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

LIITTEENÄ

2020

V

lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

TOPI-Tuvan
käsITyömyymälä 

avoinna ma-pe klo 9-15.30, 
( 040 149 0993

TOPI-TOrI
kIerräTysmyymälä 

avoinna ma-pe klo 10-17
( 040 552 6715

Kauppatie 3 L

TERVETULOA OSTOKSILLE JA VIIHTYMÄÄN!

Tervetuloa tutustumaan!
Vietän avajaisia ystävänpäivänä 

pe 14.2.2020 klo 10-17
osoitteessa Toritie 1, 2. kerros

 Kerro ystävällesi ja 
tulkaa yhdessä kahville! 

Tarja Hemmilä
Ratkaisukeskeinen 
lyhytterapeutti 
Sosionomi (AMK) 
Mielenterveyden 
ensiapukouluttaja
puh. 044 243 6610
mielenaallot@gmail.com
www.mielenaallot.fi

Tykätty 
PATEN KARAOKE 

SIURUAN TYÖVÄENTALOLLA 
la 15.2.2020 klo 19.00-24.00.

Liput 5 € (käteismaksu)

Tervetuloa laulamaan, 

tanssimaan ja viihtymään!

Toimitsijat: Kiitos! Ilman teidän panostanne  
kisaa ei voi järjestää.

Kilpailijat: Kiitos! Ilman Teitä kisoja ei olisi.
Yhteistyökumppanit: Kiitos! Teidän tuella  

voimme järjestää kisat.

Pudasjärven Urheilijat ry
Umpihankihiihdon järjestelytoimikunta

Umpihankihiihdon
MM-kilpailut

Kiitokset kisaviikonlopusta!

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

LIUKUESTEET KENKIIN
795

LAMINAATTI GOODIY 
TAMMI ROCK RIDGE 7 MM 4009
Goodiy tammi Rock Ridge on tumman-
harmaa, 1-sauvainen ja eläväisen puun 
tuntuinen laminaatti. Laminaattilattian 
käyttöluokka on 31. Ponttijärjestelmä 
mahdollistaa nopean asennuksen.

/m2

490
/kpl 

Kengän pohjaan 
laitettava liukueste, 
joka takaa pidon 
lumella ja jäällä. 
Helppo irrottaa 
kengästä. Koot M, L, XL

040 564 9523
050 501 9090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

-  n. 150 m2 lämmintä hallitilaa, 
 jossa väliseinällä erotettu toimisto. Iso nosto-ovi. 

Vuokra 7 €/m2 + alv. sis. sähkö ja vesi

ALKAVAA
KOULUTUSTA
PUDASJÄRVELLÄ
Yhteishaku 18.2.–10.3.2020

Jatkuva haku 18.2.–17.4.2020

Puuteollisuuden perustutkinto
sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja

• yhteishaku, jatkuva haku

Sähkö- ja automaatioalan       
perustutkinto
sähköasentaja

• yhteishaku, jatkuva haku

Liiketoiminnan perustutkinto
merkonomi

• yhteishaku, jatkuva haku

Lähiavustajakoulutus 
• jatkuva haku

Valma
• yhteishaku 19.5.–21.7.2020
 
Lisätietoa yksikön koulutuksista: 
osao.fi/pudasjarvi

Lisätietoja koulutuksista: 
Anna Kuosmanen 050 598 8068 tai  
Kaisu Möttönen 050 573 2584
Sähköpostiosoittet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@osao.fi

Ohjausta hakijoille: OSAO Ovi 
ovi@osao.fi, 040 8266 060

osao.fi

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  
ke 11.3., ke 1.4. ja ke 22.4.

"

1,25 € / puh + 1,00 € / min + pvm

PuDasJärven TaksIasema

0100 84 250
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 16.2. kello 10, Eva-Ma-
ria Mustonen, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Kasvatuksen 
vastuuryhmä avustaa. Kirkkokahvit ja kahvien jälkeen yh-
teistä tekemistä lapsiperheille kello 11.30-13.00. Messua 
voi seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTu-
ben kautta.
Musiikillinen iltakirkko seurakuntakodissa to 13.2. kello 
19, Risto Ainali, urut, kirkkokuoro johtaa Jukka Jaakkola, 
Eva-Maria Mustonen, hartaus. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 19.2. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 13.2. kello 18, kirkkokuoro to 13.2. ja to 20.2. 
kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 19.2. kello 13.
Miesten piiri seurakuntakodin isossa kahviossa ti 18.2. 
kello 17.30.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 17.2. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 17.2. 
kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 19.2. kello 10-
12.30.
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille. 
Rauhanyhdistykset: Vuosikokousseurat Ervastissa Elli-
maria ja Juha Hanhelalla la 15.2. kello 16 (Torsti Vuorma). 
Vuosikokousseurat Jongulla Annukka ja Urpo Illikaisel-
la su 16.2. kello 13 (Simo Kinnunen).  Vuosikokousseurat 
Sarakylän koululla su 16.2. klo 12. Vuosikokousseurat Ku-
renalan ry:llä su 16.2. kello 16 (Mikko Tuohimaa).
Kastettu: Neea Maria Tellervo Vähäkuopus, Viola Aurora 
Kärki.
Haudattu: Yrjö Johannes Kaarre 93 v, Sauli Sarajärvi 59 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Viljapellolla käy tuulen suhina. Kaksi kul-
kijaa kävelee viljapellon reunaa. He jutte-
levat.

 
Kuuletko tuota tuulen suhinaa 
viljapellolla?
- Korvani kuulevat, mutta minulla on muu-
ta ajateltavaa.
Mitä muuta ajateltavaa sinulla on? 
- Minulla on kiirettä, työtä ja mietittävää elä-
mässä.
Tukkivatko kiire, työ ja huolet sinun kor-
vasi?
- Kuulen kyllä, mutta en ehdi ja jaksa ajatella.
Minulla on kiire. Meidän pitäisi jatkaa mat-
kaa.

Minne sinä kiirehdit?
- Kiirehdin tätä tallattua tietä eteenpäin.
Minne se tie vie?
- En tiedä. Mutta sitä ovat muutkin kulke-
neet.
Tie vie varmasti jonnekin, minne minunkin 
on syytä mennä.
Oletko koskaan pysähtynyt ja katsonut 

tätä tien laidassa olevaa viljapeltoa?
- Olen muutamina aamuina ihastellut näky-
mää, kun aurinko on kauniisti valaissut pel-
toa.

Mitä sinä näit?
- Kauniin kullankeltaisen viljapellon, jossa vil-
jalaiho heilui kevyesti tuulessa.
Miltä sinusta tuntui tuona hetkenä?
- Tunsin rauhaa ja hyvää oloa.
Missä tuo rauha ja hyvä olo tuntui?
- Sisälläni. Sydämessä.

Tiesitkö, että tuo rauha sisälläsi ja hyvä 
olo sydämessä on peräisin rakkaudesta?
- Mitä tarkoitat?
Viljapelto on Luojan lahja sinulle. Viljapel-
lolla kasvaa sinulle rakkauden siemen, joka 
on suurin ja tärkein kaikista. Tämä siemen 
ravitsee sinua ja sinulla ei ole enää nälkä.
- Voinko minä löytää tuollaisen siemenen? 
Mistä löydän sellaisen?

Annan sinulle yhden ohjeen. Rakasta Ju-
malaa yli kaiken ja rakasta lähimmäistäsi 

yhtä paljon kuin itseäsi. Viljele ja varjele 
rakkaudella ja huolenpidolla tätä siementä 
kaikin puolin, niin sinulla ei tulee koskaan 
olemaan sydämessäsi nälkä, vilu, kuivuus 
tai jano. Sinulle on annettu lahjana kolme 
asiaa: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin 
niistä on rakkaus. Pidä siitä kiinni.
- Taidan ymmärtää mitä tarkoitat. Minulla ei 
ole aina voimia toimia oikein. 

Sanon vielä yhden asian. Rakkautta ei an-
saita, se saadaan lahjana. Lisäksi on armo. 
Ansaitsematon Jumalan rakkaus meidän 
osaksemme. Jumala on armollinen sinul-
le. Ole armollinen itsellesi ja toisille. Muis-
ta, että tuon viljapellon siemen ravitsee si-
nua aina ja ikuisesti.
- Korvani alkavat kuulla. Sydämeni alkaa ym-
märtää.

Kaksi kulkijaa jatkaa matkaansa. Viljapellon 
yli käy lempeä tuuli.

Marko Väyrynen

Viljapellon reunalla

Mielen aallot -hyvän olon palvelut- yritys uutta Pudasjärvellä
Psykoterapeuttiset valmi-
udet omaava ja ratkaisu-
keskeisen lyhytterapeutin 
koulutuksen käynyt Tarja 
Hemmilä on perustanut hy-
vän olon palveluja tuotta-
van yrityksen Mielen aallot. 
Yrityksen avajaiset ovat per-
jantaina 14.2. yrityksen toi-
mitiloissa Toritie 1 (op talo) 
toisessa kerroksessa. 

Tarja Hemmilä kertoo 
tehneensä pitkän työuran 
Pudasjärven Osuuspankissa 
ja yrittäjäkokemusta on tul-

Mielen aallon palveluja yrityksille,  
yhteisöille, työpaikoille, järjestöille:
•	 Ratkaisukeskeistä	lyhytterapiaa
•	 Voimauttavaa	valokuvausta
•	 Mielen	hyvinvointia,	työhyvinvointia
•	 Voimavaravalmennusta
•	 Sosiaalihuollon	palveluita
•	 Koulutusta,	luentoja
•	 Kotoutusta	ja	siihen	liittyviä	koulutuksia
•	 Tapahtumia
•	 Retriittejä
•	 Rakkaudella	ruokaa
•	 Kriisipalvelut	(myöhemmin)Tarja Hemmilä (kuvassa edessä keskellä) on osallistunut aktiivisesti muun muassa Sote-

Noste seminaareihin, joka oli viimeksi tammikuussa Pudasjärvellä.

Ei ole niin pientä taikka isoa asiaa, jota ei kannattaisi tulla 
hoitamaan. Kynnys palveluihini on todella matala, viestit-
tää Tarja Hemmilä.

lut useiden vuosien ajalta pi-
topalveluyrityksen pyörittä-
misestä. 

-Mielen hyvinvoinnin asi-
at ovat olleet aina lähellä sy-
däntäni ja halusin keskittyä 
ihmisten auttamiseen jolla-
kin toisella tavalla. Minua 
sykähdyttää ajatus siitä, että 
saan kohdata jokaisen ihmi-
sen uniikkina ja kokonais-
valtaisena. Siispä opiskelin 
sosionomiksi ja ymmärsin 
olevani oikealla polulla! Rat-
kaisukeskeisen lyhyttera-

pian opinnot ovat tuoneet 
minulle taitoja auttaa ihmis-
tä myös mielen ja muiden 
haasteiden kohdatessa, ker-
too Hemmilä. 

Haasteesta riippuen 
Hemmilä pyrkii valitsemaan 
itse kullekin sopivan tavan 
ja lähdetään yhdessä työstä-
mään ongelmakohtia. Mene-
telminä ovat esimerkiksi rat-
kaisukeskeinen lyhytterapia 
ja voimauttava valokuvaus. 
Hemmilä on myös mielen-
terveyden ensiapukoulutta-

ja ja voi tarjota välineitä vah-
vistamaan asiakkaan omia 
mielenterveystaitoja.

-Haluan korostaa, että on 
paljon helpompi tulla jo vä-
hän etukäteen terapiaan, en-
nen kuin asiat ehtivät isoiksi. 
Ei ole niin pientä taikka isoa 
asiaa, jota ei kannattaisi tulla 
hoitamaan. Toivon, että kyn-
nys palveluihini olisi todella 
matala. Haluan edelleen ma-
daltaa kynnystä tarjoamalla 
maanantaisin terapiaa ilman 
ajanvarausta. Maanantaisin 
voi tulla ilman ajanvarausta 
ensimmäiseen 45 minuutin 
tapaamiseen. Toki silloin voi 
joutua odottamaan, mikäli 
minulla on jo asiakas. Oves-
sa näkyy aika, jolloin vapau-
dun, selvittää Hemmilä.

-Elämässä pitää olla unel-
mia. Minun unelmani on 
saada tehdä työtä ihmisel-
tä ihmiselle. Haluan käyttää 
kaiken elämänkokemukseni, 
ammattitaitoni ja luovuute-
ni sinun parhaaksesi. Halu-
an myös kuulla ja kuunnel-
la sinua. Olemalla itse avoin, 
luotettava ja helposti lähes-
tyttävä, pääsemme yhdes-
sä parhaaseen tulokseen, va-
kuuttaa Tarja Hemmilä.  HT

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 0400 385 281 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

5.-
 

syöntikypsä  
avokado
Chile/kolumbia/espanja

499
kg

Fazer TuTTi FruTTi ja remix

makeispussit
300-350 g (4,76-5,56/kg)

Calinda

mansikka 
400 g, espanja
 
pensasmustikka 300 g, Chile
(7,50-10,00/kg)

TaRJOUKSET VOiMaSSa to-su 13.-16.2. EllEi TOiSin MainiTa

-29-34%
Plussa-kortilla

6.- Ilman korttia 6,75-7,19 kpl 
(13,50-14,38/l)

Ilman korttia 6,75-7,19 kpl (13,50-14,38/l)

3
ps

Ystäville
rakkaudella

SUOMI

Croissantit
mansikka- 
appelsiini-
täytteellä

KaTSO reSePTi:
k-supermarket.fi tai  

K-ruoka-sovellus

2
rs

Yksittäin 4,99 rs  
mansikka 12,48/kg ja pensasmustikka16,63/kg

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

1099
kg

Voimassa to-la 13.-15.3.
1295

kg

Voimassa to-la 13.-15.3.

SUOMI

erä
 

tuore made
suomi, säävaraus

SJØ

tuore lohifilee
vakuumipakattu, 
a-leikattu, norja
rajoitus 2 fileetä/talous

naapURin MaalaiSKana

kanan  
rintafileet
600 g (9,98/kg)

599
rs

-25-30%
Plussa-kortilla

 

tulppaani
25 kpl kimppu  
suomi

999
kimppu

ranskalainen
patonki
350 g (2,83/kg)

099
kpl

BEn & JERRy’S

non-dairy vegaanijäätelöt  
sekä moo-phoria vähemmän  
kaloreita jäätelöt
500 ml (10,00/l)

10.- 2
kpl

fazER

maku- ja
tummasuklaalevyt 
190-200 g (10,00-10,53/kg) 
ei sininen eikä winter

Ilman korttia 2,65 kpl (13,25-13,95/kg)
10.- 5

kpl

-24%
Plussa-kortilla

299
kpl

vaaSan
alppileipä

380 g (7,89)

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

Pudasjärven 
keskustasta!

OSAO, Pudasjärven yksikössä 
alkamassa uutena lähiavustajakoulutus

Pudasjärvellä voi opis-
kella merkonomiksi, säh-
köasentajaksi, sahapro-
sessinhoitajaksi ja uutena 
lähiavustajan koulutuksen. 
Yhteishaku 18.2.-10.3.2020 
on tarkoitettu nuorille ja en-
simmäistä tutkintoa suorit-
taville. Jatkuvassa haussa 
18.2.-17.4.2020 voivat ha-
kea kaikki. Ammatilliseen 
koulutukseen valmenta-
vaan Valma-koulutukseen 
hakeudutaan touko-hei-

näkuussa. Oppisopimuk-
sella opintonsa aloittavien 
tai tutkinnossa vaaditta-
vaa osaamista aiemmin jo 
hankkineiden kannattaa 
kysyä opiskelumahdolli-
suutta suoraan Pudasjärven 
yksiköstä. 

Merkonomi-, sähköasen-
taja- ja sahaprosessinhoita-
ja-koulutuksiin voit hakea 
sekä yhteis- että jatkuvas-
sa haussa. Opinnot alka-
vat elokuun alussa. Kaikilta 

näiltä koulutusaloilta val-
mistuvilla on erityisen hy-
vät työllisyysnäkymät niin 
Pudasjärven lähialueilla 
kuin valtakunnallisestikin. 

Lähiavustajakoulutuk-
seen haetaan vain jatkuvas-
sa haussa. Koulutus alkaa 
17.8. Koulutuksessa opis-
kellaan kaksi tutkinnon 
osaa sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnosta sekä tie-
toteknisiä-, työelämätaito-
ja ja alalla vaadittavaa kieli-

taitoa. Koulutuksen käynyt 
voi siirtyä työelämään 
avustajan tehtäviin tai jos, 
opiskeluinnostus puraisee 
jatkaa opintojaan lähihoita-
jaksi. 

Kaisu Möttönen, OSAO 
Pudasjärven yksikkö

Tommi Pigg opiskelee sähköasentajaksi. Työllisyysnäky-
mät ovat hyvät.

Julia Kamppilan opinnot sahaprosessinhoitajaksi ovat jo 
loppusuoralla.

Koillismaalla alueen luomikuorma on ajankohtaan nähden poik-
keuksellisen suuri. Katoille kertyvä lumi- ja jäämassa aiheuttaa 
vaaraa erityisesti laajarunkoisille rakennuksille. 

Koillismaalla katoille kertynyt lumikuorma ylittää 90-luvul-
la ja sitä aikaisemmin rakennettujen rakennusten lumikuorma-
mitoituksen arvon 160 - 180 kiloa neliömetrille. Tällä hetkellä 
lumen vesiarvo on Kuusamossa keskimäärin 200-240 kg/m2 ja 
joillakin alueilla jopa 260-300 kg/m2. Tämä ylittää nykyisetkin mi-
toitusarvot lumikuormalle. Alkuviikon lauha sää ei tarkoita sula-
misen alkamista, vaan lumikuorma kasvaa edelleen. 

Koillismaan alueella kiinteistöjä omistavien on kiinnitettävä 
huomiota lumikuorman määrään. Tämä koskee erityisesti suu-
ria ja laajarunkoisia rakennuksia, kuten teollisuus- ja varastohal-
leja, liikuntahalleja, liikehuoneistoja, kauppakeskuksia, maneeseja 
ja eläinsuojia. Myös asuinrakennusten ja vapaa-ajanrakennusten 
rakenteet ovat nyt kovilla luomikuorman alla. Tarpeen mukaan 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin lumikuorman pienentämiseksi. 

Lumikuorman pienentämisessä on muistettava turvallisuus. 
Putoamissuojaimet on perusvaruste kaikille katolle kiipeäville. 
Ennen työhön ryhtymistä on pudotusalue eristettävä esim. lip-
pusiimalla. Tarvittaessa lumikuorman pienentäminen kiinteistö-
huollon tai muun kiinteistöjen ylläpidon ammattilaisen tehtä-
väksi. 

Lumikuorman pienentäminen on hyvä tehdä symmetrises-
ti siten, että kuormitus pienenee tasaisesti koko kattoalueelta. 
Epäkesko kuormitus rasittaa jo kuormittuneita rakenteita lisää. 
Katon suojaksi on hyvä jättää vähintään 10 senttimetrin lumi-
kerros. 

Ajankohtaisen lumikuormatilanteen voi tarkistaa ympäristö-
ministeriön	sivuilta	osoitteesta	www.ymparisto.fi.	Myös	pelas-
tuslaitos ja rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat tilannetta.

Tomi Honkakunnas 
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 

Lumikuorma aiheuttaa 
vaaraa Koillismaalla 
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Luonnonhoitoillassa vieraskasvien hallintaa ja hyödyntämistä
Luonnonhoitoilta järjestetään 
keskiviikkona 19.2. Pudasjär-
ven seurakuntatalolla yhteis-
työssä maa- ja kotitalousnais-
ten, eri tahojen ja hankkeiden 
kanssa. Tilaisuudessa on pu-
heenvuoroja kahdeksalta eri 
toimijalta ja eri näkökulmista. 

Viime kesänä lehtien otsi-
koihin ja somekeskusteluun 
nousivat haitallisina vieras-
kasveina esille   pihapuutar-
hoistammekin tutut lajit. Sen 
vuoksi mm. kurtturuusu oli 
googlen mukaan neljänneksi 
eniten keskustelua herättänyt 
puheenaihe. Kasvi on hävi-
tettävä siirtymäajan kuluessa 
2022 kesään mennessä. Myös 
paukkupalsamina tunnettu 
jättipalsami, jättiputki sekä lu-
piini ovat torjuttavien lajien 
listalla jo nyt ilman siirtymä-
aikaa. Parhaillaan mietitään-
kin keinoja ja resursseja, miten 
asia hoidetaan. Pudasjärveläi-
nen Sanna-Maria Taipale tekee 
parhaillaan selvitystä jättipal-
samin keruutähteen hyödyn-
tämisestä syötävänä ihmisil-
le tai eläimille. Jättipalsamin 
nuoria versoja, kukkia ja sie-
meniä on hyödynnetty ruoka-
na kasvin kotiseudulla Hima-
lajalla jo kauan. Viimekesinä 
reseptejä on kokeiltu kotikäy-
tössä myös Suomessa esimer-
kiksi salaatin lisukkeena. Jätti-

palsamia ei ole tarkoitus alkaa 
kasvattamaan - vaan hyödyn-
tää torjunnan yhteydessä syn-
tyvää ainesta. Kaupalliseen 
käyttöön tarvitaan erillinen 
lupa. Kurtturuusun vitamii-
nipitoisia marjoja on ruokana 
käytetty Suomessakin jo kau-
an myös viljeltynä. Torjunta-
työssä tarvitaan myös työvoi-
maa ja keinoja. Olisiko siinä 
yrittäjille mahdollisuuksia. 
Kyllä, jos on tarjota myös tieto-
taitoa asiaan. Torjunnassa ke-
hitetään esimerkiksi laitteita, 
työmenetelmiä, luonnonmu-
kaisia katelevyjä sekä huolel-
lista maa-ainesten ja puutarha-
jätteen käsittelyä levittämisen 
ehkäisemiseksi. Lajien kasvu-
paikkojen varhaisessa havain-
noinnissa ja kartoituksessa on 
kokeiltu dronekoptereita ja te-
koälysovelluksia ja kehittämi-
nen etenee.   

