myös se, että joukkueen te-
kemistä 35 maalista maalinte-
ossa onnistui 11 eri pelaajaa. 
Mestaruussarjan pistetilaston 
30 parhaan pelaajaan jouk-
koon ylsivät Kurenpojista Nt-
mabwe Nkashama, Abdulka-
dir Mohamed Abdalle, Joona 
Sääskilahti ja Pieta Niemelä. 
Sarjan parhaisiin futsalmaali-

vahteihin lukeutui myös Ku-
renpoikien Otto Niemelä. 

Kurenpoikien P14 joukkue 
on kauden aikana vahvista-
nut rivejään, ja mukana on ol-
lut suurin mahdollinen määrä 
futsaljoukkueeseen mahtuvia 
pelaajia eli 14. Kesällä muu-
tama jalkapalloon keskittyvä 
pelaaja palaa takaisin rivei-
hin, joten Pudasjärvellä näh-
dään pitkästä aikaa jälleen ju-
nioreiden ison kentän pelejä, 
kun P14 pelaa sarjapelit 11v11 
–pelimuodolla.  

Teija Niemelä

Joukkueessa futsalia kaudella 2017-2018 pelasivat vas. alh. Joona Sääskilahti, Said Abdul-
kadir Mohamed, Otto Niemelä, Ntambwe ”Yannick” Nkashama, Niklas Kokko, Aaro Lapin-
lampi. Vas. ylh. Otto Riekki, Abdalle Abdulkadir Mohamed, Arttu Piri, Aatu Oinas, Mikael 
Pesälä, Pieta Niemelä, Omar Abdulkadir Mohamed ja Ville Kyngäs. Pudasjärven Urheilijoiden 

uintijaosto järjesti vuoden 
ensimmäiset uintikisat 28.1. 
Mukana oli tällä kertaa 11 
uimaria. Helmikuussa kil-
paillaan sunnuntaina 18.2 
kello 18 alkaen, johon kaik-
ki entiset ja uudet uimarit 
ovat tervetulleita.

Tulokset 
Pojat 4v. Vapaa 10m 1. 
Iippo Piri 26.1, 2. Aapo Piri 
38.1. Tytöt 5v. vapaa 10m 
1. Vilma Kettunen 21.4. Tytöt 
8v. Vapaa 25m 1. Iiris Piri 
39.7. Pojat 8v. Vapaa 25m 
1. Topi Kettunen 22.9. Pojat 
9v. vapaa 25m 1. Jere Kauk-

ko 26.7. Tytöt 10v. Vapaa 
25m 1. Sara Leino 27.3. Ty-
töt 10v. Selkä 25m 1. Sara 
Leino 26.7. Pojat 10v. Va-
paa 25m 1. Ossi-Matias Ket-
tunen 27.6. Tytöt 12v. Va-
paa 50m 1. Venla Leino 46.6. 
Tytöt 12v. Selkä 25m 1. 
Venla Leino 56.4.  Tytöt 12v. 
Rinta 50m 1. Venla Leino 
1.14.9. Tytöt 14v. Vapaa 
100m 1. Sofia Harju 1.05.7. 
Tytöt 14v. Selkä 50m 1. 
Sofia Harju 1.02.1.  Tytöt 
14v. Rinta 50m 1. Sofia 
Harju 1.08.3.

Uintikisakausi alkoi
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P U D A S J Ä R V I
Sähkötie 1, 93100 PUDASJÄRVI, puh. 020 7890 450, tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme MA-LA 8-21 ja SU 10-21.

Tavallista parempi ruokakauppa

k-
su
pe
rm
ar
ke
t.f
i

TERVETULOA TUTUSTUMAAN  
TÄYSIN UUDISTETTUUN  

TAVALLISTA PAREMPAAN  
RUOKAKAUPPAAN.
K-ruokakauppiaasi Tommi ja Hannele 

sekä koko K-Supermarket Pudasjärven henkilökunta.

UUDISTETUN K-SUPERMARKET PUDASJÄRVEN  
AVAJAISIA VIETETÄÄN TORSTAINA 22.2.  

ALKAEN KLO 10.00!

K-ruokakauppiaasi Tommi ja Hannele 

Kauppa avautuu normaalisti aamulla klo 8.00.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

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

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

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

Final
Countdown

Löydä oma polkusi
Tutustu: www.kao.fi

Nuorille ja aikuisille
lähihoitaja | merkonomi | kokki | matkailu
kampaaja/parturi | talonrakentaja 
sähköasentaja | ajoneuvoasentaja

YHTEISHAKU
20.2.-13.3.2018
www.opintopolku.fi

JATKUVA 
HAKU

www.kao.fi KUUSAMO

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

TO 22.2.
KLO 15: KAPTEENI KASKELOTTI 
KLO 22: SIMODEUS

MA-KE: KLO 10-19
TO: KLO 10-24 (KEITTIÖ -21)

PE-LA KLO 10-02 (KEITTIÖ -21)
SU: KLO 10-19

OLLAAN
PORUKALLA


