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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 14.2.2019

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

Lumien tiputtelu katoilta! 
Hinta alk. 24 euroa\tunti

p. 040 832 7227
Osuuskunta Pohjolan Metsätyö

ILMAINEN OPTIKON  
NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI 
TAI SOITA 08 822 416

Nyt silmä- tai aurinkolasien ostajalle mitkä tahan-
sa linssit puoleen hintaan. Lisäetuna toiset silmäl-
asit -50 %. Myymälämme ovat pullollaan herkulli-
sia uutuuksia, joten nyt  ostoksille! Tarjous koskee 
uusia tilauksia ja on voimassa 3.3.2019 asti.

KAIKKI LINSSIT 

-50 %      Myös  
  aurinkolasi- 
       linssit

PUOLITIMME  LINSSIEN

TOPI-TUVAN
KÄDENTAITOMYYMÄLÄ 

Avoinna: ma, ke, pe klo 9-17, 
ti, to klo 9-16, os. Kauppatie 3 L

(TOPI-torin ja kirjakaupan välissä)

Myynnnissä käyttöesineitä, 
matkamuistoja, taidetta ym.
( TOPI-tupa 040 149 0993

Toiminnanjohtaja Tiina Salonpää 0400 289 330
TERVETULOA OSTOKSILLE JA VIIHTYMÄÄN!

Suurpakkaukset:
Sompio Lämminsavustettu 

pororouhe 12,90 kg 
(norm. 16,90 kg)

Lämminsavustettu 
riistarouhe 1 kg 
14,90 (pakaste)

Riistakäristys 11,90 kg 
29,75/2,5 kg ltk

Poronkäristys 29,00 kg 
72,50/2,5 kg ltk

Sompio Poronkäristys 450 g
 2 pss 25,00 27,78 kg

Kuivalihakausi alkanut
ERÄ Saksanhirveä narutettuna ja 
suolattuna (pakaste) 14,90 kg

Naudan kulmapaisti 
kotimainen 9,85 kg

Naudan paisti suolattu, 
narutettu 14,90 kg

Nuotiomakkaraksi suoraan 
Sodankylän tehtaalta:

Juustoinen 
porogrillimakkara 400 g 

2 pkt 5,90 7,38 kg

Herkkugrillimakkara 400 g 
2 pkt 4,90 6,13 kg

Pororyynäri 400 g pkt 
2,49 pkt 6,23 kg

Helppoon 
ruuanvalmistukseen:

Kermainen 
Savuporokeitto 400 g 

3,90 prk 9,75 kg

Hirvenlihaa 400 g 
7,40 prk 18,50 kg

Kymppi perinteinen 
hernekeitto 

5 prk 2,95 1,36 kg

Kylmäsen oma 
maalaispalvi 

9,90 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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 20.2., ke 27.2. ja ke 13.3.

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 ostajalle 
POLAROIDUT AURINKO-

LASIT kaupan päälle!

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

HUOM! to 14.2. liike auki klo 9-16!

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

Puh.  020 752 8260

JÄÄHDYTINNESTE 
POLARIC 10 L

LUMIVUO 
ISÄNTÄMALLI 6 m

Suojaa jäähdytysjärjestelmää jäätymiseltä ja 
ruostumiselta. 100% neste

150002500
/ astia

Markkinoiden tehokkain, 
helpoin, hauskin ja turvallisin 

lumenpudotuslaite.

Hiihtolomalla ei pelkästään hiihdetä!
Piipahda Pudasjärven kirjakaupalla hakemassa
lomalukemiset, perhepelit, askarteluvälineet, 
puuhakirjat ja paljon muuta kivaa ulkoilun lomaan!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

044 0821040
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi 

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi

LIITTEENÄ
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.2. kello 10, Timo Liikanen, 
Ari Kokkonen, Hannele Puhakka, kirkkokuoron naiset. Ro-
vastikunnallinen vapaaehtoisten tehtävään siunaaminen. 
Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana lähetyksenä seu-
rakunnan kotisivujen kautta. 
Ystävänpäiväntapahtuma seurakuntakodissa to 14.2. 
klo 11-17. Hernekeittolounas kello 11-15 (hinta 7 €/4 €, 
perhehinta 15 €). Hernekeittoa myös myytävänä litran as-
tioissa, hinta 5 €/l. Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräyk-
selle. Kello 15-17 ulkona myytävänä makkaraa ja mehua 
(1,50 €).   
Kyläilta Pintamon kylätalossa pe 22.2. kello 18. Kutsum-
me kyläiltaan erityisesti Pintamon, Poijulan ja Iinattijärven 
asukkaita. 
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 19.2. kello 17.30, Kei-
jo Piirainen, Ari Kokkonen.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 19.2. kello 18.
Kuorot: Vox Margarita ke 20.2. kello 18.15, Sarakylän 
kappelikuoro to 14.2. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 20.2. kello 13. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 18.2. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kel-
lo 10-13.
Ystävänkammari to 14.2. ei ystävänkammaria, tervetuloa 
ystävänpäiväntapahtumaan, ystävänkammari to 21.2. kel-
lo 12.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 14.2. kello 18.
Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi kuo-
leman kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on Pudasjär-
ven seurakuntakodilla ke 27.2. kello 17.00. Ryhmä ko-
koontuu seitsemän kertaa n. 2 h/kerta. Sururyhmässä voit 
jakaa luottamuksellisesti kokemuksia ja tunteita yhdes-
sä toisten ryhmäläisten kanssa.  On suositeltavaa, että ryh-
mään tullessasi läheisen kuolemasta on kulunut vähintään 
kolme kuukautta tai enintään noin kaksi vuotta. Tieduste-
lut ja ilmoittautuminen pe 22.2. mennessä 040 175 8597/
Helena tai p. 0400 866 480/Marko.
Alakoululaisten kerhot 6-9-vuotiaille maanantaisin kello 
17-18.30 seurakuntakoti, Rönö. 10-vuotiaille ja sitä van-
hemmille tiistaisin kello 16.30-18 seurakuntakoti, Rönö. 
Molempien kerhojen kerhopaikka on Seurakuntakodilla, 
Iltakahvila Rönön tiloissa (käynti seurakuntakodin Pappi-
lantien puoleisesta päädystä). TERVETULOA KERHOIHIN! 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kerhoihin: tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636.
Talvileiri Hilturannan leirikeskuksessa 3.-6. luokkalai-
sille 2.-3.3.2019. Leirille ilmoittautumiset viimeistään pe 
22.2. kirkkoherranvirastoon p.08-8823100. Leiri on ilmai-
nen. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Lisätiedot leiris-
tä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.
Leivonta-iltapäivä 1.-6. luokkalaisille tiistaina 5.3. kel-
lo 12-16 seurakuntakodin keittiöllä. Ilmoittautuminen vii-
meistään to 28.2. kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100. 
Leivontapäivään mahtuu 15 leipojaa. Järj. seurakunnan 
varhaisnuorisotyön ja kaupungin nuorisopalvelut. Lisätie-
dot: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040571 4636
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa maanan-
taisin kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa keskiviik-
koisin  kello 10.
Viikolla 7 ei kerhoja eikä parkkia, tervetuloa ystävänpäi-
väntapahtumaan to 14.2.
Lapsiparkki maantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuo-
tiaat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautu-
miset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä 
klo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepo-
la 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217.
Kirkon esittelijä. Haemme reipasta, oma-aloitteista ja kie-
litaitoista nuorta kirkon esittelijäksi ajalle 24.6.-2.8.2019. 
Työaika ma-pe kello 11-17, 30 h/viikko. Palkkaus määritel-
lään kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 
202:n mukaan, 1230 euroa/kk.  Vapaamuotoiset hakemuk-
set sähköpostilla 1.3.2019 keölo 15 mennessä osoittee-
seen timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra 
Timo Liikanen, p. 040 820 7223.
Siioninvirsiseurat Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 as 2, pe 
22.2. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Arto Nurme-
lalla pe 15.2. kello 19 ja vuosikokous  Sarakylän koululla 
su 17.2. kello 12. Vuosikokousseurat Paula Paukkerilla su 
24.2. kello 13. Vuosikokous  Kurenalan ry:llä su  17.2. kel-
lo 16.
Haudattu: Anna Jemina Kuusiniva 103 v, Sisko Marjatta 
Granlund 81 v, Aaro Matias Tolkkinen 68 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.
Laskutuslisä 3,00 €

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jeesus esitti opetuslapsilleen vertauksen 
taivasten valtakunnasta: ”Mies kylvi peltoon-
sa hyvää siementä. Mutta kun kaikki nukkui-
vat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän se-
kaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi 
oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli 
näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntän-
sä luo ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö sinä 
kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä sii-
hen on tullut rikkaviljaa?’ Isäntä sanoi heil-
le: ’Se on vihamieheni työtä.’ Miehet kysyivät 
silloin häneltä: ’Tahdotko, että menemme kit-
kemään sen pois?’ ’En’, hän vastasi, ’te voitte 
rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana 
vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä 
elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä 
sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja 
ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. 
Mutta vehnä korjatkaa aittaani.’” 

Sunnuntaina vietettiin 5. sunnuntaita 
loppiaisesta, jonka aiheena on kahdenlai-
nen kylvö. Me istuimme viime sunnuntaina 
valmistuneiden isosten kanssa pohtimaan 
tätä tekstiä ja suunnittelemaan messua. 
Ensimmäinen hämmästynyt kysymys oli: 

”Kuka lähtee nakkelemaan rikkaviljan sie-
meniä toisten peltoon?”

Niinpä. Kuka haluaa tehdä toiselle ta-
hallaan kiusaa? Ja mistä Jeesus puhuu täs-
sä kohdassa? 

Vertauksen ydin on sadonkorjuussa. 
Kylväjä ei sallinut rikkaviljaa kitkettäväk-
si, vaan malttoi odottaa siihen, että ne oli-
vat kasvaneet. Tällöin rikkaviljan ja vehnän 
pystyi erottamaan toisistaan ilman, että 
vahingossa olisi poimittu vehnää. Opetuk-
sena on siis malttaa odottaa Jumalan val-
takunnan toteutumista, me emme pysty 
vauhdittamaan sitä mitenkään. Mutta toi-
saalta vertaus sisältää opetuksen myös sii-
tä, miten meidän ei tulisi tuomita ja luo-
kitella toisiamme. Nykypäivänä tämä voisi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suvaitsem-
me kaikenlaisia ihmisiä riippumatta heidän 
mielipiteistään tai arvoistaan. Nähdään siis 
ihminen mielipiteiden takana ja yritetään 
ymmärtää toisiamme. 

Sunnuntaina 10.2. siunattiin valmistu-
vat isoset. He saavat toimia varhaisnuor-
ten leireillä ja rippikouluissa ohjaajien apu-

na. Isosten merkitys rippikoulun suosiolle 
on oleellinen ja heillä on erittäin tärkeä 
rooli suunnittelussa ja leireillä. Seurakun-
tien järjestämät rippikoulut vetävät edel-
leen puoleensa yli 80% ikäluokasta, meillä 
Pudasjärvellä 96,9% tänä vuonna. Ohjaaji-
en ja isosten tekemän yhteistyön ansios-
ta nuorille saadaan rippikoulusta ikimuis-
toinen kokemus. Niin isosten kuin meidän 
ohjaajienkin tehtävänä on nähdä rippikou-
lulainen omien mielipiteidensä ja arvojen-
sa takana olevana ihmisenä, joka tarvitsee 
lähimmäisen rakkautta ja hyväksyntää. 

Toivon, että me olemme onnistuneet 
koulutuksen aikana kylvämään teihin iso-
siin kristinuskon siemenen, joka jatkaa 
kasvuaan myös koulutuksen päätyttyä ja 
jatkuu koko loppuelämänne ajan. Nuo-
ret, pitäkää uskostanne kiinni ja olkaa roh-
keasti kristittyjä! Kiitos siitä, 
että toimitte meillä isosena, 
te olette meille tärkeitä!

Janna Renko
Nuorisotyönohjaaja

Isoset- rippikoulutyön kalliit siemenet

Koneiden huoltoyrittäjästä 
ammatinvaihdos hierojaksi
Mika Luokkanen aloitti maa-
nantaina 11.2. hierojayrittäjä-
nä. Työtilat ovat Toritie 2:ssa, 
käynti sisäpihan puolelta. 
Luokkanen ehti toimia vuo-
sikausia korjaamoalalla ko-
neiden huoltomiehenä sekä 
yrittäjänä korjaamossaan, että 
työntekijänäkin. Hän päätyi 
vaihtamaan alaa, koska hiero-
jan ammatti alkoi kiinnostaa 
enemmän. 

Luokkanen kertoi harras-
taneensa hieromista jo aiem-
min ja siitä saamansa koke-
muksen pohjalta hakeutui 
Ouluun OSAO:n hierojakou-
luun, josta valmistui viime 
marraskuussa.

Uuden yrittäjän mukaan 
Pudasjärvellä on useita am-
mattihierojia. Siitä huolimat-
ta hänen tietojensa mukaan 
hierojalle eivät ihmiset tah-
do saada nopeasti aikaa, vaan 
joutuvat jonottamaan. Niin-
pä Mika uskoo, että asiakkai-
ta riittää. 

Hieronta on ollut iät ja ajat 
ihmisten suosima hoitokei-
no esimerkiksi lihasperäisiin 
vammoihin. Nykyisinkin sitä 
Mikan mukaan käytetään fyy-
sisistä rasituksista tai tapatur-
mista johtuvien lihasten jänni-
tystilojen ja niistä aiheutuvien 

kipujen lievittämiseen ja hoi-
tamiseen.

- Tavallisimpia hierojan 
asiakkaita ovat enimmäkseen 
niskahartiaseudun ja selän 
vaivoista kärsivät eri-ikäiset 
ihmiset. Ikähaarukka on teini-
iästä iäkkäimpiin, Mika luon-
nehti hierontaan hakeutuvaa 
asiakaskuntaa.

Mika opiskeli niin sanot-
tua klassista hierontaa, joka 
on perinteistä ja normaa-
lia hierontaa ja lihashuoltoa. 
Hierominen on käsityötä, joka 
mahdollistaa lihasten ja lihas-
ryhmien tutkimisen tarkal-
leen. Hierominen auttaa kirei-
den lihasten verenkiertoon ja 
lihasjännityksiin. 

Koulutetun hierojan käsit-
tely on turvallista, sillä hän 
tutkii asiakkaan oireet ja ku-
dosten ja nivelten liikkuvuu-
den. Lisäksi hän osaa ottaa 
huomioon hierottavan terve-
ydentilaan vaikuttavat tekijät. 
Mikan mukaan lihashuoltoon 
voi käyttää aikaa asiakkaan 
vaivojen ja tilanteen mukaan. 
On mahdollista tehdä joko 
osa- tai kokohierontaa. Esi-
merkiksi hartia-niskan alueen 
osahierontaan kuuluu myös 
pään hierominen. Kokohie-
ronta käsittää koko vartalon 

käsittelemisen. 
- Niska- ja hartiavaivat 

ovat yleisiä ja niiden hoitami-
seen on hyvä ottaa useita osa-
hierontoja ja sen vuoksi kan-
nattaa käydä hierojalla useita 
kertoja. Samalla kertaa voi-
daan miettiä, onko mahdol-
lista muuttaa työasentoja ja 
-tapoja sekä muutakin ergo-
nomiaa.

Mika taitaa myös kinesio-
teippauksen, jolla voidaan 
tukea vaikkapa liikkuvuut-
ta. Teippauksella voidaan tu-
kea lihaksen toimintaa, estää 
kiputiloja ja mahdollistaa lii-
kunnan harjoittamisen. 

- Hierontakäsittely kestää 

puolesta puoleentoista tun-
tiin kerralla. Tarvittaessa käy-
tän kylmähoitoa esimerkik-
si tulehtuneisiin paikkoihin. 
Lopuksi annan myös jumppa 
- ja liikuntaohjeita kotiviemi-
seksi. 

Hierontaa voidaan käyttää 
myös ennaltaehkäisevänä tai 
suorituksiin valmistavana ja 
palauttavana hoitona erilais-
ten liikuntalajien harrastajille 
ja urheilijoille. Mikan mukaan 
urheiluhierontaa varten hän 
tarvitsisi lisää opiskelua, mikä 
tarkoittaisi erikoistumista ur-
heiluhierojaksi. Toistaiseksi 
Mika keskittyy siis klassisen 
hierontaan.  RR, kuva HT

Mika Luokkanen aloitti hieronta-alan yrittäjänä kuluvan vii-
kon maanantaina. Työtilat sijaitsevat Toritie 2:ssa, käynti 
pihan puolelta.



3PUDASJÄRVI -lehti 14.2.2019nro 7

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Kädentaitomyymälässä uutuuksia

TOPI-tuvan yhteyteen 
avattiin keskiviikkona 6.2. 
uusi matkamuisto-, käyt-
tötavara- ja lahjaesine-
myymälä. TOPI-tuvan Kä-
dentaitomyymälän löytää 
Pudasjärven kirjakaupan 
ja TOPI-torin välistä, osoit-
teessa Kauppatie 3 L. Myy-
mälä on avoinna maanan-
taista - perjantaihin kello 9 
- 17.  

Kipakasta pakkassääs-
tä huolimatta, avajaispäivä-
nä väkeä liikkui ihan muka-
vasti. Kädentaitomyymälän 
työntekijöillä oli ollut kiiret-
tä saada kaikki tuotteet esil-
le avajaisiin, siihen tahtiin 
toinen toistaan kauniimpia 

käsitöitä oli tuotu tarjolle.
- Tänne saa kuka tahan-

sa tuoda uusia, käsin tehtyjä 
tuotteita myyntiin. Toistai-
seksi ei ole tullut esille ma-
teriaalia mitä ei olisi voitu 
ottaa vastaan, kertoi Pudas-
järven 4H-yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Tiina Salon-
pää jatkaen, että asiakas saa 
hinnoitella itse tuotteensa ja 
myynnistä jää pieni provi-
sio 4H-yhdistykselle välittö-
miin kuluihin.

Yksityisten kädentaitaji-
en lisäksi tuotteita tekevät 
4H-yhdistyksen työntekijät, 
sekä Karhupaja ja Osviitta.

TOPI-tupa on kaiken 
kansan kohtaamispaikka, 

TOPI-tuvan Kädentaitomyymälän avajaisissa olivat mukana Pudasjärven 4H-yhdistyksen 
toiminnanohjaaja Mirva Kirveskari Jade-koiransa kanssa, ohjaaja Anna Riepula, toimin-
nanjohtaja Tiina Salonpää sekä ohjaaja Aulikki Poijula.

Taidetta kotiin, lämmintä ylle ja matkamuistoja mukaan vie-
railusta Pudasjärvellä.

Tiina ja Anna ruokkivat kotitekoisilla vihanneksilla keppa-
reita.

jossa voi odotella linja-au-
toa, lukea päivän aviisit, 
hörpätä kupposen kuumaa 
tai opiskella vaikkapa äly-
puhelimen viisauksia. Pori-
natuokiot kokoavat kansaa 
yhteisten asioitten puimi-
seen tai vaikkapa lautapeli-
en ääreen leppoisaan oles-
keluun.

Tiistaisin on 6 - 13 -vuoti-
aille tytöille ja torstaisin sa-
man ikäryhmän pojille ihan 
ikioma ilta askartelun, leik-
kien, laulujen ym. yhteisen 
tekemisen ilta.

Pudasjärven 4H-yhdis-

tyksen henkilökunta rohkai-
see kaikkia tuomaan omaa 
osaamistaan myyntiin Kä-

dentaitomyymälään ja toi-
vottavat kaiken kansan ter-
vetulleiksi ostoksille. STK

LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

KAHVITARJOILU!
Kouluttajana toimii 
Hannu Pietilä 0400 262 043 Evijärvi

Sinustako
lentäjä!

Järjestän Pudasjärven 
lentokentän kerhotilassa

su 10.3.2019 klo 15.00
keskustelu- ja koulutusta koskevan tilaisuuden 
toukokuussa alkavaan koulutukseen 
Pudasjärven  lentokentällä. 
Toivotan kaikki ilmailusta kiinnostuneet tervetulleiksi 
tilaisuuteen. Kerron myös air creation tehtaan  terveiset 
Ranskasta. 

www.ultrakevytlentokone.fi

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa
Seppo Sammelvuolle Elämänura-palkinto

Pohjois-Pohjanmaan Urheilu-
gaala järjestettiin perjantaina 
1.2 Hotelli Lasaretissa, Ou-
lussa. Juhlassa luovutettiin 
Elämänura-palkinto Seppo 
Sammelvuolle Pudasjärveltä 
Pohjois-Pohjanmaalla liikun-

nan ja urheilun hyväksi teke-
mästään työstä. Pudasjärven 
kaupunki luovutti liikuntate-
kopalkinnon FC Kurenpojille 
ja Oulun Tervareille seurojen 
välisestä farmisopimuksesta. 
Maakunnan parhaana urhei-

lijana palkittiin Enni Ruka-
järvi Rukan lumilautailijois-
ta, Vuoden nuoren palkinnon 
sai Jonas Laakkonen Oulun 
Seudun Moottorikelkkaili-
joista. Etukäteen palkinnon 
saajaksi oli ehdolla myös pu-

dasjärvinen Sini Paukkeri. 
Gaalan tavoitteena oli nos-
taa urheilun ja liikunnan ar-
vostusta sekä tehdä nä-
kyväksi urheilijoiden ja 
taustavoimien arvo. HT

Seppo Sammelvuo kiittämässä saamastaan huomionosoi-
tuksesta vierellään komea Uuno-pokaali. 

Pudasjärven kaupungista Ismo Miettinen luovutti Vuoden 
liikuntatekopalkinnon FC Kurenpoikien puheenjohtaja Toni 
Niemelälle ja Oulun Tervareiden valmentaja Jani Paanasel-
le. Kuva Teija Niemelä. 
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Hyvää päivää arvoisa lukija! Nyt on asioita seuraaville ja polii-
tikoille mielenkiintoiset ajat menossa. Ongelmia tai tulevia on-
gelmia tuntuu olevan joka nurkan takana, mutta myös mah-
dollisuuksia, joihin on syytä keskittyä samalla tarmolla kuin 
ongelmien pohtimiseen. 