Miksi pitäisi hävittää?
Monille on edelleenkin epä-
selvää miksi haitalliseksi luo-
kiteltuja vieraskasveja pitäi-
si torjua.  Todellisuudessa ei 
ole tarvetta vähentää lajisto-
amme vaan päinvastoin - li-
sätä luonnon monimuotoi-
suutta ja lajistoa. Jo koulussa 
opimme ravintoketjuajatte-
lun osana luonnonmonimuo-

toisuutta. Jos joku kasvilaji hä-
viää – häviää myös sitä syövä 
hyönteinen, sitä syövä lintu ja 
nisäkäs. Eli lajin häviäminen 
heikentää koko ravintoketjua. 
Myös ihminen on osa tätä ra-
vintoketjua ja ei voi elää ilman 
luonnon tasapainoa. Vieras-
kasvilajit yksipuolistavat lajis-
toa hävittämällä kasvuvoimal-
laan muuta lajistoa. Jos lajisto 
yksipuolistuu, sen tasapaino 
järkkyy ja  ympäristö muut-
tuu erittäin herkäksi taudeille 
ja tuholaisille.

Haitalliseksi luokitellut 
vieraskasvit tukahduttavat 
ja yksipuolistavat herkimpiä 
luontotyyppejämme, kuten 
perinnebiotooppeja kukkineen 
ja perhosineen. Luonnonhoi-
toa tarvitaan, jotta harvinais-
tuvat monilajiset luontotyy-
pit säilyisivät. Siihen tarvitaan 
ihmisen apua. Esimerkiksi lu-
piini tuhoaa juuri harvinais-
tuvia niittyjä ja ketoja todella 
nopeasti. Luonnon kuivat nii-
tyt ovat harvinaistuneet maa-
talouden muutoksen myö-
tä ja kuivat tienvarret olisivat 
usein hyviä korvaavia niitty-
jen kasvupaikkoja. Lupiini tu-
hoaa nämä herkät kasvupai-
kat rehevöittämällä maaperän 
ja viemällä kasvutilan pienem-
miltä lajeilta. Kurtturuusu le-
vittäytyy ja uhkaa harvinaisia 

ja karuja meren hiekkarantoja. 
Siemenet leviävät lintujen mu-
kana kaupunkien puistoista 
jopa satojen kilometrien pää-
hän. Suolaisilla karuilla ran-
noilla ei ole kilpailua, ja siksi 
kurtturuusu on siellä agressii-
vinen. Lopulta ranta muuttuu 
läpipääsemättömäksi ruusun-
piikkitiheiköksi. Jättipalsami 
taas valloittaa tulvan mukana 
jokivarsia ja aiheuttaa eroosio-
ta hävittäessään samalla maa-
ta sitovat kasvit pois. Jättiput-
ki on myös ihmisen terveyttä 
uhkaava laji, koska aiheuttaa 
kosketettaessa palovamman 
kaltaisia vammoja iholle.

Kannattaako  
luonnonhoito?
Ihminen on tuonut itse nämä 
haitalliset vieraskasvit sellai-
sen meren tai vuoriston yli, 
josta laji ei  olisi yksin luon-
taisesti voinut levitä. Siksi ih-
misellä on tässä myös tärkeä 
tehtävä ja velvollisuus palaut-
taa kasvupaikkoja monimuo-
toiselle luonnolle. Se onnistuu 
vain, jos mahdollisimman mo-
net ymmärtävät nämä syyt, 
miksi tätä työtä tehdään. Hel-
posti sanotaan, ettei ole ra-
haa tehdä luonnonhoitotyötä. 
Kuitenkin kokonaistalouden 
kannalta on edullisinta tehdä 

Kuvassa jättipalsami, EU:n 
haitallisten vieraskasvien 
listalla oleva laji, jota esiin-
tyy alueellamme.  Sen koti-
seudulla Himalajalla kasvia 
käytetään myös ruokana.

torjunta mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa, jolloin työ-
määrä on pienempi ja tulokset 
mahdollisia. Jos asiaan puu-
tutaan liian myöhään, kustan-
nukset lisääntyvät. Tällä het-
kellä haitallisten vieraslajien 
torjunta kuuluu EU:n säädös-
ten ja Suomen lainsäädännön 
piiriin. Tarkennuksia ohjeis-
tukseen on luvattu vuoden 
2020 aikana maa- ja metsäta-
lousministeriön vieraslajien 
hallintasuunnitelmassa.  Edel-
linen versio suunnitelmas-
ta löytyy valtioneuvoston si-
vuilta. Lisätietoja löytyy myös 
mm. vieraslajit.fi sivustolta, 
jonne voi myös ilmoittaa ha-
vaintoja lajien esiintymistä.

Pudasjärvi  
edelläkävijänä 
Pudasjärvellä vieraskasvien 
hallintatyötä on tehty jo mo-
nin paikoin. Se onkin tärke-
ää, sillä alueen tiestöt ovat osa 
lajien leviämisväyliä pohjoi-
seen. Varsinkin arktisten alu-
eiden luonto ja lajisto on herk-
kää. Ilmastonmuutoksen ja 
matkailun myötä haitallis-
ten vieraslajien, tautien ja tu-
holaisten leviäminen etenee 
nopeammin. Viime kesänä 
tehtiin useita lupiinin ja palsa-
mintorjunnan töitä. Siinä akti-

vaattorina ja aloitteen tekijänä 
oli pudasjärveläinen Raija Käl-
käjä. Myös kunta lähti mukaan 
toimintaan. Kälkäjä palkittin-
kin Maa- ja kotitalousnaisten 
vuoden 2019 maisematekokil-
pailussa erityiskunniamainin-
nalla. Kunnianosoitukset on 
esitelty jo maakuntapäivillä 
Oulussa sekä Maa- ja kotitalo-
usnaisten kokouksissa. 

Taimi Mahosenaho, Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset

Ilmoittautumiset 
Raija Kälkäjälle 
0400 126 392

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n hirsikerrostalojen 
rakentaminen alkaa tänä talvena
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstaina 6.2. 
vuoden ensimmäiseen koko-
ukseensa. Pudasjärven Vuok-
ratalot Oy on rakentamassa 
kaksi puukerrostaloa kaupun-
gin virastotalon läheisyyteen 
Kauppatien varteen, josta on 
purettu vanhoja rakennuksia. 
Rakennustyöt käynnistyvät 
tänä talvena. Rakentamiseen 
on Kuntarahoitus Oy myöntä-
nyt 5,8 miljoonan euron lainan 
ja 1,5 miljoonan euron kor-
kotukilainan, joille kaupun-
ki myönsi omavelkaisen taka-
uksen. 

Rakennukseen on tulos-
sa kolme liikehuoneistoa, joi-
den kustannukset ovat 920 
000 euroa. Näiden rahoittami-
seen kaupunki myönsi saman 
suuruisen vastikkeettoman 
pääomasijoituksen nostamal-
la samansuuruisen lisälainan. 
Kaupunki edellyttää, että Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy si-
toutuu myymään liikehuo-
neistot omakustannushintaan 
kohtuullisessa ajassa tarjouk-
sen saatuaan, jolloin kaupun-
gin sijoitus palautuu omista-
jalle.

Asiaa esitteli kaupungin-
johtaja Tomi Timonen ja myös 
Pudasjärven Vuokratalot Oy:n 
toimitusjohtaja Jouko Väänä-
nen käytti puheenvuoron ja 
vastasi valtuutettujen kysy-
myksiin. 

Oulunkaaren Työterveys 
Oy:lle myönnettiin takaus 200 
000 euron limiitille omistus-
osuutensa 73 460 euron sum-
malle. 

Valtatien kiertoliittymien 
rakentamista  
aikaistetaan
Pudasjärven kaupunki on 
päättänyt rakentaa kierto-
liittymän valtatie 20:lle Pu-
dasjärven taajaman kohdalle 
sekä siihen liittyvät tiejärjeste-
lyt. Hanke oli suunniteltu to-
teutettavaksi siten, että työt 
päästäisiin aloittamaan tämän 
vuoden syksyllä ja rakenta-
misurakka kestäisi syksyyn 
2021. Kiertoliittymään on va-
rattu vuodelle 2020 700 000 
euroa ja vuodelle 2021 1,8 mil-
joonaa euroa sekä lopputöille 
vuodelle 2022 550 000 euroa, 
yhteensä noin kolme miljoo-

naa euroa. 
Kaupungille oli selvinnyt, 

että urakassa saadaan toteu-
tettua edullisimmin, jos kilpai-
luttaminen alkaa kevättalvella 
ja rakentaminen voidaan suo-
rittaa sulan maan aikana ensi 
kesänä. Tämän vuoksi val-
tuusto päätti lyhentää inves-
tointiaikaa ja varata tälle vuo-
delle 1,5 miljoonaa euroa ja 
ensi vuodelle saman summan. 

Keskustan katujärjestelyt 
etenevät suunnitellusti ja ka-
tujen päällystystyöt päästään 
tekemään kesällä 2021 ja ovat 
valmiit Hyvän Olon Keskuk-
sen kanssa elokuussa 2021. 

Kaupungin ilmoitusten jul-
kaisemisesta päätettiin jatkaa 
entistä käytäntöä. Näin paikal-
lista merkitystä omaavat kuu-
lutukset julkaistaan entiseen 
tapaan Iijokiseudussa ja/tai 
Pudasjärvi-lehdessä. Uutena 
asiana ja muutoksena päätet-
tiin kaupungin ilmoitustaulun 
muuttaminen nettiin. Kuiten-
kin kaupungin asiakaspalve-
lusta on mahdollisuus saada 
kuulutukset luettavaksi myös 
paperiversiosta. 

Keskustan valtuustoryhmä piti kokouksen jälkeen oman järjestäytymiskokouksensa. 

Perussuomalaisten valtuu-
tetut Paula Soronen ja taus-
talla näkyvä Mirka Väyrynen 
jättivät valtuustoaloitteita 
sekä kirjallisia kysymyksiä 
kokouksen päättyessä. 

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n edustajina olivat valtuuston 
kokouksessa toimitusjohtaja Jouko Väänänen, Rakennut-
tajatoimisto Promen Oy:stä konsultti Antti Karjalainen ja 
Pudasjärven Kehitys Oy:stä Auvo Turpeinen. 

Valtuustoaloitteita ja 
kirjallisia kysymyksiä
Kokouksen päättyessä Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mä jätti kaksi valtuustoaloi-
tetta. Ensimmäisessä esitettiin, 
että Pudasjärven kaupungin 
nettisivuille lisättäisiin tiedot 
kaupungin tytäryhteisöistä ja 
niiden hallitusten jäsenistä. 
Toisessa valtuustoaloitteessa 
halutaan parantaa työvoiman 
saatavuutta siten, että kaupun-
gin nettisivuille luotaisiin sivu 
paikallisten yritysten avoinna 
olevien työpaikkojen ilmoitta-
miseen. Palvelua voisivat yri-
tykset käyttää oman harkin-
tansa ja tarpeen mukaan, eikä 
sen tarkoituksena ole korvata 
TE-palveluiden ilmoitussivus-
toa. Ilmoituksen jättäminen 
olisi yrityksille maksutonta ja 
käytännön järjestelyistä työ-
paikan täyttämiseksi vastai-
sivat yritykset itse. Kaupunki 
tarjoaisi helpon ja luontevan 
paikan nettisivuillaan avoin-

ten työpaikkojen ilmoittami-
selle. Paikkakunnalle muutto-
aikeissa oleva tutustuu yleensä 
ensimmäiseksi kunnan/kau-
pungin nettisivuihin, helpos-
ti löydettävissä olevat avoimet 
työpaikat voisivat osaltaan 
houkutella paikkakunnalle 
muuttoon, samoin kuntalaiset 
löytäisivät avoimet työpaikat 
sujuvasti ja luontevasti. Tämä 
järjestely palvelisi niin yrityk-
siä työnantajana kuin kunta-
laisia työnhakijoina.

Kirjallisessa kysymykses-
sään Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä toivoi selvitys-
tä kaupungin esityslistojen 
liitteiden julkaisemiskäytän-
nöistä. Kysymyksessä otettiin 
esimerkiksi kaupunginhalli-
tuksen 26.11.2019 Koulujen 
työsuunnitelmien julkaisemat-
ta jättäminen, joista mm. oppi-
laiden vanhemmat olisivat ol-
leet kiinnostuneita tietämään 
tarkemmin. 

Toisessa kirjallisessa ky-

symyksessä kysyttiin työryh-
mien, sisäilmatyöryhmän ja 
tilatyöryhmän tarkoitusta, toi-
mintaperiaatteita ja päätösval-
taisuudesta. 

Mihin perustuu se, ettei 
näiden työryhmien muistiot/
pöytäkirjat ole valtuutettu-
jen tai kuntalaisten nähtävil-
lä? Onko olemassa myös mui-
ta vastaavia työryhmiä?

Valtuustoryhmä  
järjestäytyi
Keskustan valtuustoryhmä 
piti kokouksen jälkeen oman 
järjestäytymiskokouksensa 
puheenjohtaja Marja Lanton 
johdolla. Puheenjohtajaksi va-
littiin edelleen Marja Lantto ja 
varapuheenjohtajaksi Jorma 
Kouva. Sihteeri päätettiin va-
lita seuraavassa valtuustoryh-
män kokouksessa. HT
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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 
14.-15.2.

MAANANTAI-ToRsTAI
17.-20.2.
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Naudan
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Naudan
PAIsTI-
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Kivikylän
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kAAsU-
LäMMITIN 
4,2 kW

8990

MA-TI 17.-18.2.         kE-To 19.-20.2.

Suomalainen
TUoRE-
kURkkU

RAUTAosAsToLTA

Marabou
sUkLAALEvyT

200 g

PE-To 14.-20.2.

Ingman
cREAMy
hERkUT-

TELU-
JääTELöT

850 ml

Del Monte
ANANAsMURskA 
230/147 g

HK
hERkkUMAksA-
MAkkARA
500 g

PullaPirtti
PossU-
MUNkkI

Atria
kAIsER-
vURsTI
palana

AvAIMENTEko JA 

LUkkoTARvIkkEET

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

HK Popsi
PERhENAkkI
600 g

Tuore
sILAkkA-
fILEE
pyyntivaraus

200

Valio
PLAy

vIILIskET
200 g

MyllynParas
RAkETTI
sPAgETTI
350 g 

Findus
kANELI-
PULLA 

12 kpl/450 g

kg

Atria
goTLER-
MAkkARA
1 kg

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

TEksTIILIosAsToLTA

Atria 
perhetilan
kANAN

fILEELEIkE
450 g, grillimaustet-
tu tai merisuola-chili

HK
sAUNAPALvI- tai 
kEITTokINkkU 
300  g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

3 pss

Arla perinteinen
JogURTIT 
150 g

Atria
kAALI-
kääRyLEET

PE 14.2.       LA 15.2.

Porsaan
kyLJyksET

Atria
bRoILERIN 
koIPIREIsI 
3 kpl/ras 
marinoitu

Ballerina
TäyTEkEksIT
190 g

Kasvispalsta
MAUsTEkURkkU-
vIIPALE
670/360 g

HK
bURgERI
100 g

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

Sievi Arktis
NAhkAsAAPPAAT

115,-
ProMaster
RUUvIMEIssELI-
käRkIsARJA
28-osaa

10,-

4 prk

Vaasan
LoUNAs-

säMPyLäT
8 kpl/320 g

PARsAkAALI
500 g

Espanja

HK
sININEN
LENkkI

580 g

Tuore  
NoRJAN
LohI
2-3 kg, kokonainen

Kananpojan
PANERoIdUT
NUggETIT
200 g

Suomalainen
PoRkkANA

1 kg

Suomalainen
sIPULI-

väRIMIx
1 kg

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

Naisten
PUsERo
raitaa

Norlyn naisten
sUkkAhoUsUT
50 den

Misukka
kIRIsTäMäTöN 
sUkkA
naisille ja miehille
eri värejä
koot 34-45

Naisten
TyökENkä
pestävät
irrotettavat sisäpohjat

Naisten
REIsITAskU-
hoUsUT
vuoreton

Miesten
REIsITAskU-
hoUsUT
vuoreton

Pikkutyttöjen
MEkko
Koot: 90-130 cm

Cross Hatch 
miesten
coLLEgEhoUsUT
tummanharmaa
tummansininen

Alkaen

Alkaen

199
kg

”Seinäkuivalihaksi”
Kotimainen
NAUdAN 
sydäN
n. 25 kg/ltk
pakaste
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Kulttuurikeskus Pohjantähdessä kuullaan sunnuntaina 16.2. kel-
lo	17	flamencokitaran	sointuja.	Niitä	tarjoilee	Suomen	arvos-
tetuimpiin	flamencokitaristeihin	lukeutuva	Toni	Jokiniitty.	Kon-
sertti koostuu kitaristin omista sävellyksistä sekä alan vanhojen 
mestareiden luomuksista. Lisäksi konsertissa kuullaan laulua ja 
tarinoita kappaleiden taustalta. 

Tampereen	 seudulta	 tuleva	 Jokiniitty	 on	 perehtynyt	 fla-
mencoon	 mm.	 asuessaan	 sen	 synnyinsijoilla	 Espanjan	 Sevil-
lassa. Muusikko on julkaissut yhden soololevyn, ja valmistelee 
parhaillaan seuraavaa levyään. Jokiniitty on esiintynyt Suomen 
lisäksi esim. Baltian maissa, Ruotsissa ja Saksassa. 

Flamenco	on	Etelä-Espanjan	Andalusiassa	1800-luvun	mit-
taan kehittynyt taiteenlaji, jossa laulu, tanssi ja kitaransoitto 
ovat tärkeässä roolissa. Kitaran alkuperäinen tehtävä on säes-
tys, mutta kitaristit ovat jo kauan esiintyneet myös solisteina. 

Pudasjärvi-lehti

Flamencokitara soi 
Kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä

Kemijärveläinen Tanssiyhtye Duuriseiska koostuu viidestä soit-
tajasta, mikä on nykypäivänä todella harvinaista; yleensä tans-
sibändit ovat trioja tai korkeintaan nelihenkisiä kokoonpanoja. 
Duuriseiskan soitinarsenaali sisältää kaksi kitaraa, koskettimet, 
basson ja rummut. Kaksi yhtyeen jäsenistä myös laulaa.

Yhtyeen jäsenet ovat Esa Kallinen/kitara ja laulu, Kari Kum-
pula/basso ja laulu, Tapani Kiemunki/koskettimet, Jarmo Tolppa-
nen/kitara	ja	Jari	Nyyssönen/rummut.

Ohjelmisto on laadittu monipuoliseksi, jotta mahdollisim-
man moni tanssijoista viihtyisi parketilla ja saisi kuulla illan mit-
taan juuri ne itselleen tärkeät tahtilajit. Vuorollaan soivat niin 
perinteiset valssit, humpat, tangot, foksit ja jenkat, kuin beat-
rytmiset kitarakappaleet, unohtamatta tietenkään kunnon rau-
talankatwistejäkään. Ohjelmistoon kuuluu myös latinalaisryt-
meinä	cha	cha	ja	rumba,	jälkimmäinen	lappilaiseen	eksotiikkaan	
sovitettuna.

”Oikeissa tansseissa on orkesteri” on motto, johon Duuri-
seiska luottaa. Tämän pääsee myös tanssikansa toteamaan Suo-
jalinnan ystävänpäivätansseissa lauantaina 15.2.2020 klo 18 al-
kaen.

Tanssiyhtye Duuriseiska 
tanssittaa Suojalinnalla

Invalidien kevätkausi alkoi muistamisella
Pudasjärven Invalidit aloitti-
vat kevätkautensa kuukausi-
kerhon vakiintuneella paikal-
la, eli kuukauden viimeisenä 
perjantaina. Tammikuun ker-
hopäivässä saimme vieraan 
Oulun Seudun Muistiyhdis-
tyksestä, kun Maarit Lampela 
toi omalla mukaansa tempai-
sevalla persoonallansa tärke-
ää tietoa muistisairaudesta, 
miten tulee suhtautua muis-
tisairaaseen henkilöön, miten 
voidaan hidastaa sairauden 
edistymistä ja ennen kaikkea 
mikä on tärkeää muistisai-
raalle.

  Siinä vaiheessa, kun toi-
mintakyky alkaa heikenty-
mään, on syytä käydä muis-
tihoitajan vastaanotolla. 
Muistisairaus on ovela kave-
ri. Jos ollaan jatkuvasti teke-
misissä muistisairaan hen-
kilön kanssa, hiljaa etenevää 
sairautta ei äkkiseltään huo-
maa. Arjen muuttumisen 
myötä on aina aihetta huo-
leen. Huomioitavia muutok-
sia voisi olla esimerkiksi ta-
paamisten unohtelu, sanojen 
hakeminen, korvaavien sano-

jen käyttäminen tai asioitten 
ja esineitten hahmottamisvai-
keus, jotka voivat olla jo oras-
tavaa muistisairautta. Tällöin 
olisi tärkeää hakeutua tut-
kimuksiin, jossa selvitellään 
muistipulmien syytä, luennoi 
Maarit Lammela ja jatkoi, että 
muistihoitajan vastaanotolla 
haastatellaan sekä potilas että 
läheinen.

Tärkeää muistisairaan 
elämässä on rutiinit. Hel-
poin tapa ”pysyä väleissä” 
on myötäillä sairaan mielipi-
teitä, vaikka ne olisivat ihan 
eri vuosituhannelta. Muis-
tisairas ihminen reagoi käy-
töksellään, koska hän kokee 
turvattomuuden tunnetta. 
Kaikenlaiset, ehkä terveen ih-
misen mielestä oudot käyt-
täytymiset kuuluvat ihan 
oleellisesti tähän sairauteen. 
Tunnetasolla jokin lapsuu-
den tai nuoruuden aikainen 
sana, kasvojen piirteet tai fyy-
sinen olemus ovat asioita, jot-
ka muistisairas voi yhdistää 
johonkin epämiellyttävään 
tai pahaan asiaan ja toimii sen 
mukaisesti, vaikka lapsuus 

on ollut kuinka turvallista ta-
hansa.