On niin monta asiaa, joista voisi kirjoittaa, mutta keskity-
tään nyt muutamiin polttaviin asioihin. Vanhuspalveluiden on-
gelmat pysäyttivät Suomen. Yhtäkkiä huomattiin kaksi oleellis-
ta asiaa; vanhuksia ei hoideta ihmisarvoon sopivalla tavalla ja 
toinen huomio oli että meillähän on kohta vaalit. Tämä yhdis-
telmä käynnisti reaktion, jollaista ei ole Suomessa nähty pit-
kään aikaan. Nyt kaikki puolueet haluavat parantaa vanhusten-
hoidossa olevia ongelmia, joista näkemykseni mukaan suurin 
on konkreettinen eli liian vähän hoitajia. Tämä on suhteellisen 
helppo asia ratkaista kouluttamalla lähihoitajia ja palkkaamal-
la heidät työsuhteisiin. Tätä toimenpidettä tukee vahvasti myös 
Suomen pyrkimystä nostaa työllisyysastetta. Tällä hetkellä hoi-
tajia on liian vähän niin yksityisellä kuin julkisilla palvelujentuot-
tajilla ja tähän on syytä saada pikainen korjaus. Mikäli työvoi-
mapula tulevaisuudessa uhkaa, on syytä houkutella ulkomailta 
sopivaa työvoimaa takaamaan hyvä hoidontaso. 

Seuraava keskustelu aiheeseen liittyen tullaan käymään ra-
hasta, onko meillä varaa hoitaa ihmiset kunnolla? Tottakai meil-
lä on varaa! Tärkein on se, että mitkä arvot ohjaavat päätök-
sentekoa, rahaa kun on ja se jaetaan eri kohteisiin monenlaisin 
perustein. Yksi on tietenkin niin sanottu pakolliset menot, eli 
yhteiskunnan vakauden turvaavat vähimmäistason kulut. Sitten 
alkaakin poliittinen ohjaus rahojen jakamisessa ja tässä vaihees-
sa arvojen painotukset ohjaavat rahavirtoja esittelijän oman 
parhaan näkemyksen mukaisesti. Voidaankin siis ihan oikeute-
tusti sanoa, että ihmisyys ja raha asetetaan vastakkain. Helposti 
voisi todeta, että totta kai ihmisyys voittaa. No, ei se aina näytä 
voittavan ja siksi on tärkeää äänestää itselleen tärkeiden asioi-
den puolesta, eli sopivinta ehdokasta valtakunnanpolitiikan kär-
kipaikalle eduskuntaan.

Vielä lopuksi voisin kuvailla yksityisen ja julkisen palvelun-
tuottajan dilemmaa. Monien mielestä yksityinen on tehok-
kaampi ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto palvelun tuottami-
seen. Osittain huomio on ihan oikea. Tämä johtunee siitä, että 
yksityisellä yrityksellä on omistaja, joka haluaa kaikin keinoin 
varmistaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on lakiin kirjattu, eli yri-
tyksen tehtävä on tuottaa rahaa osakkeen omistajille ja toi-
nen tavoite on tämän tilan jatkuminen mahdollisimman kauan. 
Nämä asiat ajavat eteenpäin asiakaspalvelua ja muutenkin teho-
kasta toimintaa, mutta juuri samaiset tavoitteet myös ohjaavat 
tekemään mahdollisimman vähän mahdollisimman hyvällä kat-
teella. Julkisen palvelun ehdoton vahvuus on se, että se toteu-
tetaan palveluntarpeen mukaan. Voitoista ei tarvitse haaveilla, 
joten mutkien oikominen on huomattavasti vähäisempää. Vielä 
lopuksi pähkinä mietittäväksi. Voiko voittoa tavoit-
televa toimija tuottaa samat palvelut samalla hin-
nalla kuin ilman voittomarginaalia toimiva julkinen 
toimija?

Antti Tihinen

Ihmisyys ja raha 
asetetaan vastakkain

Karhupajalla tuetaan yhdessä nuoria
Karhupajalla on työkokei-
lussa liuta nuoria, joilla ei 
ole vielä aivan tarkasti tie-
dossa minkälaiseen koulu-
tukseen he haluavat lähteä. 
Tarmokkaat nuoret ovat kar-
toittaneet yhdessä valmen-
tajien kanssa nuoria itseään 
kiinnostavia oppilaitoksia 
ja niiden koulutustarjontaa. 
Nuoren/aikuisenkin on 
huomattavasti helpompaa 
löytää erilaisia opiskelu- tai 
työpaikkasuuntia, kun apu-
na ovat valmentajat ja etsi-
vät. Viimeisimpänä tutus-
tumiskohteena oli OSAOn 
Haukiputaan yksikkö tors-
taina 7.2., johon yksilöval-
mentaja Sointu Veivo ja et-
sivät Juha Mertala ja Sara 
Hakala nuoremme opasti-
vat. Opo Erja Ukkola ja kou-
lun opettajat esittelivät suu-
ren uuden koululaitoksen 
monipuolista koulutustar-
jontaa ja koulutustiloja. Yksi 
parhaimmista ja houkutta-
vimmista esittelijöistä oli 
oppilaitoksessa toista vuot-
ta autoasentajalinjalla opis-
keleva pudasjärvinen nuo-
rimies. Hän kertoi koulun 
hyvästä opetuksesta, asunto-
lan mainioista ominaisuuk-
sista ja henkilökohtaisesta 
tuesta, jota oppilaat saavat, 
jos sitä tarvitsevat ja halu-
avat. Samaa asiaa korosti 
koulun henkilökunta kerto-
en, että heidän tavoitteenaan 
on saada jokainen opiskeli-
ja maaliin eli ammattitodis-
tus käteen.

Opettajien mukaan eri 
linjoilta valmistuneet am-
mattilaiset saavat erittäin 
hyvin työpaikkoja, jos vain 

itse ovat motivoituneita läh-
temään työelämään. Samoin 
he korostivat sitä, että yrit-
täjät kysyvät ensimmäisenä 
tulevan työntekijän kykyä 
”ymmärtää kelloa” ja toise-
na kehitysinnokkuutta. Vas-
ta tämän jälkeen kysellään 
henkilön työtaitojen tasoa. 
Jos perustaidot on koulussa 
opittu, varsinaiset työpaikan 
erityistaidot opitaan ja ope-
tetaan työntekijälle työpai-
kalla.

Toisena tutustumiskoh-
teena oli Karhupajan yhteis-
työkumppani, Iin nuorten 
työpaja, jonka työpajoihin 
ja työmuotoihin saimme tu-
tustua. Taidepajan puolelta 
samoin kuin puupajan töis-
tä saimme kivoja vinkkejä 
omaan pajatyöhömme.

Sointu Veivo

Sähköpuolen opiskelutilassa tuli paljon mielenkiintoisia 
asioita esille.

Karhupajan väki tutustumismatkalla Haukiputaan OSAOlla.

Automaalauspuolella pudasjärvinen opiskelija kertoi koulun hyvästä opetuksesta, asun-
tolan mainioista ominaisuuksista ja henkilökohtaisesta tuesta.

Käsi ylös, kuka luki vastaanottokeskusta käsittelevän kuntalaisaloit-
teen ajatuksella läpi? Mitä siinä sanottiin ja mitä se koski?

Pudasjärven vastaanottokeskuksen toiminta on nähtävä erillise-
nä toimintona kaupungin kansainvälisyystoiminnasta, työperäises-
tä maahanmuutosta sekä kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja heidän 
kotouttamisestaan. Aloitteessa on erikseen maininta, ettei se ota 
kantaa kiintiöpakolaisuuteen tai työperäiseen maahanmuuttoon.

Aloitteessa on mainittu viime aikoina paljon palstatilaa saaneet 
alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset. Seksuaalirikoksia tapah-
tuu muuallakin kuin Oulussa ja ne ovat hurjassa kasvussa. Kuten 
aloitteessa on kerrottu, merkittävä osa näistä Oulussa ilmi tulleista 
seksuaalirikoksista on turvapaikanhakijoiden tekemiä. Sekaan mah-
tuu myös kantasuomalaisia, tekijästä riippumatta teot ovat aivan 
yhtä tuomittavia. Aloitteessa todetaan, että riski ilmiön rantautumi-
seen meille tänne Pudasjärvelle on todellinen. Se on todellinen jo-
kaisella paikkakunnalla läpi Suomen, halusimme sitä tai emme. Vas-
taanottokeskus kasvattaa tätä riskiä, siitä ei päästä yli eikä ympäri.

Mitä tulee Pudasjärven kuntastrategiaan vuosille 2017-2027, 
siellä ei sanallakaan mainita vastaanottokeskustyötä. Kuntastrate-
giaan on yhdeksi strategiseksi päätavoitteeksi kirjattu ”Kasvua kan-
sainvälisyydestä. Monikulttuurisuus on rikkautemme, kansainvälistymi-
nen on mahdollisuutemme.” Tämä tarkoittaa sitä, että ”paikallisten 
toimijoiden kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia tuetaan, työperäistä 
maahanmuuttoa edistetään ja että merkittävällä osalla pudasjärveläi-
sistä on vuonna 2027 kansainvälinen tausta”. Tällä ei ole mitään teke-
mistä vastaanottokeskuksen kanssa. On hyvä muistaa, että vastaan-
ottokeskuksessa asiansa käsittelyn aikana oleskeleva ei ole kunnan 
asukas. Suurin osa oleskeluluvan saaneista on muuttanut Pudasjär-
veltä pois.

Maahanmuuttajien vastaanottotoiminta aloitettiin Pudasjärvellä 
vuonna 2008. Aluksi noin 50-60 alaikäisen vastaanottotilat sijaitsi-
vat Rimmillä. Alkuperäinen ajatus oli, että nämä nuoret tuovat hel-
potusta toisen asteen oppilaskatoon ja samalla parantavat väestö-
kehityksen laskevia lukuja. Vuoden 2010 alusta alkaen Pudasjärven 

kaupunki vuokrasi vanhusten laitosyksikkönä toimineen Helmi-
kodin Oulun vastaanottokeskukselle 22 000€ kuukausivuokralla. 
Näiden tilojen käyttöönoton myötä Pudasjärvi alkoi vastaanottaa 
myös aikuisia turvapaikanhakijoita. 

Päätöksen Helmikodin käyttöönotosta vastaanottotiloiksi teki 
vuoden 2009 joulukuussa kaupunginhallitus, ei valtuusto. Vastaan-
ottokeskuksen sijoittuminen Helmikotiin on alun pitäen ollut pää-
töksenä arveluttava. Jo vuonna 2006 rakennukseen on tehty kat-
tava kuntokartoitus, jonka lopputulemana on ollut, että rakennus 
on niin heikkokuntoinen, että se tulee purkaa tai myydä seuraavien 
kymmenen vuoden sisällä. Arvoasteikolla 1-5 rakennus sai 4 pistet-
tä, kun numero 5 kuvaa täysin asumis- ja käyttökelvotonta raken-
nusta. Puhumme siis rakenteiltaan ja sisäilmaltaan erittäin huono-
kuntoisesta rakennuksesta. Sisäilmaongelmaisista tiloista meillä 
täällä Pudasjärvellä riittää kokemusta. 

Lopuksi toteamme, että Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt 
aloitteet moderoidaan eli esitarkastetaan ennen niiden julkaise-
mista palvelussa. Esitarkastuksen tarkoituksena on varmistaa muun 
muassa, että aloite ei sisällä laitonta, harhaanjohtavaa tai toisten ih-
misten oikeuksia loukkaavaa sisältöä. Näin ollen väite, että aloite 
leimaisi jonkin tietyn ihmisryhmän on perätön. Aloiteoikeus perus-
tuu kuntalain 23 §:ään, jonka mukaan kunnan asukkailla ja muilla jä-
senillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevis-
sa asioissa. Valtuutettuna toimiminen ei poista lakisääteistä oikeutta 
laatia kuntalaisaloite. Aloite on saavuttanut jo yhden sille asetetuis-
ta tavoitteista: keskustelua käydään niin lapsiin kohdistuvista sek-
suaalirikoksista kuin vastaanottokeskuksen tarpeellisuudesta. Ai-
heiseen liittyvät kommentit ja keskustelunaloitukset on tähän asti 
pyritty vaientamaan ja leimaamaan mm. rasismin ja vihapuheen alle. 

Kuntalaisaloitteen ”Pudasjärvellä oleva vastaanottokeskus tulee lak-
kauttaa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen lopettaa” vas-
tuuhenkilöt:  Paula Soronen, Mirka Väyrynen, Marko Koivula, Tuula 
Kuukasjärvi, Ruut Tuohimaa, Juho Kellolampi

No nyt saa sanoa

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

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

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

Yhteistyössä 
toimintaa
tukemassa Puh. 020 7780 450

toimisto@komerco.fi
www.komerco.fi

Autamme 
ymmärtämään
liiketoimintasi 
numeroina.

Sinulle jää aikaa 
keskittyä
omaan 

ydinosaamiseesi!Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 

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

Hyvää 
Ystävänpäivää

14.2.!
T: Pudasjärvi-lehden toimitus
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
15.-16.2.

MAANANTAI-TORSTAI
18.-21.2.

ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE

299

099

100

499 695
kg

599
kg

199299 239
ras

199
pkt

199

100

299

399

299

695

159

795
kg

199

raj. erä

pkt

995
kg

Naudan
PALAPAISTI

Naudan PAISTI-
JAUHELIHA

399
kg 595

kg

1195
kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

595

169

199

kg

129
kpl

2 kalaa/talous

pkt

100

100

pkt

kpl

pss

1195
kg

169

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

pkt

pss

kg

199
pkt

2 kg/
talous

pkt

2 pkt/talous

pkt

kg

pkt

kg

pkt

25,-

35,-

100
pkt

169
pss

pss

590

1495

2100

kg

BEAVERS

NAISTEN JA 

LASTEN FARKUT 

ALEHINTAAN!

MA-TI 18.-19.2                 KE-TO 20.-21.2.

Conference
PÄÄRYNÄ
Hollanti

RAUTAOSASTOLTA

Atria 
HIILLOS 
GRILLIMAKARA
400 g

Tuore 
KIRJOLOHI
(Vanttauskoski)

HK
VILJAPORSAAN 
HERKKUPAISTI

n. 1.2 kg/kpl

PE-TO 15.-21.2.

Kananpojan
PAISTISUIKALE 

250-300 g

Becel
MARGARIINIT

400 g

Findus
ALASKAN-
SEITI
400 g

Marabou
SUKLAALEVYT
200 g

4 pkt

Tuore
SILAKKA
kokonainen
pyyntivaraus

Snellman 
SUPERIOR

KINKKU
180 g

Saarioinen
MAKSA-,  LIHA-
MAKARONI- tai 
LIHAPERUNA-

SOSELAATIKKO 
350-400 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

kpl

Findus
KANELI-
PULLAT
12 kpl/420 g

Ingman KINGIS 
JÄÄTELÖ-
PUIKOT
78 ml

Eldorado
PIKANUUDELIT
60 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai 
siivuina

PE 15.2.                  LA 16.2.

Atria
BROILERINKOIPI
3 kpl/ras
marinoitu

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

795
kg

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Vaasan
REVITTY-
LEIPÄ
350 g

Tuoreet porsaan
KYLJYKSET

795
kg

Värimix
PORKKANA

1 kg
Suomi

Tuore porsaan 
ETUSELKÄ tai  
LAPA 

Tuore 
NAUDAN 
MAKSA 
palana tai jauhettuna

Ingman
VANILJA-
KERMA-

JÄÄTELÖ
1 l

PARSAKAALI
400 g

Espanja

PAPRIKA
MIX
300 g

Espanja

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Mustang
KAMIINA

199,-

8990

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

AVANTO-
PUMPPU

1490

Bellus KIERTOILMA-
LÄMMITIN  
- 750/1250/2000w
- Termostaatti,
ylikuumemissuoja
- seinä tai lattiakiinnitys

2990

TEKSTIILIOSASTOLTA

kg

Fiskars
SNOWEXPERT 
LUMILAPIO 

Fiskars
LUMENTYÖNNIN

KULTAMOKKA 
KAHVI 
500 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Panda
LAKUPALA
PUSSIT
250 g

Kantolan
KAURAKEKSI
300 g

Lasten 

TALVIKENGÄT

ALE!

SISUSTUS-
TYYNY 
eri kuoseilla

TORKKU-
PEITTO
harmaa ja roosa
130x170 cm

Naisten ohut
NEULETAKKI
musta ja valkoinen

NOVITA 

MOOMIN LEHTI 

SAAPUNUT!

HOX! MEILTÄ 

MYÖS NOVITA 

MUUMITALO-

LANGAT
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Marko Rautio jatkaa Pudasjärven Yrittäjien varapuheenjohtajana
Pudasjärven Yrittäjien hal-
litus järjestäytyi vuoden en-
simmäisessä kokoukses-
saan. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin jatkamaan Marko 
Rautio, uudeksi sihteerik-
si Tuija Wallgren, joka toi-
mii myös nettivastaavana, 
jäsenvastaavaksi puheenjoh-
taja Tommi Niskanen, rahas-
tonhoitajaksi Aila Repola. 
Markkinavastaavana jatkaa 
Jaana Mourujärvi ja päätet-
tiin jäädä miettimään sopi-
vaa markkinapaikkamyyjää. 

Pudasjärven markkinoi-
den ajankohdaksi päätet-
tiin perjantai-lauantai 5.-6.7. 
Markkina-arpajaiset 5 jär-
jestetään entiseen tapaan ja 
niiden myynti aloitetaan jo 
toukokuussa. Keskusteltiin 

Pudasjärven Yrittäjien viime syyskokouksessa valittu hallitus oli kokonaisuudessaan 
koolla vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Kontiotuotteella jo perinteek-
si muodostuneen Kontiopäi-
vän aikana esiteltiin kävijöille 
tehtaan uutta mallistoa muun 
muassa painumattomasta hir-
restä valmistetut Sky Hou-
se talot, joista oli esillä paino-

Taivalkosken Jokijärvel-
tä saapuneilla Jacqueline 
Keskitalo-Weberillä ja Timo 
Pitkäsellä oli suunnitteil-
la hirsitalo järven rannal-
le. Kontiomyyjä Heikki He-
rukan kanssa neuvottelut 
kaupoista saatiin jo varsin 
pitkälle. 

Kontiopäivässä esillä uutta mallistoa

myös muista markkinoihin 
liittyvistä käytännön seikois-
ta mm. järjestyksenvalvon-
nasta, 

PuheenjohtajaTom-
mi Niskanen selvitti ajan-
kohtaiskatsauksessaan 
roolistaan Pudasjärven kau-
pungin omistamassa Pu-
dasjärven Kehitys Oy:ssä 
ja kertoi edustavansa siellä 
yrittäjiä ja olevansa yrittäjiä 
varten. Käytiin läpi olemas-
sa olevia hankkeita, joilla 
pyritään vastaamaan yrittä-
jien tarpeisiin. Työnsä viime 
vuoden puolella aloittanut 
yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen on jalkautunut yrityk-
siin, vieraillut tähän men-
nessä noin 50 yrityksessä ja 
on jatkamassa tätä työtään. 

Kehitysyhtiöllä löytyy mo-
nenlaisia haasteita ja teh-
tävää muun muassa tehdä 
mahdolliseksi yritysten hoi-
taa omia asioitaan sujuvam-
min ja vähemmällä byrokra-
tialla. 

Keskusteltiin hankkeis-
ta, tulevasta tieliikennejär-
jestelystä ja Kuusamontielle 
päätetystä liikenneympyräs-
tä. Suunnitelmassa esitel-
tiin Jukolantien muuttamis-
ta jalkakäytäväksi, joka olisi 
suuri haitta ravintolayrittä-
jän kannalta. Keskusteltiin 
myös Yritysvaikutusten Ar-
vioinnista, joka toivotaan 
otettavaksi kaupungin puo-
lella käyttöön päätöksiä teh-
täessä. HT

tuoreet esitteet. Talojen yksi 
erikoisuus ovat uudenlaisen 
Sky-kattoristikko, jolloin talon 
sisätiloissa ei tarvita palkkeja 
tai kantavia sisäseiniä. Suuret 
korkeat ikkunapinnat tarjoa-
vat vapaan näkymän ja yhdis-
tävät sisä- ja ulkotilat yhdeksi 
jatkumoksi. Suunnittelussa on 
kuitenkin huomioitu yksityi-
syys ja talot sopivat kaupun-
kien pienille tonteillekin.

Sky House talomallisto 
saa seuraa maaliskuun aikana 
myös huvilamallistosta.

Kontiomyyjä Heikki He-
rukka kertoi, että viikonlop-

puna pidetyssä kontiopäiväs-
sä käyvät sellaiset asiakkaat, 
joille taloesittely ja neuvotte-
lut sopivat arkipäiviä parem-
min viikonloppuna. Kävijöille 
jaetaan esitteitä ja sovitaan ta-
paamisia.

-Mielelläni tarjouksenkin 
voin laskea, totesi Herukka.

Heikki Herukka kertoi 
toimineensa Kontiomyyjä-
nä reilun neljän vuoden ajan. 
Myyntialueena on Koillismaa 
sekä Posio ja Ranua. Talo on 
tullut tutuksi, sillä sitä ennen 
hän työskenteli kahdeksan 
vuotta asiakasvastaavana.  HT

Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuttiin myös Pudasjärvellä

Maailman suurin marttailta 
käynnisti Marttojen 120-vuo-
tisjuhlavuoden. Martat ko-
koontuivat samaan aikaan 
torstaina 31.1. kello 17-19 eri 
puolilla Suomea juhlimaan 
yhdessä. Juhlapäivä oli mart-
tajärjestön yhden perusta-
jajäsenen, Alli Nissisen, ni-
mipäivä. Helmikuussa 2019 
Otavalta on ilmestynyt do-
sentti Ville Jalovaaran kir-
joittama marttajärjestön his-
toriateos On suurempi koti 
– Martat 120 vuotta kertoo 
marttojen tarinan perheiden 
näkökulmasta. Kirja on tilattu 
myös Pudasjärven martoille. 

Pudasjärven Martat ko-
koontui viettämään omalla 

M-kirjaimen muotoinen juh-
lakakku oli paikallinen mu-
kaelma juhlapäivän tarjoi-
luehdotuksessa olleesta 
juhlakakusta, jossa maku-
maailmasta tutut ja seson-
gin mukaiset maut kohtasi-
vat uudella tavalla. 

Yhteiskuva Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuneista Pudasjärven Martoista.

Illan aluksi muistettiin kuk-
kasin 40 vuotta Pudasjär-
ven martoissa toiminut-
ta Mirja Tikkasta 90-vuotis 
merkkipäivän johdosta.

Illassa oli täytekakun lisäksi tarjolla suolaista ja makeaa syötävää.

porukalla Maailma suurin-
ta marttailtaa samaan aikaan 
Suomen muiden marttayh-
distysten kanssa torstaina 
31.1. Ilta aloitettiin perintei-
sesti Marttalaululla. 

-Samalla laululla aloitam-
me jokaisen marttaillan, ker-
toi yhdistyksen puheenjohta-
ja Tiina Inkeroinen. 

Illan aikana Kuultiin Pirk-
ko Savelan lyhyt esitelmä yh-
distyksen historiasta. Kes-
kustelut ja muistelut olivat 
vilkasta. Todettiin, että mar-
toilla on ollut kautta ajan tär-
keitä rooleja kotien hyvin 
voinnin tukemisessa. Illassa 

katsottiin myös tulevaisuu-
teen ja koottiin yhdessä toi-
mintakalenteri vuodelle 2019. 
Marttailtaa vietetään jokai-
sen kuun viimeisenä tiistaina. 
Helmikuun marttaillan ajan-
kohtana pidetään yhdistyk-
sen vuosikokous.

-Pudasjärven Martat ottaa 
mielellään vastaan uusia jä-
seniä ja toivottaa kaikkia vä-
hänkin marttailusta kiinnos-
tuneita mukaan tutustumaan 
toimintaan, mainitsi Inkeroi-
nen. 

Heimo Turunen, 
kuvat Tiina Inkeroinen
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Talvinen Syöte 2019
Pudasjärvi-lehden liite

Tervetuloa 
nauttimaan 

talven hienoimmista keleistä
ja tapahtumista

Mustin ja Lystin Aarrejahti 

SyöteExpress
Bussi

 Pe ja Su Oulun lentokentältä 
Oulun kautta suoraan 

Syötteelle

SuomiSlalom

Friday Night Music Club Tunturin moottorikelkkasafarit 

SyöteLanPupu Pitkäkorvan seikkailurata Pikku-Parkin Päällikkö kisat 

Freestyle hiihdon SM - Parikumpareet 

Freestylehiihdon SM - Big Air 

Lumilautailun SM-kisat - Big Air & Reilit

Lumilautailun SM-kisat - Slopestyle 
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Talvisen luonnon lumoa kansallispuistossa
Syötteen kansallispuisto on 
talviliikkujan paratiisi. Pak-
kasen paukkuessa vain hur-
japäisimmät pistävät nenän-
sä ulos. Lumen peittämällä 
suolla aika tuntuu pysähty-
neen, ja lumi natisee kulki-
jan jalan alla - muuten on hil-
jaista. Pakkasta pelkäämätön 
umpihankihiihtäjä naut-
tii metsän rauhasta, istahtaa 
kaatuneelle kelolle ja hörppii 
kaikessa rauhassa kupillisen 
kaakaota. 

Korkeilla vaaroilla lumi 
peittelee puut ja verhoaa 

Hiihtolomaan vauhtia luontokeskukselta
Syötteen talvinen luonto tar-
joaa hiihtolomalaisille elä-
myksiä sekä punan poskille 
ja hymyn huulille. Ulkoilun 
lomassa kannattaa tutustua 
Syötteen luontokeskukseen, 
joka sijaitsee keskellä vanhaa 
metsää aivan kansallispuis-
ton portilla. Hiihtolomien ai-
kana luontokeskuksella on 
monipuolista ohjelmaa koko 
perheelle. 

Luvassa on esimerkik-
si puuhaparkki, missä voi 
maksutta testailla luontokes-
kuksen talvista vuokraväli-
neistöä, kuten hauskoja liu-
kulumikenkiä. Maksuttomia 

Hiihtoretki Ahmatuvalle
Ahmatupa ja sitä ympäröivät reitit ovat ehdoton Syöt-
teellä matkailevan kohde. Ahmatuvalla on sesonkiaika-
na latukahvila, josta saa maittavat munkit hiihtolenkin 
lomaan. 

Lumikenkäretki Teerivaaralle
Luontokeskukselta lähtee kuuden kilometrin mittainen 
merkattu lumikenkäreitti Teerivaaraan. Laelta aukeavat 
upeat näkymät yli kansallispuiston. Seikkailijat poikke-
avat reitiltä ja ottavat mittaa Syötteen metrisestä umpi-
hangesta. 

Iso-Syötteen näköalat
Iso-Syötteen tunturi kohoaa 432 metrin korkeuteen, ja 
sieltä avautuvat näkymät jokaiseen ilmansuuntaan. Upe-
at tykkypuut lumoavat tunturin huipulla liikkuvan ja au-
ringon laskiessa tunnelma on satumainen.

maiseman joulukuulta maa-
liskuulle saakka. Tykky on 
puihin ilmasta tarttunutta 
kosteutta, enemmän siis jää-
tä kuin lunta. Syötteen seu-
dulla tykky on runsasta, sillä 
Koillismaan korkeat vaarat 
ottavat ensimmäisenä vas-
taan mereltä saapuvan ve-
sihöyryn, joka pakkasil-
la tiivistyy ja jäätyy puihin. 
Kovan pakkastalven aikana 
tykkyä kertyy puihin run-
saasti, ja suuri tykkykuu-
si saattaa painaa useita ton-
neja. 

Keväällä auringon jo 
lämmittäessä selkää on vii-
meistään aika lähteä naut-
timaan kansallispuiston 
hangista. Yöpakkasen kovet-
tamalla hangella suksi luis-
taa ja hymy valtaa hiihtäjän 
naaman. Kilometrit paukku-
vat, kun lykkii suksilla soita 
myöten ja ihmettelee teerien 
soitimen jälkiä. Päivän kään-
tyessä iltaan maalaa laskeva 
aurinko taivaanrantaa syvä-
noranssilla värillään, ja sau-
nan lämmetessä on mukava 
muistella liikunnallista päi-

vää vaarametsien maassa.

Talviretkeilyreitit
Syötteen vaarametsiköissä 
kulkeva 120 kilometrin pi-
tuinen latuverkosto tarjo-
aa haastetta sitä kaipaavalle, 
mutta leppoisella asenteella 
hiihdellen monetkaan niistä 
eivät ole liian rankkoja. Kan-
sallispuiston puolella latu-
ja kulkee reilu 30 kilometriä. 
Latureittien varsilla hiihtä-
jiä palvelevat useat eri tulen-
tekopaikat, joilla kelpaa is-
tahtaa hiihtolenkin lomassa. 

lasten elokuvia näytetään 
joka viikon perjantai, ja as-
kartelua on useampana päi-
vänä. Pienelle metsäseikkai-
lulle voi suunnata vaikka joka 
päivä, sillä Pupu Pitkäkorva 
on tehnyt 500 metriä pitkän 
tehtäväradan luontokeskuk-
sen lähiluontopolulle. Tehtä-
välomakkeita saa luontokes-
kukselta.

Tarkka ohjelma näkyy ne-
tistä luontokeskuksen sivulta. 

Omatoimisesti on virkis-
tävää retkeillä koko perheen 
kanssa Naavaparran polkua 
pitkin luontokeskuskelta An-
nintuvalle. Polun pituus on 

yhteensä kolme kilometriä. 
Polku on kuljettavissa kävel-
len ja jopa isorenkaisten las-
tenvaunujen kanssa, sillä sitä 
ylläpidetään moottorikelkal-
la. Polun päästä löytyy An-
nintupa, jossa voi nauttia ret-
kieväitä.

Pääsiäisenä luontokeskuk-
sella on jälleen luvassa ohjel-
maa moneen makuun. Jän-
nittävä pääsiäispupun etsintä 
luontokeskuksen näyttelystä 
on perheen pienimpien mie-
leen. Aikuiseen makuun jär-
jestetään kahvikonsertti lau-
antaina 20.4. Duo Sillanpää 
esiintyy luontokeskuksen 

auditoriossa ja ohjelmistos-
sa on musiikkia Eino Leinos-
ta nykypoppiin. Pääsymaksu 
konserttiin on 10 euroa, jär-
jestäjänä Syötteen mökkiläis-
yhdistys. 

Kahvila-ravintola palve-
lee luontokeskuksen aukiolo-
aikoina. Leivonnaisten, kuu-
mien ja kylmien juomien tai 
lounaan ääreltä voi seurata 
lintulaudan vilkasta elämää. 
Myymälästä löytyy useita 
luontoaiheisia kirjoja, käsi-
töitä ja matkamuistoja kotiin 
viemisiksi. 
www.luontoon.fi/syote  
www.syote.fi/tapahtumakalenteri

TALVEN TOP 3

Suurimmalle osalle laduista 
myös kytkettyinä olevat koi-
raystävät ovat tervetulleita. 
Latukartan ja -passin saa lu-
nastettua useista alueen yri-
tyksistä, ja tuotot käytetään 
suoraan latujen kunnossapi-
toon. 

Kansallispuiston talvi-
reiteillä voi liikkua läski-
pyörällä, hiihtäen tai vaikka 
lumikengin. Reitit kulkevat 
samoille tuville kuin hiihto-
ladutkin, mutta hieman eri 
kautta. Kartan talvireiteille 
voi lunastaa Syötteen luon-

tokeskuksesta. Reittejä yllä-
pidetään moottorikelkalla, ja 
niiden huolto perustuu kan-
sallispuiston ylläpidon tar-
peisiin, mikä tapahtuu arki-
viikolla. Lumipyryn jälkeen 
niiden kuntoa kannattaa tie-
dustella luontokeskuksesta.

Muistathan aina ot-
taa lyhyellekin talviret-
kelle mukaasi kartan ja 
matkapuhelimen lisäksi riit-
tävästi lämmintä juomaa, 
evästä sekä taukovaatetta.

Fatbikellä retkeileminen Syötteen luonnossa lisää koko 
ajan suosiotaan.

Omatoimisesti on virkistävää retkeillä Naavaparran polkua 
pitkin luontokeskuskelta Annintuvalle. Kuva Heikki Ketola

Syötteen opaskyltti ja retkeilijä lumimaisemassa. Kuva Sini 
Salmirinne Metsahallitus.

Novan toimittajat kokivat Syötteen taian 
Novan Iltapäivän toimittaja 
Niina Backman vieraili Syöt-
teellä perheensä kanssa tam-
mikuun lopulla. Vierailun-
sa aikana koko perhe pääsi 
testaamaan Syötteen alueen 
tarjoamia aktiviteetteja. Oh-
jelmassa oli paljon ulkoilma-
aktiviteetteja mm. laskettelua, 
lumikenkäilyä, koiravaljak-
koajelua, lumenveistoa ja 
moottorikelkkasafari. Lisäksi 
ketteryyttä he pääsivät kokei-
lemaan seinäkiipeilyn muo-
dossa.

Seuraavana viikonloppuna 
oli vuorossa Radio Novan päi-
vää juontava Esko Eerikäinen, 
9 vuotiaan tyttärensä Victori-
an kanssa. He pääsivät testaa-

maan samojen aktiviteettien 
lisäksi myös Pikku-Syötteen 
taidetyöpajassa oman t-pai-
dan painamista.

Syöte teki jälleen hienon 
vaikutuksen molempiin per-
heisiin upeilla maisemillaan, 
yrittäjien ystävällisellä palve-
lulla sekä kattavalla aktiviteet-
titarjonnallaan. Uskoisin, että 
toimittajia tullaan näkemään 
Syötteellä myös jatkossa.

Japanilaisia matkan-
järjestäjiä Syötteellä 
yhteistyössä  
Tumlaren kanssa
Syötteellä oli kunnia isännöi-
dä myös 11 japanilaista mat-

kanjärjestäjää, jotka vierailivat 
alueella helmikuun alussa yh-
teistyössä yhden suurimman 
japanilaisen matkanjärjestä-
jän, Tumlaren kanssa. Vierai-
lunsa aikana matkanjärjestä-
jille esiteltiin kattavasti alueen 
palvelutarjontaa, jonka poh-

jalta he voivat miettiä yhteis-
työmahdollisuuksia alueen 
toimijoiden kanssa. Matkan-
järjestäjävierailut ovat tärkeä 
osa yhteismarkkinoinnillista 
tekemistä, jonka kautta myös 
konkreettista kaupankäyntiä 
saadaan edistettyä. Japani on 

yksi tärkeistä kohdemarkki-
noista Syötteelle myös jatkos-
sa. Finnairin erinomaiset yh-
teydet ja kasvava kapasiteetti 
mahdollistavat hyvän saavu-
tettavuuden useammasta Ja-
panin isosta kaupungista sekä 
paljon japanilaista matkaili-

javirtaa. Toivottavasti saam-
me tästä myös oman osamme 
Syötteelle, olemme hyvällä 
alulla ja työ jatkuu.

Janne Soini
Syötteen 
matkailuyhdistys 



9PUDASJÄRVI -lehti 14.2.2019nro 7
3

Pikku-Syötteen 
rinteissä viihtyvät kaikki

Pikku-Syötteen rinteillä on 
syksyn ja kuluvan talven ai-
kana tehty uudistuksia las-
kettelijoiden viihtyvyyden 
lisäämiseksi. Monipuolisis-
ta rinteistä löytyy jokaisel-
le perheen jäsenelle sopiva 
ja vaatimustason täyttävä 
rinne, riippumatta siitä las-
ketteleeko laudalla vai suk-
silla.

-Eturinteiden molem-
mat parkit uudistettiin ja 
samalla suorituspaikko-
jen määrä lisääntyi uusi-
en reilien myötä. Parkkitii-
mi on tehnyt kovasti töitä 
suorituspaikkojen eteen ja 
molempien parkkien las-
kulinjat ovat todella vaih-
televat ja varmasti mielen-
kiintoiset. Boksien paikat 
ovat osittain muuttuneet ja 
sitä kautta saatiin mäkeen 
vielä selkeämmin eroteltua 
hyppy- ja reililinjat. Pikku-
Parkki on saanut lisää mit-
taa viime talveen verrattu-
na ja siinä pääsee perheen 
pienimmät harjoittelemaan 
parkkilaskua sopivan ko-
koisissa suorituspaikoissa, 
kertoo Pikku-Syötteen rin-
nepäällikkö Markus Pytty-
nen.

Lastenhissi ja lastenrin-
ne sekä pulkkamäki löyty-
vät tutusta ja turvallisesta 
paikastaan eturinteiden ja 
kahvion oikealta puolelta. 
Kun laskettelun alkeisopit 
on hankittu joko hiihtokou-
lusta tai lastenrinteestä ja 
tohditaan lähteä isoon mä-
keen, niin lapsille ja kaikil-
le laskettelua aloitteleville 
on seikkailurinne sopivin, 
koska se on rinteistä loivin 
ja helpoin. 

– Eturinteet 2 ja 3 sekä 
lännessä kaikki rinteet ovat 
niin sanotusti tasaisia las-
kettelurinteitä ja niissä ei 
ole mitään erityissuoritus-
paikkoja. Muissa rinteissä 
on erilaisia kumpareita, rei-

lejä, hyppyreitä ja seikkailu-
reitillä pehmoportteja, Pyt-
tynen huomauttaa.

Omia eväitä pystyy etu-
rinteiden alueella nautti-
maan useammassa paikas-
sa. Nuotiopaikkoja löytyy 
kahvilan vierestä sekä li-
säksi eturinteen reunasta. 
Molemmille nuotiopaikoil-
le pääsee kävelemällä, jo-
ten huoltojoukoilla on help-
po tulla seuraamaan lasten 
touhuja.

Länsirinteillä on tänä 
talvena entistä helpompi 
päästä nauttimaan puuteri-
lumen riemuista. Kahteen 
rinteeseen on jätetty tamp-
paamattomat alueet, joissa 
on mukava käydä kurvai-
lemassa ja ottamassa tuntu-
maa pehmeän lumen laske-
miseen. Pikku – Syötteellä 
järjestetään lauantaina 23.2. 
pehmeän lumen kurssi, jos-
sa pääsee sitten osaavien 
ohjaajien mukana syven-
tämään laskutaitoja ”puu-
terissa”. Kurssilta löytyy 
omat ryhmät niin suksilla 

kuin laudallakin laskeville.
Länsirinteiden ala-ase-

malla on asiakkaiden wc-ti-
lat ja lämmin taukotila. Län-
sirinteiden nuotiopaikka 
sijaitsee ala-aseman lähei-
syydessä ja siinä on mukava 
käydä napostelemassa eväi-
tä ja paistaa vaikka makka-
rat.

-Tekemistä riittää var-
masti koko perheelle vaik-

Pikku-Syötteen monipuolisista rinteistä löytyy jokaiselle perheenjäsenelle sopiva ja vaati-
mustason täyttävä rinne, riippumatta siitä lasketteleeko laudalla vai suksilla.

Laskettelun alkeisoppien hankinnan jälkeen joko hiihto-
koulusta tai lastenrinteestä on seikkailurinne sopivin, kos-
ka se on rinteistä loivin ja helpoin. 

ka pidemmänkin loman 
viettoa ajatellen. Majoituk-
set järjestyvät Pikku – Syöt-
teellä mukavasti hotellis-
ta tai sitten vaikka caravan 
– alueelta. Meillä majoittu-
vien isoimpana etuna on 
ehdottomasti 25 prosentin 
alennus hissilippujen hin-
nasta, Pyttynen muistuttaa.

• Pesuhuoneet ja saunat
• Tapetoinnit ym. sistustyöt 

UUDIS – JA KORJAUSRAKENTAMISTA
JO 25-vuotta paikkakunnalla!

SISUSTUSREMONTIT 
TALVIHINNOIN!

P. 0400 294 640, PUDASJÄRVI

040 505 7096, Booking.com

Syötteen Taksi 
palvelee 24H

Puh. 08 106 446
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(0,82 € / min + ppm) 

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

jatkuvat paikallisen nuohoojan toimesta, 
mm. Syötteen alueen mökkien nuohoukset.

OmaSp

lähellä ja läsnä 

Seppo Ilola
konttorinjohtaja

020 758 2539

JarmoLeppänen
palveluneuvoja
020 758 2543

Sanna Anttonen
rahoituspäällikkö

020 758 2542

Anna Tauriainen
palveluneuvoja
020 758 2541

Oma Säästöpankki
Isokatu 51, Ouluomasp.fi 

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN 
SUOMALAISEEN PANKKIIN!

Asiakkaanamme saat henkilökohtaista 
palvelua konttorissa 

joka arkipäivä 9.30-16.30
 

Meillä sinä päätät miten haluat asioida: 
perinteisesti konttorissa, verkossa 
tai mobiilissa missä ja milloin vain.

Meidät tavoitat suorista puhelinnumeroista:

Puhelun hinta  0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min 
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Uusi ja entistäkin hulppeampi hotelli rakennetaan
Hotelli Iso-Syötteen joulun alla 21.12.2018 tuhonnut tulipalo 

oli valtava shokki ja vahinko hotelliyrittäjille kuin koko Syötteen alueen 
matkailuväelle ja jonka seuraukset näkyvät ja tuntuvat koko 

Syötteen yrittäjäyhteisössä vielä tovin aikaa.

Tällä hetkellä Hotellin vas-
taanotto- ja toimistotilat on 
väliaikaisesti sijoitettu ho-
tellin yläpuolella olevaan 
mökkiin. Majoitusmökit 
ovat käytössä ja ohjelma-
palvelut jatkuvat normaa-
listi. Ravintolapalveluita 
tarjoaa alueella Romekie-
vari yhteistyössä hotellin 
henkilökunnan kanssa. Va-
rastotilan puutteen vuok-
si fatbiket on siirretty safa-
ritalolle tunturin juurelle, 
ja niitä vuokraa toistaiseksi 
Vuokraamo Rautio.

Hotellilla oli saatu muu-
tamaa päivää ennen pala-
mista remontin viimeinen 
vaihe, eli ravintolasali- ja 
vastaanottotilat valmiiksi 
ja siten koko rakennus oli 
saatu uusittua sisältä kaut-
taaltaan. Hotellissa valmis-
tauduttiin vastaanottamaan 
joulun- ja uuden vuoden 
vieraita Suomesta ja Euroo-
pan eri maista kun tuli tu-
hosi käytännöllisesti kat-
soen kaiken muutamassa 

Juha Kuukasjärvi nykyisten toimisto- ja vastaanottotilojen edustalla. Hänen mukaansa toi-
minnot pyörivät näinkin parempia aikoja odotellessa.

tunnissa.
- Juuri kun vuosien työ 

saatiin valmiiksi, se tuhou-
tui silmiemme edessä. Sii-
nä meni pilalle meidän ja 
muutaman muunkin joulu. 
Onneksi meidän työnteki-
jät ovat suurimmaksi osaksi 
sijoittuneet uusiin työpaik-
koihin ja heidän asiat ovat 
hyvin. Monenlaiset asiat on 
pitänyt hoitaa ja järjestää 
että jäljelle jäänyt liiketoi-
minta on saatu pyörimään, 
huokaisee hotelliyrittäjä 
Juha Kuukasjärvi.

Heti tapahtuneen jälkeen 
yrittäjäpariskunnalle Kata-
riina ja Juha Kuukasjärvelle 
oli selvää, että uusi hotelli 
rakennetaan niin pian kuin 
siihen saadaan mahdolli-
suus. Nyt on varmistunut, 
että purkutöitä voidaan jo 
aloittaa.

– Maaliskuussa päästään 
raivaamaan palon jäänteet 
pois ja uusi, entistä ehom-
pi Hotelli nousee entisen 
tilalle. Palolta säästyneen 

huoneisto-osan kohtalos-
ta ei ole vielä selvyyttä, yri-
tetäänkö sitä kunnostaa 
vai puretaanko sekin pois. 
Mutta se mitä tehdään, niin 
se tehdään kuitenkin luo-
vasti ja tyylillä. Olemme jo 
kertaalleen rakentaneet Ho-
telli Iso-Syötteen uudelleen 
ja nyt teemme sen sitten toi-
seen kertaan, mutta uusissa 
puitteissa. Meillä on valmis 
konsepti. Tiedämme mitä 
ihmiset haluavat ja sitä me 
heille tarjoamme ja sen poh-
jalta lähdemme liikkeelle. 
Ja sitä tietysti parannellaan 
tarpeen mukaan. Tavoittee-
na on että ensi jouluna uu-
della hotellilla on jo toimin-
taa. Eli kiireinen kesä on 
taas edessä, Juha Kuukas-
järvi toteaa.

Pikku-Syötteellä monipuolista tekemistä koko perheelle
Pikku-Syöte on oiva paikka tulla viettämään 
aktiivista talvipäivää koko perheen voimin. 

Monipuolisten palveluiden parista löytyy kivaa 
tekemistä joka makuun muun muassa laskettelun, 
hiihdon, lumikenkäilyn ja pulkkamäen muodossa.

Pikku-Syötteen lapsiystä-
välliset rinteet tarjoavat mu-
kavaa laskettavaa vauvasta 
vaariin. Rinnetapahtumien 
kirjoon kuuluu mm. leikki-
mielisiä kisoja pulkkamäes-
sä ja hieman reippaamman 
laskemisen kisoja eturintee-
seen tehdyllä radalla. Isos-
sa parkissa viihtyvät nuoret 
voivat testata tempputaito-
jaan ison parkin sessarit -ki-
soissa ja voittaa samalla hie-
noja palkintoja. 

-Sessarit on nuorille laski-
joille suunnattu rento temp-
puilutuokio ison parkin 
puolella. Monipuoliset ob-
staakkelit antavat mahdolli-
suuden vaihteleviin laskui-
hin, joissa vain mielikuvitus 
on rajana, kertoo rinnepääl-
likkö Markus Pyttynen.