  Kohdatessasi muistisai-
raan henkilön, on tärkeää lä-
hestyä häntä aina edestäpäin 
ja luoda häneen katsekon-
takti. Keskustelutilanteissa 
muistisairas pitää ottaa kes-
kusteluun mukaan, eikä saa 
puhua ohitse. Läsnäolo ja 
huomioiminen tuovat sairaal-
le ihmiselle iloa ja valoa elä-
mään, tiivisti Lampela.

Kevätaurinkoa odotel-
lessa, saimme kuulla vielä 
esityksen lopuksi, että PU-
NAINEN VÄRI ei unohdu 
muistisairaan ihmisen mie-
lestä koskaan! Käyttäkäämme 
siis punaista vieraillessamme 
muistisairaan ihmisen luona! 

Kevään tapahtumat
Pudasjärven Invalidien ker-
hot ja yleiset kokoukset ovat 
aina kuukauden viimeinen 
perjantai klo 14 alkaen Palve-
lukeskuksessa, Kauppatie 25. 
Helmikuun kerhotapaami-
nen ja vuosikokous on 28.2. 
Maaliskuun kerhossa vierai-
lee Lääkäriasema Medipu-

Maarit Lampela osaa ottaa 
yleisönsä.

das 27.3. Huhti  ja toukokuun 
vierailija on vielä avoin, mut-
ta muuten mukavaa yhdessä-
oloa vietetään 24.4. sekä 29.5. 

Suunnitellaan yhdes-
sä kesän tapahtumia, retkiä 
ja muuta mukavaa yhdessä-
oloa! Viime vuotiseen tapaan 
Toritempaus on tulossa suvi-
tuulten mukana!

Olet sydämellisesti terve-
tullut porukkaan vaikka et 
olisikaan jäsen   ja nuoret, tei-
dän ideoita kaivataan! 

Terttu Salmi

Vapaita unelmia -valokuvanäyttely kirjastossa
Pudasjärven kirjastossa on 
esillä 27.2. saakka lastenoi-
keusjärjestö Plan Internatio-
nalin ja palkitun valokuvaaja 
Meeri Koutaniemen näyttely 
Vapaita unelmia.

Kansainvälisesti palkit-
tu Meeri Koutaniemi piti 
kahdelletoista orjatyöstä va-
pautuneelle nepalilaistytöl-
le viikon kurssin, jolla nämä 
oppivat valokuvauksen pe-

rusteet ja pohtivat ja kuvasi-
vat kokemuksiaan ja unelmi-
aan. Kurssin tarkoituksena 
oli paitsi opettaa valokuva-
usta myös vahvistaa tyttöjen 
itseluottamusta ja kannustaa 
heitä löytämään ilmaisuka-
navia tunteilleen ja kokemuk-
silleen. Samalla Koutaniemi 
ikuisti tytöt ja heidän haa-
veensa vaikuttaviin valo-
kuviin. Näyttelyn tekstit on 

kirjoittanut haastatteluiden 
pohjalta journalisti Iida Riek-
ko.

Näyttelyn kuvaamat 
17–21-vuotiaat tytöt kuuluvat 
etniseen tharu-vähemmis-
töön. Köyhät tharu-perheet 
ovat perinteisesti myyneet 
tyttäriään vauraisiin perhei-
siin kotiorjiksi, niin kutsu-
tuiksi kamalareiksi. Kun Plan 
alkoi kampanjoida kamalari-

järjestelmää vastaan vuonna 
2006, Nepalissa oli yli 12 000 
kamalaria. Hallituksen ja jär-
jestöjen työn ansiosta heitä on 
nykyisin enää joitakin satoja. 
Plan on vapauttanut yli 4 000 
kamalaria. Järjestö valistaa 
perheitä orjatyön haitoista ja 
tarjoaa vapautuneille tytöille 
koulutusta ja tukea.

Kirjasto tiedote 

Hyvän Olon Keskuksen rakentaminen etenee aikataulussa
Elokuussa 2019 aloitettu Hy-
vän olon keskuksen rakenta-
minen etenee suunnitelmien 
mukaan ja A- sekä B-lohko-
jen hirret on asennettu pai-
kalleen.

-C-osan osalta ontelot eli 
betonielementit ovat pai-
koillaan. Kohteen vesikat-
toa alamme seuraavaksi lait-
tamaan, työmaapäällikkö 
Niko Stenius hankkeen to-
teuttavasta YIT:stä kertoo.

Rakentaminen on Sten-
iuksen mukaan edennyt ai-
kataulussa, vaikka sääolot 
ovatkin olleet todella haas-
teelliset

-Ei tammikuussa Pudas-
järvellä yleensä sada vettä, 
eikä helmikuussakaan, hän 

ihmettelee talven säitä.
Pudasjärven Hyvän Olon 

Keskus käsittää tilat terve-
ydenhuollon, kuntoutus-
toiminnan, sosiaalitoimen, 
kulttuuritoimen, kirjaston ja 
nuorisotoimen tarpeisiin. Li-
säksi kiinteistössä sijaitsee 
kolme liiketilaa. Hanke on 
suunniteltu koko elinkaarta 
silmällä pitäen ja se toteute-
taan pääasiassa hirsiraken-
teisena. Tilat on määrä ottaa 
käyttöön syyskuussa 2021.

Hyvän Olon Keskukses-
sa pilotoidaan ympäristömi-
nisteriön uutta rakennusten 
hiilijalanjäljen arviointime-
netelmää. Hiilijalanjälkilas-
kenta tarjoaa tietoa kohteen 
ilmastovaikutuksista koko 

sen elinkaaren ajalta. YIT 
vastaa Hyvän Olon Keskuk-
sen suunnittelusta, rakenta-

misesta sekä kohteen ylläpi-
dosta 20 vuoden ajan. MTR

Elokuussa 2019 aloitettu Hyvän olon keskuksen rakenta-
minen etenee suunnitelmien mukaan ja A- sekä B-lohkojen 
hirret on asennettu paikalleen. Kuva Kontiotuote.
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Talvinen Syöte 2020
Pudasjärvi-lehden liite

Tervetuloa 
nauttimaan 

lumisista maisemista
ja kivoista tapahtumista

SuomiSlalom

LumilautatestejäElokuvia Lumikenkäretkiä

RaappanaPupu Pitkäkorvan tehtävärata Pikku-Parkin Päällikkö kisat 

Iron Country Sisters Stache

SnowParkin iltasessarit

Karaokea Jarkko Martikainen

Jesse kaikuranta
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

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

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudis-	ja	korjaus-	
rakentaminen

•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat

info@syoterp.fi				www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kattoremontit
•	 Kuntoarviot,	
kosteusmittaukset	ja	
lämpökamerakuvaukset

Vapaa-ajan asunnon 

rakennuttajalle ilmalämpö-

pumppu asennettuna
veloituksetta!

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

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

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

syötteen
Maansiirto Jari Särkelä

0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Myös kalliomurskeet.

Lunta riittää Suomen eteläisimmällä  
tunturialueella Syötteellä

Syötteen talvi käynnis-
tyi toden teolla jo mar-
raskuussa ja lunta on 
riittänyt enemmän kuin 
vuosiin samalla kun ete-
läinen Suomi on näihin 
päiviin saakka joutunut 
kärsimään lumettomuu-
desta. Syöte on tunnettu 
Suomen lumivarmimpa-
na alueena ja tämä on tul-
lut todettua jälleen kerran 
paikkansa pitäväksi tosi-
asiaksi. 

Erinomainen lumiti-
lanne yhdessä alueen uu-
simpien investointien, Lu-
miareenan, Kide-hotellin 
ja infrahankkeen kanssa 
on siivittänyt alueen yri-
tyksiä jopa ennätysmäi-
siin myynteihin jouluse-
sonkina ja tammikuussa. 
Asiakkaat ovat ottaneet 
uudet palvelut omikseen 
ja vilskettä alueella on riit-
tänyt myös joulusesongin 
jälkeen. Nyt alueen yrityk-
set valmistautuvat pian 

alkavaan hiihtolomaseson-
kiin ja varaustilanne näyt-
tääkin lupaavalta – vieraita 
on tulossa runsaasti Etelä- 
ja Keski-Suomesta saak-
ka talven perässä Syötteen 
tunturimaisemiin. Hiihto-
lomasesongin huipentaa 
Pohjois-Suomen hiihtolo-
maviikko monine tapahtu-
mineen ja esiintyjineen. 

On ollut ilahduttavaa 
huomata Syötteen kiinnos-
tuksen kasvu paitsi asiak-
kaiden, myös matkailupal-
veluita tarjoavien yritysten 
näkökulmasta. Syötteelle 
onkin perustettu viime ai-
koina useampia uusia mat-
kailuyrityksiä, jotka tuovat 
uusia palveluita asiakkail-
lemme. Tämän suuntai-
nen kehitys on kaikkien etu: 
Syöte matkailualueena kas-
vaa ja pystyy tarjoamaan 
asiakkailleen entistä mo-
nipuolisempia palveluita. 
Asiakasmäärän kasvun seu-
rauksena myös yhä useampi 

Jussi Kiiskilä vetämässä 
Uuden Vuoden tapahtu-
maa Iso-Syötteellä.

paikallinen pystyy työllis-
tymään matkailuelinkeinon 
kasvun myötä.  

Kotimaisten asiakkai-
den lisäksi Syötteellä on tä-
näkin vuonna näkynyt kan-
sainvälisiä vieraita lähinnä 
Keski-Euroopasta, Britanni-
asta, Espanjasta ja Venäjältä, 
mutta myös Aasiasta saak-
ka. Kansainvälisin silmin 
katsottuna Syötteen alue 
onkin erittäin kiinnostava 
kohde upean talvensa, mo-
nipuolisten palveluidensa 
ja kansallispuiston ansios-
ta. Erityisesti kansainväliset 
vieraat arvostavat sitä, että 
hyvien palveluidensa ohella 
Syöte tarjoaa asiakkaille vie-
lä aidon luontokokemuksen, 
jota monilla matkailualueil-
la ei samalla tavalla ole enää 
mahdollista kokea. 

Syötteen yritykset jatka-
vat palveluidensa kehittä-
mistä ja toivottavat matkai-
lijat tervetulleeksi Talven 
ihmemaahan, Suomen ete-

läisimmälle tunturialueel-
le Syötteelle!

Tunturissa tavataan! 

Jussi Kiiskilä,  
hallituksen  
puheenjohtaja
Syötteen  
Matkailuyhdistys

Iso-Syötteen uusi KIDE hotelli täyttyy 
hiihtolomien alla, 

huoneen saaminen voi olla pian vaikeaa
Myös KIDE hotelli  käyttää aktiivista 
hinnoittelua, jossa hinta määräytyy 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. 
Tämä näkyy myös hiihtolomien aikaan 

Iso-Syötteellä,  jolloin kysyntä on 
huipussaan ja hotellihuoneen saamiselle 

tuolle ajalle alkaa olla jo kiire.

Kide hotellin ensimmäinen 
sesonki on hyvässä vauhdis-
sa ja hotellin huonemyyn-
ti on onnistunut odotetusti. 
Asiakkaat ovat ottaneet uu-
den hotellin upeine kuntosa-
leineen erittäin positiivisesti 
vastaan, kertoo Kide hotellin 
hotellinjohtaja Jarkko Kos-
kenmäki.   Toki konseptia 
tullaan hiomaan vielä jat-

kossakin asiakkaiden toivei-
ta kuunnellen; heitä varten-
han tämä on. Erityisesti näin 
ensimmäisen kauden aika-
na olemme pyrkineet kuun-
telemaan kyläilijöitä erit-
täin herkällä korvalla, jatkaa 
Koskenmäki.

Kuuntelu tuntuu kan-
nattavan, sillä uusi hotelli 
on otettu erittäin hyvin vas-

taan ja hiihtolomista odote-
taan vilkasta. Huoneita on 
vielä jäljellä, mutta myynti 
käy vilkkaasti kaikille hiih-
tolomaviikoille. Varauksen 

kanssa kannattaa ollakin no-
pea, mikäli lomailu KIDE 
hotellissa ajoittuu hiihtolo-
maviikoille.
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syötteen 
Taksi 

palvelee

0200 964 46
Samasta numerosta myös 

lentokenttäkuljetukset.

(1 € / puh. + ppm) 

Yöllä lähtevät kuljetukset 
tilattava ennakkoon!

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

Nuohouspalvelut 
pudasjärvellä ja 
taivalkoskella.

Nuohouspalvelut 
pudasjärvellä ja 
taivalkoskella.

Myös syötteen alueen nuohoukset.Myös syötteen alueen nuohoukset.Myös syötteen alueen nuohoukset.Myös syötteen alueen nuohoukset.

Puhelin 020 7780 450
Kauppatie 13, 93400 Taivalkoski

Riihipolku 1, 97900 Posio
Jatatie2, 93600 Kuusamo

toimisto@komerco.fi | www.komerco.fi

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

Haaraniementie 13, 93400 TAIVALKIOSKI
Puh. 040 591 8602

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

www.syote.fi

Uuden Hotelli Iso-Syötteen 
rakentaminen etenee 

Uuden Hotelli Iso-Syötteen 
rakennustyöt vuosi sitten 
joulukuisen tulipalon tuhoa-
man hotellin paikalla ovat 
etenemässä hyvää vauhtia. 
Uusi kolmikerroksinen hotel-
li avautuu kolmessa osassa. 
Täyden uudistuksen läpikäy-
nyt vanha hotelliosa avattiin 
joulukuussa 2019, jolloin käyt-
töön saatiin 20 kahden hengen 
huonetta. Hotellin uusi ravin-
tolaosa valmistuu ja avataan 
kesäkuussa. Syksyllä avautuu 
uusi kylpylä- ja saunaosasto, 
samalla huonevalikoima kas-

vaa 12:lla superior-huoneella 
sekä Feeniks-sviitillä. 

-Hirsirakenteet saadaan 
paikalleen helmikuun aika-
na ja maaliskuussa myös kat-
totyöt on tehty. Elementtityöt 
ovat valmiit ja ennen hiihto-
lomien alkamista, jolloin va-
letaan kylpylän uima-altaat, 
Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä 
Juha Kuukasjärvi kertoo.

Hotelliin tultaessa nous-
taan kulkusiltaa pitkin suo-
raan ylimpään kerrokseen, 
jossa sijaitsevat vastaanot-
totilat. Aulan keskipisteenä 

on suuri takka ja oleskelutila 
upeine maisemineen.

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

– Uskon, että näköala-
tasanteesta tulee todella ai-
nutlaatuinen ja suosittu paik-
ka Syötteellä. Idea lähti 
aiemmasta haaveesta toteut-
taa hotellin yhteyteen pyöräi-
lyvuoristorata. Nyt kokonai-
suudesta muodostui hotellin 
päällä oleva tasanne, jossa voi 
kulkea sekä jalan että pyöräl-

lä. Näköala avautuu avarana 
kaikkiin suuntiin, innokkaa-
na pyöräharrastajana tunnet-
tu hotellinjohtaja sanoo.

Hotellin pääsuunnittelija-
na toimii puurakentamiseen 
erikoistunut pudasjärveläi-
nen arkkitehti Asko Lax, jon-
ka työnäytteitä on nähtävil-
lä ympäri maailmaa. Hotellin 
ainutlaatuisen sisustuksen 
suunnittelusta vastaa Tatu 
Ahlroos. Hänen käsialaansa 
olivat myös vanhan hotellin 
Karhunpesä-sviitti ja Aurora-
sviitit. MTR

Hotelli Iso-Syötteen hirsirakenteet saadaan paikalleen helmikuun aikana ja maaliskuussa myös kattotyöt on tehty. Kuva 
Katariina Kuukasjärvi. 

Syötteen luontokeskuksen hiihtolomaviikoilla 
tapahtumia ja ohjelmaa koko perheelle

Syötteen talvinen luonto tarjoaa hiihtolo-
malaisille elämyksiä sekä punan poskille ja 
hymyn huulille. Ulkoilun lomassa kannat-
taa tutustua Syötteen luontokeskukseen, 
joka sijaitsee keskellä vanhaa metsää aivan 
kansallispuiston portilla. Hiihtolomaviik-
kojen 8, 9 ja 10 aikana luontokeskuksel-
la järjestetään runsaasti maksuttomia ta-
pahtumia ja ohjelmia, jotka sopivat koko 
perheelle.

Maanantaisin klo 14 luontokeskuksen 
auditoriossa esitetään Ailo - Pienen 
poron suuri seikkailu -luontoelo-
kuva, joka on kuvattu Lapin hienoissa 
maisemissa. Myös perjantaisin näytetään 
erilaisia lastenelokuvia. Lisäksi Pudasjär-
ven 4H -yhdistys järjestää lapsille askar-
telua luontokeskuksen auditoriossa kah-
tena keskiviikkona viikoilla 9 ja 10.

Tiedossa on myös monenlaista muka-
vaa ulko-ohjelmaa Syötteen lumisissa mai-
semissa. Tiistaisin klo 10-13 järjestettäväs-

sä Talvisessa puuhaparkissa pääsee 
kokeilemaan maksutta luontokeskuksen 
vuokravälineistöä, kuten hauskoja liuku-
lumikenkiä. Viikon 8 keskiviikkona klo 10 
alkaen voi harjoitella talvisia erätai-
toja luontokeskuksen pihapiirissä. Tähän 
ohjelmaan kannattaa ottaa mukaan nuo-
tiolla valmistettavat eväät ja lämmintä ke-
liin sopivaa vaatetta. Torstaisin klo 18 al-
kaen suunnataan lumikengillä jännittävälle 
Vattukurun Pimeäretkelle, johon 
tulee ilmoittautua ennakkoon Syötteen 
luontokeskukselle. Retkelle kannattaa ot-
taa mukaan omat lumikengät, eväät ja ot-
salamppu. Pienemmälle metsäseik-
kailulle voi suunnata vaikka joka päivä, 
sillä Pupu Pitkäkorva on tehnyt 500 met-
riä pitkän tehtäväradan luontokeskuksen 
lähiluontopolulle. Tehtävälomakkeita ra-
dan kiertämiseen saa luontokeskukselta. 

Jos haluat retkeillä lasten kanssa oma-
toimisesti, kannattaa suunnata esimer-

kiksi	 Naavaparran	 polulle.	Tämä	 kolmen	
kilometrin rengasreitti kulkee luontokes-
kuskelta Annintuvalle ja takaisin. Reitti on 
kuljettavissa kävellen ja jopa isorenkaisten 
lastenvaunujen kanssa, sillä sitä ylläpide-
tään moottorikelkalla. Polun päästä löytyy 
Annintupa, jossa voi tehdä tulet ja naut-
tia retkieväistä.

Syötteen luontokeskuksen Kahvi-
la Korppi palvelee aina luontokeskuksen 
aukioloaikoina. Korpissa on tarjolla keit-
tolounas joka päivä klo 11-15. Kahvilan 
herkkujen ääreltä voi myös seurata lin-
tulaudan vilkasta elämää tai tehdä ostok-
sia myymälän kattavasta, luontoaiheisesta 
matkamuistovalikoimasta. 

Kaikkiin luontokeskuksen hiihtolo-
maviikkojen tapahtumiin on vapaa pääsy. 
Löydät tarkemman tapahtumaohjelman 
netistä	 osoitteesta:	 www.luontoon.fi/ta-
pahtumat	 tai	 www.syote.fi/tapahtumaka-
lenteri. 
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www.kauneushoitolaeloisa.fi

Kiskotie 2, 93400 Taivalkoski. P. 08 841 049

Lähdeveteen leivottu

TAIVALKOSKEN
LEIPOMO

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

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

p. 040 931 6167

Vietämme pe 14.2. klo 10-15
5-Vuotissynttäreitä kauppatiellä 

kakkukahVien merkeissä!

KOILLISMAAN KUNTONEVA

14.-16.2.2020 kuntosalille 
kaveri ilmaiseksi.

Arvontaa Kauppatien pisteessä ja 
facebookissa! Hyvää Ystävänpäivää!

synttäritarjouksia
Puolihieronta 40 €
Kokohieronta 80 €

Lumiareena mahdollistaa  
Tuba-Ravintolan tapahtumatarjonnan

Syötteen tapahtumatarjon-
ta monipuolistui kertahei-
tolla, kun rinteiden juurelle 
avautui 6.12. tapahtuma-
keskus LumiAreena. Siel-
lä matkailijoita viihdyttävät 
Suomen eturivin artistit ja 
monet mielenkiintoiset ta-
pahtumat.

LumiAreenan ja samas-
sa yhteydessä olevan Tu-
ba-Ravintolan sekä KIDE 
hotellin viralliset avajaiset 
järjestettiin tammikuussa 
2020. Pudasjärven kaupun-
gin omistamaan LumiAree-
naan kuuluu yhteensä noin 
1400 neliömetrin tilat, jot-
ka pitävät sisällään muun-
tautuvaa salitilaa sekä 
kunto- ja vapaapainosa-
lin, ekohenkisen ravinto-
lan, turisti-infon, Syötteen 
keskusvaraamon palvelui-
neen, sekä vaihtuvan pop-
up-myymälän.

 – LumiAreenalla on 
Syötteen ympärivuotisuu-
den kehittämisessä kes-
keinen rooli. Se tarjoaa ti-
lat liikunnalle, konserteille, 
juhlille ja erilaisille tapah-
tumille vuodenajasta riip-
pumatta. LumiAreena mu-
kautuu jopa 500 henkilön 
tilaisuuksien näyttämök-
si, kertoo Pudasjärven Ke-
hitys Oy:n toimitusjohtaja 
Sari Turtiainen. Turtiainen 
näkee LumiAreenan hou-
kuttelevan Syötteelle uu-
sia kävijäryhmiä. Esimer-
kiksi yritysseminaareille on 
ollut paljon kysyntää ja nyt 
Syötteellä on ensiluokkaiset 
puitteet niiden järjestämi-
seen. Pudasjärvi on tunnet-
tu hirsirakentamisestaan, 
joten kaupungin linjan mu-
kaisesti LumiAreenan pää-
rakennusmateriaali on hir-
si. Kyseessä on maailman 
ensimmäinen tämän tyyp-
piseen käyttötarkoitukseen 
rakennettu moderni hirsira-
kennus

Anne Mikkola Tuba 
Food&Lounge ravintolasta 

kertoo Tuban tapahtuma-
tarjontaan kuuluvat monia 
erilaisia tapahtumia koko 
kevätsesongin ajan.