Puuterilaskusta kiinnos-
tuneille on tarjolla oma oh-
jattu kurssinsa, jossa pääsee 
syventämään vapaalasken-
nan taitojaan. Pulkkakisoja 
lukuun ottamatta, kaikissa 
rinnetapahtumissa laskuvä-

lineet ovat vapaavalintaiset. 
-Jos puuteri on sinun jut-

tusi, niin mikä sen parem-
pi paikka kuin Pikku-Syöt-
teen takametsät, jotka ovat 
kuuluisia puuterin pöllyytys 
paikkoja, Pyttynen kuvailee. 

Hauskoja aktiviteetteja 
myös sisätiloissa
Ohjelmistoon kuuluu myös 
mielekästä tekemistä sisä-
tiloissa viihtyville, kuten 
vauhdikkaita tanssikursse-
ja, lempeää joogaa, huimaa 
seinäkiipeilyä sekä askarte-
lupajoja ja liikuntaseikkai-
luja perheen pienimmille. 
Sisäaktiviteetit toteutetaan 
Hotelli Pikku-Syötteen ti-
loissa, josta on suora pääsy 
kaikkiin Pikku-Syötteen rin-
teisiin. Aktiviteetteja löytyy 
laidasta laitaan niin lasten 
kuin aikuistenkin makuun, 
tekemisen puutteesta ei siis 
tarvitse huolehtia. 

-Meillä löytyy tarjontaa 
hurjapäille sekä lempeästä 
tekemisestä nauttiville ja vä-

Pulkkamäen kisat  
19.2., 21.2., 26.2., 28.2., 5.3., 7.3. ja 20.4.
Lapsille ja lapsenmielisille tarkoitettu leppoisa kisailu 
ala-aseman pulkkamäessä. Ei osallistumismaksua. Kaik-
ki palkitaan!

Pehmeän lumen kurssi 23.2.
Ohjatulle kurssille voit osallistua joko suksilla tai laudal-
la. Kurssi alkaa klo 10 ja päättyy klo 16. Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut: ala.asema@pikkusyote.fi. Osallistumis-
maksu 20€, lisäksi tarvitset hissilipun.

Ison Parkin sessarit 23.3.
Osallistumismaksu 4 €. Hyvät palkinnot!

Puikkakisat 30.3, 6.4.
Koko perheen reipas laskettelukilpailu. Eturinteeseen 
tehtyä rataa voivat laskea myös perheen pienimmät. 
Osallistumismaksu 4 €. 

Pääsiäismunajahti 19.4.
Ilmoita kahvilaan montako pääsiäismunaa löydät seik-
kailureitin varrelta ja voita makoisa palkinto! Ei osallis-
tumismaksua.

Bongaa hahmo 21.4.
Etsi hahmoa seikkailureitin varrelta ja ilmoita löydöstä-
si kahvilaan. Kaikki hahmon löytäneet palkitaan! Ei osal-
listumismaksua.

Kattava tapahtumakalenteri kaikista sisä –ja 
ulkotapahtumista löytyy täältä: 
www.pikkusyote.fi/matkailu/tapahtumat/
Lisätietoja: www.pikkusyote.fi

KEVÄÄN RINNETAPAHTUMAT 

hän kaikkea siltä väliltä, ker-
too nuorisotyön päällikkö 
Kaisu Tuohiluoto.

Aktiivisen päivän kruu-
naa hotelliravintola Puron 
maittavat eväät terveellises-
tä kotiruokalounaasta her-
kullisiin A la Carte illallisiin 
ja aina maistuviin rinnesna-
ckeihin.

Pikku-Syötteeltä löytyy tarjontaa hurjapäille sekä lempeäs-
tä tekemisestä nauttiville ja vähän kaikkea siltä väliltä.

Pikku-Syötepulkkamäki.

Hotellirakennuksen 
alakerrassa on monipuoli-

nen kiipeilyseinä.
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Iso-Syötteelle rakennetaan yli 10 miljoonan euron hotelli-, 
monitoimiareena- ja infrahankekokonaisuus

Iso-Syötteellä käynnistyi vii-
me vuoden lopulla hankkei-
ta vauhdittamaan Syötteen ja 
Pudasjärven matkailua. Alu-
eelle nousee 120-paikkainen 
huoneistohotelli ja hirsira-
kenteinen monitoimiareena, 
jota myös Lumiareenaksi kut-
sutaan. Keväällä alueella to-
teutetaan myös iso infrahan-
ke, jonka myötä parkkialueen 
kapasiteetti kaksinkertaistuu 
kuuteensataan paikkaan ja 
muuttaa alueen ilmeen täy-
dellisesti. Hankkeiden takana 
on Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Jorma Terent-
jeff ja Pudasjärven kaupunki.

Iso-Syötteen parhaalle pai-
kalle rinteiden välittömään 
läheisyyteen rakennettavan 
huoneistohotellin rakennus-
työt ovat edenneet ripeästi ja 
ensimmäiset vieraat toivote-
taan tervetulleiksi jo tämän 
vuoden lokakuussa. Hotellin 
rakennuttajana toimii Huo-
neistohotelli Kide Oy:n omis-
taja Jorma Terentjeff.

-Uusi hotelli lisää alu-
een majoituskapasiteettia ja 
sen myötä voimme palvella 
matkailijoita entistä parem-
min ympäri vuoden. Lisäk-
si uskomme hotellin lisäävän 
hiihtokeskuksen asiakasmää-
rää merkittävästi, Terentjeff 
iloitsee.

–Hotellin suunnittelua 
on ohjannut suuri kunnioi-
tus ympäröivää luontoa ja 
kansallismaisemaa kohtaan. 
Rakennuksesta tulee Suo-
men ensimmäisten joukossa 
maalämmöllä toimiva hotel-
li. Alueelle porataan helmi-

Ensi syksynä valmistuvan, 120 vuodepaikkaa sisältävän, 
huoneistohotelli Kide Oy:n rakennustyöt ovat edenneet ri-
peästi, ystävänpäivän alla nostettiin paikoilleen kattora-
kenteita.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen toimitusjohtaja Jorma Terentjeff esittelemässä viime vuoden 
puolella hotellihanketta tiedotusvälineille. 

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esittelemässä Pudasjär-
ven matkailun puitesopimusta, joka pitää sisällään viiden 
seuraavan vuoden aikana lähes 50 miljoonan investoinnit. 
Vuoden 2019 aikana rakennetaan siitä noin 10 miljoonan 
osuus. 

maaliskuussa 11 noin 200 
metrin porakaivoa. Sekä ho-
tellin että monitoimiaree-
nan suunnittelussa on otettu 
huomioon Iso-Syötteen upeat 
maisemat ja rakennukset ovat 
alusta asti suunniteltu sopi-
maan ympäristöönsä, Terent-
jeff kertoo.

Kaupunki satsaa mat-
kailun kehittämiseen
Pudasjärven kaupunki satsaa 
areenainvestoinnillaan Syöt-
teen ja samalla koko Pudas-
järven matkailun kasvuun. 
Areenan ansiosta alueelle 
houkutellaan suurempia ja 
monipuolisempia asiakasvir-
toja ympärivuotisesti. Lumi-
Areena muodostaa tulevai-
suudessa Iso-Syötteen, jopa 
koko Syötteen, keskuksen. 
Sieltä alueelle saapuvat turis-
tit saavat tarvitsemansa tie-
dot, yhdestä pisteestä.

– Matkailu on Pudasjär-
velle tärkeä elinkeino; sen 
vaikutukset kunnan työlli-

syyteen ja talouteen ovat jo 
nyt huomattavat. Kaupunki 
haluaa tukea yrittäjiä ja var-
mistaa uusille matkailuyri-
tyksille hedelmällisen pohjan 
aloittaa yritystoiminta. Aree-
na mahdollistaa ympärivuo-
tisen toiminnan ja eri kokoi-
set yritys- ja yleisötilaisuudet, 
kertoi Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen.

Ilman uutta hotellia aree-
naa ei olisi tullut; myös inf-
rahanke edellytti muita in-
vestointeja. Areenaan kuuluu 
yhteensä noin 1400 neliömet-
riä muuntautuvaa salitilaa ja 
kuntosali ryhmäliikuntatiloi-
neen. Areena yhdistyy kau-
pungin omistuksessa olevaan 
Safari-taloon, jonka ravintola-
tilat laajenevat osittain aree-
nan puolelle. 

Syötteen matkailu 
kasvussa
Pudasjärvellä tilastoituja yö-
pymisiä oli yhteensä 112 435 
vuonna 2017. Yöpyvistä mat-

kailijoista 79 prosenttia oli 
kotimaisia. Kasvua vuoteen 
2016 tuli +8,5 prosenttia. Ul-
komaisista yöpyjistä lähes 90 
prosenttia oli Euroopasta, toi-
seksi suurin oli venäläisten 
osuus, ja seuraavaksi suurin 
nopeasti kasvava Aasia.

Hiihtokeskus Iso-Syötteel-
lä kävi kaudella 2017-2018 
yli 50 000 laskettelevaa asi-
akasta. Hissinousuja tehtiin 
reilusti yli miljoona. Hiihto-
keskuksen liikevaihto kasvoi 
edelliskauteen verrattuna yli 
10 prosenttia. 

Viime vuonna Syötteen 
kansallispuistossa tehtiin 
huima käyntimääräennätys, 
mutta tästä huolimatta al-
kuvuoden 2018 luvut kerto-
vat jälleen lähes neljänneksen 
kasvusta. Kansallispuiston 
käyntimäärä oli reilut 48 000, 

Iso-Syötteen kevääseen kuuluu tapahtumia 
pienille, isoille ja ammattilaisille

Iso-Syötteen hiihtokes-
kus on tunnettu vilkkaas-
ta tapahtumatoiminnas-
ta ja varsinkin lomaviikot 
sekä kevätviikonloput ovat 
täynnä ohjelmaa. Maskotti-
porot Musti ja Lysti vetävät 
lasten suosikkitapahtumat, 
SnowParkin tiimiläiset vas-
taavat nuorisotapahtumis-
ta kolmessa eri parkissa, 
eikä isejä ja äitejäkään ole 
unohdettu, pujottelukilpai-
lut, testi keskukset ja rinne-
riehat viihdyttävät kaikkia. 

Keväällä Iso-Syötteellä 
kilpailevat maan parhaat 
lumilautailijat ja freestyle-
hiihtäjät

Freestylehiihdon suo-
menmestaruussijat jae-
taan Iso-Syötteellä 29.–31.3.  
SM-kilpailussa nähdään la-
jeina kumpare, slopesty-
le ja big air. Kumparelas-

Iso-Syötteen tiimilaskija Aleksi Nevakivi Suomi Tourissa 
tammikuussa 2018

kun suomenmestaruudesta 
on kilpailtu täällä aiemmin-
kin, mutta slopestylen ja big 
airin mestaruudet ovat jaossa 
ensimmäistä kertaa Iso-Syöt-
teellä. 

– Freestylehiihdon suo-
menmestaruuskilpailut jär-
jestetään Iso-Syötteellä las-
kijoiden toiveesta. Tunturi 
tarjoaa loistavat puitteet sekä 
laskijoiden että tapahtuma-
järjestäjän näkökulmasta, Ski 
Sport Finlandin freestyle-
hiihdon urheilujohtaja Timo 
Kanninen kertoo.

Kilpailijat pääsevät laske-
maan Suomen pisintä park-
kia, joka pidetään priima-
kunnossa koko kauden ajan. 
Siitä pitää huolen ammatti-
laisista koostuva parkkitiimi. 
Koko Suomen laskukansan 
tietoisuuteen noussut parkki 
tarjoaa laskettavaa aina aloit-

telijoista ammattilaislaskijoi-
hin.

Lumilautailun suomen-
mestaruudet ovat puolestaan 
jaossa 11.–14.4. Edellisen ker-
ran 2000-luvun alkupuolella 
Iso-Syötteellä käydyt SM-kil-
pailut palaavat keväällä Suo-
men eteläisimmälle tunturil-
le lajeina slopestyle, big air, 
crossi ja reilit. Olympialajina-
kin tunnettu big air on ollut 
SM kisoissa aiemmin muka-
na vain vuonna 2016.

– On mahtavaa saada 
kahdet suomenmestaruus-
kisat Iso-Syötteelle. Parkke-
ja on kehitetty vuosien ajan, 
joten pystymme tarjoamaan 
parhaat mahdolliset puit-
teet molempiin kisoihin. Ta-
pahtumien myötä saamme 
myös sellaisia laskijoita tu-
tustumaan tunturiin, joil-
le Iso-Syöte ei ole ennestään 

tuttu. Freestylehiihdon suo-
sion kasvu erityisesti nuor-
ten keskuudessa on kasvanut 
vuosittain, joten on mahta-
va tarjota heille kotikisat, Iso-
Syötteen yrittäjäperheen jä-
sen ja valmennusvastaava 
Mikko Terentjeff iloitsee.

Iso-Syötteen parkit ovat 
nousseet koko Suomessa las-
kukansan tietoisuuteen juu-
ri Terentjeffin ansiosta. Työ-
tä on tehty perusteellisella 
tasolla palkkaamalla am-
mattilaisista koostuva park-
kitiimi, tarjoamalla mielek-
käitä tapahtumia laskijoille 
ja mahdollistamalla valmen-
tautuminen parkkilaskuun. 
Syötteellä ovat jo kolmen 
vuoden ajan pyörineet Suo-
men ainoat lumilautailun 
alakoululeirit. Lisäksi Lumi-
lautaliitto on kolmena peräk-
käisenä vuonna järjestänyt 

Iso-Syötteellä kansallisen ta-
son Suomi Tour -kiertueen 
osakilpailun. Suksilaskijoille 
järjestetään koko kauden kes-
tävä freestylekoulu. Kyseessä 
on Ski Sport Finlandin kon-
septin mukainen parkkikou-
lu kaiken tasoisille freestyle-
laskijoille Iso-Syötteellä.

 – Haluamme tarjota frees-
tylelaskijoille mielekästä te-
kemistä ja mahdollisuuden 
tutustua muihin laskijoihin. 

jossa kasvua edellisvuoteen 
on 23 prosenttia. Vuosien 
2016-2017 vastaavalla vertai-

lu ajanjaksolla käyntimäärät 
nousivat 31 prosenttia.

Freestylekoulu on luonnol-
linen tapa jatkaa harras-
tusta esimerkiksi hiihto-
koulutuntien jälkeen, kun 
perustaidot ovat hallussa, 
Mikko kertoo.

Molemmat SM-kilpailut 
ovat hauskaa ja viihdyttä-
vää katsottavaa. Tervetuloa 
paikalle kannustamaan ja 
vaikuttumaan Suomalais-
ten laskijoiden tasosta!
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TULE SINÄKIN HIIHTOLOMAVIIKOLLA 
PUIKKARIIN VIRKISTYMÄÄN TREENATEN 
VEDESSÄ, RENTOUTUEN POREISSA TAI 
KUNTOILLEN KUNTOSALILLA!

Tervetuloa!

PUIKKARIN AUKIOLOAJAT

Pakkaskelit lisäävät työtä autokorjaamolla

Korjaamossa työskentelee yrittäjä Mikko Tuohimaan lisäk-
si kolme vakituista asentajaa. 

Pudasjärvellä sijaitsevan Au-
tohuolto Miksa on toiminut 
Mikko Tuohimaan johdolla 
12 vuotta. Ennen yrittäjäk-
si siirtymistään Tuohimaa 
työskenteli Oulaisissa auto-
liikkeissä asentajana. Korjaa-
mossa työskentelee tällä het-
kellä yrittäjän lisäksi kolme 
vakituista asentajaa. 

Auton hyytyminen tien 
päälle syystä tai toisesta on 
ikävämpi juttu ja se vaatii 
etenkin talvella pikaisia toi-
menpiteitä, että matkustajat 
saadaan lämpimään ja auto 
pois tien päältä. 

 – Nykyiset autot ovat toi-
mintavarmoja, mutta vaa-
tivat toimiakseen kunnossa 
olevat sähköjärjestelmät. Ke-
sällä matkanteko keskeytyy 
yleensä rengasrikkoon. Tal-
vella yleisin syy on heikko-
kuntoinen akku, joka tulee 
kylmässä pakkassäässä tien-
sä päähän. Myös huoltojen 
unohtumisen vuoksi likai-

sia ja tukkeentuneita suodat-
timia ja niistä johtuvia vikoja 
selvitellään aina silloin täl-
löin, tietää Tuohimaa.

Turistisesongin aikoina 
lisääntyneet liikennemäärät 
ja pakkaskelit näkyvät kor-
jaamolla lisääntyvinä asia-
kaskäynteinä. Korjaamolla 
on monipuoliset testilaitteet 
ja niillä pystytään lukemaan 
autojen vikakoodit ja sel-
vittämään vian aiheuttaja. 
Kolarikorjauksia ja maala-
ushommia ei korjaamol-
la tehdä, mutta pieniä hätä-
remontteja voidaan tarpeen 
vaatiessa suorittaa, jos kyse 
on pienistä vioista ja matka 
pääsee jatkumaan.

– Sähköviat voivat olla 
monimutkaisia ja vaativat 
joskus monimuotoisia tutki-
muksia ennen kuin vika sel-
viää. Normaalit mekaaniset 
ja kulumisesta johtuvat viat 
harvoin keskeyttävät mat-
kantekoa. Isompien, kuten 

mahdollisten moottoriviko-
jen eteen sattuessa neuvotel-
laan asiakkaan kanssa me-
nettelytavoista. Yleensä auto 
saadaan korjattua ja palau-
tettua asiakkaalle viimeis-
tään vuorokauden kuluessa 

riippuen tarvittavista vara-
osista ja niiden saatavuudes-
ta. Tarvittaessa asiakas saa 
meiltä sijaisauton, jotta mat-
ka pääsee jatkumaan, kertoo 
Tuohimaa.

Koillis Avain Lukko Suutari

Kenkiä kannattaa hoitaa ja pitää hyvää huolta
Kuusamosta Pudasjärvel-
le muutama vuosi sitten 
muuttanut yrittäjäparis-
kunta Anita ja Kai Tuomi-
nen ovat tuoneet tullessaan 
huomattavan lisän paik-
kakunnan palveluvalikoi-
maan. Nelisenkymmentä 
vuotta alalla toiminut Tuo-
minen kertoo, että yksin pe-
rinteisillä suutaritöillä ei 
elä, vaan palveluvalikoima 
täytyy olla laaja. Suutaritai-
tojen lisäksi Tuomisella on 
lukkosepän koulutus. 

Liikkeessä onkin laaja 
lukkovalikoima. Lukot on 
mahdollista sarjoittaa liik-
keessä, eli avain- ja lukko-
ongelmissa voimme auttaa 
asiakasta liikkeestä käsin. 
Myös koodattujen autona-
vainten valmistus ja avain-
ten kauko-ohjauslaitteiden 
huolto, sekä kuorien vaihto 
onnistuu.

Ompelupalvelut, kenki-
en ja nahkan hoitotuotteet, 
sekä metalli- ja muovikylt-

tien kaiverrukset kuuluvat 
palveluvalikoimaan. Näi-
den lisäksi teemme luistimi-
en profiloinnit ja -teroituk-
set, sekä saksien, veitsien ja 
puukkojen teroitukset.

Asiakkaita käy liikkees-
sä pudasjärveläisten lisäk-
si kaikista naapurikunnista 
ja töitä on ollut ihan muka-
vasti. Perinteisten kengän-
korjauksien lisäksi kilpa- ja 
harrastajatanssijat käyttä-
vät säännöllisesti tanssiken-
kiään huollossa. Jonkin ver-
ran tulee myös ortopedisiä 
kenkiä korjattaviksi, sekä 
työkenkiä ja ratsastussaap-
paita on meillä korjattu 
sekä vetoketjuja vaihdettu. 
Kenkiin kannattaa vaihtaa 
hyvissä ajoin uudet poh-
jat, korkolaput ja vetoketjut, 
koska näin saadaan kengille 
enemmän käyttöaikaa. 

Kenkien korjaukses-
ta teemme aina arvion liik-
keessä. Talven liukkaudet 
vaativat kengän pohjilta hy-

Kuusamosta muutama vuosi sitten muuttanut yrittäjäparis-
kunta Anita ja Kai Tuominen ovat tuoneet huomattavan li-
sän Pudasjärven palveluvalikoimaan.

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Myös kalliomurskeet.

vää pitoa ja meiltä saa ken-
kiin kiinteät nastoitukset 
tai sitten voi valita irrotet-
tavat nastapohjalliset. Ko-
kemuksesta tiedän, että oi-
keat nahkakengät kestävät 
aikaa ja kulutusta paljon 
paremmin kuin nykyaikai-

set kertakäyttökengät. Ken-
kiä kannattaa hoitaa ja pitää 
hyvää huolta, koska hyväl-
lä huollolla ja säännöllisellä 
rasvauksella kengät kestä-
vät ja pysyvät lämpimäm-
pinä, Tuominen toteaa.

Talviloma alkaa Syötteen keskusvaraamosta
Voiko loma oululaiselle enää helpommaksi muuttua? Matkaa 
alle kaksi tuntia ja Syötteen keskusvaraamo hoitaa lomajärjes-
telyt yhden luukun taktiikalla: majoitus, aktiviteetit, ruokailut 
ja jopa takkapuut.

Kuinka paljon kohteita tarjolla?
– Meidän kautta on vuokrattavissa noin 190 mökkiä ja huo-
neistoa. Valikoimassa on niin kompakteja erämökkejä kuin lä-
hemmäs 20 hengen vuodepaikat sisältäviä tasokkaampia koh-
teitakin – ja kaikkea siltä väliltä.  

Kysytyin ominaisuus majoituksessa?
– Sijainti. Toiset haluavat majoituksen ihan rinteiden tai latujen 
vierestä ja toisille tärkeintä on, että lähellä ei ole yhtään mitään. 
Ja eihän suomalaiselle voi myydä mökkiä ilman saunaa :D

Lomaan hieman luksusta?
– Ulkoporeallas tai -palju on tietysti upea varsinkin näin talvi-
aikaan: ei muuta kuin pipo päähän ja pakkasiltojen revontulia 
katselemaan. Näitä meiltä löytyy muutamasta kohteesta. 

 Lemmikki mukana?
– Meillä noin 50 prosenttiin mökeistä saa tuoda lemmikin. Ja 
myös suurimmalla osalla Syötteen latuverkostosta koirat voi-
vat olla mukana hiihtolenkillä. Toki koira pitää olla asianmu-
kaisesti kytkettynä.