-Pienimuotoiset klu-
bikeikat järjestämme ra-
vintolan tiloissa, isommat 
konsertit Lumiareenalla. 
Jo alkutalven kokemuk-
set ovat osoittaneet tällai-
sille olevan tarvetta. Turis-
tien lisäksi tapahtumiin on 
osallistuttu aktiivisesti niin 
Pudasjärveltä kuin Taival-
koskelta ja kauempaakin, 
Mikkola toteaa.

Talven ja kevään tarjon-
nassa löytyy muun muas-
sa ”Silta yli synkän virran 
– Kirka tribuutti”, Jesse Kai-
kuranta, Edu Kettunen& 
Mika Kuokkanen, sekä Kai-
ja Kärkinen ja Ile Kallio. 

Tuban toiminnan Anne 
toteaa lähteneen nousujoh-
teisesti liikkeelle ja kier-
totaloutta hyödyntävälle 
ajatustavalle ravintolatar-
jonnassa olevan selkeästi 
tarvetta.

-Tarjoamme Tubassa 
maistuvaa, käsityönä teh-
tyä ruokaa laadukkais-

ta raaka-aineista. Pyrimme 
huomiomaan toiminnas-
samme kestävän kehityk-
sen toimintaperiaatteet ja 
kehitämme toimintaamme 
jatkuvasti tiedon lisääntyes-
sä. Tuban sisustus on koot-
tu kierrättäen. Haluamme 
toimia kestävän kehityk-
sen arvojen mukaisesti, joi-
hin kuuluu kuluttamisen 
vähentäminen, uudelleen 
käyttäminen ja kierrättämi-
nen. Huonekalumme ja as-
tiamme ovat kierrätettyjä, 

Tuba-Ravintolan huonekalut ja astiat ovat kierrätettyjä, 
koska näemme kauneutta vanhassa ja kestävässä, uskom-
me ettei kaiken tarvitse aina olla uutta. Kuva Juha Nyman/
Pudasjärven kaupunki.

Syötteen tapahtumatarjonta monipuolistui, kun rinteiden 
juurelle avautui 6.12. tapahtumakeskus LumiAreena. Siellä 
matkailijoita viihdyttävät Suomen eturivin artistit ja monet 
mielenkiintoiset tapahtumat. Avoimien ovien päivänä tam-
mikuussa salin täyteistä yleisö viihdytti muun muassa yli 
20 hengen UPO-Uusi puhallinorkesteri. Kuva Juha Nyman/
Pudasjärven kaupunki.

Tubassa tarjotaan maistuvaa, käsityönä tehtyä ruokaa laa-
dukkaista raaka-aineista. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven 
kaupunki. 

Tuban toiminnan Anne Mikkola toteaa lähteneen nousujohteisesti liikkeelle ja kiertotalout-
ta hyödyntävälle ajatustavalle ravintolatarjonnassa olevan selkeästi tarvetta.

koska näemme kauneutta 
vanhassa ja kestävässä, us-
komme ettei kaiken tarvitse 
aina olla uutta, Anne Mik-
kola kertoo Tuban johtavis-
ta periaatteista.

Ravintolassa hyödynne-
tään mahdollisimman pal-
jon lähialueelle tuotettuja 
raaka-aineita ja Tuban lä-
hiruokakumppaneina on 
useita Pudasjärven ja lähi-
kuntien tuottajia. MTR
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Kauppatie 11, 93400 Taivalkoski
Puh. 040 480 8000

www.taivalkoskenapteekkifi.ffii.fi

Avoinna:
 Arkisin               klo  9 -17
 Lauantaisin klo 9 -13

040 505 7096, Booking.com

Tule sinäkin hiihTolomaviikolla 
Puikkariin virkisTymään TreenaTen 
vedessä, renTouTuen Poreissa Tai 
kunToillen kunTosalilla!

Tervetuloa!

Puikkarin aukioloaJaT

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

Vaaramaisemiin suoraan 
luontokeskukselta

Syötteen kansallispuisto tarjoaa monia 
mahdollisuuksia toteuttaa juuri sinun 

näköisesi talviretki. Reittejä ja taukopaik-
koja löytyy niin lapsiperheille, yhden yön 
yöpyjille kuin päivien mittaisia vaelluksia 

harrastaville ahkion kiskojille. Voit olla 
kohonneesta sykkeestä syttyvä 

sporttihirmu tai kamera kaulassa kulkeva 
nautiskelija 

- Syötteen kansallispuistolla on jotain 
juuri sinulle. Vedä siis hiihtomonot
jalkaan, kiristä ahkion lannevyö tai 

laita pyöräilykypärä päähän. Tässä tulevat 
luontokeskuksen tärpit talviretkille.

Vaaramaisemiin  
suoraan  
luontokeskukselta
Teerivaaran lumikenkä-
kierros vie sinut mukaval-
le muutaman tunnin lenkille 
kansallispuiston vaarakuu-
sikoihin. Aloita 4,5 kilomet-
rin kierros Syötteen luon-
tokeskukselta ja kipua 
ihailemaan Teerivaaran lael-
ta aukeavaa näkymää ylitse 
kansallispuiston selkosten. 
Retkelle kannattaa varata 
eväät reppuun, sillä kesällä 
2019 Teerivaaran laelle val-
mistunut päivätupa tarjo-
aa upeat puitteet evästelyyn 
ja tulisteluun. Pikkuväel-
le sopii puolestaan mainios-
ti Naavaparran polku 3 km, 
jota pitkin hujauttaa Annin-
kosken päivätuvalle tulis-
telemaan vaikkapa pulkas-
sa vedettynä. Reittiä pääsee 
kulkemaan hyvin myös jal-
kaisin, sillä se on huollettu 
moottorikelkalla lanaamalla. 
Pikku-retkeläisten kannattaa 
tutustua myös luontokes-
kuksen ympäristössä kul-
kevaan Pupu Pitkäkorvan 
Talviseen Tehtäväpolkuun, 
jossa retkeilyn päätteeksi voi 
juoda kaakaot tulen loimus-
sa luontokeskuksen laavulla.

Päiväretki pyörän 
selässä
Hyppää läskipyörän selkään 
ja polkaise ihailemaan Syöt-
teen lumista luontoa. Pyöräi-
ly metristen hankien keskel-
lä on elämys, jonka muistaa 
varmasti pitkään. Omaa 
pyörääkään ei tarvitse vält-
tämättä omistaa, sillä Syöt-
teellä on useita läskipyöriä 
vuokraavia yrityksiä. Mu-
kavan päiväretken saa teh-
tyä 16 kilometrin mittai-
sen Ahmatuvan kierroksen 

polkemalla. Reitti lähtee ai-
van Syötteen luontokeskuk-
sen pihasta ja vie pyöräili-
jän niin aavoille soille kuin 
kuusikkoisille vaaranrinteil-
lekin. Ystävänpäivästä alka-
en Ahmatuvalla palvelee la-
tukahvila, joten lenkillä saa 
myös suun munkista make-
aksi. Omia eväitä voi syö-
dä Ahmatuvan autiotuvassa 
tai useassa reitin varren päi-
vätuvassa. 

Yöksi Ahmatuvalle
Pakkaa eväät ja makuupussi 
rinkkaan, laita sukset jalkaan 
ja hiihdä yöksi Ahmatuvalle. 
Heitä kiireet ja tunnelmoi tu-
valla kynttilän valaistessa ja 
kamiinan rätistessä. Hiihdon 
jäykistämät lihakset ja rin-
kan painamat hartiat rentou-
tuvat Ahmatuvan erämaa-
saunan leppeissä löylyissä. 
Rohkeimmat saattavat myös 
ottaa kylmähoitoa hanges-
sa kierähtämällä. Ahmatupa 
on helppo saavuttaa, sillä se 
sijaitsee Ahmakierroksen la-
dun varressa. Matkaa luon-
tokeskukselta tuvalle kertyy 
hiihtäen 8 kilometriä. Per-
heen kanssa retkeiltäessä 
kulkee pikkuväki kätevästi 

kämpälle vaikkapa ahkiossa, 
joita saa vuokrattua Syötteen 
luontokeskukselta ja muis-
ta alueen yrityksistä. Ah-
matuvalla on 8 petipaikkaa 
ja petipaikka per vuorokau-
si on 12 euroa ja koko tuvan 
vuokra on vuorokaudelta 96 
euroa. Varaukset voi tehdä 
suoraan erälupien verkko-
kaupasta, verkkokauppa.er-
aluvat.fi tai Syötteen luonto-
keskuksesta.

Pitkä
Kun talviretkeilykärpänen 
puraisee kunnolla, ei päi-
vä tai edes yökään kansal-
lispuistossa riitä. Hätä ei 
kuitenkaan ole tämän nä-
köinen, sillä Syötteen katta-
va autiotupaverkosto mah-
dollistaa useidenkin päivien 
retket. Anna talvireitin joh-
dattaa sinut kummitukses-

taan tunnetun Toraslammen 
autiotuvan kautta Rytivaa-
ran varaustuvan historiaa 
havisevaan tunnelmaan. Jat-
ka retkeäsi Raatetuvan kaut-
ta Ahmatuvalle tai hiihtele 
lumeen kääriytyneelle Hil-
tusen autiotuvalle, jossa voi 
aistia alaskamaista tunnel-
maa. Hiihtopäivän jälkeen 
hiljalleen kamiinalla lämpe-
nevä tupa, jonka täyttää kui-
vien honkahalkojen ja val-
mistuvan ruuan tuoksu, ja 
jonka laverilla odottaa läm-
min makuupussi, on paras 
yösija maailmassa. Lisää tie-
toja tuvista ja reiteistä saa 
Syötteen luontokeskukselta.

Luontokeskus tiedote

Hyödyllisiä nettisivuja:
www.luontoon.fi/syote

www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus



12 nro 7PUDASJÄRVI -lehti 13.2.20206 2020

Syötteellä upeat hiihtomahdollisuudet

Syöte on yksi Suomen moni-
puolisimmista murtomaahiih-
tokeskuksista. Retkeilyalueen 
hiihtoreitit ovat osa Syötteen 
matkailualueen hoidettua 120 
kilometrin latuverkostoa. La-
dut kulkevat kevättalvella us-
komattoman kauniiden tykyn 
kuorruttamien vaarametsien 
ja rikkumattoman hiljaisten 
soiden halki. Syötteen kor-
keuserot varmistavat, että la-
duilla riittää niin haastetta 
kuin vauhtia. Kaikki ladut so-
veltuvat sekä perinteiseen että 
luisteluhiihtoon.

Iso-Syötteen Huipun 3 ki-
lometrin valaistulla ladulla 
tarkenee hiihtää myös pak-
kassäällä, koska tunturissa on 
usein lauhempaa. Tällä ladul-
la on sallittua myös kävellä ja 

pyöräillä.
-Lunta Syötteellä riittää, 

vaikka etelästä tullessa voi 
olla vaikeaa tajuta kuinka lu-
mista täällä on. Vielä Pudas-
järven keskustaajamassa (Ku-
renalus) saattaa tulijaa olla 
vastassa 40 senttimetrin han-
get, niin Syötteen Ahmatu-
valla lunta onkin 130 cm, ku-
ten nyt. Lumipulaa ei tarvitse 
Syötteelle lähtiessä pelätä, Pu-
dasjärven liikuntapaikkames-
tari Heino Ruuskanen toteaa.

Lähes kaikki ladut ovat 
koiralatuja, eli koiran kanssa 
hiihtäminen on niillä sallittua. 
Kunnossapitokarttaan nämä 
ladut on merkitty ladun lisä-
tietoihin tekstillä Koiralatu.

-Syötteen latujen kunnos-
sapidosta vastaa Syötteen la-

tupooli. Ainakin kolmen 
seuraavan kauden osalta latu-
pooli on tehnyt kunnossapito-
urakan Syötteen Maansiirron 
kanssa. Heillä on asianmu-
kainen kalusto latujen ja kelk-
kareittien kunnossapitoon. 
Latuja kunnostaa kaksi latu-
konetta, kolmannen huolehti-
essa kelkkareiteistä, Ruuska-
nen kertoo.

Yhdyslatu  
hiihtokeskuksien 
välillä 
Monipuolinen latuverkosto 
mahdollistaa hiihtämään läh-
dön Syötteen alueen joka puo-
lelta ja hiihtäjä voi kätevästi 
tutustua saman hiihtolenkin 
aikana sekä Iso-Syötteen että 

Pytky Cafee on ollut avoinna itsenäisyyspäivästä lähtien. Hiihtolomien alkaessa on avattu 
myös tilausravintola, jossa tarjotaan lähiruokaa.

Pikku-Syötteen maisemiin. 
Hiihtokeskukset yhdistää 3 
kilometrin valaistu latu. La-
tujen varsilla on useita tauko-
paikkoja kuten laavuja, sekä 
päivä- ja autiotupia.

Pytky Cafeessa  
laajennus
Latukahviloista perinteinen 
Ahmatupa palvelee hiih-
tolomien alusta huhtikuun 
puoleenväliin. Naamanka-
järven rannalla sijaitseva 
Pytky Cafee puolestaan avaa 

hiihtolomaviikoille kahvilan 
lisäksi tilausravintolan. Ruo-
kalista tulee koostumaan 
laadukkaasta lähi- ja paikal-
lisruoasta. Pytky Cafee pal-
velee vappuun saakka niin 
hiihtäjiä kuin kelkkailijoita 
ja sinne pääsee myös autolla.

-Syötteen alue elää voi-
makasta kasvun aikaa, joka 
näkyy uusina ja uudistu-
neina tiloina, sekä lisään-
tyneinä palveluina. Hiihtä-
jille tämä on valitettavasti 
merkinnyt noin 500 metrin 

poistumista latuverkostos-
ta. Romekievarin ala-ase-
man parkkipaikka on laa-
jentunut, eikä sen reunassa 
enää kulje latua. Ladut läh-
tevät parkkialueen molem-
mista päistä, joten sen poik-
ki on sukset viisainta kantaa, 
jos alue sattuu suunnitellul-
le ympyrälenkille. Toki siinä 
saa myös hiihtää, mutta alu-
eella voi varsinkin kevääl-
lä olla hiekkaa, Ruuskanen 
toteaa muutoksista latuver-
kostoon. MTR

TEMREX OY
MYYMÄLÄ: JÄÄSALONTIE 20, OULU, AVOINNA MA-PE 8-18, LA 10-16

MYYMÄLÄ: NILSAKSENPOLKU 2, VANTAA. AVOINNA MA-PE 8-16, LA 10-16
MYYMÄLÄ: KESKUSVÄYLÄ 4, ROVANIEMI. AVOINNA MA-PE 8-16

SHOWROOM: RANTAKATU 8 C 2.KRS. RAAHE. AVOINNA KE 9-16.30
PUH. (08) 520 8919 | EMAIL INFO@TEMREX.FI | WEB WWW.TEMREX.FI

TUOTTEET
HELPOSTI NETISTÄ
www.temrex.fi/

verkkokauppa

PARHAAT TYÖVAATEMERKIT SAMAN KATON ALTA!



13PUDASJÄRVI -lehti 13.2.2020nro 7
72020

Hirsipääkaupungin tarina on täynnä ilmastotekoja
Puurakentaminen on Pu-
dasjärven ilmastoteko ja 
kaupunki on modernin hir-
sirakentamisen edelläkä-
vijä. Pudasjärveltä löytyy 
historiallisia hirsikohtei-
ta, mutta myös modernin 
julkisen hirsirakentamisen 
huippuesimerkkejä.

– Hirsipääkaupungin ke-
hityspolku on esimerkin-
omainen tarina ja paikka-
kunnalla sijaitsee tietysti 
hirsi- ja puutuotealan huip-
puyrityksiä, kertoo Pudas-
järven Kehitys Oy:n toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen. 

Pudasjärven julkisen hir-
sirakentamisen aloitti Kar-
hukunnaan korttelin raken-
taminen vuosina 2011-2013. 
Vuonna 2015 kaupunki 
päätti, että kaikki julkiset 
rakennukset tehdään lähtö-
kohtaisesti hirrestä ja valit-
tu linja on pitänyt. 

– Innostus hirsikoulu-
jen rakentamiseen levisi 
Pudasjärveltä myös muu-
alle Suomeen ja hirsikou-
luja löytyy nyt jo monelta 
paikkakunnalta. Kiinnos-
tusta hirsirakentamiseen li-
säävät pohdinnat ilmaston-
muutoksesta ja asumisen 
terveellisyydestä. Kestävän 
kehityksen ja vastuullisuu-
den näkökulmasta puura-
kentamisen etuna on myös 
tieto raaka-aineiden alku-
perästä, uusiutuvuudesta ja 
riittävyydestä. Hirsiraken-
taminen istuu luonnonmu-
kaisen kaupungin imagoon 
ja arvoihin luonnostaan, sa-
noo Turtiainen. 

Toistaiseksi paikkakun-
nan tunnetuin hirsikohde 
on maailman suurin hirsira-
kenteinen koulu, Hirsikam-
pus, joka sai vuonna 2016 
Puupalkinnon ja valittiin 
Pohjois-Suomen rakennus-
teoksi. Hirsikampuksella on 
BREEAM-ympäristöluoki-
tusjärjestelmän sertifikaat-
ti ensimmäisenä Suomessa. 

–Hirsikampuksella akus-
tiikka on miellyttävä, vaik-
ka koulu on täynnä oppi-
laita ja sisäilman laatu on 
hyvä, mikä on tärkeää niin 
oppilaille, henkilökunnalle 
kuin vanhemmillekin. Pu-
dasjärvi oli asiassa suun-
nannäyttäjä ja tällä hetkellä 
Suomessa on työn alla yli 50 
hirsipäiväkotia ja –koulua, 
huomauttaa Pudasjärven 
Kehitys Oy:n yritysneuvoja 
Auvo Turpeinen.

Hirsikampuksen jälkeen 
Pudasjärvelle on raken-
nettu hirrestä päiväkoteja, 
vuokrataloja ja vuoden 2019 
lopulla valmistui uusin hir-
sikohde, tapahtumakeskus 
LumiAreena. Tällä hetkellä 
Kuusamo-Oulu valtatien-
varteen näkyvälle paikal-
le nousee hirsinen Hyvän 
Olon Keskus. - Se on kau-
pungin tähänastisista inves-
toinneista kaikkein suurin 
ja valmistuu vuonna 2021 
uudeksi kuntalaisten yhtei-
seksi olohuoneeksi. Hirsi-
pääkaupungin tarinalle tu-
lee näyttävää jatkoa. 

LumiAreena  
ylpeydenaihe 
LumiAreena on kaupungin 
uusi tapahtumakeskus, joka 
sijaitsee Syötteellä. 

- Kyseessä on maailman 
pohjoisin hirsirakenteinen 
monitoimiareena, jossa yh-
distyvät konkreettisesti 
kaupungin avaintoimialat: 
hirsi- ja puutuoteala, mat-
kailu ja lähiruoka, toteaa 
Turtiainen. 

LumiAreenaan on sijoit-
tunut Pudasjärven kaupun-
gin matkailuinfo, Syötteen 
keskusvaraamo, ekohenki-
sen ravintola Tuban ravin-
tolasali sekä KIDE Kunto-
sali. Tilaa rakennuksessa on 
yhteensä 1400 neliömetriä. 
LumiAreenasta löytyy 430 
neliön kokoinen avara sali 

LumiAreenaan on sijoittunut Pudasjärven kaupungin matkailuinfo, Syötteen keskusvaraamo, ekohenkisen ravintola Tu-
ban ravintolasali sekä KIDE Kuntosali. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

LumiAreenan vihkiäisissä 24.1.  musiikkia esitti Trio Har-
ri Sarkkinen Oulusta. Koskettimissa Harri Sarkkinen, rum-
muissa Olli Eskola ja kontrabassoa soittamassa Sami Jun-
tunen.

KIDE Kuntosalia käyttävät ahkerasti muun muassa KIDE 
hotellin asiakkaat.

Pudasjärven tunnetuin hirsikohde on ollut maailman suurin hirsirakenteinen koulu, Hirsi-
kampus, joka sai vuonna 2016 Puupalkinnon ja valittiin Pohjois-Suomen rakennusteoksi. 
Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

Hyvän Olon Keskuksen rakennustyömaalla ovat menossa Kontiotuotteen toimittami-
en hirsien asentaminen. Kuvassa asennetaan ensimmäistä hirsikertaa tammi-helmikuun 
vaihteessa. Kuva Juha Nyman/Pudasjärven kaupunki.

erilaisia tapahtumia, yritys-
tilaisuuksia, konsertteja ja 
ryhmäliikuntaa varten. Ti-
loissa voi järjestää esimer-
kiksi 400 hengen kokouksia 
tai jopa 500 hengen konsert-
teja. Hirsiseinien ansiosta 

artisteilta on tullut jo palau-
tetta erinomaisesta akustii-
kasta. 

- Jo alkumetreillä tilois-
sa järjestettiin esimerkiksi 
lastentapahtuma, erilaisia 
konsertteja ja seminaare-
ja sekä myyntitapahtuma. 
LumiAreenan varaaminen 
yksityisiä juhlia, yritysta-
pahtumia ja liikuntavuoro-

ja varten tapahtuu Syötteen 
keskusvaraamon kautta, 
kertoo Auvo Turpeinen. 

- LumiAreenalle toivo-
taan ahkeraa ympärivuo-
tista käyttöä. Hirsi on eko-
logisin rakennusmateriaali 
ja komea hirsirakennus toi-
mii myös massiivisena hii-
linieluna, muistuttaa Sari 
Turtiainen. LumiAreenaan 

on käytetty 229 kuutiomet-
riä hirttä, mikä sitoo noin 
207 000 kiloa hiilidioksidia. 
Se vastaa noin 19 suomalai-
sen vuotuista CO2-päästöä 
tai peräti noin 1 479 000 ki-
lometrin autoilua. Tuo ajo-
matka vastaisi pituudeltaan 
matkaa jopa 37 kertaa maa-
pallon ympäri.
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040 160 16 16
HINAUSPALVELU 24/7

ITE HARTIKAINEN

KARI J. HARTIKAINEN

Myös raskas
hinaus

moottorisahat, ruohonleikkurit, moottorikelkat, mönkijät, autot,
ajoneuvolämmittimet, maatalous- ja raskaskoneet, varaosat

www.tmijarikaarre.fi

mOTul 
2T ja 4T
-kelkkaöljyt

www.k-ruoka.fi/kauppa

OMAN KYLÄN KAUPPA

Tervetuloa 
K-Markettiin!

TAIVALTORI
PALVELEMME: ark 8-21, la 8-21, su 11-21

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

Pyöräily on aiemmin miel-
letty lähinnä lumettoman 
ajan harrastukseksi. Viime 
vuosina se on kuitenkin li-
sännyt suosiotaan myös tal-
vilajina, kiitos läskipyöri-
en lisääntymisen. Syötteellä 
talvipyöräilyyn on mitä par-
haimmat mahdollisuudet. 
Reittejä löytyy ja pyöriä on 
vuokrattavana.

Talvipyöräilyreittejä on 
kansallispuistossa reilut 36 
kilometriä. Tämän lisäksi 
Lapland Bike Hotel Hotel-
li Iso-Syöte ylläpitää reitte-
jä ja Syötteen eräpalveluiden 
huskyreiteillä saa pyöräil-
lä. Yhteensä reittejä on 70-
90 kilometrin välillä. Suuri 
osa näistä löytyy vasta jul-
kaistusta Syötteen talvirei-
tit -kartasta, jota voi hankkia 
yllämainituista paikoista. 

-Talvipyöräilyreiteillä lii-
kuttaessa on tärkeää, et-
tei riko reittiä. Tarkista aina 
läskipyörän rengaspaineet, 
varsinkin jos vuokraat pyö-
rän. Renkaan pitää elää alla-
si. Se ei saisi upota lanattuun 
pintaan, eikä ruopia pintaa 
rikki. Pehmeä rengas rul-
laa paremmin kuin kiviko-
va rengas. Jos reitti upottaa 
tai rikkoutuu allasi, vähen-
nä renkaiden ilmanpaineita 
reilusti tai käänny takaisin 
ja anna reitin kovettua rau-
hassa, Pekka Tahkola Kros-
sikommuuni ry:stä opastaa. 
Krossikommuuni järjestää 
muun muassa huippusuo-
situn SYÖTEMTB-tapahtu-
man elokuussa.

Muut liikkujat  
huomioon
Jos talvireiteillä tulee vas-
taan moottorikelkkasafa-
reita, koiravaljakoita tai 
porosafareita, mene aina rei-
lusti pois reitiltä. Polje han-
keen paikka itsellesi, ja nosta 
pyöräkin pois reitiltä. Koi-
ravaljakoiden edessä tulee 
aina moottorikelkka, joten 
ehdit hyvin reagoida, tai ky-
syä neuvoa. Älä myöskään 
säikäytä poroja esimerkik-
si ajamalla läheltä kovaa tai 
kirkkailla valoilla. Talvipyö-

räilyreiteillä saa liikkua läs-
kipyörien lisäksi suksilla ja 
lumikengillä.

Lapland Bike Hotel Ho-
telli Iso-Syötteen talvireiteis-
tä ja reittien kunnosta tie-
dotetaan mm. Lapland Bike 
Hotelin Facebook-sivul-
la: https://www.facebook.
com/laplandbikehotel/

Kesällä virallisia maas-
topyöräilyreittejä Syötteel-
lä ovat: Syötteen kierros 19 
kilometrin rengasreitti, Pi-
tämävaaran lenkki 35 kilo-
metrin rengasreitti, Ahman-
kierros 17 kilometriä (osin 
rengasreitti), Toraslammen 
taival 33 kilometriä ja Pyt-
kyn pyrähdys 9 kilometrin 
rengasreitti. 

Reitit menevät osin pääl-
lekkäin, joten kokonaiski-
lometrimäärä on hieman 
pienempi kuin reittien yh-
teenlaskettu pituus. 

Reiteistä lisätietoa ja kart-
tojakin (Syötteen päiväreitit) 
löytää osoitteesta https://
www.luontoon.fi/syote/rei-
tit 

Painettuja karttoja voi os-
taa alueen toimijoilta, muun 
muassa Syötteen luontokes-
kukselta ja Hotelli Iso-Syöt-
teeltä.

Syöte MTB
Tänä vuonna Syötteellä jär-
jestetään 1.8.2020 eräs Suo-

men suosituimmista maasto-
pyöräilytapahtumista, Syöte 
MTB, joka myytiin loppuun 
kolmessa minuutissa. Ta-
pahtumassa ajetaan noin 30, 
65 ja 130 kilometrin matkat 
Syötteen upeissa maastoissa 
ja huikeilla poluilla. Lisätie-
toja www.syotemtb.fi

Maantiekilpapyöräilyn 
ikäluokkien SM-kilpailut 
(juniorit ja mastersit) ajetaan 
Iso-Syötteellä 8.-9.8. Hotelli 
Iso-Syöte toimii kisakeskuk-
sena. Lisätiedot: https://ter-
va-ajot.sporttisaitti.com/

Syöteajo on kaksipäiväi-
nen ryhmissä ajettava maan-
tiepyöräilytapahtuma Ou-
lusta Syötteelle ja takaisin. 
Tänä vuonna se ajetaan 13.-
14.6. Lisätiedot: https://
www.yopyoraily.org/syo-
teajo

Suuressa nosteessa kaut-
ta maailman oleva Gravel 
Grinding -pyöräily, eli ko-
toisasti hiekka- tai soratie-
pyöräily onnistuu myös 
Syötteellä erinomaisesti. 4.7. 
Syötteellä järjestetään tois-
ta kertaa Gravel Insomnia 
-tapahtuma, jossa nautitaan 
alueen parhaista sorateistä ja 
helpoista poluista yöttömän 
yön merkeissä. Lisätiedot 
https://www.nordicgravel.
com/gravel-insomnia-iso-
syote. MTR

Syötteellä kattavat reitit 
talvipyöräilyyn

Kuva: skisoini/fotosoini.

Kuva: Metsähallitus Syötteen luontokeskus.
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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	huolto
●		 Maa-	ja	ilmalämpö-	
	 pumput	myynti,	
	 asennus	ja	huolto

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

Kaikenlaiset konetyöt & 
kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

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

kht@khriekki.fi • www.khriekki.fi

www.syotteenhevospalvelut.fi

Syötteen Hevospalvelut Oy, p. 045 129 7140, info@syotteenhevospalvelut.fi
Varaathan mielellään tasarahan, meillä käy myös yleisimmät pankkikortit.

TALVITAPAHTUMA!
Perjantaina 6.3. klo 12-15, Virventie 11, 93280 Syöte.
*  Talutus/tehtävärata minillä 3€/hlö, kolme keikkaa 8 €/hlö
*  Talutusratsastusta minillä 3 €/hlö, kolme keikkaa 8 €/hlö
 (HUOM! painoraja max 20 kg) 
*  Hiihtoajoa minillä 3 €/hlö, kolme keikkaa 8 €/hlö
 Sopii niin lapsille kuin aikuisille.
*  Talutusratsastusta irlannincobilla 3 €/hlö,  

kolme keikkaa 8 €/hlö
*  Rekiajelua 10€/aikuinen ja 5 €/lapsi

Pakkasraja -20C

HIIHToLoMALeIrIT 
VIIkoLLA 8, 9, 10
Lauantaisin ala-aste ikäisille klo 10-15
Sunnuntaisin ylä-aste ikäisille klo 10-15
Lisätietoja: puh. 045 129 7140

Myynnissä 

kahvia, mehua, 

makkaraa ja 

lättyjä hillolla!

ILMAINEN 

POROTILA-

VIERAILU!

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

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

testerit

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

maalaamo

Tervetuloa!

Olemme 
FacebookissaTervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

TunTuri MarkeT On auki 
viikoilla 8-10: ma-la klo 9.00-21.00 

ja sunnuntaisin 9.00-18.00. 
Viikosta 11 alkaen: 
su-to 9.00-18.00 ja 
pe-la 9.00-21.00.

romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668

Pääsiäislauantaina 11.4. esiintymässä bändi kOillinen klo 18.00 alkaen.

TunTuri Pub On auki 
hiihtolomaviikoilla 8-10 

klo 11.00-22.00
Saatavana keittolounasta, pizzaa, 
burgeria ja salaatteja päivittäin 

alkaen klo 11.00! 
lauantaina 29.2. The beaTleS band klo 18.30-21.30
keskiviikkona 4.3. ÄSSÄT klo n. 20.00-23.00 

Viikolla 12 pe-la PerinTeinen TunTuri Pub blueS Weekend 
ryTMiTTÄjÄnÄ janne Pekkalan knOckOuTS bÄndi! 
Pe klo 21.00 alkaen ja lämmittelyjamit lauantaina klo 16.00-21.00 
jamimusiikkia monoilla tai koroilla. Ole paikalla ja bailaa!

Viikonloppuna 11 viikolla reTrOViikOnlOPPu kOkO alueella

Terveyspojat Oy tuottaa 
laadukkaita kotipalveluita 

Oulunkaaren alueelle
Taivalkoskelainen Terveys-
pojat Oy on yksityinen pal-
veluntuottaja, joka tukee 
apua tarvitsevien kotona 
asumista yksilöllisillä ja asi-
akkaan toiveiden mukaan 
räätälöidyillä palveluilla.

Terveyspojat toimii 
muun muassa Taivalkosken 
ja Pudasjärven alueella, toi-
minta-alueen kattaessa koko 
Oulunkaaren, Simoa lukuun 
ottamatta.

-Pääosa asiakkaistam-
me koostuu kunnan palve-
luseteliä käyttävistä, mutta 

myös itse maksavia asiak-
kaita meillä on. Heistä suu-
rin osa hankkii kauttamme 
siivousapua ja viriketoimin-
taa, toimitusjohtaja Saila 
Päkkilä-Rokolampi kertoo. 
Samalla hän muistuttaa, että 
heidän tekemästään työstä 
saa kotitalousvähennyksen.

Terveyspojat tuottaa mo-
nipuolisia palveluita kotisai-
raanhoidosta omaishoidon 
vapaisiin ja halkohuollos-
ta lumitöihin, sekä kaikkea 
arjessa selviämistä autta-
via palveluita muun muas-

sa kauppa- ja asiointipalve-
luita.

-Tietyillä edellytyksillä 
ikäihmiset voivat hankkia 
tarjoamiamme palveluita ar-
vonlisäverottomina. Kuka 
sellaiseen on oikeutettu ja 
millä edellytyksellä, selviää 
parhaiten ottamalla yhteyt-
tä oman kunnan palveluvas-
taavaan, Terveyspojat Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Mika Lämsä kertoo. MTR

Saila Päkkilä-Rokolampi siivouspuuhissa 
Kuivaniemellä asuvan Toivo Mettovaaran 
kodissa.

Mika Lämsällä taittuu ruoanlaitto. Toivo Met-
tovaara siirtymässä pöydän ääreen nautti-
maan Mikan valmistamasta ateriasta.
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Taivalkoski
040 531 8967

info@kuljetuslohilahti.fi

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

NOSTOPALVELUT 
RAKENNUSTYÖMAILLE 
JA KORKEAN PAIKAN 

HUOLTOTÖISSÄ 
HYVÄLLÄ KALUSTOLLA

Syötteen luontokeskus 
- Elämyksiä 
hiihtolomalle!

• Hiihtolomien ohjelma osoitteessa: 
   syote.fi/tapahtumakalenteri
• Retkineuvontaa
• Vuokrattavana läskipyöriä, lumikenkiä,  
   liukulumikenkiä, lapsenvetoahkio...
• Kahvila Korpista kahvilatuotteita ja edullinen  
   keittolounas (7,50 €) joka päivä 
• Matkamuistoja

Erätie 1, 93280 Syöte
luontoon.fi/syote | Puh. 020 639 6550

KAHVILA
KORPPI

Kauppatie 19-21, 93400 TAIVALKOSKI 
Sari 040 552 2254 

Ulkoiluasut myös aikuisille!

UUDESSA PAIKASSA

K
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a 
E
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ki
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ho

SYÖTTEELTÄ 
VAIN 

n. 30 km

AIKUISILLE JA LAPSILLE

Talonpojantie 2, 93400 Taivalkoski, 044 241 7907, palvelu@pesiola.fi, www.pesiola.fi

Pyydä ilmainen tarjous!

MoniPuolista Palvelua 
KoillisMaalla

Kiinteistöhuolto, korjaus- ja uudisrakentaminen, kattoremontit, 
ulkosaneeraukset, kodin sisäremontit, mökkihuollot, siivouspalvelut, 

palvelusetelisiivoukset, rakennustarvikemyynti.

P. 0400 388 268, 040 765 4210
tiedustelut@poropanuma.com | www.poropanuma.com

Haluamme palvella Teitä hyvin ja otamme  
vieraita vastaan vain ennakkovarauksesta.
Tervetuloa!

Porotila- ja  
luontoelämyksiä  
vuodenkierron mukaan

Pytky Cafe 
- Syötteen sykkeessä, makunautintoja 

tunnelmallisessa vanhanajan kämppäkahvilassamme.

Avoinna 15.2.-30.4. joka päivä 10-16
-  Itseleivotut munkit ja lämpimät juomat.
-  Herkullinen keittolounas joka päivä klo 11-14.  

sis. leivän, juoman, jälkiruoan.
-  Paikallisia tuotteita myynnissä

Meiltä myös tilat ja tarjoilut kokouksiin, 
koulutuksiin ja eri tilaisuuksiin. Kysy tarjous!

-   Tilausravintolamme sopimuksesta auki, kysy lisää!  
Tarjoamme kotitekoista lähiruokaa puhtaista raaka-aineista.

Pytky Cafe pytkycafe      www.pytkycafe.fi

Mari Kälkäjä 040 529 2317, Kirsi Hanhela 0400 936 146
Syötekyläntie 382 (ent. Naamankajärven toimintakeskus)

Tervetuloa!

 

 

  

KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU  

 

 M – P   M – P  
 

 6:10  Kuusamo, Ervastin aukio         16:45 
 6:12 Kuusamo, l.as.       16:43 
   7:05 Taivalkoski       15:55 
      I Hirsikampus       15:05 
 8:00     Pudasjärvi l.as.      15:00 
 9:15     Oulu, l.as.      13:30 
     T          OYS                 I 
  

 
 
 

  
 
 

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 

 M – P   M – P  
    I  Hot. Pikku-Syöte    T 
 7:45 Syötekylä  17:00 
 7:50  Luontokeskus        T  
 7:55  Romekievari 16:50 
       I   Hotelli Isosyöte    T  
 8:15  Iinattijärven th. 16:30 
    x  VT20 pysäkki    x 
 9:00  Pudasjärvi l.as. 16:00 
  10:15  Oulu, l.as.  14:40 
    T OYS             I 
 
 

 I  = auto ei käy paikassa 
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 

NEVAKIVEN LINJAVUOROLLA OULUUN  

Voimassa 8.8.2019 – 29.5.2020 

UOROILLA OULUUN 

 

 
 

puh. 08 822 052 
nevakivi@nevakivi.fi 

www.nevakivi.fi 
 

 

 

 

 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle 
kaikilla mukavuuksilla varustetun 

turistibussin ja ammattitaitoisen kuljettajan 
pienille ja suurille ryhmille.                          

Ota yhteys meihin ja pyydä tarjous! 

 

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
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Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

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

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

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

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

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

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

Hiihtolomat tuovat talven taas tien päälle
Lumettomaan talveen tottuneelle autoilijalle lähteminen pohjoi-
sen hiihtomaastoihin merkitsee totuttelua jälleen talviajoon. Vilk-
kaan lomaliikenteen tärkeimmät varusteet ovat riittävä aika ja 
hyvässä iskussa olevat talvirenkaat. Erityisesti nastojen kuntoon 
on hyvä kiinnittää huomiota ennen lähtöä.

Alkaneet talvilomat merkitsevät täysiä hiihtokeskuksia sekä 
meno- ja paluuviikonloppuina lomalaisista täyttyviä liikenneväyliä. 
Se vaatii tielläliikkujilta malttia ja pelisilmää, etenkin kun lumira-
jan huonommalla puolella on alkuvuosi saatu ajella ilman huol-
ta liukkaudesta.

-Ajokelit ovat olleet osassa Suomea lähes kesäiset. Pohjoi-
semmaksi lähtiessä onkin hyvä palautella mieleen talviajon niksit, 
Autonrengasliiton	puheenjohtaja	Jarmo	Nuora	sanoo.

Autoilijalle talvitilaan siirtyminen merkitsee erityisesti riittä-
vien turvavälien muistamista, sillä väärän tilannenopeuden lisäksi 
merkittävin tekijä onnettomuuksien taustalla on aika.

”Sovita aina ajonopeutesi keliin. Ajo-olosuhteet saattavat 
vaihtua nopeastikin.”

Mitä liukkaampaa on, sitä enemmän aikaa tarvitaan.
Merkitsevää ei ole se, kuinka pian pääsee perille, vaan se että 

perille pääsee jokainen. Maltti on valttia.

Lumeton talvi syö renkaita
Ennen hiihtolomaliikenteeseen lähtemistä auton renkaat on syy-
tä käydä läpi tarkasti. Harvinaisen vähälumisen talven vuoksi toi-
menpide on tavallista tärkeämpi.

”Lämpimällä kelillä ja siitä johtuvalla lumettomalla tienpinnalla 
on ollut vaikutusta talvirenkaiden kulumiseen.”

Mitä huonommat olosuhteet, sitä tärkeämpi turvavaruste 
renkaat	 ovat.	 Niiden	 muodostama,	 noin	 kämmenen	 kokoinen	
alue pitää auton tien pinnassa kiinni. Lain mukaan talvirenkaissa 
on oltava urasyvyyttä 3 millimetriä, mutta etenkin märkä- ja los-

kapito alkavat heikentyä merkittävästi uraien kuluessa alle 5 mil-
limetriin.

”Jos kilometrejä kertyy enemmän, kannattaa renkaiden paik-
kaa vaihtaa edestä taakse noin 8000 kilometrin välein. Se tasoit-
taa kulumista ja pidentää myös rengassarjan käyttöikää.”

Jos renkaiden kunto arveluttaa, hyvä ratkaisu on marssia asi-
antuntevaan rengasliikkeeseen.

”Kuntokartoituksen yhteydessä on helppoa tarkastaa myös il-
manpaineet ja tarvittaessa myös tasapainottaa renkaat. Se paran-
taa ajomukavuutta entisestään.”

Lakimuutos kasvattaa kuljettajan vastuuta
Omia renkaita ja niiden kuntoa on hyvä opetella tarkkailemaan, 
sillä kesällä uudistuvan tieliikennelain mukana myös säädökset 
talvirenkaista muuttuvat. Jatkossa kuljettajan on aiempaa tarkem-
min huomioitava, että autossa on kelin mukaiset renkaat: kesällä 
kesä- ja talvella talvirenkaat.

”Talvirenkaiden suhteen laista tulee tavallaan aiempaa tiukem-
pi. Kun tähän asti talvirenkaita on pitänyt käyttää joulukuun alus-
ta helmikuun loppuun asti, ensi vuonna talvirengaskausi jopa pite-
nee osassa maata marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli 
keli on talvinen.”

Nuora	näkee	hyvänä	sen,	että	lakiuudistus	rohkaisee	ihmisiä	
ottaman ajoneuvostaan ja sen kunnosta aiempaa enemmän vas-
tuuta.

”Lopulta juuri vastuu on tekijä, joka yhdistettynä riittävään ai-
kaa vie perheet iloiselle hiihtolomalle ja sieltä myös takaisin kou-
luun.”

Autorengasliitto tiedotus 

Syöte – valonnopeudella 
jo vuodesta 2014

Laajakaistayhteys on yhtä tärkeä perustoiminto kuin lämmi-
tys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi olla yhteydessä 
ympäröivään maailmaan ja käyttää monipuolistuvia sähköi-
siä palveluita. Moderni tietoliikenne ja uudet sähköiset pal-
velut edellyttävät suuria tiedonsiirtonopeuksia, joihin nykyis-
ten kuparikaapelin kautta toimivien kiinteiden tai liikkuvien 
langattomien yhteyksien ominaisuudet eivät enää riitä. Valo-
kuituyhteys tuo myös nykyaikaiset TV-palvelut kaikkien saa-
taville.

Lisää vauhtia verkkoon  
– datan määrä kasvaa
Syötteen alueella ensimmäiset valokuituliittymät kytkettiin 
maailmanverkkoon syksyllä 2014. Kaikille asiakkaille tuotiin 
kotiin vähintään 100/100Mbps symmetrinen yhteys. 

Marraskuussa 2019 Kairan Kuitu Oy tuplasi valokuituliit-
tymien	 perusnopeuden	 200/200	Mbps:iin.	 Nopeuden	 nos-
tolla haluttiin vastata kehitykseen - ihmiset käyttävät arjes-
saan yhä enemmän ja enemmän tietoliikenneyhteyksiä, niin 
kiinteää	 kuin	 langatontakin	 verkkoa.	 Nopeudennoston	 yh-
teydessä huomattiin, että yhteyden kasvava nopeus haastaa 
asiakkaan laitteiden lisäksi käytössä olevan päätelaitteen lan-
gatonta verkkoa. 

Valokuitu + kodin sisäinen wifi
Kairan Kuitu Oy:n valokuituliittymää käytetään päätelait-
teella, josta yhteyden voi ottaa joko verkkojohdolla tai lan-
gattomasti. Langattoman verkon merkitys kasvaa vuosittain 
ja päätelaitetoimittajat pyrkivät vastaamaan tähän tuomalla 
markkinoille uusia ja entistä tehokkaampia, teknisesti edis-
tyksellisempiä tuotteita. Esimerkiksi viisi vuotta vanha pääte-
laite on jo jäänyt teknisesti jälkeen langattoman verkon kan-
tamassa ja se kannattaa ehdottomasti päivittää uudempaan 
laitteeseen. Uusia päätelaitteita löytyy jo nyt useampaa mallia 
Kairan Kuitu Oy:n toimistolta – ole siis yhteydessä!