Syötteelle nyt vai heti?
Tervetuloa! Majoitusta löytyy jokaiseen makuun ja jokaiselle 
kukkarolle. 
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ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

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

p. 040 931 6167

FYSIOTERAPIA, 
AKUPUNKTIO JA HIERONTA

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

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KUNTOSALI
 Opintie 3, Taivalkoski

Avoinna joka päivä klo 6-21, 
sähköinen kulunvalvonta. 
www.koillismaankuntoneva.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Monialaosaaja Esa Särkelä Ky 
palvelee Syötteellä

Taivalkoskelainen raken-
nus-, kuljetus- ja koneyrittäjä 
Esa Särkelä on toiminut yrit-
täjänä runsaat kolmekym-
mentä vuotta. Erilaiset ra-
kennus- ja kuljetuspalvelut 
ovat pääasiallinen toimeen-
tulon lähde ja tätä varten 
on hankittu sopivan kokois-
ta kalustoa. Kuorma-auto on 
varustettu kippaavalla perä-
kärryllä, vaihtolavalaitteil-
la, kappaletavaranosturilla, 
alusterällä sekä aurapusku-
rilla. Maansiirto, jäte- ja vaih-
tolavakuljetukset sekä eri-
laiset nosto- ja hinaustyöt 
työllistävät autoa ympä-
ri vuoden sekä talvisin au-
rausurakat. Yritykseltä voi 
myös vuokrata roskalavo-
ja erilaisiin käyttötarkoituk-
siin. Sopivan kokoinen ja 
näppärä kaivinkone täyden-
tää kalustoa. Kaivinkoneella 
voi kairata myös perustuk-
sia varten tarkoitettuja ruu-
vipaaluja maahan.

– Työskentelemme pää-

asiassa uudis-, korjausra-
kennus- ja purkutöissä Tai-
valkosken ja Pudasjärven 
alueella, mutta välillä käy-
dään myös Kuusamon ja 
Posion puolella hommis-
sa. Monipuolisen kaluston 
avulla työllistymme ympäri 
vuoden. Kevät, kesä ja syk-
sy ovat kiireisintä rakennus-
aikaa. Talvisin rakennus-
puolella on hiljaisempaa, 
mutta olemme pyrkineet sii-
hen, että läpi talven kestäviä 
hankkeitakin olisi. Teemme 
myös likakaivojen tyhjen-
nyksiä, vesi- ja viemäriput-
kien sulatukset ja avaukset 
sekä tarvittaessa myös vie-
märiputkien kuvaukset. Yri-
tyksellämme on Syötteellä 
lämpimät varastotilat. Tar-
vittaessa otamme matkaili-
jan jäätyneet autot sulamaan 
lämpimään halliin, Esa Sär-
kelä toteaa.

Yritys pyrkii tekemään 
omalla kalustolla rakennus-
ten pohjatyöt, nostot ja pys-

tytykset sekä pihatyöt alus-
ta loppuun. Jonkin verran 
apuna käytetään maansiir-
totöissä myös yhteistyö-
kumppaneiden kalustoa. 
Rakennukset tehdään yleen-
sä avaimet käteen periaat-
teella tai sitten asiakkaan ha-
luamaan valmiusasteeseen. 
Sähkö- ja lvi-työt ja ulkopuo-
liset pelti- ja rännityöt teke-
vät yleensä yhteistyökump-
panit.

– Iso-Syötteen rakenta-
misen aikaan erikoistuimme 
kelomökkien rakentamiseen. 
Niitä käytiin salvamas-
sa ympäri Suomen. Sittem-

Monipuolisia palveluja tarjoavalla yrittäjä Esa Särkelällä on 
Syötteellä lämpimät varastotilat, joihin tarvittaessa otetaan 
myös matkailijan jäätyneet autot sulamaan.

Viemärikamera helpottaa huomattavasti viemäritöitä, sillä 
sen avulla päästään vaivattomasti tarkastelemaan viemä-
reiden kuntoa ja näkemään tukoksen aiheuttajat.

min kelorakentaminen on 
hiipunut ja lähes loppunut 
Suomesta. Nykyisin yritys-
tä työllistää omakotitalojen 
ja vapaa-ajan asuntojen uu-
disrakentaminen sekä erilai-
set vesi- ja palovahinkojejn 
korjaukset. Vapaa-ajan mö-
kit pitää olla valoisia, ava-
ria ja hyvin varusteltuja ja 
ne tehdään yleensä höylähir-
si tai kappaletavaravalmis-
paketeista. Erikoisosaamista 
vaativia vanhojen hirsitalo-
jen saneeraustöitä tehdään 
myös harvakseltaan, Esa 
Särkelä selvittää.

Iso-Syöte – valokuituliittymät 
nyt kampanjahinnoin!

Syötteen alueelle on raken-
nettu viime vuosien aika-
na kattava valokuituverkko, 
jonka myötä alueen vapaa-
ajanasuntoihin ja kotitalo-
uksiin on saatavilla huip-
punopeat internetyhteydet. 
Valokuituliittymiä myydään 
nyt kampanjahinnoin Iso-
Syötteen alueelle! Hinnat al-
kaen 990 euroa ja tarkemmat 
hinnat eri kohteista löytyvät 
yhtiön nettisivulta. 

Valokuituyhteys on in-
ternet-yhteys, joka tuo-
daan jokaiseen kotiin omal-
la kuidulla. Yhteyttä eikä 
sen kapasiteettia siten jaeta 
muiden kanssa. Se mahdol-
listaa etätyön ja –opiskelun, 
viihde-, TV- ja pelipalvelut, 
etäterveydenhoidon ja hoi-

vapalvelut, älykodin palve-
lujen hallinnan (lämmitys, il-
mastointi ja turvapalvelut). 
Kairan Kuidun tarjoama 
100/100 Mbs yhteys on to-
dellakin molempiin suun-
tiin 100 Mbs! Saatavilla on 
myös nopeampia yhteyksiä; 
500/500Mbs sekä 1Gbs liit-
tymävaihtoehdot.

IPTV korvaa  
antenniverkon
Valokuituyhteyden muka-
na tulevalla IPTV-palvelulla 
voidaan korvata kokonaan 
sääolosuhteista häiriötä otta-
va perinteinen antenniverk-
ko. Television antenniverk-
koon tehdään lähivuosina 
merkittäviä muutoksia, sillä 

antenniverkon uusi lähetys-
tekniikka edellyttää jatkossa 
HD-lähetysten vastaanotta-
miseksi Antenna Ready HD-
vastaanotinta. Monille koti-
talouksille tämä tarkoittaisi 
mm. uuden TV:n hankintaa. 
Valokuituyhteyttä hyödyn-
tämällä saadaan kattavat, 
sääolosuhteista riippumatto-
mat, tv-palvelut, ilman suu-
rempia laitehankintoja!

IPTV:n käyttöönotto edel-
lyttää valokuituyhteyden li-
säksi vain IPTV-digiboksin 
hankintaa. Esimerkiksi Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella 
digibokseja myyvät paikal-
liset teleliikkeet. IPTV-digi-
boksi on mahdollista liittää 
myös vanhempaan televisi-
oon, jolloin vältytään koko 

TV ja antennikaluston muu-
toksilta. Sähköisten palve-
luiden ja verkkoliikenteen 
lisääntyessä valokuituyhtey-
den merkitys vain korostuu. 

Valokuituverkon käyttöi-
än arvioidaan olevan aina-
kin 50 vuotta. Valokuitu on 
siten pitkän ajan investointi. 
Liittymien nopeutta voidaan 
nostaa vuosien saatossa asi-
akkaiden tarpeiden mukaan. 
Valokuituyhteys rinnaste-
taan kodin muihin liitty-
miin, kuten vesi- ja sähköliit-
tymiin. Kuituyhteys nostaa 
siten myös kiinteistön arvoa.

Marianne, Tuula ja Juha
Kairan Kuitu Oy
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MOTUL 
2T ja 4T
-kelkkaöljyt

Monipuolinen vaate-, 
kenkä- ja lelukauppa

Pikkupeukku Ky on Taival-
kosken keskustassa sijait-
seva monipuolinen vaate-, 
kenkä- ja lelukauppa, jos-
sa voi poiketa myös kirppu-
toriasioilla. Matkailu ja li-
sääntynyt ympärivuotinen 
mökkeily näkyy myös asia-
kaskunnassa.

– Asiakaskunta koostuu 
paikallisten lisäksi vuosien 
varrella tutuiksi tulleista tu-
ristiasiakkaista. Viime vuo-
sina kotimaisten ja ulkomaa-
laisten turistien määrä on 
selvästi kasvanut. Pohjoisen 
kaunis luonto houkuttelee 
matkailijoita jokaisena vuo-
den aikana, josta me kaup-
piaatkin hyödymme, kun 
luontomatkailun ohessa ha-
lutaan käydä myös shoppai-
lemassa ja tuliaisostoksilla.

Mökkiläisistä on tullut 
ympärivuotisia vakioasiak-
kaita, joista yrittäjä Sari Ke-
ränen iloitsee.

Syötteeltä Taivalkoskel-
le ajetaan puolessa tunnissa 
ja matka itsessään on jo elä-
mys tykkypuineen ja vaara-
maisemineen.

Laaja valikoima kattaa 
aikuisten, nuorten ja las-
ten sisä- ja ulkoiluvaatteet. 
Myös vauvoille on omat va-
likoimansa. Myös erikoisko-
koja olevia vaatteita löytyy 
naisille ja miehille. Jalkine-
puolelta löytyy kenkiä sää-
hän kuin säähän.  

– Toppavaatteiden me-

nekki on lisääntynyt ke-
väällä, kun turistit saapuvat 
tänne kaupungeista, jois-
sa kesävaatteet ovat jo esil-
lä. Silloin meillä on parhaim-
mat talviulkoilukelit, hanget 
kantavimmillaan ja paras 
pilkkikausi menossa, huo-
mauttaa Keränen.

Liikkeessä on myynnis-
sä myös vetoketjuja ja no-
pealla aikataululla saa myös 
erikoismittaisia ketjuja sekä 
ompelupalvelua. Kirpputo-
rin puolelta löytyy vaattei-
ta, kirjoja, äänitteitä, astioita, 

Pikku-Peukku on toiminut Taivalkosken keskustassa jo liki 30 vuotta.

Yksi suosituimpia tuliaisia ovat lasten työhousut joita mm 
isovanhemmat tykkäävät ostaa. Lahjan saaja on aina tyy-
tyväinen.

kotien pienkoneita sekä eri-
laisia ulkoilu- ja urheiluva-
rusteita. 

-Jos olet kiinnostunut 
tuomaan kirpparille tavaraa 
myyntiin, niin ole yhteydes-
sä, Sari kehottaa.

Jokainen asiakas, pieni 
tai iso, on yhtä arvokas. Sari 
kiittää asiakkaita kuluneis-
ta vuosista ja toivottaa niin 
vanhat kuin uudet asiakkaat 
tervetulleeksi jatkossakin.  

Heinäkuussa juhlitaan 
Pikkupeukun 30-vuotissynt-
täreitä.

Metsähallitus myy ja vuokraa
parhaat tontit Syötteen ydinalueilta. 
Jos ulkoilet mielelläsi luonnonkauniissa ympäristössä, 
nämä tontit ovat juuri sinua varten. Syötteen ja Ollukan 
maisematontit sijaitsevat rinteiden välittömässä 
läheisyydessä. Pytkynharjun ja Riihikummun tontit 
ovat ihan latu- ja polkureitistön vierellä.

Tontti
tunturista?

Tutustu tarjontaamme osoitteessa laatumaa.fi

Lisätiedot:
Tapio Ojala 
puh. 0400 386 476 tai tapio.ojala@metsa.fi
Tarja Puurunen 
puh. 0400 322 060 tai tarja.puurunen@metsa.fi

Kaivoshankkeita ei näy Syötteen alueella
Kesäkuussa 2018 uutisoidus-
sa Critical Metals Scandina-
via AB kaivosvarauksesta 
Syötteen alueelle ei näy enää 
voimassa olevaa varauksena 
kaivosrekisterin karttapalve-
lus (http://gtkdata.gtk.fi/
kaivosrekisteri/. Varaus on 
näitä kaivoshankkeita ak-
tiivisesti seuraavan yhteys-
henkilön mukaan ilmeisesti 
vanhentunut tai sitten se on 
peruttu. 

Varaajan suunnitelmis-
sa oli jättää alueelle mamin-
etsintälupahakemus, kun 

se on suorittanut hakemus-
ta valmistelevat toimenpi-
teet tarpeellisella laajuudel-
la. Varausaika päättyy reilun 
puolentoista vuoden kulut-
tua. 

Varauksen tehnyt yhtiö 
on rekisteröity ulkomaille. 
Sen suomalaisella sivuliik-
keellä on Helsingissä vain 
postilokero-osoite. 

Yhtiö on arvellut aiem-
min tehtyjen tutkimusten pe-
rusteella alueelta löytyvän 
harvinaisia ja arvokkaita ja-
lometalleja; mm. platina, ru-

tenium, rodium, palladium, 
osmium ja iridium. Varaus-
alueen koillispuolella on 
muinainen Mustavaaran va-
nadiini kaivos, jonka uudel-
leen käyttöönotto on siirty-
nyt hamaan tulevaisuuteen. 

Varaus antaa yksinomaan 
etuoikeuden malminetsintä-
lupaan eikä oikeuta malmin-
etsintään, kaivamiseen, eikä 
louhimiseen. Varaus ei rajoi-
ta maan omistajan oikeuksia 
eikä mahdollisia muita maan 
käytön tarpeita ja suunnitel-
mia. 

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

TUNTURI MARKET ON AUKI 
hiihtolomaviikoilla 8-10 

ma-la klo 9-21, su 9-19. 
Vkosta 11 alkaen taas 

su-to 10-18 ja pe-la 10-21.

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

PERINTEINEN RYTHM BLUES PARTY WEEKEND 2019 
RYTMITTÄJÄNÄ JANNE PEKKALAN KNOCKOUTS BÄNDI!  
Pe 22.3. lämmitellään klo 21.00-24.00 ja 
la 23.3. varsinaiset bileet klo 16.00-22.00!

TUNTURI PUB ON AUKI 
hiihtolomaviikoilla 8-10 
klo 10-22 joka päivä.

Kotiruokalounasta arkisin, 
pizzaa ja burgeria saatavana 

päivittäin alk. klo 11!

Ole paikalla ja
 bailaa!

WOYZECK la 23.2. klo 21.
DUO JUNTTILA & YLISIRKKA ti 5.3. klo 19-22.
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OMA MÖKKI
REITTIEN VARRELLA

Oma lomakotitontti 
odottaa Syötteen 
Luokkavaarassa!
Syötteen tunturialueen 
vaarametsät kutsuvat 

sinut liikkumaan 
luonnonrauhaan kaikkina 

vuodenaikoina.

Lue lisää ja varaa omasi:
pudasjarvi.fi /luokkavaara

Alkutalvella auringon sä-
teet lankeavat vielä mata-
lalta Teerivaaran rinteille. 
Vasta maaliskuinen lämpö 
riittää pudottamaan lumen 
rinnekuusikon hartioilta. 
Vaikka talvet ovat muut-
tuneet hieman lämpimim-
miksi, sattuvat kipakimmat 
pakkaset edelleen tammi- 
ja helmikuun vaihteeseen. 
Pakkashuurteen kyllästämä 
Teerivaara näyttää uinuvan 
talviunta. 

Teerivaara sijaitsee 
maantieteellisesti mielen-
kiintoisella vedenjakaja-
seudulla. Vaaran kaksi-
huippuiselta laelta etelään 
katsottuna maisemat ovat 
tyypillisiä Pohjanmaa aa-
pasuolakeuksia. Pohjoises-
sa taasen siintävät Lapille ja 
Kainuulle tyypilliset vaara-
maisemat.

Pudasjärven luonnossa 
esiintyy niin pohjoisia kuin 
eteläisiäkin kasvi- ja eläinla-

jeja. Muun muassa eteläisen 
Suomen kuukkeli, eli närhi 
vaihtuu hiljalleen oikeaan 
kuukkeliin ja järripeippo 
peittoaa määrässä tavalli-
sen peipon.

Teerivaaran metsät ovat 
hyvin luonnontilaisia ja ne 
ovat saaneet kehittyä lähes 
omalla ehdollaan. Vastaa-
via aarnikuusikoita löytyy 
myös muun muassa Suvan-
tovaaralta ja Lomavaaralta. 
Toki osa kansallispuiston-
kin metsistä on aikoinaan 
ollut metsänkäsittelyn koh-
teena. Silti yleisilme on erä-
mainen. Parhaimmilla pai-
koilla on maapuita, keloja 
ja pökkelöitä, joten muun 
muassa kolopesijöitä löytyy 
runsaasti. Harmaasieppo, 
leppälintu, kirjosieppo ja la-
pintiainen ovat varsin ylei-
siä. Iso-Syötteen maisemis-
sa sijaitsee niin kuukkelin 
kuin lapintiaisen esiintymi-

sen eteläinen raja. Ilmaston 
lämmetessä raja on hiljal-
leen siirtymässä ylemmäk-
si. Itäisen tuulahduksen 
Itärajan takaa tuovat sini-
pyrstö ja idänuunilintu, jot-
ka tosin eivät joka vuosi 
pesi Teerivaaran maisemis-
sa. Idänuunilintu saapuu 
vasta viimeisten paluu-
muuttajien joukossa, usein 
aivan juhannuksen korvilla. 

Osa vaarametsistä ovat 
säästyneet luonnontilaisina 
koska ne eivät ole soveltu-
neet talousmetsiksi. Erityi-
sesti karut ja harvapuus-
toiset lakialueet ovat usein 
kirveenkoskemattomia. 
Talvisin tykkylumi peit-
tää kuuset ja männyt koko-
naan. Keväällä raskas lumi 
sulaessaan särkee niin pui-
den latvoja kuin tyveäkin. 
Vaikka talvinen metsä on 
tammi-helmikuussa kau-
neimmillaan, on liikkumi-
nen lumen koristamien pui-
den joukossa vaikeaa. Yli 
puolimetrinen hanki alkaa 
ohentua reilummin vasta 
huhtikuun puolella.

Teerivaara sijaitsee Syöt-
teen luontokeskuksen poh-
joispuolella. Hiljaiseen tal-
viluontoon voi tutustua 
vaikkapa kulkemalla noin 
kuuden kilometrin mittai-

Talvinen Teerivaara

sen lumikenkäreitin. Reitti 
on merkitty opastein ja al-
kaa luontokeskukselta. Tal-
visessa retkeilyssä ei voi 
koskaan painottaa liikaa 
muonituksen ja vaatetuk-
sen merkitystä. Vaativa reit-
ti ei sovi huonokuntoiselle.

Teerivaaran lintujen ke-
vät alkaa jo helmikuussa, 
kun pöllöt ja korpit esittä-
vät soidinlaulujaan. Van-
hojen aarnimetsien lajeista 
voisi mainita metson, pyyn, 
pohjantikan, pikkutikan ja 
pikkusiepon, joka toisinaan 
myös pesii alueella. Jokake-

säisiä pesijöitä ovat myös 
palokärki ja peukaloinen. 

Teerivaaralla riittää 
kuunneltavaa ja katseltavaa 
läpi vuoden. Kesäkuu on 
parasta aikaa linnustollises-
ti, kun laululinnut ovat saa-
puneet rinnekuusikoihin 
muutolta. Siellä täällä kuu-
sikoissa kasvaa myös lehti-
puita, kuten järeitä haapo-
ja ja koivuja. Heleän vihreät 
koivut elävöittävät muu-
ten niin tummia rinnekuu-
sikoita. 

Jarmo Vacklin
Hömötiainen on Teerivaa-
ran yleisin tiainen.

Syötteen luontokeskuksen tuntumassa on talvellakin lyhyt 
luontopolku. Pirjo Hemmilä tutkii opastaulua, jossa kerro-
taan muutamin sanoin alueen linnuista. 

Vain vaimea tiaisten piipitys rikkoo välillä rinnekuusikon 
hiljaisuuden.

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
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Kyläkauppa on kyläläisten ja asiakkaiden kohtaamispaikka 
Syötekylänkauppa on opit-
tu tuntemaan asiakasystä-
vällisenä sekatavarakaup-
pana, jonne asiakkaan on 
mukava mennä ja tulla tois-
tekin asioimaan. Kiireisen 
joulun ja uudenvuoden jäl-
keen kyläkaupassa on rau-
hallisempi kausi menossa, 
kunnes helmikuun puolella 
hiihtoloma ja kevätsesonki 
alkaa taas käynnistyä. Kau-
situotteiden varastoja täy-
dennellään ja kokemukses-
ta jo tiedetään mitä pitää 
varata hiihtolomakaudelle 
kaupan hyllyihin. Apteekin 
lääkekaappipalvelu sekä, 
veikkauksen- ja matkahuol-
lon asiointipisteet sekä kah-
vila täydentävät kaupan 
palveluvalikoimaa, joten asi-
akkaita riittää jokaiselle päi-
välle. 

Kolme vuotta sitten, kun 
Tarja ja Kalle Tihinen ostivat 
kaupan, he asettivat tavoit-
teekseen saada viiden vuo-
den sisällä se toimivaksi ja 

kannattavaksi. Viimeistään 
silloin he luovuttaisivat kau-
pan jonkun osaavan ja omis-
tautuvan yrittäjän käsiin.

Kolmessa vuodessa on ta-
pahtunut paljon. Kauppias-
parikunta on kunnostanut ja 
nykyaikaistanut kaupan saa-
den siitä toimivan yrityksen 
myytävän tavaran tarkem-
malla kohdentamisella asi-
akkaiden tarpeiden mukaan 
sekä palveluvalikoimaa li-
säämällä. 

 – Laskimme kauppaa os-
taessamme, että Kalle jää 
eläkkeelle kolmen vuoden 
päästä. Tarjalla eläkeikään 
on vielä hieman enemmän 
aikaa. Suunnitelmissa on ol-
lut myydä kauppa, kun se 
seisoo omilla jaloillaan ja os-
tohetkestä viimeistään vii-
den vuoden päästä. Myy-
misen jälkeen tulemme 
keskittymään enemmän har-
rastuksillemme ja eläkepäi-
vien viettämiseen, jotka to-
sin ovat paljon muuta kuin 

joutenoloa, kauppiasparis-
kunta kertoo.

Myymisellä ei ole kiiret-
tä. Sopivaa ostajaa etsitään 
ajan kanssa, eikä ihan jokai-
selle tarjokkaalle kauppiaat 
aio kauppaansa myydä.

– Kun aloitimme kaup-
piaina, meidän piti opetella 
kaikki alusta alkaen. Me tar-
joamme ostajalle perehdyt-
tämisen ja sen kaiken avun 
minkä voimme antaa sekä 
tuuraamme tarvittaessa kau-
passa kiireapulaisina ja lo-
masijaisina. Ostajan täytyy 
olla motivoitunut ja sosiaa-
linen ihminen. Kyläkauppa 
on kyläläisten ja asiakkai-
den tärkeä kohtaamispaikka 
ja kauppaan tullessa täytyy 
tuntea olevansa tervetullut 
oli sitten tullut asiakkaak-
si tai muuten vaan jutustele-
maan kuulumisista, kauppi-
aat toteavat.