TV:n katseluun valokuituliittymä ja IPTV!
Valokuituliittymään kuuluu internetyhteyden lisäksi vakiona 
IPTV-palvelu, jonka kautta näet lähes 20 TV-kanavaa, joista 
suurin osa HD-laatuisina! tarkka kanavaluettelo löytyy osoit-
teesta	https://www.kairankuitu.fi/maxivision-viihde/	

Kairan Kuitu Oy rakentaa vuosittain kymmeniä uusia liit-
tymiä. Yhtiöllä on kattava runkoverkko Pudasjärven kaupun-
gin, Syötteen, Taivalkosken kunnan kuin myös Suomussalmen 
Pyhäkylä/Korvua alueilla. 

Tilaamalla valokuituliittymä kevään aikana, varmistuu 
paikka kesän 2020 rakentamisohjelmassa.

Talviterveisin,
Kairan Kuitu Oy

Lähiruoan merkitys on kas-
vussa, niin Suomessa, kuin 
globaalisti. Paikallisuus on 
myös yksi matkailutren-
deistä. Lähiruoka ja siihen 
liittyvät elämyksellisyys 
voi parhaimmillaan tuot-
taa tärkeää lisäarvoa niin 
ruoan tuottajille, tarjoajille 
kuin matkailijoille. Matkai-
lukohteen imago lähiruoan 
tarjoajana herättää positiivi-
sia mielikuvia maaseudun 
tukemisesta, puhtaudesta, 
reiluudesta ym. Kuluttajat 
kun ovat entistä enemmän 
kiinnostuneita ruoan alku-
perästä ja läpinäkyvästä toi-
mitusketjusta. 

Erilaiset kulttuurit ja pe-
rinteet kiinnostavat kul-
kijoita, jolloin paikallinen 
ruoka historioineen ja tuo-
tantotapoineen kannat-
taa hyödyntää tarjottavissa 
palveluissa. Mikä pudas-
järveläinen perinneruoka 
nostaisi matkailun ravin-
tolapalveluiden imagoa? 

Paikallisruoan noste matkailulle
Onko se kuivalihavelli ries-
koineen, pottumaito, leipä-
juusto vai joku muu? Jos 
paikallisen ruokakulttuu-
rin perinteisillä tuotteilla 
ei saada nostetta matkaili-
jan ruokaelämyksiin, voi 
paikallisuutta nostaa jos-
tain muusta näkökulmas-
ta. Haluaisiko ruokailija 
nähdä pöydässään esitte-
lyn lautasellaan olevan ka-
lan kalastajasta tai kanan-
munan munijasta, tai jopa 
käydä tutustumassa kysei-
seen yrittäjään, tai siihen 
kanaan? Voisiko ruokailija 
pyöräyttää pöydässään vi-
deon, jossa tuottaja toivot-
taa hyvää ruokahalua?

Pudasjärven ravintolois-
sa tarjotaan toki lähiruokaa, 
on siis hyvinkin jo osattu 
hyödyntää paikallista tuo-
tantoa, mutta onko huomi-
oitu sen näkyvyys markki-
noinnissa? Onko se saanut 
arvoisensa painotuksen? 
Paikallistuotteiden mark-

kinoinnilla ja sen persoo-
nallisuudella, panostuksel-
la mainonnan ideointiin ja 
tuotteistamiseen voi saada 
aikaan aivan uutta nostetta, 
tai paremminkin painetta, 
ruokamatkailijan nälkään. 

Ruoan tuottaminen sy-
vällä maaseudulla vaa-
tii intoa ja oma-aloittei-
suutta. Paikalliset tuottajat 
ovat yleensä pien- tai mik-
royrityksiä tai yksityis-
henkilöitä. Tämä tuo ruo-
kapalveluja tarjoaville 
haasteita tuotteiden riittä-
vyyteen ja tarjonnan jatku-
vuuteen. Logistiset järjeste-
lyt eli matkat maaseudulta 
ostajille sekä erilaiset elin-
tarviketuotantoon liittyvät 
asetukset voivat jarruttaa 
tuotannon mielekkyyttä. 
Yhteistyö tuottajien kesken 
olisi tärkeää. Naapurikyli-
en tuottajat voisivat hyö-
tyä toisistaan tuotteiden 
kuljetukseen, riittävyyteen 
ja markkinointiin liittyvis-

sä asioissa. Matkailuyrittäji-
en ja tuottajien keskinäinen 
yhteistyö ja avunanto pai-
kallisen tuotannon toteutta-
miseen kaipaisi aivan uusia 
ideoita, pellolta pöytään. 

Sirkku Kianto
lähiruoka-asiantuntija, 
Pudasjärven Kehitys Oy
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VALOKUITULIITTYMÄT
Pudasjärvi - Syöte - Taivalkoski

Lue lisää kairankuitu.fi tai soita 045 616 0272

Nopea 200Mbps/1Gbps yhteys
TV-kanavat netin kautta
Etävalvonta

liittymät alk.

995 €

Suomen eteläisimmällä tunturilla hiihtolomaviikoista nautitaan hankien keskellä

Iso-Syötteen uusi keskusalue. Etualan rakennukset vasemmalta oikealle: LumiAreena, ra-
vintola Tuba Food & Lounge ja KIDE Hotel by Iso-Syöte. Kuva Niko Laurila. 

Lumilautailijat ottivat toisistaan mittaa QKLS Tourilla tam-
mikuussa. Kuva: Suomen Lumilautaliitto/ Niko Häggman Laskettelijoita Iso-Syötteen rinteillä 27.1.

Iso-Syötteen kausi on ollut 
lokakuusta saakka luminen. 
Rinteet saatiin auki jo marras-
kuun alussa ja joululomilla lä-
hes kaikki tunturin 17 lasket-
telurinteestä olivat avoinna 
asiakkaille. Keskitalvi on ol-
lut laskettelijoille suotuisa, 
sillä ilmat ovat olleet normaa-
lia lauhempia ja mäessä on 
tarjennut mainiosti. Lauhem-
pien jaksojen ansiosta myös 
vapaalaskualueiden pohjat 
ovat loistavassa kunnossa, 
kerrostunut lumi peittää al-
leen välineiden pohjia naar-
muttavat kannot ja kivet, siksi 
myös metsälaskusta on pääs-
syt nauttimaan huolettomasti. 

Iso-Syöte  
SnowParkissa  
miteltiin laskettelussa 
ja lumilautailussa
Freetyle laskijoiden suosiossa 
olevassa Iso-Syöte Snowpar-
kissa kilpailtiin alkuvuodesta 
sekä Suomen Lumilautaliiton 
järjestämässä QKLS-Tourissa, 
että Ski Sport Finlandin jär-
jestämässä Mercedez Touris-
sa. Molemmissa kansallisissa 
kilpailussa lajeina olivat mo-
nipuolista rataa hyödyntävä 
Slope Style, sekä yhden ison 
hyppyrin Big Air. Suomen tu-

levilta ykkösnimiltä nähtiin 
upeita suorituksia ja tavattiin 
paikalla maajoukkuelaskijoi-
takin. 

Hiihtolomalaiset 
tervetulleiksi uusien 
palveluiden äärelle
Kuluvalla talvikaudella Iso-
Syötteen palvelut ovat mo-
nipuolistuneet, kun alueelle 
on avannut uusi KIDE Hotel 
by Iso-Syöte, ravintola Tuba 
Food & Lounge ja Pudasjär-
ven kaupungin omistama Lu-
miAreena. KIDE Hotelli an-
taa vieraille mahdollisuuden 
yöpyä hotellitasoisessa ski-in 
majoituksessa, jonka jokaises-
sa huoneessa on täydellinen 
keittiö ruuanvalmistukseen, 
kuivauskaapit ja yhteinen 
suksensäilytystila. 

Ravintola Tuba hyödyntää 
paikallisesti tuotettuja raaka-
aineita ja panostaa ekologi-
suuteen muun muassa hävi-
kin minimoimisella.  Tuban 
listalta löytyy aina myös kas-
vissyöjille ja vegaaneille so-
pivaa syötävää. Tubassa ja 
LumiAreenalla järjestetään 
kauden aikana laaja kattaus 
erilaisia tapahtumia ja keik-
koja. Hiihtolomaviikoilla 
8-10 ohjelmassa on burleskia, 

stand uppia ja esiintymään 
ovat tulossa muun muassa 
Raappana, Jarkko Martikai-
nen ja Jesse Kaikuranta. Lu-
miAreenalla on päivisin mah-
dollista harrastaa erilaisia 
palloilulajeja, lisäksi sen yhte-
ydessä toimii iso ja laadukas 
KIDE Kuntosali, jonka 250 
neliömetrin tila on jaettu lai-
tesaliin ja voimailupuoleen. 

Hiihtolomilla myös rin-
teillä tapahtuu paljon! Erilai-
sia kilpailuja ja muuta haus-
kaa ohjelmaa on luvassa koko 
perheelle, myös rinneravinto-
loiden puolella. 

Iso-Syötteen keskusalu-
een parkkipaikan koko on 
tuplattu edelliskaudesta ja 
se on saanut ekologisen led-
valaistuksen. Uudistuneella 

Katso kaikki alueen tapahtumat www.syote.fi/tapahtumakalenteri

K-Supermarket Pudasjärvi 
on hankkinut myymäläänsä 
defipilaattorin. 

-Olemme nähneet, että 
laitteelle voi tulla käyttöä 
suurten asiakasmäärien liik-
kuessa. Koskaan ei voi tie-
tää milloin on tilanne, että 
joku on sen tarpeessa. Sai-
raskohtaus voi tapahtua niin 
iltalenkillä kuin kauppareis-
sullakin. Henkilökuntam-
me on saanut käyttökoulu-
tusta laitteen käyttöön. Laite 
on helppokäyttöinen ja se 
on kaikkien saatavilla. Säi-
lytämme laitetta kassalinjas-
tomme seinustalla ja sieltä 

löytyy myös ensiapulaukku. 
Hätätilanteen sattuessa mo-
lempia voi vapaasti laina-
ta, myös yrityksen ulkopuo-
lelle. Kuulumme maailman 
vastuullisimpaan kaupan 
alan ketjuun ja panostamme 
näin yhteiskunnallisiin asi-
oihin, kertoo kauppias Tom-
mi Niskanen.

ZOLL AED Plus on 
markkinoiden ensimmäinen 
puoliautomaattinen defibril-
laattori sydäniskuri, joka an-
taa reaaliaikaisen palautteen 
painantaelvytyksen laadus-
ta. Laite tulkitsee käyttäjän 
painantaelvytystä ja opas-

taa käyttäjää selkein suo-
menkielisin äänikomennoin, 
kuten ”paina voimakkaam-
min” tai ”tehokas painanta”.

ZOLL AED Plus defib-
rillaattori auttaa löytämään 
suositellun painantaelvytys-
tahdin, 100 painallusta mi-
nuutissa.

Pudasjärvi-lehti

keskusalueella toimii myös 
Syötteen Keskusvaraamo, 
Vuokraamo Rautio, Tuntu-
ri Pub & Market, Iso-Syöt-

teen hissilipunmyynti, väli-
nevuokraamo ja hiihtokoulu, 
sekä rinneravintola Romekie-
vari. 

Veinalotta Vesterinen, 
Hiihtokeskus Iso-Syöte

K-supermarketille defipilaattori

Laitetta säilytetään 
kassalinjaston seinustalla 

ja sieltä löytyy myös 
ensiapulaukku.

Kauppias Tommi Niskasel-
la K-Supermarket Pudasjär-
vi myymälän hankittu defipi-
laattori. 
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Valkoselkätikka 
tekee talvella pitkiäkin 

vaelluksia
Valkoselkätikkojen pienoinen runsastuminen on näkynyt myös 
Pudasjärven alueella. Varsinkin talvisia havaintoja on entistä 
enemmän. Kesäisiä havaintoja on sen sijaan vähemmän. Toi-
vottavasti valkoselkätikat pesivät tulevaisuudessa Pudasjärvellä 
vähintään yhtä runsaina kuin esiintymisen ydinalueellla eteläi-
sessä Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Runsaslukuista pesi-
mälintua valkoselästä tuskin tulee koskaan Pudasjärvelle. Val-
koselkätikan reviiri on laaja ja Pudasjärveltä puuttuvat laajat 
lehtomaiset lehtimetsät. 

Valkoselkätikka on varsin vaativa pesäpaikan suhteen. Ete-
läisestä Suomesta, kuten Päijänteen itäiseltä reunalta löytyy 
runsaammin lahoja lehtipuita sisältäviä luonnontilaisia lehti-
metsiä. Osa metsistä on vanhoja niittyjä ja hakamaita, jotka 
lehtipuut ovat vallanneet. Valkoselkätikka joutuu monien mui-
den lintulajien tavoin syksyisin ja talvisin vaeltamaan ravinnon 
perässä. Yleensä suuntana on eteläinen rannikko, joten pohjoi-
simpien valkoselkätikkojen vaellukselle tulee mittaa satojakin 
kilometrejä.	Näyttää	siltä,	että	valkoselkätikkojen	määrät	ovat	
hiljalleen ohittaneet aallonpohjan. Tikka on silti vieläkin Suo-
messa erittäin vaarantunut laji. Ilman Venäjältä tulleita vaelluk-
sia laji olisikin varmaan jo hävinnyt Suomesta. 

Suomi on sankkojen havumetsien peittämä maa. Valkosel-
kätikka vaatii sen sijaan pesäpaikakseen suurehkoja lehtimet-
siä, sillä valkoselkätikan reviiri on laaja. Viime vuosina valkosel-
kätikka on runsastunut hiljalleen Pohjanlahden rantametsissä. 
Usein tikan reviiri on ollut saaressa. Vanhassa lahopuussa voi 
olla muun muassa kymmeniä kovakuoriaislajeja ja niiden touk-
kia. Itä- ja Keski-Suomen lisäksi valkoselkätikkoja pesii harvak-
seen muun muassa Vaasan, Kokkolan, Raahen, Oulun ja Torni-
on seuduilla. Keskisessä Suomessa Joutsa, Luhanka ja Sysmä 
on valkoselkätikan ydinaluetta. Tällä hetkellä tikkoja pesii myös 
Päijänteen länsipuolella muun muassa Pirkanmaalla ja Ylöjär-
vellä. Tällä hetkellä valkoselkätikan suurimpina ongelmina ovat 
tarpeeksi laajojen lehtipuumetsien ja lehtojen löytäminen pe-
säpaikaksi. Myös kumppanin saaminen on pienellä tikkamääräl-
lä vaikeaa. Valkoselkätikat joutuvat yrittämään joskus pesintää 
käpytikan kanssa. Pesimäaikaan valkoselkätikkaa voi olla vaikea 
havaita, sillä se elelee reviirillään hiljaisesti ja lähellekään kaikki 
pesinnät eivät tule tietoon. 

Myös valkoselkätikka on oppinut käymään talviruokinnoil-
la muiden tikkojen tapaan. Tikoista pohjantikka ei ole vanhojen 
metsien lajina vielä oikein omaksunut piharuokintaa. Vaelluk-
set jatkuvat usein aina huhtikuulle ja joskus toukokuun alkuun-
kin. Usein valkoselkätikka on jo huhtikuun lopulla pyöräyttä-
nyt munat pesään. Pienestä runsastumisesta huolimatta ovat 
runsaimmat valkoselkätikka kannat yhä Etelä-Savossa, Pohjois-
Karjalassa	ja	Päijänteen	itäisellä	reunalla.	Näillä	alueilla	on	yhä	
vanhojen kaskimaiden perua olevia laajoja lehtimetsiä. Vanhat 
lehtipuuvaltaiset kaskimetsät ovat aikojen saatossa muuttu-
neet havupuumetsiksi, joten tikoille on ihmisen toimesta rai-
vattu uusia pesämetsiä. Valkoselkätikkojen ahdinko on ollut tie-
dossa jo kymmeniä vuosia ja lintuja on seurattu muun muassa 
rengastusten avulla.

Vanhimmat rengastetut yksilöt ovat eläneet jopa liki pari-
kymmentä vuotta. Valkoselkätikkoja on arveltu olleen vielä en-
nen sotia eteläisessä Suomessa vähintään tuhat yksilöä.

Jarmo Vacklin

Valkoselkätikkojen 
pienoinen runsastuminen 

on näkynyt myös 
Pudasjärven alueella.

Talvi taittuu Ranuan eläinpuistossa
Talven taittuminen kohti ke-
vättä näkyy eläinpuistos-
sa valoisan ajan jatkumisena 
niin aamu- kuin iltapäivällä, 
mutta iltapimeässä on vielä 
mahdollisuus nauttia revon-
tulista. Kipakasta pakkasesta 
huolimatta auringon lämpi-
mät säteet hangilla lupaavat 
säiden lauhtumista. Eläimil-
le päivän piteneminen on 
merkki lähestyvästä lisään-
tymiskaudesta, ja aamulla 
eläintenhoitajia tervehtiikin 
ketun lemmenrääkäisyt sekä 
huuhkajan huhuilu.

Vanhan sanonnan mu-
kaan karhu on talven puo-
livälissä Heikinpäivänä 19. 
tammikuuta kääntänyt kyl-
keään, mutta saapa nähdä 
malttavatko Malla ja Jem-
ma nukkua maaliskuulle 
vai houkutteleeko lauhtuva 
sää koputtelemaan pesän ul-
koluukkua jo aikaisemmin. 
Ruskeiden karhujen valkoi-
set serkut sen sijaan ovat 
nauttineet talvesta täysin sie-
mauksin, ja vielä on Venuk-
sella ja Sisulla aikaa lumi-
leikkeihin. Syystalvi olikin 
jääkarhuilla vähän ikäväm-
pää aikaa, kun Venus-muo-
rilla oli hammas kipeänä eikä 
ulkoilu,

Monipuolista palvelua tarjoava perheyritys
Taivalkoskelainen perhe-
yritys tarjoaa moniosaamis-
ta palvelua Taivalkosken ja 
Syötteen alueella. Vuonna 
2007 Pesiölä Oy aloitti katto-
rakennustöillä, josta toimin-
ta on laajentunut rakennus-
ten ulkosaneerauksiin sekä 
remontti- ja uudisrakentami-
seen. Sauna- ja kylpyhuone-, 
huoneisto- sekä kaikenlaiset 
muut kodin remontit hoitu-
vat sertifioitujen ammattilais-
ten toimesta. Näitten lisäksi 
kokonaisvaltainen, ympäri-
vuotinen kiinteistöhuolto, 
siivouspalvelut ja rakennus-
tarvikemyynti työllistävät 
Pesiölä Oy:ssä kaikkiaan 15 
henkilöä kokoaikaisesti sekä 
vuositasolla 2 – 4 sesonki-
työntekijää.

-Toimipisteessämme, eli 
varikolla myydään raken-
nustarvikkeita ympäri vuo-
den. Myyntipiste on auki 
aina kun joku on paikalla. 
Mikäli tulet kauempaa kan-
nattaa varmistaa soittamal-
la, että tiedämme olla paikal-
la. Toukokuusta syyskuuhun 
on aina myyntihenkilökun-

taa ma - pe kello 7-17 ja la 
8-14, kertoi Seija Kananen.

Vuonna 2017 Pesiölä Oy 
osti paikallisen kiinteistö-
huollon liiketoiminnan, joka 
pitää sisällään Taivalkosken 
kunnan vuokrakiinteistö-
jen huollon sekä siivoukset, 
mihin kuuluu myös palve-
lusetelisiivos. Lisäksi Syöt-

teen uusien kiinteistöjen, ku-
ten Kide, Lumiareena ja Tuba 
sekä suksivuokraamon puh-
taanapito ja kiinteistöhuol-
to ovat Pesiölä Oy:n tehtävä-
kenttää.

Raimo ja Seija, Antti ja 
Heidi, Tuomas ja Hanna sekä 
Topias Kananen työllistävät 
itsensä tässä perheyritykses-

sä ja nuoriso on mielissään, 
kun kotipaikkakunnalle on 
saatu järjestettyä töitä muul-
lekin nuoremmalle väestölle.

Pesiölä Oy:llä on käytössä 
neljä konetta lumi- ja maara-
kennustöihin.

Terttu Salmi

Pesiölän toimipiste on keskeisellä paikalla Taivalkosken keskustassa. (Kuva Erkki Riihi-
aho).

Syötehiihto 25. kerran toteutuu jälleen lauantaina 4.4. Lähtö ja 
maalialue on Luppovedellä, josta reitti kulkee Syötteen kansallis-
puiston alueella. Matkoina ovat 30 km ja koko reitti 50 km. Huol-
topaikkoja on matkan varrella noin viiden kilometrin välein. Hiih-
don jälkeen osallistujille tarjotaan sauna ja suihkut Safaritalossa, 
osallistumismitali ja kunniakirja sekä kaikkien osallistujien kes-

ken	arvotaan	palkintoja	muun	muassa	Black	Muffle	fatbike	21-v.	
Kaikille kilpailijoille tarjotaan munkkikahvit. Kilpasarjoissa 3 

parasta saa pytyn ja parhaille on kunniapalkintoja. 
Tiedustelut Heino Ruuskanen 0400 346 097, heino.ruuska-

nen@pudasjarvi.fi	

Syötehiihto hiihdetään 25. kerran

 saatikka ruoka oikein 
kiinnostanut. Onneksi saim-
me apuun eläinlääkäreistä 
ja hammastekniikan asian-
tuntijoista koostuvan tiimin, 
joka sai koottua Venuksen 
pesään väliaikaisen ham-
maslääkärin vastaanoton 
röntgenlaitteineen. Muori 
sai lohjenneeseen alakulma-
hampaaseen juurihoidon ja 
on taas entisellään.

Viime keväänä Haapa-
vedeltä hoitoon tullut orpo 
hirvenvasa Emppu pääsi ai-
kuisten hirvien aitaukseen ja 
on nyt vierailijoidemme näh-
tävillä. Luonnetta ei Empulta 

ainakaan puutu. Elkeet ovat 
olleet kuin kunnon hirvison-
nilla, mutta aikuiset leidim-
me Pomo, Arja ja Ansa eivät 
ole olleet kovin vakuuttunei-
ta alkavista sarventumpeis-
ta ja ovat joutuneet vähän 
komentamaankin nassik-
kaa olemaan kunnolla. Sa-
kari-metsäpeurahirvas pu-
dotti puolestaan sarvensa jo 
ennen joulua, jolloin hoita-
jiinkin kohdistuva pullistelu 
loppui yhtä joutuin kuin oli 
alkanutkin syksyn rykimä-
ajan kynnyksellä. Saa nähdä 
kuuluuko taas tälle keväälle 
metsäpeuroilta pienten ko-

paroiden kopsetta. Uudet 
metsäpeurat olisivat terve-
tullut lisä metsäpeuraLIFE 
–hankkeelle, missä peuroja 
pikkuhiljaa siirretään luon-
toon entisille elinalueille 
Lauhavuoren ja Seitsemisen 
kansallispuistoon. 

Eläinpuiston keväässä on 
luvassa paljon nähtävää ja 
koettavaa, ja pitkälle iltaan 
jatkuva valoisa aika kutsuu 
tarkkailemaan heräilevää 
luontoa ja eläinten puuhia.

Satu Tolvanen
Intendentin sijainen
Ranuan eläinpuisto 

Meillä osataan poseerata.
Tavisessa eläinpuistossa on 

kaikille tilaa.
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Kotona asumista tukevia palveluita
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat Oy on yksityinen palveluntuottaja,
jonka tavoitteena on tukea apua tarvitsevia
kotona asumisessa ja tarjota yksilöllisiä
palveluita asiakkaan toiveiden ja tarpeiden
mukaan. Voimme tarjota palveluitamme myös
palvelutaloissa asuville senioreille, jotka
tarvitsevat esim. asiointiapua kaupassa tai 
lääkärikäynnillä.

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille,
jotka maksavat palvelun itse. Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Palveluitamme:
•  Kauppa- ja muut asiointi-

palvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, 

ns. suursiivoukset, mat-
tojen, sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

Kahvio, elintarvikkeet, pienrauta- ja taloustavarat, 
matkamuistot ja tekstiilit, käsityötarvikkeet, 

nestekaasun jakelu, Alkon noutopiste, 
veikkaus sekä Pudasjärven apteekin palvelupiste.

Polttoaineautomaatti 24h.

Koululaisille maksutonta tutustumista 
lasketteluun Iso-Syötteellä

Kuluvalla talvikaudella 
Hiihtokeskus Iso-Syöte on 
tarjonnut kaikille Oulussa, 
Kempeleessä, Pudasjärvel-
lä tai Taivalkoskella asu-
ville 1. luokkalaisille mak-
suttoman laskettelupäivän. 
Hiihtokoulupäiviä järjes-
tettiin yhteensä viisi erillis-
tä sunnuntaipäivää, ajan-
kohtana tammi-helmikuu 
2020. Ilmainen hiihtokoulu 
oli jättimenestys ja ryhmät 
menivät nopeasti täyteen. 
Oppilaita oli yhteensä 111. 

Päivät alkoivat turval-
lisesti Iso-Syötteen hiih-
tokoululta, jonka jälkeen 
lapset saivat välineet ja 
hissilipun käyttöönsä lop-
pupäivän ajaksi ilmaisek-
si. Tavoitteena oli tarjota 
hauska ja turvallinen las-
kettelukokemus kaikille 
seudun ekaluokkalaisille. 
Tempauksen takana ovat 
Iso-Syötteen yrittäjäsisa-
rukset Mikko Terentjeff ja 
Heidi Terentjeff-Jaurakka-
järvi.

-Meille tärkeää on tar-
jota lapsille mahdollisuus 
päästä kokeilemaan uutta 
lajia laadukkaan hiihdon-

opetuksen kautta. Hauska 
ja turvallinen ensikosketus 
antaa mahdollisuuden ki-
pinän syttymiselle, kertoo 
lumilautaryhmää opetta-
nut Mikko Terentjeff. 

Myös aikuiset ovat in-
nokkaita opettelemaan uu-
sia lajeja. Meillä käy pal-
jon aikuisia opettelemassa 
sekä lumilautailun-, että 
laskettelun alkeita. Moni 
on saattanut joskus vuo-
sikymmeniä sitten kokeil-
la lajia, mutta muistot eivät 
ole välttämättä parhaita, 
johtuen tuon ajan välineistä 
ja mahdollisesti opetuksen 
puutteesta. Hiihtokoulul-
la saa mielekkään ja hyvän 
startin myös aikuinen. 

Myös vanhemmilta sa-
teli kiitosta hiihtokou-
lun järjestämisestä. Moni 
tuli kokeilemaan laskette-
lua ensimmäistä kertaa Iso-
Syötteelle. Iso osa aikui-
sista, jotka toivat lapsensa 
hiihtokouluun, totesivat 
että aikovat ehdottomasti 
tulla uudestaan. Laskettelu 
onkin selvästi monelle per-
heelle mahdollisesti ainoa 
koko perheen harrastus.

Syyt tempauksen 
takana
Terentjeffin sisarukset pitä-
vät tempausta erittäin on-
nistuneena. Tavoitteena oli 
saada uusia harrastajia la-
jin pariin ja tutustuttaa lap-
sia lumilajeihin. Hiihtokou-
lujen ansiosta saatiin yli 100 
uutta harrastajaa. Yleisfiilis 
ja palaute oli positiivista. 

Sunnuntaina 9.2. oli vii-
meinen ilmainen hiihto-
kouluryhmä. Viimeisenä 
päivänä oppilaat olivat tyy-

tyväisiä ja ilmapiiri oli in-
nostunut. Eräs pieni poika 
oli istunut rinteessä miet-
teliäänä ja Mikko Terentjeff 
oli mennyt tiedustelemaan 
fiiliksiä. Poika oli todennut: 
”Kyllä tästä ammattilaisek-
si tulee”.

-Kokonaisuudessaan oli 
mahtavaa, että lapsia oli 
niin paljon! Mikko Terent-
jeff iloitsee. 

Hiihtolomille Mikko 
suositteleekin lasten Wer-
neri-tunteja, jotka ovat 
hyvä paikka startata las-

ketteluharrastus. Werne-
ri-kurssit alkavat hiihto-
lomaviikoilla 8-10 joka 

maanantai ja torstai. Kurs-
sit ovat kaksipäiväisiä

Tempauksen takana ovat Iso-Syötteen yrittäjäsisarukset 
Mikko Terentjeff ja Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi.
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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

Taivalvaaran talviurheilu-
keskuksessa on profiililtaan 
helppoja, myös lapsiperheil-
le soveltuvia rinteitä. Nälän 
yllättäessä voi poiketa rin-
nekahvilassa, joka on avoin-
na rinteiden ollessa auki. Jos 
omia suksia ei tullut mukaan, 
niin välinevuokrauksesta saa 
suksi- ja lautapakettien lisäksi 
mm. murtomaahiihtosuksia 
tai vaikka lumikengät, joilla 
pääsee seikkailemaan latu-
verkoston ulkopuolelle. Tai-
valvaaran alueella on 6,5 km 
valaistu latu sekä profiililtaan 
helppo, 15 kilometriä pitkä 
Ampumaradan latu. Pidem-
pää lenkkiä pääsee sivakoi-
maan 25 kilometrin pituiselle 
Pahkakurun ladulle. Ampu-
maradan ladun varrella on 
Pikku-Tervalammen laavu ja 
Pahkakurun ladun varrella 
Pahkakurun laavu tulistelu- 
ja evästaukopaikaksi. 

Urheilutapahtumia 
Taivalvaaralla järjestetään 
talven aikana useita hiih-
totapahtumia, joissa pää-
set aistimaan aitoa urheilu-
tunnelmaa. Maastohiihdon 
Hopeasompa hiihdetään 13. 
- 15.3. ja mäkihypyn sekä yh-
distetyn Hopeasompa on oh-
jelmassa 21.-22.3. Huhtikuun 
10.-12.4.2020 järjestetään FIS-
kilpailut, jolloin sunnuntai-

Talviaktiviteetteja Taivalkoskella 

Taivalvaaralla järjestetään talven aikana useita hiihtotapah-
tumia, joissa pääsee aistimaan aitoa urheilutunnelmaa.

na 12.4. hiihdetään kansain-
välinen Visma Ski Classics 
Challenger ensimmäistä ker-
taa Taivalkoskella. Taival-
koski Pölkky-hiihdossa sa-
mana päivänä on sarjoja ja 
matkoja kaiken ikäisille hiih-
täjille. Kumparelaskun Eu-
rooppa Cup 25.-26.2. ja Poh-
joismaiden mestaruuskisat 
25.-26.4.2020 tuovat kumpa-
relaskijoiden huippuja Tai-
valvaaralle. Jokaisen murto-
maahiihtäjän elämyslistalle 
kuuluva Rajalta rajalle –hiih-
to kulkee Taivalkosken läpi. 
Rajalta rajalle hiihdetään 6.-
8.3. ja mukaan pääsee hiihtä-
mään lyhyempiäkin etappeja, 
jos koko 420 kilometrin mat-
ka tuntuu turhan pitkältä.  

Kulttuuria
Taivalkoski on tunnettu 
kulttuuripitäjä ja mm. Kal-
le Päätalon synnyinkunta. 
Taivalkosken teatterilla on 
30-vuotisjuhlavuosi ja sen 
kunniaksi esitetään 14.2.-
15.3. välisenä aikana ”Äk-
kilähtö Tallinnaan”. Taival-
koskella vierailuun kuuluu 
ehdottomasti myös käyn-
ti Jalavan kaupassa, joka on 
vuodesta 1883 asti yhtäjak-
soisesti toiminut Suomen 
vanhin kauppa. Täältä löy-
tyvät perinteiset rytisauvat 
hiihtoon ja valikoima kestä-
viä ja laadukkaita tuotteita 
moderniinkin makuun. 

Lisätietoja:	visittaivalkoski.fi,	taivalvaara.fi

RUOKINTANÄYTÖKSET  
HIIHTOLOMILLA  

24.2.–15.3.2020 JA  
PÄÄSIÄISENÄ 10.–13.4.2020 

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

POSIO  | KUUSAMO   | pentik.com

Ystävämyynti 21.2. - 10.3.

Kevätmarkkinat
Posio 3. - 13.4.

Kuusamo 3. - 11.4.
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Umpihankihiihdon MM-kisat 23. kerran:

Itsensä ylittämistä ja luonnonvoimien kunnioittamista

Viikonloppuna 7.-9.2. Pu-
dasjärven Urheilijat järjes-
ti Syötteen alueella Umpi-
hankihiihdon MM-kilpailut 
23. kerran. Tämän vuoden 
kisaan osallistui 260 talvi-
retkeilijää. Osa kovasti ki-
saillen ja osa retkimielel-
lä. Ensimmäisen kerran 
oli mukana naisten ja ikä-
miesten sarja. Ensimmäi-
sen päivän perusreitti oli 
noin 37 kilometriä, jonka 
lähes kaikki suorittivat hy-
vän kelin vallitessa. Tehtä-
vät reitin varrella miellyt-
tivät osallistujia ja yöleirin 
tunnelma kipinöiden nous-
tessa taivaalle kruunasi päi-
vän. Aamun valjetessa ja 
leirin purkamisen jälkeen 
siirtyminen sunnuntain pi-
kataipaleelle toi haasteita. 
Keli oli muuttunut yön ai-
kana, suksien huolto tuli 
tärkeään osaan ja noin 10 
kilometrin pikataival nuos-
kalumessa ja umpihangessa 
oli haasteellinen. Lämpöti-
la oli lauhaa, jopa lämpöas-
teiden puolella ja piti löytää 
oikeanlaiset voiteet lumen 
suksien pohjaan tarttumi-
sen estämiseksi. 

Hiihtämään lähdettiin 
Hotelli Pikku-Syötteeltä ja 
sujuteltiin Metsähallituksen 
talousmetsissä, Pärjänsuon 
yhteismetsän alueella sekä 
osan matkasta kansallis-
puiston alueella yöleirille, 
joka sijaitsi Metsälän kylän 
ja Pärjänsuon välillä olevan 

Palovaaran itäpuolella. Pär-
jänjoki virtasi reilun kilo-
metrin päässä. 

Osa joukosta, eli 40 kil-
pailijaa, läksi taipaleelle jo 
perjantai-iltana eli he yö-
pyivät metsässä kaksi yötä. 
Perjantain lähtömahdolli-
suus on ollut käytäntönä 
viimeisten kymmenen vuo-
den ajan. Heille lauantain 
hiihtomatka oli sitten huo-
mattavasti lyhyempi, kuin 
muilla. 

Sunnuntain loppurutis-
tuksessa hiihtämään läh-
dettiin Palovaaran kupeesta 
yöleiristä kohti Rytinkisal-
men tien viereen Kuopus-
järven pohjoispäähän, jossa 
oli maali. Sieltä kilpailijoita 
ja huoltajia kuljetettiin lin-
ja-autoilla Pikku-Syötteelle, 
jossa oli saunominen, ruo-
kailu ja palkintojen jako. 

Eero Honkanen Sotkajär-
veltä on niitä harvoja, jotka 
ovat osallistuneet kisoihin
joka kerta, eli 23 kertaa!

Britti Gabriel Ing sahaamassa omilla välineillä 30 cm:n pi-
tuista puupalaa tehtävärastilla.

Sunnuntain pikataipaleella Kylmästä kankiat joukkue Ou-
lun ympäristöstä.  

Talkoolaisten työpanos on erittäin tärkeä. Timo Kosamo ja 
Tero Panuma (losm) hoitivat tehvärastia ansiokkaasti.

Akselin Rengas sijoittui joukkuekilpailussa toiseksi.

Kiinteistöneliön joukkue tulossa maaliin.

POIJJAT Sipoosta, Kempeleestä, Muhokselta, Helsingistä ja Pudasjärveltä sunnuntain pi-
kataipaleella.

Kaveria ei jätetä, Lihakunnan joukkue kilpailutaipaleella. 

Team Snowflakes tehtävärastin kimpussa.

Maailmanmestaruus ratkotaan toisen kilpailupäivän umpi-
hankireitillä, jonka pituus on noin kahdeksan kilometriä. 

Yön kilpailijat viettivät ulkona tulilla, omassa mukana kul-
kevassa majoitteessaan.
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50 joukkuetta  
pääsi maaliin
Kilpailuun osallistui 260 
hiihtäjää, heistä 39 oli naisia. 
Joukkueita oli yhteensä 56, 
joista maaliin pääsi 50. Yk-
silökilpailuun osallistui 33 
henkeä, joista maaliin pää-
si 31.

Kaikkiin 23. kisaan osal-
listuneita Selkosten sanka-
reita oli nyt mukana neljä; 
Edvin Honkanen Jäälistä, 
Jouni Laaksonen Kuhmosta, 
Eero Honkanen Sotkajärvel-
tä ja Pentti Kaijala Pudasjär-
veltä. 10 kertaa osallistuneet 
10 kilpailijaa palkittiin uusi-
na umpihankineuvoksina: 
Teppo Heikkilä, Urpo Kal-
lio, Juhani Kirma, Kari Kuja-
la, Mikko Lilja, Kari Luukko-
nen, Rami Mikkonen, Jorma 
Mäkiranta, Erkki Nuortio ja 
Mika Viite. Nyt umpihanki-

neuvoksia on 151. 
 Neljälle henkilölle luo-

vutettiin Umpihankihiihdon 
standaari 15 osallistumisker-
ran kunniaksi. 

Pudasjärvelle  
menestystä
Tänä vuonna joukkuekilpai-
lun voiton vei pudasjärve-
läislähtöinen Kiinteistöneli-
ön viisihenkinen joukkue, 
toisena Akselin Rengas Joen-
suusta ja Lieksasta, kolmas 
Poro eri puolilta Suomea, 
neljäntenä Japo-Valon No-
peudella maan eri puolilta, 
viidentenä Zoutsenkylä Ou-
lusta ja kuudentena pudas-
järveläisjoukkue Metsäläiset 
(Jukka Särkelä, Kalevi Särke-
lä, Iiro Viuhkola, Juha Viuh-
kola), joka on vuosi toisensa 
jälkeen ollut kärkijoukkuei-
den joukossa.  

Naisten joukkuekisan 
voitti pohjois-suomalainen 
SKL. Ikäihmisten joukkueki-
san voitti myös pohjois-suo-
malainen Kitkankiertäjät. 

Lisäksi pudasjärveläis-
joukkueista 10. oli Röyän 
Ryökäleet (Esa Hietala, Tuo-
mas Kaijala, Petri Kurke-
la) 14. Team Korentokangas 
(Ollimatti, Tuomas ja Ville-
Pekka Lehto). 36 oli Kuuk-
haisten naisjoukkue (Jenni 
Peltoniemi, Katja Siekkinen, 
Jenni Ylilehto). Lisäksi useis-
sa joukkueissa hiihti pudas-
järveläisiä tai pudasjärve-
läislähtöisiä henkilöitä. 

Yksilökilpailussa Pudas-
järvelle tuli kaksoisvoitto 
Teijo Iinatin ja Tapio Iina-
tin tuomana, 3. Mika Rahja 
Haukipudas, 4. Jani Ikonen 
Liperi (viime vuoden voit-
taja), 5. Sauli Kuopus Pu-
dasjärvi ja 6. Juha Julkunen 
Savukoski (monena vuon-
na voittaja). Pudasjärvisistä 
Kari Huovinen oli 10, Janne 
Kummala 15, Juha Ronkai-
nen 19, Edvin Honkanen 22. 
Eero Honkanen 25. Ainoana 
naisena yksin hiihtänyt Hei-
di Honkanen Saarijärveltä 
oli 23. 

Täydelliset tulokset löy-
tyvät netistä www.umpi-
hankihiihto.pudasjarvi.fi/ 

Kilpailijoista  
pidetään huolta
Kilpailijoita seurattiin 
Tracker- gps- paikannuslait-
teilla ja heidän sijaintipaik-

ka ja kulkureitti oli kilpailun 
ajan nähtävissä Umpihanki-
hiihdon internet-sivustolla.

Yksilökilpailijan ja jouk-
kueen pakollisiin varus-
teisiin kuului perinteinen 
kompassi. Monella joukku-
eella oli käytössään omana 
lisävarusteena ranteeseen 
kiinnitettävä gps-laite, jon-
ka avulla saattoi muun mu-
assa seurata omaa etene-
mistään ja kulkunopeutta. 
Hyvään suoritukseen pyrki-
välle kilpailijalle on tärkeää 
pystyä pitämään kulkuno-
peus mahdollisimman tasai-
sena uuvuttamatta itseään. 
Voimia tuli säästää viimei-
seksikin kisapäiväksi varsi-
naiselle umpihankihiihto-
osuudelle, jossa kisailijoista 
puristettiin viimeisetkin voi-
manrippeet.

Kilpailijoilta saadun pa-
lautteen perusteella he olivat 
erittäin tyytyväisiä järjeste-
lyihin ja itse kisaan.

Lauantain hiihtoa.

Kilpailija Ahmatuvan maas-
tossa Syötteellä.

Itsestä huolehtiminen erämaassa on osa kisataitoa.

Vuoden 2019 ja 2018 yksilökilpailun voittaja, Jani Ikonen 
Liperistä, Tulenteko tehtävärastilla, järjestäjien antamilla 
välineillä.

Yksilökilpailun parhaat 6. Juha Julkunen Savukoskelta (vuosien 2017, 2016, 2015, 2010, 
2009, 2008 ja 2007 voittaja), 5. Sauli Kuopus Sotkajärveltä, 4. Jani Ikonen Liperistä (vuosi-
en 2019 ja 2018 voittaja), 3. Mika Rahja Kiviniemeltä, 2. Tapio Iinatti Oulusta ja maailman-
mestari Teijo Iinatti Pintamolta. Teijo ja Tapio ovat veljeksiä!

Kiinteistöneliö -joukkue hiihti ylivoimaiseen Umpihankihiihdon maailmanmestaruuteen; 
Taneli Mäntylä, Jukka Saartoala, Antti Ihme, Risto Saartoala ja Hannu Ihme.

Kaupunginhallituksen edustaja Vesa Riekki onnittelee yk-
siökilpailun voittajaa Pudasjärveläistä Teijo Iinattia.