Kalle ja Tarja eivät aio 
jäädä laakereilleen lepäile-
mään eläkkeellä ollessaan-

kaan. Metsästys ja kalastus 
sekä luonnossa liikkuminen 
on avioparin sydäntä lähel-
lä. Kalle monitaitoisena mie-
henä työllistyy kylälle ja voi 
tarvittaessa tehdä lyhyitä 
keikkahommia kauempana-

kin silloin kuin omilta tou-
huiltaan joutaa. Tarjan pit-
käaikainen haave omasta 
puuverstaasta alkaa toteu-
tumaan. Sopivan kokoinen 
verstas on kotona jo pys-
tyssä odottamassa työnteki-

jäänsä. Valmistamiaan tuot-
teita pariskunta aikoo käydä 
myymässä ympäri Suomen 
erilaisilla markkinoilla ja 
myyjäisissä sitä varten osta-
mallaan matkailuautolla.

Syötteen RakennusPalvelu 
käynnistämässä  elementtituotantoa 

Syötteen Rakennus ja huol-
topalvelu fuusioitui vuoden 
vaihteessa Syötteen Raken-
nusPalvelu Oy:n sisälle. Sa-
malla myös kalusto ja työn-
tekijät siirtyivät perustetun 
yhtiön kirjoille. Organisaa-
tion muutoksella saatiin sel-
keytettyä toimintaa ja eri 
vastuualueita.

– Kevään myötä toimin-
tamme laajenee rakennus- 
ja tuotanto alalle. Totesim-
me että tarvitsemme jatkossa 
selkeämmät vastuu- ja joh-
toalueet. Uuden lämpimän 
tuotantohallin myötä saam-
me myös varastotilat järjes-

Syötteen RakennusPalve-
lu Oy:n toimitusjohtaja Tui-
ja Särkelä.

Kaikki hyvä on lähellä
TAIVALTORI

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

Palvelu pelaa

TAIVALTORI

Tervetuloa 
K-Markettiin!

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

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

www.k-ruoka.fi/kauppa

Syötekylänkauppa tunnetaan asiakasystävällisenä sekatavarakauppana, jonne asiakkaan 
on mukava mennä ja tulla toistekin asioimaan.

tettyä ja inventoitua tarkasti, 
yrittäjä Markus Särkelä ker-
too.

– Minun osalle tulee nyt 
yhtiön hallinto, osto ja myyn-
ti, reskontra ja varastonhal-
linta. Markus vastaa jatkossa 
myynnistä ja markkinoinnis-
ta. Jatkan ainakin toistaiseksi 
Taivalkoskella lähihoitajana 
kehitysvammaisten parissa, 
joten on tässä työsarkaa ker-
rakseen, toteaa Syötteen Ra-
kennusPalvelu Oy:n toimi-
tusjohtaja Tuija Särkelä.

Uusien varasto- ja tuotan-
totilojen valmistuttua yhtiö 
aloittaa keväällä omakotita-

lojen, vapaa-ajanasuntojen 
ja teollisuustilojen elementti-
tuotannon. Osa elementeistä 
valmistetaan Timpan Kurki-
hirsi Oy:n tiloissa Pudasjär-
ven Kouvalla. 

– Elementeistä on kyse-
lyjä tullut ja kauppojakin jo 
tehty. Monipuolisen ja asi-
akkaan tarpeisiin helposti 
muunneltavan malliston on 
suunnitellut Timpan Kurki-
hirsi Oy jolla on pitempiai-
kainen kokemus erilaisten 
elementtien rakentamisesta 
ja suunnittelusta. Haemme 
myös osaavaa henkilöstöä 
niin työntekijä kuin työnjoh-

to puolelle, Markus Särkelä 
selvittää.

www.syote.fi

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: ma-pe klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

* suutari- ja  
korjausompelupalvelut

* avaimet kotiin ja autoon, 
myös ajonestoavaimet Tervetuloa!

SUUTARIN TARJOUKSET 
voim. 14.2.-1.3.2019

* luistimien teroitukset alk. 6 €/pr
* liukuesteet alk. 6 €/pr
* kenkien sisäpohjalliset alk. 3 €/pr
* kotiavaimet alk. 6 €/kpl

Alan palveluja 40 v.

SUUTARIPALVELUT:
* teroituspalvelut
* kenkienhoitotuotteet
* ladattavat sytyttimet
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Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken 
yksikön koulutustarjonta yhteishaussa  
www.opintopolku.fi (myös ylioppilaille)
 
• Rakennusalan perustutkinto,  
   maarakennuskoneenkuljettaja
 
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
 
• Metsäalan perustutkinto,  
   metsäkoneenkuljettaja
 
Mikäli opintosi ovat jääneet kesken, sinulla 
on mahdollista jatkaa opintosi loppuun 
edellä mainituissa perustutkinnoissa. Kysy 
vapaista opiskelupaikoista jatkavilla luokilla!

 JATKUVA HAKU

• Metsäalan perustutkinto,  
   metsäkoneenkuljettaja
 Haku alkaa 14.2, koulutus alkaa 11.3.

• Rakennusalan perustutkinto,  
   maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan ammattitutkinto,  
   metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Haut alkavat 13.3, koulutukset alkavat 2.5.

Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen,
p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi 

Opiskele ammattiin OSAOssa
Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

Kaikenlaiset konetyöt & 
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

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

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Koillismaan Autopalvelu Oy
Haaraniementie 1, 93400 Taivalkoski  
Puh. 040 632 9641 / Puh. 0400 917 425/Jari 
info@koillismaanautopalvelu.fi, www.koillismaanautopalvelu.fi

Monimerkkikorjaamo kaikille merkeille

Vartaa, virtaa ja poweria!
Meiltä akut joka lähtöön

AUTOFIT- 
rahoituksella  

voit maksaa ostosi 
myös erissä! 
- Kysy lisää!

TERVETULOA!

Meiltä myös:
 Diagnostiikkapalvelut
 Katsastuspalvelut
 Muut asennus- ja korjaustyöt
 Peltikorjaukset
 Ilmastointihuollot
 Korikorjaukset
 Nelipyöräsuuntaukset
 Rengaspalvelut
 Jakohihnan vaihdot
 Maalaustyöt
 Öljynvaihdot
 Jarruhuollot
 Määräaikaishuollot
 Tuulilasin vaihtopalvelut
 Vaihteistoöljynvaihdot 
 Sijaisauto
Vakuutusyhtiöiden valtuuttamat 

korjaamopalvelut!

Automaattivaihteiston 
huollot nykyaikaisin 
menetelmin!
Automaattivaihteisto vaatii myös puhdistusta  
sekä öljynvaihtoa, että se toimii oikein ja 
taloudellisesti. Nyt meiltä automaattivaihteis-
tojen öljynvaihdot 100% huuhtelemalla.

Käytössämme on täysautomaattinen  
Liqui Moly Geartronic -huoltolaite,  
jolla saadaan vaihdettua  
automaattivaihteiston  
öljyt 100%:sesti. Lisäksi  
laitteella onnistuu vaihteiston  
pesu ja hoitoaineen lisäys.  
Huolloissa käytämme huippu- 
laatuisia Liqui Moly -öljyjä ja  
-kemikaaleja.

UUTTA!

Teemme vahinkotarkastukset, kolarikorjausarviot ja 
tuulilasin vaihdot vakuutusyhtiöille

JARRULEVYT
NK-jarrulevyparin ostajalle  

jarrupuhdistaja (LQM2868)

KAUPAN PÄÄLLE!
Tarjous voimassa 28.2.2019 asti.
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Valjakkoajelua tai 
koiratarhavierailulle

Syötteen Eräpalvelut keskit-
tyvät kevät-talvella aiempi-
en vuosien tapaan huskyval-
jakkosafarien järjestämiseen. 
Uutena juttuna tänä kevää-
nä on, että nyt pääsee Erä-
palvelujen koirien kyytiin 
myös Rovaniemellä noin 20 
kilometriä Napapiiriltä So-
dankylään päin, Vaattungin 
Kämppäkartanon mailla. Va-
raukset tehdään Rovaniemel-
lä Wild Nordicin kautta.

– Syötteellä ajellaan lyhyt-
tä safaria, 12 kilometriä sa-
faria ja pidempää lounassa-
faria. Lyhyempien matkojen 
päätteeksi tarjoillaan kahvit/
teet ja kotitekoiset pullat tun-
nelmallisella kodalla. Hiih-
tolomia viettämään tuleville 
perheille suosittelemme ly-
hyen (n. 6 km) valjakkosafa-
riin osallistumista, sillä sii-
nä ajoaika on noin puolisen 

Syötteellä ajellaan lyhyttä safaria, 12 kilometriä safaria ja 
pidempää lounassafaria.

Nuorimmat koirat ovat reilun kaksi kuukautta vanhoja ja ra-
kastavat rapsuttelua sekä paijailua. Kuvat Fleur Kamps.

Laadukasta ja terveellistä rakentamista
Rakennuspalvelu Ilkka To-
lonen Oy on rakentanut run-
saan 20 vuoden ajan vapaa-
ajan asuntoja Iso-Syötteen 
juurelle. Yritys työllistää va-
kituisesti noin kuusi omaa 
työtekijää ja lisäksi alihan-
kintana tulee jonkun verran.  
Vuosittain yritys rakentaa 
Syötteelle useita vapaa-ajan 
asuntoja. Yritystä työllis-
tää myös vakuutusyhtiöiden 
teettämät erilaiset kosteus- ja 
palovahinkoremontit.

– Rakennamme myyntiin 
ja tilauksesta asuntoja. Myyn-
tiin tulevat asunnot valmis-
tamme sisustusta vaille val-
miiksi. Tämän jälkeen asiakas 
pääsee vaikuttamaan sisus-
tusmateriaaleihin, valaistuk-
seen ja muihin sisäpuolen 
asioihin sekä mahdollisesti 
ulkopuolelle haluamiinsa ra-
kenteisiin, tai sitten valmis-
telemaan itse talon valmiiksi, 
yrittäjä Ilkka Tolonen kertoo.

Tolosen yritys panostaa 
jo rakentamisvaiheessa ter-
veelliseen ja laadukkaaseen 
rakentamiseen. Mahdollisiin 
ongelman aiheuttajiin puu-
tutaan jo ennen rakentamisen 
aloitusta. Terveellisen raken-
tamisen ehtona on, että avoi-
met rakenteet eivät missään 
työvaiheessa joudu säälle alt-
tiiksi.

Talvirakentamisessa on 
Tolosen mukaan otettava 
huomioitava jo perustusvai-
heessa, ettei maaperä pääse 
jäätymään ennen kuin se on 
tiivistetty ja anturan sisäpuo-
li eristetty hyvin jäätymis-
tä vastaan. Myös alkutalven 
lumisateet ja etenkin lasket-
telukeskusten läheisyydessä 
lumetuskaudella leijuva tyk-
kilumi tuo omat haasteensa 
rakentamiseen ja rakenteiden 
suojaamiseen rinteiden lähis-

töllä.
– Teemme perustusvai-

heen jo varhain syksyllä.  En-
nen rakensimme kappale-
tavarasta, mutta nykyisin 
teemme talot suurelemen-
teistä, jotka valmistetaan ele-
menttitehtaan lämpimissä 
hallitiloissa säältä suojassa. 
Viikossa talo saadaan katto 
päälle ja lämmöt sisälle, Tolo-
nen huomauttaa.

Nykyiset vapaa-ajan asun-
not eivät ole enää hatarasti 
kyhättyjä mökkejä, vaan nii-
den lämpötalouteen ja ener-
giatehokkuuteen kiinnite-
tään paljon huomiota ja niistä 
tehdään vähän energiaa ku-
luttavia asuntoja. Samoin 
asuntojen valoisuuteen ja 
viihtyvyyteen satsataan pal-
jon. 

– Kaikki asunnot tehdään 
liikuntarajoitteisille sopiviksi.  
Varaava takka tietysti kuu-
luu varustukseen. Liukuovet 
ovat lisänneet suosiotaan ul-
ko-oviksi. Valoisat ja isot ik-
kunat on suosittuja.  Eteisessä 
ja kuivatustiloissa on laatta-
lattiat, muualle asennetaan 
parketti- tai laminaattilatti-
at ja lattialämmitys, joka on 

Ilkka Tolosen rakentamissa mökeissä on varaavat, paisto-
mahdollisuudella varustetut takat. Kun takka on lämmitet-
ty siellä voi paistaa leipää tai vaikka pienen kinkun. Näissä 
takoissa on myös suoran vedon mahdollisuus, joten takas-
sa voi pitää kesälläkin tulta ilman että mökki paahtuu kuu-
maksi.

Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen Oy on rakentanut runsaan 20 vuoden ajan vapaa-ajan 
asuntoja Iso-Syötteen juurelle.

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

Tekemiset, tuliaiset, tuomiset ja paljon muuta!

tuntia ja sen matkan perheen 
pienimmätkin tarkenevat oi-
kein puettuna hyvin istua 
vanhempien ajamassa rees-
sä, kertoo Johanna Määttä 
Eräpalvelusta.

Syksyllä 2018 pihamaal-
le pystytetystä matkamuis-
tomyymälästä voi ostaa it-
selleen matkamuistoksi tai 
kaverille lahjaksi Syötteen 
tuliaisia.

-Ajeluiden lisäksi on mah-
dollisuus tarhavierailuun, 
joka on perjantaisin kello 18. 
Siihen voi ilmoittautua soit-
tamalla/sähköpostitse sopia 
eri ajankohdan, jos perjantai 
ei ole sopiva päivä.  Husky- 
tarhallamme on asukkaita 
hieman vajaa sata. Nuorim-
mat ovat reilun kaksi kuu-
kautta vanhoja ja rakastavat 
rapsuttelua sekä paijailua, 
huomauttaa Määttä.

Kotimaan matkailu kiinnosti Matkamessuilla

Syötteen osasto messuvieraiden suosiossa
Pohjois-Euroopan suurin 
matkailutapahtuma Matka 
2019 ja Caravan 2019 hou-
kuttelivat yli 61 000 vieraili-
jaa Helsingin messukeskuk-
seen. Messujen kävijöiden 
mielessä oli erityisesti koti-
maan kohteisiin tutustumi-
nen.

Kotimaan kohteiden 
vuoksi paikalle oli saapu-
nut 74 prosenttia kävijöis-
tä, nousua 16 prosenttiyk-
sikköä edellisestä vuodesta. 
Kaupunkilomien lisäksi koti-
maan luontokohteet kiinnos-
tivat messuvieraita.

Syöte oli näyttävästi esillä 
VisitOulun yhteisosastolla.

-Paljon on ollut osastol-
la vierailijoita ja Syöte on ai-
dosti kiinnostanut Suomen 
eteläisimpänä tunturialuee-

Janne Soini Syötteen Matkailuyhdistyksestä ja Ilkka Martti-
la Syötteen keskusvaraamosta esittelemässä Syötettä Mat-
kamessuilla 2019. 

na seuraavaa matkakohdetta 
mietittäessä.

Syötteen alue on ollut 
matkamessuilla jo useampa-
na vuonna. Sekä kansainvä-
lisiä että kotimaisia asiakkai-
ta ajatellen messujen kautta 
on mahdollista tavoittaa iso 
määrä potentiaalisia alueelle 
tulevia matkailijoita. Lisäksi 
messujen yhteydessä pidet-
tävässä Meet Finland –work-
shopissa tavataan useita 
alueesta kiinnostuneita mat-
kanjärjestäjiä, joiden kanssa 
voidaan keskustella yhteisis-
tä toimenpiteistä, joilla mat-
kailijoita houkutellaan alu-
eelle.

-Messuvieraiden keskuu-
dessa koettiin Syötteen alue 
hyvinkin potentiaaliseksi 
kohteeksi seuraavalle poh-

joiseen suuntautuvalle lo-
mareissulle. Syötteen aitous, 
saavutettavuus sekä moni-
puoliset aktiviteettimahdol-
lisuudet nähtiin messuvie-
raiden keskuudessa selkeiksi 

vahvuuksiksi, Janne Soini to-
teaa messujen tunnelmista.

VisitOulun osastolla oli 
esillä seitsemän eri aluetta 
Oulun seudulta, joista Syöte 
oli yksi. MTR

mukava jaloille. Valaistuk-
sessa käytetään nykyaikais-
ta led- ja kuituvalotekniikkaa, 
jotka mahdollistavat monen-
laisia valaistusmahdollisuuk-
sia. Varastotilaa ja harrastus-
välineiden pesupaikka pitää 
olla, kuin myös laajahkot te-
rassitilat, joilla saadaan asun-
toon lisää vapaa-ajan viet-
to mahdollisuuksia, Tolonen 

selvittää.
Tällä hetkellä Iso-Syötteen 

alueelta alkaa suositut tont-
tialueet loppua ja uusia kaa-
va-alueita odotetaan innol-
la. Luokkavaaran kaava-alue, 
josta on erinomaiset näkö-
alat Iso-Syötteelle, on alka-
nut kiinnostamaan rakentajia 
ja siellä on rakentaminen vil-
kastunutkin.
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Kelomökkimajoitusta palveluineen 
rauhallisessa ympäristössä

Hakamajojen kelomökit si-
jaitsevat Syötteellä Karsikko-
lammen rannan tuntumassa. 
Kaikissa mökeissä on takka 
ja ovat muutoinkin täysin va-
rusteltuja. Alueella on myös 
asiakkaiden käytettävissä las-
ten leikkipuisto ja tulisijalla 
varustettu tilava kota. Kah-
den mökin saunat lämpene-
vät puukiukaalla ja yhdessä 
mökissä on sähkölämmittei-
nen kiuas. Jokaisella mökillä 
on oma uimaranta ja laituri. 
Myös talviuintia voi harras-
taa savusaunan edessä ole-
valla avantouintipaikalla. To-
sin avanto ei ole jatkuvasti 

auki, vaan se on tilattava erik-
seen. Asiakkailla on mahdol-
lisuus vuokrata ranta- ja sa-
vusauna. 

Latuverkosto kulkee mök-
kien vieritse ja niille pääsee 
vaivattomasti suoraan mö-
keiltä. Moottorikelkkareitille 
on mökeiltä matkaa 300 met-
riä ja sille pääsee suoraan mö-
keiltä siirtymäreittiä pitkin.

–Asiakaskuntamme koos-
tuu pääasiassa perheistä tai 
muutoin rauhallisessa ympä-
ristössä viihtyvistä ihmisis-
tä. Keväällä ja kesällä meil-
lä käy erilaisia aktiviteettejä 

Matkailuyrittäjä Ensio Sär-
kelä on valmis järjestämään 
tilauksesta erilaisia tapahtu-
mia ja ohjelmia kuten kota-
ruokailua, savusaunapalve-
luja, ohjelmallisia esityksiä 
ja leikkimielisiä pilkkikisoja.

harrastavia asiakkaita ja sit-
ten ihan peruslomalaisia. 
Syksyllä saapuvat marjasta-
jat ja metsästäjät sekä muu-
toin luonnossa liikkuvat po-
rukat. Joulun aikaan tulevat 
suomalaiset ja uudenvuoden 
vaihteessa sitten venäläiset 
pariksi viikoksi asustelemaan 
ja viettämään uutta vuottaan, 
kertoo yrittäjä Ensio Särkelä.

Asiakkaille järjestetään ti-
lauksesta erilaisia tapah-
tumia ja ohjelmia kuten 
kotaruokailua, savusaunapal-
veluja, ohjelmallisia esityksiä 
ja leikkimielisiä pilkkikiso-

ja. Joulupukin tai pakkasu-
kon saapumisen mökille voi 
varmistaa varauksen yhtey-
dessä.

– Asiakkaat tilaavat pie-
nimuotoisia ruoka- ja mui-
ta palveluja. Pilkkimiseen on 
mahdollisuus lammessa, ka-
lansaaliista en anna takei-
ta. Pari vuotta sitten majavat 
saapuivat asustelemaan ky-
lälle ja niiden padolle ei ole 
mökiltä matkaa kuin kilomet-
rin verran. Sinne on lapsiper-
heidenkin helppo hiihtää kat-
selemaan majavien touhuja, 
Särkelä huomauttaa.

Hakamajojen kelomökit sijaitsevat Syötteellä Karsikkolammen rannan tuntumassa.

• 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!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

Uudisrakentaminen
Kattoremontit

Kylpyhuoneet ja saunat
Kuntoarviot ja kosteusmittaukset

Tutustu: www.syoterp.fi

info@syoterp.fi
www.facebook.com/syotteenrakennuspalvelu

Syötteen 
Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

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

www.facebook.com/jalavankauppa

Tervetuloa ostoksille ja nauttimaan 
wanhan ajan kauppatunnelmasta!

Jalavan Kauppa ja Pirttikahvila

Täydellisen talvipäivän elementit: 

kaverit, hauskanpito ja hyvät rinteet
Lumilautailun MM-kisoissa 
Yhdysvalloissa juuri laskenut 
oululainen Aleksi Nevakivi 
hyödyntää Iso-Syötteen rinteitä 
sekä treenimielessä että haus-
kanpitoon kavereiden kanssa 
– puitteet ovat täyttä timant-
tia molempiin. Nevakivi 19 v, 
aloitti lumilautailun vuonna 
2005, jolloin lautailukoulun jäl-
keen kävi Syötteellä perheen-
sä kanssa viikonloppureissuja. 
Syötteen rinteiden kasvatti on 
laittanut kaiken likoon menes-
tyksen saavuttamisessa. Tule-
vaisuuden tavoitteena hänellä 
ovat vuoden 2022 olympialai-
set (Pekingissä) ja siellä saavut-
taa olympiakulta.

Iso-Syöte makea  
laskupaikka
– Iso-Syötteellä saa pohjoi-
sen rinnekeskuksen fiiliksen 
poroineen kaikkineen ja ajo-
matkaa Oulusta on vain alle 
kaksi tuntia. Iso-Syötteellä on 
monipuoliset rinteet ja siellä 
ei ole turhaa bilehälyä, vaan 
hauskanpito tapahtuu ni-
menomaan rinteissä. 

Jotain mitä ei  
muualta löydy?
– Tässä haluan nostaa esille 

Lumilautailija Aleksi Nevakivi kavereiden kanssa Syötteen upeissa maisemissa. 

Syötteellä lumilautailun 
opin saaneella Aleksi Neva-
kivellä ovat tavoitteet korke-
alla. 

Snowparkin oman sheippaus-
tiimin, jonka olemassaolo on 
Suomessa ainutlaatuista. He 
huoltavat parkkia päivittäin 
ja jopa muokkaavat sitä laski-
joiden toiveiden mukaan aina 
seuraavalle laskupäivälle! 
Henkilökunta on kuin yhtä 
perhettä ja täynnä iloisella 
asenteella asiakkaat kohtaa-
via persoonia. 

Täydellinen vapaa-ajan 
laskupäivä?
– Parhaista kavereista ja 
hauskanpidosta hyvissä rin-
teissä muodostuu täydelli-

nen vapaa-ajan laskupäivä. 
Vapaalla voin laskea rennom-
min tekemällä temppuja, jois-
ta tykkään eniten. Silloin ei 
tarvitse miettiä joka laskua 
valmiiksi, kuten uusia temp-
puja harjoitellessa. 

Laskukavereilla iso 
merkitys
– Kaverit tekevät lajista pal-
jon hauskemman. Rinnepäi-
vä on sosiaalinen tapahtu-
ma: saa viettää aikaa yhdessä 
ja vaihtaa kuulumisia, vaikka 
isommallakin porukalla.  

Haluatko luopua 
metsäomaisuudesta tai 
hankkia sitä lisää?
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POSIO  | KUUSAMO   | pentik.com

Anu Pentik Galleriassa 
”Jats - näyttely” 

16.2. alkaen

Ystävämyynti 22.2. - 4.3.
Kevätmarkkinat
Posio 11. - 22.4.

Kuusamo 11. - 20.4.

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

SYÖTTEELLÄ ON NYT DRAIVIA 

HYPPÄÄ KELKKAAN

Kiinnostaako matkailuyrittäjyys tai  
etsitkö tonttia loma-asunnolle?

Suomen eteläisin tunturi kutsuu 
sinua. Sijoita matkailuun!

OTA YHTEYTTÄ!
Pudasjärven Kehitys Oy
www.pudasjarvenkehitys.fi
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RUOKINTANÄYTÖKSET  
PÄIVITTÄIN  

16.2.–10.3. ja 19.–22.4. 

Villisiat, jääkarhut  
ja pedot klo 12.30

Saukot klo 14.00

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

Vain

75 km
Syötteeltä!

UNOHTUMATON  
TALVILOMA RANUALLA

KOE IGLUYÖ  
JÄRVEN RANNALLA
arcticfoxigloos.com

NUKU ELÄINTEN  
NAAPURISSA

www.gulo.fi

Taivalkosken teatteri esittää: 
Takinkääntäjä

Taivalkosken Teatterilla S-
Marketin talossa on meneil-
lään tämän talven teatteri-
esityksenä Takinkääntäjä. 
Esitys on ajan hermolla sy-
kähtelevä nykykomedia pie-
nen kyläyhteisön näivet-
tymisestä, poliitikkojen ja 
kansan toisistaan vieraantu-
misesta ja vastakkainasette-
lusta, sekä yhteisöllisyyden 
hyvistä ja huonoista puolis-
ta.

Esitys saattaa olla ensi 
vaikutelmaltaan hämäävän 
kepeä, mutta siinä on näh-
tävissä isoja, yhteiskunnalli-
sia, yhteisöllisiä, yksilöllisiä 
ja tunnistettavia teemoja.

Taivalkosken näyttelijä-
porukka on hämmästyttänyt 
ohjaajansa Sini-Sisko Calam-

niuksen kerta kerran jälkeen 
sitoutumisellaan ja taidoil-
laan. Mukana esityksessä on 
jälleen myös tuoreita teki-
jöitä, jotka ovat lunastaneet 
hienosti paikkansa konka-
reiden rinnalla. 

”Ihmisten eriarvoi-
suushan se tässä kyrsii 
eniten”Aaro Lötjönen, seka-
tavarakauppias.

Ensi-ilta oli perjantaina 
8.2. ja esitykset jatkuvat aina 
sunnuntaihin 10.3. saakka.

Itse olen useimmiten ol-
lut tuolla näyttämöllä, mut-
ta nyt olen katsojan roolis-
sa teidän muiden joukossa. 
Nähtyäni esityksen nyt jo 
kahteen kertaan olen tullut 
täysin vakuuttuneeksi, että 
esitys on täysosuma Taival-

kosken Teatterilta, joka tuli-
si kaikkien nähdä. 

Roolisuoritukset ovat 
kaikkien osalta nappisuo-
rituksia, mikä osoittaa oh-
jaajan ihmistuntemuksen 
näyttelijöiden suhteen; oi-
kea henkilö oikeassa roolis-
sa. Mikä parasta, että näytte-
lijöiksi on saatu myös nuoria 
mukaan. Tässäkin näytel-
mässä heitä on peräti neljä; 
kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. 
Muutenkin näyttelijäporuk-
ka on uudistunut.

Tervetuloa paikanpäälle 
nauttimaan ja toteamaan mi-
ten todella nautittava teatte-
riesitys voi olla! Takinkään-
täjä täyttää kaikkien toiveet!

Pertti Parkkila

Marjaana Lötjönen ja Jeremias Putkonen, mi-
nisterin erityisavustaja Oinonen, kauppias Löt-
jönen, posteljooni Ritu Salmi, Räikkä-Liisa, 
Bertta-Barbara, Aune Lötjönen, taustalla Put-
kosen kolme veljestä, Jaakob, Juudas ja Josef 
sekä Lötjösen nuoremmat tytöt.

Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

LAADUKKAAT JA LUOTETTAVAT TAVARAN-
KULJETUS-, HAKETUS- JA NOSTOPALVELUT

NOSTOPALVELUT 
RAKENNUSTYÖMAILLE 
JA KORKEAN PAIKAN 

HUOLTOTÖISSÄ 
HYVÄLLÄ KALUSTOLLA

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

Kokous/neuvonpito kaupalla, kauppias 
Lötjönen, toimittaja Lehtiö, posteljooni 
Salmi sekä kyläläisiä.
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VALOKUITULIITTYMÄT
Iso-Syötteelle nyt kampanjahintaan

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

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

liittymät alk.

990 €

www.huonekalujavari.fi

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

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

Resinatie 1, 
93400 Taivalkoski
www.kle.fi

●	 Rakennuspeltityöt
●	 Sadevesijärjestelmät
●	 Kattoturvatuotteet
●	 Asbestikartoitukset

Aimo Pesälä
0400 384 407
aimo.pesala@kle.fi

●	 LVI-suunnittelu
●	 Jätevesisuunnitelmat
●	 Energiatodistukset

Tatu Pesälä
040 184 3524
tatu.pesala@kle.fi

●	 LVI-myynti,	
	 asennus	ja	huollto
●		 Maa-	ja	ilmalämpö-	
	 pumput	myynti,	
	 asennus	ja	huolto

Olavi Karjalainen
0400 280 118
olavi.karjalainen@kle.fi

FREESTYLEN ja lumilautailun

SM-kisat
tänä keväänä iso-syötteellä

tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!

FREE-
Style-
hiihto

lumi-
lautailu

10.-14.4.
28.-31.3.
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Oma Säästöpankki Oyj on 
Suomen suurin itsenäinen 
säästöpankki, jolla on 40 
konttoria eri puolilla Suomea. 
Asiakkaita pankilla on yli 135 
000 ja henkilökuntaa lähes 
290. Taseen loppusumma on 
2,8 miljardia euroa.

Ouluun OmaSp avasi 
konttorin Isokadulle joulu-
kuussa 2018. Konttorin juh-
lallisia avajaisia vietettiin 
tammikuun lopulla vapaan 
seurustelun ja herkuttelun 
merkeissä.

Oma Säästöpankki kes-
kittyy vähittäispankkitoi-
mintaan. Pankin keskeisiä 
asiakasryhmiä ovat henki-
löasiakkaat, pienet ja keski-
suuret yritykset sekä maa- ja 
metsätalouden harjoittajat. 
Kilpailuvalttinaan Oma Sääs-
töpankki kertoo olevan erin-
omainen henkilökohtainen 
palvelu, jossa ollaan lähellä ja 
läsnä asiakkaita paikallisesti 
konttoreissa, sekä verkossa ja 
mobiilissa.

-Henkilökohtainen palve-
lu ja asiointi tutun pankki-
neuvojan kanssa ovat meille 
ykkösasia. OmaKonttori- ja 
OmaVahvistus-sovellusten 
ansiosta voidaan lähettää 
viestejä, sekä soittaa ääni- ja 
videopuheluita asiakkaan va-
litsemalle pankkineuvojalle. 
Sovelluksen kautta asiakkaan 
on mahdollista hoitaa pank-
kiasiointi henkilökohtaisesti 
saman pankkineuvojan kans-
sa kuin konttorissakin, kertoo 
Oma Säästöpankki Oyj:n va-
ratoimitusjohtaja, asiakaslii-
ketoiminnan johtaja Pasi Tur-
tio.

-Meille jokaiselle voi soit-
taa suoraan ilman välikäsiä, 
tai lähettää vaikkapa What-

sApp-viestejä. Meillä asi-
at hoidetaan heti sujuvasti 
ja joustavasti, jatkaa OmaSp 
Oulun konttorinjohtaja Sep-
po Ilola.

Oulun konttorissa asiak-
kaita palvelee neljä työnteki-
jää. Tapaamisia järjestetään 
enenevässä määrin asiakkaan 
toiveiden mukaisesti myös 
asiakkaan luona, asiakkaan 
haluamana ajankohtana.

-Suomen parhaaseen 
pankkipalveluun kuuluu tie-
tenkin myös mahdollisuus 
nostaa käteistä koko päivän 
konttorista. Olemme huo-
manneet monien arvostavan 
tätä, Ilola kehaisee.

Oma Säästöpankki Oyj on 
vakaavarainen pankkikon-
serni, joka on kyennyt onnis-
tuneesti vastaamaan muut-
tuneen toimintaympäristön 
haasteisiin, unohtamatta asi-
akkaiden henkilökohtaisen 
palvelun tärkeyttä. Oma 
Säästöpankin omistavat pai-

Suomen suurin säästöpankki 
laajeni Oulunseudulle

Oma Säästöpankki Oyj:n varatoimitusjohtaja Pasi Turtio ja 
Oulun konttorinjohtaja Seppo Ilola kahvittelivat asiakkai-
den kanssa Oulun konttorin avajaisissa.

kalliset säästöpankkisäätiöt ja 
osuuskunnat. Säätiöiden pan-
kista saamat osingot käyte-
tään yleishyödyllisiin tarkoi-
tuksiin.

-Säätiöt ja osuuskunnat 
ovat merkittäviä toimijoi-
ta omalla alueellaan. Vuon-
na 2018 ne jakoivat avustuk-
sia toimialueillaan yhteensä 
1,4 miljoonaa euroa erilaisiin 
yleishyödyllisiin kohteisiin, 
Turtio toteaa pankin tuotto-
jen yhteiskuntaa hyödyttä-
västä merkityksestä.

Oulun konttorin avajais-
päivänä pankkisalissa riit-
ti vilskettä koko päiväksi yli 
neljänsadan ihmisen käytyä 
nauttimassa pöydän antimis-
ta ja rennosta tunnelmasta.

-Tällaista pankkia olem-
me odottaneet ja toivoneet 
Oulunseudulle, oli monien 
kakkukahvilla poikenneiden 
viesti, konttorinjohtaja Seppo 
Ilola kertoi avajaispäivän tun-
nelmista. MTR

nenilluutsav aojraT  
 niikkiip n:PO inuudäseK
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Porokansa kokoontuu Nuorittalle
Jo perinteeksi muodostu-
neet Nuorittan porokisat 
järjestetään lauantaina 16. 
helmikuuta kello 11 alka-
en. Paikkana on edellisvuo-
sien tapaan Saarisuo (Hete-
kyläntie 1797, Ylikiiminki). 
Ennen vanhaan Nuorittan 
porokisat ajettiin loppiaise-
na, nykyisin ajankohdaksi 
on vakiintunut viikonloppu 
ennen cup-kisojen alkamis-
ta. 

Kisoissa ajetaan neljä sar-
jaa; kuuma, yleinen/tunte-
mattomat, karsinta-ajo sekä 
juniori sarja, jossa kisaavat 
8-13 vuotiaat tulevaisuu-
den kuskilupaukset. Kuuma 
sarja ajetaan Erkki Pähtilän 
muistoajona, sarjan voit-
tajalle luovutetaan kierto-

palkinto jonka saa kolmella 
kiinnityksellä itselleen. Kiin-
nityksen kiertopalkintoon 
ovat saaneet vuoden 2015 
porokuningas Ote (2016), 
kaksinkertainen porokunin-
gas Pikalaaki (2017) sekä 
Mellakka (2018). 

Tapahtuma järjestetään 
talkoilla ja vuodenvaihtees-
ta alkaen on lauantai aamui-
sin kokoonnuttu nuoriso-
seuran talolle aamukahveille 
ja ”käskynjaolle". Työtä on 
riittänyt mutta vihdoin ki-
sa-areena alkaa olla valmii-
na. Iso Kiitos talkoolaisil-
le ja yhteistyökumppaneille, 
jotka mahdollistavat kiso-
jen järjestämisen. Porokisat 
ovat mitä parhain keväinen 
koko perheen ulkoilutapah-

tuma. Vauhdikkaiden poro-
lähtöjen lisäksi ohjelmassa 
on hoijakka, poroajelutusta 
sekä pulkkamäki. Kisa-alu-
eella on myös kahvio sekä 
arvontaa. Tervetuloa koke-
maan aito porokisatunnelma 
luonnonkauniissa Saarisuon 
maisemissa!

Teksti: Kaisa Valkola
Kuva: Jouni Koistinen

Talviuintipaikka jouduttiin sulkemaan 
– avautunee perjantaina

Avantouinnin SM-kisassa Pudasjärveltä edustus

Pietarilan avantouintipaik-
ka jouduttiin viime viikol-
la sulkemaan, kun vesi alkoi 
nousta joessa voimakkaas-
ti. Avannon kuntoa ylläpi-
tävästä Työpetarista kerrot-
tiin, että vesi nousi yli puoli 
metriä viime viikon aikana. 
Alkuperäisen jään päällä oli 
noin 50 sentin kerros vettä ja 
tuuma jäätä, loput lunta.

Kuluvalla viikolla on ko-
lattu lunta rannasta pois, 
jos saataisiin jäätymistä no-
peutettua tähän uuteen ker-
rokseen. Parhaassa tapauk-
sessa uimaan päästään jo 
perjantaina 15.2., kerrotaan 
Työpetarista.  HT

Pietarilan avantouintipaikan 
pukukoppeihin saa avaimia 
Uimahalli Puikkarista, hin-

ta 35 €. Mikäli esim. hiihtolo-
malla kiinnostaa talviuintiko-
keilu, kysy kaveria/opastajaa 

p. 0400 385 281. 

Pudasjärven Urheilijoiden 
kuntourheilujaoston aktii-
vi Heimo Turunen osallis-
tui Turussa avantouinnin 
SM-kisatapahtumaan. Hän 
polskutteli sunnuntaina 3.2. 
Aurajokeen tehdyssä avan-

nossa 25 metrin matkan. Ki-
satapahtumaan osallistui 
yhteensä yli 1000 henkeä. 
Oulusta oli myös runsaasti 
osallistujia. Ensi vuonna ki-
satapahtuma on Joensuussa. 
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Pudasjärven Kehitys Oy laittaa liikkeelle Markkinointistartti-yrityspalvelusetelikokeilun
Markkinointistartti-yri-
tyspalveluseteli on Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n ja 
Pudasjärven kaupungin 
järjestämä tuki aloittavalle 
yrittäjälle. Seteleillä on tar-
koitus rahoittaa hankkeita, 
joilla yritys kehittää omaa 
myyntiä tai markkinointia. 
Tuki on tarkoitettu pääasi-
assa aloittaville yrityksille, 
mutta sitä voidaan myön-
tää myös alkuvaiheen yri-
tyksille markkinoinnin ke-
hittämiseen. 

Yrityspalveluseteliä hae-
taan Pudasjärven Kehitys 
Oy:n kautta ja setelin myön-
tää kehitysyhtiö. Kaupunki 
varaa kehittämisrahastos-
ta 20 000 euroa jaettavak-
si yrityksille vuonna 2019. 
Paikalliset pk-yritykset voi-
vat hakea tukea asiantunti-
japalveluiden hankintaan. 
Tuen määrä on puolet yri-
tyksen toteuttaman kehitys-
hankkeen kuluista, mutta 
korkeintaan 1 500 euroa per 
yritys. Tuki maksetaan jäl-

kikäteen, kun kehityshan-
ke on toteutunut suunnitel-
lusti. 

-Markkinointistartti-yri-
tyspalveluseteli on synty-
nyt yrityskentän tarpeiden 
pohjalta. Tuen kautta saa-
daan toivottavasti kaivattua 
vauhtia digimarkkinoin-
tiin, sillä markkinoinnin 
käynnistäminen on varsin-
kin aloittavalle yritykselle 
käytännössä iso ponnistus. 
Tukea voidaan myöntää 
myös alkuvaiheen yrityk-
sille markkinoinnin kehittä-
mistoimenpiteisiin, kertoo 
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
toimitusjohtaja Sari Turti-
ainen.

-Tarkemmat hakuoh-
jeet ja -kriteerit julkaistaan 
mahdollisimman pian. -Ha-
kuaika käynnistyy heti, 
kun tarvittava lomakkeisto 
ja hakuohjeet ovat valmiit. 
On suunniteltu, että puolet 
tukisummasta laitetaan ja-
koon nyt ja puolet syksyllä, 
toteaa Turtiainen.

Markkinointistarttiin 
yritysneuvonnan 
kautta
Pudasjärven Kehitys Oy:n 
yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen käy läpi yritysten 
markkinoinnin kehittämis-
suunnitelmat ja vinkkaa 
tarvittaessa yrityspalvelu-
setelistä uusille asiakkaille. 

-Kokeilemme Markki-
nointistarttia ainakin tämän 
vuoden ajan. Katsotaan, 
mikä yrityspalvelusetelin 
vastaanotto on ja miten sen 
vaikutukset alkavat kentäs-
sä näkyä, kertoo Turpeinen. 

Markkinointistar-
tin lisäksi kehitysyhti-
össä valmistellaan myös 
konsultointi- ja koulutusse-
telipilotin käynnistämistä.

-Yritykset ovat alkaneet 
hyödyntää Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n yritysneuvon-
tapalvelua mukavasti ja 
Auvolla riittää asiakkaita. 
Yritysneuvontaa on tarjolla 
myös Oulunkaaren kautta 

Pudasjärven Kehitys Oy toimii Kauppatie 5:ssä juuri remontoiduissa toimistotiloissa, jos-
sa sisustuksessa on käytetty Kontiotuotteen hirttä ja huomioitu myös Profin Oy:n lasi-
liukuseinämallit. Toimistossa työskentelevät Moderni hirsikaupunki-hankkeen projekti-
päällikkö Aila Ryhänen sekä Pudasjärven Kehitys Oy:n yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja 
toimitusjohtaja Sari Turtiainen.

eli Ilkka Pirttikoski neuvoo 
pudasjärveläisiä yrittäjiä ai-
nakin vielä tämän vuoden 
ajan. Neuvoja ja tukea on 

nyt hyvin tarjolla ja toivot-
tavasti yrittäjät innostuvat 
sitäkin kautta kehittämis-
mahdollisuuksista, sanoo 

Turtiainen.

Kaupunki tiedotus, 
kuva Heimo Turunen

Helmikuun kesselikirje

- Voitko Ape hommata Kuoman-kengät Viktorialle. On hyvä 
nainen, ei juo eikä polta. Hän käy tänne töihin kumikengissä, 
vaikka on tämmöset pakkaset, pyysi Irina. 

Viktoria tuntuu vaatimattomalta ja vähän ujoltakin ihmi-
seltä, joka on tyytynyt elämäänsä. Hän työskentelee vahtina 
urheilutalolla. Palkka ei varmaan päätä huimaa. Tammikuun 
alussa tapasimme Borovoin urheilutalon aulassa. Joulukuu-
si oli paikallaan, olihan vasta päivä mennyt venäläisestä Ros-
tusta. Irina ja Viktoria olivat paikalla. Kaivoin uudet Kuomat 
esille. Naiset olivat innoissaan. Irina halusi heti ottaa meistä 
valokuvan. Kuvaaminen meni vähän harjoitteluksi. Tuli monta 
epätarkkaa kuvaa, kun ilo oli niin suurta. Lopulta otin itse ku-
van. Viktoria katseli hintalappua ja varmaan ajatteli, 

- Mitähän tämä tekee ruplissa? Voi kauheata, miten kal-
liit kengät. 

Minä taasen ajattelin ostaa hänelle Kesselin avustuksella 
uudet kengät. Kirpputoreilta harvoin löytää aikuisten kokoa 
ja nyt ei ollut aikaa lähteä Ouluun etsimään. Miten suurta se 
onkaan, kun saa uudet kengät. Ne varmasti lämmittävät jal-
koja, mutta enempi hänen sydäntään. Viktoria halusikin kiit-
tää lahjasta ja niinpä kuvasin kiitokset videolle ja sitä kautta 
facebookiin Kesselin sivulle. Käykää katsomassa.

Samalla matkalla pistäydyin yksinhuoltajaperheessä Kale-
valassa. Oli pikku-Anjalle vaatepaketti. Astuin pimeään sint-
siin (=eteiseen) ja koputin oveen. Jarik-poika tuli vastaan ja 
heti antoi joululahjan!

– Oo, minulle? 
– Da. 
Olin kyllä tosi yllättynyt. Jarik juoksi hakemaan takahuo-

neesta isoisäänsä Leonidia. Kättelimme. 
– Istu, juomme tsaijut. Juuri tulin kylystä (=saunasta). 
Siinä sitten pakasimme (=keskustelimme). Äidille annoin 

vaatekassin. Kyselin, oliko toinen kassi tullut perille ystäväni 
kautta? 

– Kyllä on. 
Anja-tyttö vain katseli ruskeilla silmillään, mutta ei vielä 

tohtinut tulla yskään (=syliin). Jarik tuli ja istui hyvillään. Tai-
taa hänelläkin olla ikävä omaa isäänsä? Onneksi on isoisä kois-
sa (=kotona). Jarikille annoin kirjan lahjaksi, venäjäksi käänne-
tyn Nestorin salaisuuden. Joku kävi ovella puhumassa venäjää. 

– Siun pitää siirtää autoa. 
– No, taidanpa tästä samalla lähteä. 
Taloudellisesti tiukkaa on perheellä, mutta heillä on lämpi-

mät sydämet. Antaessaan saa.
Jatkoin majapaikkaani. Auton perällä oli ”puolikas” sähkö-

hellasta, jonka Lea Rauduskoski antoi noin vuosi sitten. Hella 
oli odotellut sopivaa pyytäjää ja nyt kaikki osat olivat melkein 
määränpäässään. Jouluna Jouni ja Olga kävivät meillä. He otti-
vat suurimman osan hellaa kyytiinsä. Olga toi hellan ”raadon” 
(n. 32 kg) autossaan. Tullissa kaikki oli mennyt hyvin. Joulukuun 
loppuun saakka sai vielä viedä Venäjälle 50 kg. Nyt tammikuun 
alussa toin siis loput osat: alalaatikon pelteineen (5kg) ja levy-
osan (10kg). Tammikuun alusta voi viedä vain 25 kg. Olgan vel-
jen kanssa yhdistimme kaikki noin 16 johtoa paikoilleen. Pa-
ketti oli nyt valmis siirrettäväksi Petroskoihin Olgan tyttären 
huusholliin. Kiitos Lea lahjoituksestasi. Tarpeeseen tuli ja meni!

Eeva Lehtolalla ja Fanny Mäntykivellä on ollut jo useana 
vuotena tapa tehdä joulupaketteja Karjalaan. Näin viimeksi-
kin. Pienet lahjapaketit olivat tarpeen nytkin ja lämpimät sukat 

vielä enemmän. Monen eri kylän lapsille joulupaketteja riitti. 
Lapset olivat kiitollisia.

Usein ihminen ajattelee vain itseään. Bibliasta osui tässä 
taannoin sana: Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, 
joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi loistaa valo. 

Oman navan ympärillä pyöriminen sokaisee. Käden ojen-
taminen toiselle ei helpota ainoastaan avun saajaa, vaan myös 
avun antajaa. Tulee perspektiiviä omaan ahdistukseen. ”Mitä 
se hyödyttää, vaikka voittaisi omakseen koko maailman, mut-
ta saisi vahingon sielulleen”. Tätä on nyt valitettavasti tapah-
tunut vanhustenhoidossa täällä Suomessa. Vienan Karjalassa 
vielä kunnioitetaan vanhuksia. Koulussa lapsia opetetaan sii-
hen. Vanhukset hoidetaan pitkälti omissa kodeissaan oman 
perheen parissa. Lapset saattavat muuttaa omaistensa luo, 
vain hoitaakseen äitiään tai isäänsä. 

– Minä tulin parempana ihmisenä Karjalasta pois, sanoi 
eräs Martti. 

Hän näki, oppi ja koki, että Karjalassa ihmiset ovat vie-
lä ihmisiä.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 

Jäsenille tiedoksi: Kesseli ry:n toiminta jatkuu normaa-
listi. Olkaa niin hyvät ja reippaat, että maksatte jäsenmaksut 
oma-aloitteisesti ja pyytäkää uusia jäseniä mukaan.  Tilinume-
ro FI33 5360 0420 0467 01 OP Pudasjärvi. Henkilöjäsenyys 
10 €/v, perheet 20 €/v, yritykset 50 €/v.

Lehtolan ja Fanny Mäntykiven joulupaketit toivat hyvää mieltä Jyskyjärven lapsille. Lap-
set huusivat railakkaasti: Spacibo! Eli KIITOS!

Lea Rauduskosken anta-
ma sähköhella matkaa noin 
1000 km ennen kuin on 
määränpäässään Petros-
koissa. Hella piti purkaa ja 
koota uudelleen.

Venäjän tv:stä tulee suoma-
laistakin tuotantoa. Tuttu ta-
rina oli käännetty venäjäksi.

Viktoria ei uskonut, että hän saisi lahjaksi lämpimät talvi-
kengät. Avunpyynnön hänen puolestaan teki ystävä Irina.
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

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

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

Luukkonen Tuija,  
rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka,  
rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka,  
yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens, yritysra-
hoitus ja sijoitus 010 257 1926

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo,  
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko,  
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti,  
toimitusjohtaja 010 257 1920
Ivola Jonne,  
myyntijohtaja 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

Rajaseutu ry on 95 vuotta vaikuttanut aatteellinen yhdis-
tys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Suomen rajamaakun-
nat. Tavoitteena on yhdistyksen voimavarat huomioon ottaen 
vaikuttaa siihen, että rajaseudun asukkailla ja kehityksellä olisi 
mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Tärkein kohderyhmä on raja-
seudun nuoret, joille ollaan kohta 70 vuotta myöntäneet opin-
toapurahoja, nykyään 2. asteen opiskelijoille, keskimäärin 150 
apurahaa vuodessa. 

Uudella hanketuella halutaan tukea rahallisesti toiminta-alu-
een yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen organisoimia hank-
keita, jotka kohdistuvat nuorten aktivointiin tai vanhusten 
kotona selviytymiseen. Tänä vuonna osoitetaan tuet Pohjois-
Pohjanmaan kuntien Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Vaala 
sekä muutamille Itä-Lapin kuntien vapaaehtoistoimijoille. 

Hanketukea myönnetään toiminnalle, joka myötävaikut-
taa nuorten pääsyyn työelämään tai edistää nuorten omaa yri-
tys-, harrastus- tai vapaaehtoistoimintaa ja sitouttaa näin hei-
tä kotiseudulleen. Hanketukea myönnetään myös toiminnalle, 
joka tukee vanhusten kotona selviytymistä esimerkiksi enna-
koivin toimin kuten vanhusten kuntoa ylläpitävät liikuntahank-
keet, digiratkaisuja hyödyntävät ja niiden käyttöön koulutta-
vat hankkeet tai vanhusten yksinäisyyden lievittäminen erilaisin 
aktivointi- tai yhteydenpitoratkaisuin. Hanketukea voi käyttää 
myös isomman (Leader- tai vastaava) hankkeen omarahoitus-
osuuden kattamiseen.

Hakuaika on 15.3. saakka. Päätökset tuettavista hankkeista 
Rajaseutu ry:n hallitus tekee huhti-/toukokuun vaihteessa. Han-
ketukeen on varattu yhteensä runsaat 10 000 euroa.

Vuoden rajaseututeko/rajaseututoimija 
Tänä vuonna yhdistys jakaa myös Vuoden rajaseututeko ja Vuo-
den rajaseututoimija    -tunnustukset edellä mainituista kunnis-
ta kotoisin oleville vapaaehtoistoimijoille. Palkinnoilla halutaan 
tuoda lisää näkyvyyttä yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen 
työlle ja saavutuksille ja nostaa esiin hyvää toimintaa ja toimi-
joita. 

Ehdotuksia voi tehdä 31.5.asti. 

Hanketukea 
Pudasjärven yhdistyksille

Pudasjärven Kehitys Oy laittaa liikkeelle Markkinointistartti-yrityspalvelusetelikokeilun
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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!

10

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
Aittojärven koululla su 17.2.2019 

klo 12.00 alkaen ruokailulla.

Johtokunta

Kutsuvieraat, seuran jäsenet, 
maanvuokraajat, kyläläiset sekä 

mökkiläiset TERVETULOA!

Samalla vietetään Metsästysseuran 
50-vuotisen taipaleen juhlaa.

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, 
Erätie 1. Näyttely avoinna:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Kissoja ja kukkia - Ljudmila Riekki ristipistotöitä Pudasjärven kirjastossa 
21.1. – 28.2. Tuulimyllyntie 4.
Pieni Enkeli - Camilla Mickwitz 9.-27.2.  Avoinna: ma-ke klo 14-20, la-su klo 
13-17, to-pe suljettu.Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 14.2. klo 18.
Wanhojentassiesitys pe 15.2. klo 18, Tuomas Sammelvuo -salissa.
Ylijäämäruuanjako ma 18.2. klo 9 Karhupajalla.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 18.02 klo 10.30-13.30. Paikalla Jaakkola Eve-
liina
Luontokeskuksen hiihtolomaviikot 18.2.-10.3. klo 10-16. Ohjelmassa on 
viime vuosien malliin ainakin talviurheiluvälineiden lumikenkien sekä liukulumi-
kenkien testausta, ilmaisia elokuvia sekä askartelua.
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekieva-
rintie.

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

TAKINKÄÄNTÄJÄ

Pe 15.2.  klo 19.00
La 16.2.  klo 15.00
Su 17.2.  klo 15.00
Pe 22.2.  klo 19.00
La 23.2.  klo 15.00

Su 24.2.  klo 15.00
Ke 6.3.  klo 19.00
Pe 8.3.  klo 19.00
La 9.3.  klo 15.00
Su 10.3.  klo 15.00

ESITYSAJAT:

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 15.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Vapaa pääsy!

RIMMIN RÄÄPPIJÄISET
Tule viettämään Rimminkankaan koulun julki-
sen toiminnan päättäjäisiä irtaimistohuutokau-
pan ja talvisen yhdessäolon merkeissä

torstaina 21.2.2019 klo 12 alkaen
Päivän aikana kaupunki tarjoaa mm. makkaraa 
paistettavaksi, kahvia ja kuumaa mehua.

Huutokaupassa on myytävänä mm. kouluirtai-
mistoa, toimistokalusteita, keittiövarusteita, Ara-
bian ja Iittalan astioita. Tavarat voivat olla peräisin 
sisäilmaongelmaisista kohteista.

Myytäviin tuotteisiin voi tutustua klo 10 alkaen, 
mutta varauksia ei oteta vastaan. Maksu tapah-
tuu käteisellä.

Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Tomi Timo-
nen, meklarin tointa hoitaa Alpo Turpeinen. Huu-
tokaupan ohessa arvotaan kaupungin tavarapal-
kintoja.

Lämpimästi tervetuloa!

pudasjarvi.fi

HALLINTOTOIMINTA

VUOSIKOKOUS 
la 23.2.2019 klo 12.00 Hankasarvessa.
Klo 11.00 alkaen johtokunnan kokous.

Esillä sääntömääräiset asiat. Hirvikokous ja 
ilmoittautuminen hirvenmetsästykseen syksyllä 2019.

Sihteeri

Ervastinseudun metsästysseura 
ry:n sääntömääräinen

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 17.2. klo 13 Pasi Markkanen
Su 24. 2. klo 13 Jouni Vikström 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Ensiapukurssi (EA1)
Sarakylän koululla 

la 23.2.-su 24.2.2019 
klo 9.00-16.30

Kurssille max 15 henkilöä.
Kurssin hinta 50€.

Kouluttaja: Punaisen ristin ensiapukouluttaja.
Ilmoittautuminen: Maija Jurmu puh. 040 561 0572.

Järjestäjinä: 
Sarakylän alueen kyläseura ry
Sarakylän metsästysseura ry

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/ Tervetuloa!

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

KURENKOSKEN 
ILTAPÄIVÄTANSSIT 

sunnuntaisin 
Helmi-maaliskuussa:

- 3.3.
- 17.3.

- 31.3.

LEVYTANSSIT 
klo 16.00 - 19.00

Lauantaina 16.2.

su 17.2.
POJU
ennakko 15 €, 
ovelta 20 €

KANSANEDUSTAJAN 
KAHVITUNTI
Tervetuloa kahville  
syntymäpäivänäni  
ma 18.2. klo 17-18!
Konst o. Deli  
(Hallituskatu 7, Oulu)
Asiaa politiikan  
keväästä ja  
pohjoisen kehittämisestä.

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja SOSIALIDEMOKRAATTINEN

EDUSKUNTARYHMÄ          tytti.info

la 16.3. Kevättä kohden tansseihin
Naapurivaaran huvikeskukselle.

Tanssimatka
Lähtö klo 17.30 S-market linja-autopysäkki.

Matkan hinta 35 € sis. kyyti ja tanssilippu.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Finlanders, Reeta ja Lumo

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy torstaisin. 

Aineistot toimitukseen 
viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

Lue lehti netistä 
jo keskiviikkona 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Yrityspalveluseteli tarjolla kehityshankkeille

Naperolinnan ryhmikselle 
saatiin viime viikon perjan-
taina 8.2. ihana vieras, kun 
Vili-poro kävi ilahduttamas-
sa lapsia! He saivat nauttia 
rekiajelusta sekä rapsutel-
la Viliä ja syöttää sille jäkä-

lää. Kiitos Poro-Panumalle 
tämän elämyksen tuomises-
ta Martikaisentielle, paikal-
linen yhteistyö kunniaan! 
Samalla nautittiin pihalla 
lounas kun paistettiin nuoti-
olla makkaraa. 

Paikallinen 
yhteistyö kunniaan

Hulvattoman hauska Turun Linnateatterin vierailu Lakarilla
Turun Linnateatterin näyt-
telijät Mikko Lamminen ja 
Kalle Tulander esittivät tiis-
taina 12.2. Lakarin koulul-
la Mauri Kunnaksen ”Her-

Herra Hakkarainen 
Egyptissä. 

Esityksessä oltiin eri puolilla 
maailmaa; Egyptissä, Brasiliassa 
ja Las Vegasissakin. 

Esityksen jälkeen näytteli-
jät Herra Hakkarainen Mik-
ko Lamminen ja Marsu Kal-
le Tulander.

ra Hakkaraisen seitsemän 
ihmettä”. 

Pudasjärvellä käyn-
ti on osa Herra Hakkarai-
nen ja seitsemän ihmettä 

-esityksen Lapin kiertuet-
ta. Pudasjärvellä käynti oli 
kokonaisuudessaan 142. 
esityskerta. Kaiken kaikki-
aan esityksiä tulee olemaan 
reilut 200 kertaa. 

Katsojia Lakarin koululla 
oli kuutisenkymmentä las-
ta ja parikymmentä aikuis-
ta. Esitys oli erittäin hauska 
niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Tilaisuuden järjestä-
jä MLL Pudasjärven yhdis-
tys järjesti arpajaiset. Lasten 
ja perheiden lukuinnostus-
ta tukemaan arpajaispalkin-
tona oli Mauri Kunnaksen 
Herra Hakkaraisen seikkai-
luista kertova yhteisnide. 

Hely Forsberg-Moilanen

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 12.2. Hallitus oli 
käynyt kokouksessaan 15.1. 
keskustelun yrityspalveluse-
telipilotista. Linjausten poh-
jalta Pudasjärven Kehitys 
Oy oli valmistellut yritys-
palvelusetelipilotin käynnis-
tämistä ja esittänyt kokei-
luvaiheen käynnistämistä. 
Yrityspalveluseteli on kehi-
tysyhtiön ja kaupungin jär-
jestämä tuki ensisijaisesti 
aloittavalle yrittäjälle. Seteli 
on myös tarkoitettu pudas-
järveläisille pk-yrityksil-
le, jotka haluavat kasvaa tai 
kansainvälistyä uudistumal-
la ja kehittämällä digitaalisia 
ratkaisuja. Seteli on tarkoi-
tettu myös sellaisten myynti- 
ja markkinointipalveluiden 
ostamiseen, jotka auttavat 
yritystä kasvamaan. Kau-
punginhallitus hyväksyi yri-
tyspalvelusetelipilotin käyn-
nistämisen ja varasi 20 000 
euron määrärahan katetta-
vaksi kehittämisrahastosta.

Kaupunkilisän  
maksaminen
Kaupunki maksaa työllistä-
misen kaupunkilisää Pudas-
järvellä toimiville työttömiä 
palkkatuella työllistävil-
le yhdistyksille, yrityksille 
ja yksityisille työnantajille 
työntekijän palkkakuluihin. 
Kaupunkilisää maksetaan ta-
lousarvioon varattujen mää-
rärahojen puitteissa työl-
listymisen edistämiseksi. 
Vuonna 2018 työllistämisen 
kaupunkilisällä tuettiin noin 
90 henkilön työllistymis-
tä yhdistyksiin ja yrityksiin. 
Päätettiin, että työllistämi-
sen kaupunkilisän suuruus 
työllistettävää henkilöä koh-
den voi olla enintään työllis-
tetyn työntekijän palkkaus-
kustannusten ja palkkatuen 
erotus. Palkkauskustannus-
ten yläraja on 2000 euroa 
kuukaudessa. Kaupunkili-

sän myöntämisen ehtona on 
muun muassa, että yhdistys, 
yritys tai yksityinen työn-
antaja työllistää työttömän 
työnhakijan, jonka työllistä-
miseen TE-palvelut myöntä-
vät palkkatukea.

Syötteen tievalaistus
Päätettiin tulouttaa Syötteen 
tienpitorahastosta 31 035 eu-
roa Syötteen alueen kaava-
teiden ja valaistuksen yllä-
pidon kattamiseksi teknisten 
palveluiden esityksen mu-
kaisesti. Kaupungilla on em. 
korvaukseen kuuluvia väy-
liä Syötteen alueella reilut 10 
kilometriä.

Lomamökki
Päätettiin käyttää vuoden 
2018 tilinpäätöksessä henki-
löstön virkistysrahaston va-
roja 127 469 euroa kaupun-
gin palveluksessa olevan 
henkilökunnan käyttöön 
tulleen hirsisen lomamökin 
kustannuksiin. Päätös saa-
tetaan valtuustolle tiedoksi 
vuoden 2018 tilinpäätöksen 
yhteydessä. 

Hyväksyttiin koulutus-
suunnitelma vuodelle 2019.

Keskusvaali- 
lautakunta
Esa Ikonen on pyytänyt 
1.2.2019 saapuneella kirjeel-
lä eroa keskusvaalilautakun-
nan jäsenen/varapuheen-
johtajan tehtävästä johtuen 
terveydellisistä syistä. Hal-
litus esittää valtuustolle eron 
myöntämistä ja keskusvaa-
lilautakuntaan jäsenen ja 
varapuheenjohtajan valit-
semista jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi.

Henkilöstöpäällikön 
virka
Lisälistalla käsiteltiin hen-
kilöstöpäällikön viran täyt-
tämisen jatkotoimia. Kau-

punginhallitus päätti teettää 
soveltuvuusarvioinnin ja li-
sätehtävän seuraaville haas-
tatelluista: Kai Korhonen, 
Salla Kivelä ja Heli Huhta-
mäki. Samalla todettiin, että 
tavoitteena on päättää hen-
kilöstöpäällikön viran täyt-
tämisestä 12.3. kaupungin-
hallituksen kokouksessa.

Vaalilautakunnat 
Valittiin eduskunta- ja euro-
parlamenttivaalien vaalilau-
takuntien ja vaalitoimikun-
nan jäsenet sekä tarpeellisen 
määrän varajäseniä sekä sa-
malla määrättiin puheenjoh-
tajat ja varapuheenjohtajat. 

Kuntalaisten aloitteita 
Kunnan asukkaalla on oikeus 
tehdä kunnalle aloitteita sen 
toimintaa koskevissa asiois-
sa. Vuonna 2018 on saapunut 
aloite sähköauton latauspis-
teestä uimahallin parkkipai-
kalle. Koska Pudasjärvellä on 
vähän sähköautoja toistaisek-
si, ei tässä vaiheessa ole mie-
lekästä rakentaa kirjastolle 
sähköauton latauspistettä. 

Aloite yhteisten laulukir-
jojen hankkimiseksi vanhus-
ten asumisyksiköihin on to-
teutettu. 

Aloite katetusta kesäteat-
terista on kesken. 

Aloite Siuruanjoen yleis-
kaavahankkeen lopetta-
misesta on toteutunut, 
sillä yleiskaavahanke on lo-
petettu kaupunginvaltuus-
ton 19.6.2018 päätöksellä. 

Roska-astioiden lisäämi-
sestä Iijoen sillan molempiin 
päihin sekä suolauksen lope-
tus välillä Pudasjärvi-Taival-
koski välitetään toimivaltai-
selle viranomaiselle. 

Biitsikenttä Rajamaan ran-
taan -aloitetta tarkastellaan 
lähiliikunta-alueen kokonais-
suunnitelman laadinnan yh-
teydessä ja katsotaan, onko 
rantalentopallokentän sijoit-

taminen ko. alueelle tarkoi-
tuksenmukainen. 

Induktiosilmukkaa on toi-
vottu Tuomas Sammelvuo 
-saliin. Tekninen toimi on 
päättänyt hankkia kaksi yk-
sikköä Echo induktiosalk-
kua, jotka ovat nopeasti asen-
nettavissa sellaisiin tiloihin, 
joihin kuulokojeen käyttäjät 
voivat osallistua. 

Pudasjärven torin kehit-
tämisesityksestä valiokun-
ta toteaa, ettei yksityishenki-
löiden myyntipaikkoja voida 
vapauttaa torimaksuista ta-
sapuolisen kohtelun vuoksi. 

Pudasjärven kaupunki 
ryhtyy ELY- keskuksen lii-
kennepuolen kanssa selvit-
tämään Rauhalankankaalle 
mahdollisen tiealueen melu-
haittaa. 

Kauppatien talvikunnos-
sapito postilaatikoiden ja liit-
tymien osalta säilyy kiinteis-
tön omistajalla. 

Lisäksi on tullut aloit-
teet: valtuuston esitys-
listat selkokielelle, muo-
vin keräyspisteistä, 
määräraha uuden vapaa-ajan 
mökin rakentamiseen, kun-
tastrategia uusiksi, vuokrata-
lojen rakennusmateriaalista, 
Oulu-Kuusamontiellä liiken-
nöivien linja-autojen pika-
vuorot vakiovuoroiksi, viime 
kesän kuntalaiskyselyn jul-
kaiseminen. Merkittiin aloit-
teet ja niiden johdosta suori-
tetut toimenpiteet tiedoksi ja 
saatetaan ne edelleen tiedok-
si myös kaupunginvaltuus-
tolle. 

Hallitus sai tiedokseen 
myös SDP-valtuustoryhmän 
tekemän aloitteen maksutto-
mista opiskeluvälineistä toi-
sen asteen opiskelijoille Pu-
dasjärvellä. Asia selvitetään 
tämän vuoden aikana. 

Turvallinen kävely- ja 
pyörätie kirkolle -aloite väli-
tetään toimivaltaiselle viran-
omaiselle. 
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Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto 
Sahateollisuuden osaamisala 
Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Valmentava koulutus – Valma

LISÄTIETOJA, 
KYSY VAPAATA OPISKELUPAIKKAA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,  
  anna.kuosmanen@osao.fi, p. 050 598 8068
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
  kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584
• OSAO Ovi, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060
 
HAKEUTUMINEN OPINTOPOLKU.FI
• Yhteishaku 19.2.–12.3.2019
• Jatkuva haku 19.2.–10.5.2019
• Valma-haku 21.5.–23.7.2019
 

Haku alkaa 
19.2.2019

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

12

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

LOPPUUN MYYNTI 

ALKAA.....

KAIKKI 
KESÄKENGÄT JA 

ASUSTEET 

TALVIKAS- JA 
KUMISAAPAS 

-70% -30%
KAIKKI 
MUUT  -50% ALE!

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

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT 
AUTONHOITOPALVELUT:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAEN

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

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€ALKAEN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

ALKAEN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
ALKAEN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAEN 65€

ALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

0,99

Nord Clean
PYYKINPESUNESTE
1 l

0,99

Fudgemix 
KERMAKARKKI-
LAJITELMA
170 g

14,99

AURINGON-
KUKANSIEMEN
20 kg

0,99

Nord Clean 
ASTIANPESUAINE
500 ml

3,99

Ryhmä Hau
MUKI
+KARKIT

29,90

HOX! Korkeat laidat
MUSTA
AHKIO

0,99

Body-X
PUMPPU-
NESTESAIPPUA
500 ml

4,99

Ryhmä Hau
KULHO
+ KARKIT

499,-

LUMILINKO
5,5 hp

1,99

PILKKIVAPA
50 mm

3,99

Trolli superkick
JÄTTIKARKKI-
SEKOITUS
450 g

299,-

MOOTTORI-
JÄÄKAIRA
150 mm

plo

plo

plo

säkki

ALKAEN