Pudasjärveläisjoukkue Kuukhaiset (Jenni Peltoniemi, Katja Siekkinen, Jenni Ylilehto) Ah-
matuvalla. 
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Ma 17.2.
• Mustin & Lystin pujottelukisa, Iso Syöte Lumimaa 

Ti 18.2.
• Talvinen puuhaparkki, Syötteen luontokeskus 
• Lumilautatesti lapsille, Iso-Syöte Lumimaa 

Ke 19.2.
• Masa-Hiiren Parkkikoulu, Pikku-Syöte 
• SnowParkin Iltasessarit, Iso-Syöte Lumimaa 

To 20.2.
• Opastettu lumikenkäretki, Pikku-Syöte 
• Mustin ja Lystin retki, Iso-Syöte Lumimaa 
• Raappana, Tuba – Iso-Syöte 

Pe 21.2.
• Mustin ja Lystin Aarrejahti, Iso-Syöte 
• Iso-Syöte SnowParkin jamit, Iso-Syöte 
• Iso-Syöte, Stand Up!, Ravintola Tuba 

La 22.2.
• Pikku-Parkin Päällikkö kisat, Pikku-Syöte 
• Mustin & Lystin pujottelukisa, Iso-Syöte Lumimaa 
• Iron Country Sisters, Ravintola Tuba

Ma 24.2.
• Mustin & Lystin pujottelukisa, Iso-Syöte Lumimaa 

Ti 25.2.
• Talvinen puuhaparkki, Syötteen luontokeskus 
• Lumilautatesti lapsille, Iso-Syöte Lumimaa 
 
Ke 26.2.
• Masa-Hiiren Parkkikoulu, Pikku-Syöte 
• Mustin & Lystin crossikisa, Iso-Syöte Lumimaa 
• SnowParkin Iltasessarit, Iso-Syöte Snowpark

To 27.2.
• Opastettu lumikenkäretki, Pikku-Syöte 
• Vattukurun pimeäretki, Syötteen luontokeskus 

Pe 28.2.
• Mustin ja Lystin Aarrejahti, Iso-Syöte 
• Iso-Syöte SnowParkin jamit 
• Jarkko Martikainen, Tuba – Iso-Syöte
 
La 29.2.
• Pikku-Parkin Päällikkö kisat, Pikku-Syöte 
• Mustin & Lystin pujottelukisa, Iso-Syöte Lumimaa 
• Jukka Takalo ja Kaarle Viikate, Ravintola Tuba

Ma 2.3.
• Future trend testipäivä, Iso-Syöte eturinne 
• Mustin & Lystin pujottelukisa, Iso-Syöte Lumimaa 

Ti 3.3.
• Talvinen puuhaparkki, Syötteen luontokeskus 
• Lumilautatesti lapsille, Iso-Syöte Lumimaa 
 
Ke 4.3.
• Masa-Hiiren Parkkikoulu, Pikku-Syöte 
• Mustin & Lystin crossikisa, Iso-Syöte Lumimaa 
• SnowParkin Iltasessarit, Iso-Syöte SnowPark 

To 5.3. 
• Opastettu lumikenkäretki, Pikku-Syöte 

Pe 6.3.
• Mustin ja Lystin Aarrejahti, Iso-Syöte  
• Iso-Syöte SnowParkin jamit 
• Jesse Kaikuranta, Ravintola Tuba

La 7.3.
• Pikku-Parkin Päällikkö kisat, Pikku-Syöte 
• Stache, Ravintola Tuba 

Tunturit ovat täynnä
tapahtumia hiihtolomilla
Otteita hiihtolomaviikkojen tapahtumatarjonnasta:

Kaikki tapahtumat syote.fi

VIIKKO 8 VIIKKO 9 VIIKKO 10

Iltajuhla yöleirin  
vieressä
Lauantaina järjestettiin ilta-
juhla kilpailijoiden yöleirin 
vieressä Metsälän kylän ja 
Pärjänsuon välillä olevan Pa-
lovaaran itäpuolella.

Juhlatilaisuuteen osal-
listujille oli järjestetty linja-
autokuljetus Pudasjärveltä 
ja Syötteen alueelta. Lisäk-
si huoltajia ja kilpailijoiden 
perheenjäseniä tuli tilaisuu-
teen omilla autoilla.

Kisojen suojelijana oli mä-
kihypyn maailmanmestari 
Tapio Räisänen. Kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-
ginvaltuuston puheenjohta-
ja Mari Kälkäjä, Pudasjärven 
Urheilijoista puhui puheen-
johtaja Kirsi Hanhela. Ti-
laisuuden juonsi kilpailun 
johtaja Heino Ruuskanen. 
Luontoaiheisen iltahartau-

Umpihankihiihdon maailmanmestari Teijo Iinatti Pintamolta.

Kisojen tukikohta ja tiedotustilaisuus pidettiin Pikku-Syötteellä.

den piti kirkkoherra Timo 
Liikanen osallistuen yhtenä 
esilaulajana tilaisuuden lo-
puksi yhteisesti laulettuun 
Suojelusenkeli lauluun.
Iltatilaisuudesta kuvia ja 
tekstiä ensi viikon pudas-

järvi-lehdessä.

Heimo Turunen,  
kuvat Asko Jaakkola,  
Antti Lehto ja  
Heimo Turunen

To klo 21 Raappana 
21.2. Pe klo 21 Remakka -komiikkaklubi:

Heli Sutela, Iikka Kivi ja Tommi
Ylimäinen

22.2. La klo 21 Iron Country Sisters
28.2. Pe klo 21 Jarkko Martikainen

29.2. La klo 21 Jukka
Takalo ja Kaarle Viikate

6.3. Pe klo 21 Jesse Kaikuranta
7.3. La klo 21 Stache

14.3. La klo 21 Kirka-tribuutti
21.3. La klo 21 Topi Saha & Ylva Haru

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

11.4. La klo 21 Kaija Kärkinen ja Ile Kallio

Korvankarkkia
Tuba - Iso-Syöte / Romekievarintie 4
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.tuba.fi/syote
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RAUTIO
VUOKRAA

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

aktiviteetit lomallesi
Palveleva vuokraamo syötteellä 

tunturi marketin alakerrassa.

* moottorikelkat
* läskipyörät
* lumikengät

vuokraa käyttöösi:
* ahkiot
* rattikelkat ja  
 pulkat

* snowmobiles
* fatbikes
* snowshoes

rental serviCes
* skiing sledges
* sleds and  
 ”weel sleds”

www.vuokraamorautio.fi

Tervetuloa Pytky Cafeeseen

Kirsi Hanhela ja Mari Kälkäjä toivottava kävijät tervetulleik-
si tuoreiden munkkien kera.

Pytky Cafe Pytkyharjussa 
Naamankajärven rannalla 
avasi ovensa 7.12.2019.  Asi-
akkaiden määrä jo avajais-
päivänä yllätti meidät todel-
la positiivisesti. Munkkeja 
leivottiin heti ensimmäisenä 
päivänä toista sataa. Paljon 
on tullut asiakkailta ja toisil-
ta yrittäjiltä hyvää palautet-
ta, kehittämisideoita ja toi-
veita. 

20.12. Pytky Cafeessa jär-
jestimme Joululauluillan. 
Kahvila oli täynnä mökki-
läisiä, alueen asukkaita ja 
tulipa muutama laulaja Ku-
renaltakin. Parin tunnin lau-
leluiden  jälkeen söimme 
vielä  iltapalaa yhdessä. 

Kahvilasta saa kahvin 
ja herkullisten tuoreiden 
munkkien lisäksi mm. oi-
keaa maitokaakaota, omis-
ta marjoista tehtyä mehua ja 
Pytkyn lumous vohveleita. 
Välillä on ollut lättypäiviä-
kin. Meillä leivotaan myös 
gluteenittomia munkkeja ja 
niitä ostetaan kotiin vietä-
väksikin.

Pytky Cafe on avoin-
na15.2. -  30.4. joka päivä kel-
lo 10-16. 

15.2. avaamme tilausra-
vintolan puolen, jossa voi 
lounasaikaan nauttia mauk-
kaan keittolounaan. 

Pytky Cafe ei ole pel-
kästään latukahvila, vaan 

Kurenpojilla on vilkas ko-
tipeliviikonloppu edessä. 
Kurenpoikien kaikki sarja-
joukkueet pelaavat kauden 
viimeiset kotipelit tuleva-
na viikonloppuna. Tuomas 
Sammelvuo- salilla pela-
taan yhteensä kuusi otte-
lua. Urakka aloitetaan U17 
Liigan ottelulla Kurenpo-
jat- Tervarit lauantaina kello 
13. Tervarit on selkeä ennak-
kosuosikki otteluun. Kuren-
poikien pelaajat ovat sarjaan 
vuoden, kaksi ja kolmekin 
alaikäisiä, joten fyysisyys tu-
lee olemaan vieraiden vah-
vuus. Jännitettävää onkin 
siinä, miten kotijoukkue saa 
pallonhallintapelin kulke-
maan, ja mihin asti tämä riit-
tää ottelun lopputuloksessa.

Nuorten liigapelin jäl-
keen naisten joukkue päät-
tää kautensa muhoslaista 
PonPaa vastaan kello 15.30 
alkavassa ottelussa. Ennak-
koon ajatellen ottelusta pi-
täisi tulla tiukka, sillä mo-
lemmat pelaavat Naisten 
Futsal-Kakkosessa ensim-
mäistä kauttaan. PonPa on 
tuttu myös jalkapallon har-
rastesarjoista aiemmilta 
vuosilta. Kurenpojille haas-
teita ovat tuoneet pelaajien 
määrän vaihtuvuus, usean 
pelaajan vuorotyöt ovat vai-
keuttaneet peleihin osallis-
tumista rankasti.

Sunnuntaina pelataan 
voitoista
Sunnuntaina P12 pelaa Yk-
kösessä kaksi ottelua. Ku-
renpojat on mukana mes-
taruustaistossa ollen tällä 
hetkellä sarjassa toisena, kun 
sarjaa johtavalla LiKi Pallo-
karhut mustalla on jäljellä 
enää kaksi ottelua, ja Kuren-
pojilla neljä. Kahdella voitol-
la sunnuntaina mestaruus 
on vielä omissa käsissä. Ku-
renpojat pelaa omat ottelun-
sa kello 13 ja 14.30. 

Miesten Futsal-Kolmo-
sessa pelataan vielä nousus-
ta Kakkoseen. Kurenpojat 
on sarjassa toisena pisteen 
edellä sunnuntain vastusta-
jaa AS Moonia vastaan. Ot-
telu ei vielä suoraan ratkaise 
ottelua, mutta antaa voitta-
jalle hyvät asetelmat myö-
hemmin pelattaville kauden 
kahdelle viimeiselle kierrok-
selle. Miesten kauden vii-
meinen kotipeli pelataan 
sunnuntaina kello 16.

Yleisöä palvelee tut-
tuun tapaan kioski uusine 
hot dog-koneineen ja kortti-
maksumahdollisuuksineen. 
Näillä eväillä hallilla jaksaa 
vaikka koko päivän. Tuomas 
Sammelvuo- salin toivotaan-
kin täyttyvän kannattajista!

Teija Niemelä

Futsal-kauden 
päätös lähestyy

Pytky Cafeen kummatkin huoneet on kunnostettu käyt-
töön. 

Kahvila sijaitsee Valtatieltä kuljettaessa noin 6 km ennen 
Syötettä. 

toiminta tulee olemaan 
ympärivuotista, mikäli asia-
kaskuntaa riittää. Kaiken-
laista kivaa on kehitteillä.

Nähdään Pytky Cafeessa. 
Meille pääsee hyvin hiihtä-

mällä, kävelemällä, pyörällä, 
moottorikelkalla ja autolla. 

Mari Kälkäjä ja  
Kirsi Hanhela 
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PALVELUHAKEMISTO
Alko
	 •				Pudasjärvi	020	711	2843
	 •				Taivalkoski	020	711	2847
				 •			Tilauspalvelu/noutopiste
										Syötekylän	kauppa
									0440	322	652

Ambulanssi Hätänumero 112

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

Avainpalvelupisteet
						•		Syötteen	keskusvaraamo	 
	 	 040	777	1800	
						•		Hotelli	Iso-Syöte	 
	 	 0201	476	400
						•		Hotelli	Pikku-Syöte	 
	 	 08	815	4000
						•		Niilo	Sarajärvi	0400	398	771
						•		Metsähallitus	varaustuvat
									luontokeskus	0206	39	6550	
						•		Syötekylän	Kauppa
									0440	322	652
						•		S-H	Koristus	040	587	5051

Autokorjaamot ja varaosat
						•		Autokorjaamo	 
	 	 Pasi	Kummala
									0400	198	382
						•		Autohuolto	J.	Kivelä
									040	172	7900
						•		Autotarvike	K&J	Oy	
									08	842	510	040	731	6352
						•		Iso-Syöte	Auto	ja	Rengas	Oy
									0400	418	655

Autopesupalvelut
					•	 Pudas-Kone	Oy	08	822	415

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

Hammashoitola
					•	 Pudasjärvi	040	826	6541
					•	 Taivalkoski	040	860	9006

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

Hevospalvelut/Ratsastusta
					•	 Syötteen	Hevospalvelut
						 045	129	7140

Hotellit
					•				Hotelli	Iso-Syöte
										0201	476	400
					•				Hotelli	Pikku-Syöte
										08	815	4000
	 •			KIDE	Hotel	by	Iso-Syöte
										0201	476	474

Hostellit, retkeilymajat
					•	 Syötteen	Kyläyhdistys
						 retkeilymaja	045	673	3418

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

Kahvilat
						•			Rinnekahvila	Pikku-Syöte
										050	303	9042
						•			Hotelli	Iso-Syöte
										0201	476	400
					•				Hotelli	Pikku-Syöte
											08	815	4000
					•				Kelosyötteen	Kotakahvio
										040	765	4202
					•				Syötekylän	Kauppa
										0440	322	652
					•				Syötteen	luontokeskus,	 
	 	 Kahvila	Korppi
										0206	39	6550
										Kahvila	Korppi
										040	553	5469
			 •	 Tuba	Food	&	Lounge
	 	 0400	818	994
					•				Tunturi	Market	Iso-Syöte
										044	083	8668
					•				Pärjä	Ski	Bistro&Suites
										0400	803	462
					•				Rinneravintola	Romekievari	 
	 	 0400	202	3595	 
	 	 (laskettelukaudella)
					•				Pytky	Cafe
	 		 040	529	2317

Kalastusluvat
					•				Kelosyötteen	Kotakahvio
										040	765	4202
					•				Syötteen	luontokeskus
										0206	39	6550
	 •	 Taigavire
	 	 040	553	5469
					•				Syötekylän	kauppa
									0440	322	652

Kansallispuisto
					•	 Syötteen	kansallispuisto
									 	040	583	1608

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

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

Kiinteistövälitys
	 •	 Tunturi	LKV	040	670	9766

Kiipeilyseinä
					•	 Hotelli	Pikku-Syöte
									08	815	4000

Kivikoruja
					•	 Atte	Särkelä	044	089	3280

Koiratarha
					•		 Syötteen	Eräpalvelut
									050	528	6441

Kokouspalvelut
		 •		 Pärjä	Ski	Bistro&Suites
							 0400	803	462
	 •		 Hotelli	Iso-Syöte
									0201	476	400
			 •			Hotelli	Pikku-Syöte
							 08	815	4000
	 •	 Kelosyöte	Paulin	Mökit	Oy
	 	 08	838	105
					•			Syötteen	Eräpalvelut
									050	528	6441
			 •		 Syötteen	keskusvaraamo
									08	823	400
			 •			Syötteen	luontokeskus
								 0206	39	6550
					•			Rent	Vuokraamo
										Rautio
										045	200	0212
	 •	 Taigavire
	 	 040	553	5469

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

Kuntosali
					•			Hotelli	Pikku-Syöte
									08	815	4000 
					•				Lumiareena
										08	823	400

Leirikoulut
					•		 Hotelli	Pikku-Syöte
										08	815	4000

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

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

Matkahuoltoasiamies
					•	 M-tavaratalo	Pudasjärvi 
	 	 0440	875	205

Matkamuistot
					•				Hotelli	Iso-Syöte	 
	 	 0201	476	400
					•				Hotelli	Pikku-Syöte
										08	815	4000
					•				Kotakahvio	Kivikoruja
										040	765	4202
					•				Syötteen	luontokeskus
										0206	39	6550
 

	 •	 Syötekylän	Kauppa		 
	 	 0440	322	652
	 •	 Taigavire
	 	 040	553	5469
					•			Tunturi	Market	Iso-Syöte
							 044	083	8668
				 •				Pytky	Cafe
								 040	529	2317
			 •			Vaaran	Paja	Juha	 
	 	 Ronkainen		 	 	
	 	 0400	160	615

Majoitusvälitys
					•	 Syötteen	keskusvaraamo
										08	823	400

Matkailuyhdistys 
					•		 Syötteen	Matkailuyhdistys
										040	146	3566

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

Observatorio
					•	 Hotelli	Pikku-Syöte
										08	815	4000

Ohjelmapalvelut
				•				Arcticson	/Pohjosen	poika	
	 	 040		 708	6704	
	 	 (Syötekylän	kaupan	piha)				
		 •		 Hotelli&Safari	Iso-Syöte
										0201	476	400
					•				Hotelli	Pikku-Syöte
										08	815	4000
					•				Syötteen	Eräpalvelut
										050	528	6441
					•				Syötteen	Luontokeskus
									0206	39	6550
				 •				Syötteen	keskusvaraamo
										08	823	400
	 •	 Taigavire
	 	 040	553	5469

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

Polttoaineet
					•	 Syötekylän	Kauppa
									0440	322	652

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

Pudasjärven Kaupunki
					•	 08	5875	5300

Posti
					•	 S-market	Pudasjärvi
										044	788	5640
					•	 S-market	Jokijussi

									 Taivalkoski	010	763	3263

Rakennus ja huoltopalvelut
					•		 Syötteen	rakennus	ja	
	 	 huoltopalvelu
										040	175	4008
					•	 Kota&Miehet	Oy	
	 	 045	326	2441

Ravintolat
	 •				Hotelli	Pikku-Syöte
								 08	815	4000
				 •				Kelosyötteen	kotakahvila
										040	765	4202	
					•				Syötteen	luontokeskus
										0206	39	6550
	 •	 Pytky	Cafe
	 	 040	529	2317
					•				Pärjä	Ski	Bistro&Suites
											0400	803	462
				 •				Tuba	Food	&	Lounge
	 	 0400	818	994
					•				Tunturi	Pub	Iso-Syöte
											044	083	8668
					•				Rinneravintola	Romekievari
											044	202	3595

Rinnekeskukset
				 •		 Hiihtokeskus	Iso-Syöte
									0201	476	471
				 •				Välinevuokraus
										0201	476	476
					•				Hiihtokoulu
										0201	476	475
					•			Hissiliput
									0201	476	471
					•				Hiihtokeskus	Pikku-Syöte
									08	815	4000,	050	303	
9042
					•			Välinevuokraus
									050	303	9042
					•			Hiihtokoulu
									050	303	9042
					•			Hissiliput
										050	303	9042

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

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

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

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

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

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

Tonttimyynti
					•	 Metsähallitus/ 
	 	 Laatumaan	tontit
									0400	386	476,	 
	 	 0400	322	060
					•		 Pudasjärven	kaupunki,
										040	826	6417
					•		 Atte	Särkelä	044	089	3280
					•	 Pauli	Särkelä	0400	302910

Välinevuokraus
Retkeily- ja melontavarusteet,  
maastopyörät
					•		 Rent	Vuokraamo
										Rautio	
	 	 045	200	0212
	 •	 Taigavire
	 	 040	553	5469



27PUDASJÄRVI -lehti 13.2.2020nro 7 7

Pudasjärven Osuuspankin luottokysyntä 
jatkui vuonna 2019 edellisvuodesta ja 
luottokannan kasvu oli lähes seitsemän 
prosenttia. Luottoja nostettiin noin 37 
miljoonaa euroa vuoden aikana eli noin 
kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Liikevoitto laski edel-
lisvuotisesta. Alhaisena pysyneestä kor-
kotasosta huolimatta korkokatetta saatiin 

parannettua hieman. Arvonalentumiset 
saamisista ja järjestämättömät saamiset 
nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. 
Talletuskanta kasvoi. Vakavaraisuus pysyi 
laskusta huolimatta erinomaisella tasol-
la. Vakavaraisuuden lasku johtui pää-
asiassa laskentavan muutoksesta EKP:n 
taholta.

OP Pudasjärvi 2019

Vakavaraisuus ja liikevoitto  
heikkenivät, mutta kasvu jatkui 

Suomen talouskasvu hidastui ennak-
kotietojen mukaan hieman edellisestä 
vuodesta. Talouskasvua kannattelivat 
kulutus ja palveluiden vienti. Tavaravienti 
kärsi vientimarkkinoiden kangertelusta. 
Rakentamisen kasvu hidastui, ja inves-
toinnit kokonaisuutena kehittyivät hei-
kosti. Asuntomarkkinat piristyivät vuoden 
loppua kohti. Kysyntä kohdistui yhä pie-
nempiin kerrostaloasuntoihin, ja hinnat 
nousivat keskimäärin vain hieman. 

Pankki on ollut toimintavuoden aikana 
hyvin aktiivinen toimija yhteiskuntavas-
tuun merkeissä. Pankki on ollut mukana 

työllistämässä pudasjärveläisiä nuoria 
Kesäduuni-kampanjassa. Tämän lisäksi 
pankki myönsi Sadasta toiselle rahas-
tostaan toimintavuoden aikana yhteensä 
noin 7 000 euroa seitsemään eri hank-
keeseen. Pankki on jo useana vuonna 
ollut tukemassa pudasjärvistä nuori-
soliikuntaa, niin myös toimintavuonna, 
yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden ja 
Kurenpoikien kanssa.

Kasvulukuja 

Pudasjärven Osuuspankki on palvellut pudas-
järveläisiä jo yli 100 vuotta. 

Pudasjärven Osuuspankki järjesti toukokuun 
lopulla Hippo MTB lasten maastopyöräta-
pahtuman Jyrkkäkoskella. Mukana oli noin 
60 pyöräilevää lasta. Tapahtuma oli pankin 
historian ensimmäinen ja todennäköisesti en-
simmäinen myös koko OP ryhmässä. Lisäksi 
OP järjesti paikallisten urheiluseurojen kanssa 
Hippo Yu-kisan, -hiihtokisan sekä -jalkapal-
lokoulun. 

Pankki myönsi Sadasta toiselle rahastostaan 
toimintavuoden aikana yhteensä noin 7 000 
euroa seitsemään eri hankkeeseen. Kuva elo-
kuulla avustusten jakotilaisuudesta. Pankki 
on ollut mukana myös työllistämässä nuoria 
Kesäduuni-kampanjassa.

Avainlukuja
 2019  2018  Muutos
Liikevoitto, 1000 euroa 1 353 1 534 -11,79
Kulujen suhde tuottoihin, % 63,87 61,98 1,89
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,71 3,09 -0,38
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde 65,17 84,47 -22,84
Henkilöstö keskimäärin 14 15 -1,17
Omistaja-asiakkaat 6 869 6 742 127

Tulosanalyysi
1000 euroa 2019 2018 Muutos, %  2017
Tuotto
Korkokate 2 226 2 222 0,2 2 221
Muut tuotot
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 880 880 - 900
Palkkiotuotot, netto 935 858 8,91 927
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0 0 -69,9 -1
Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta  
kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot - - - 39 179 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot* - - - 39,18
Suojauslaskennan nettotulos - -  -
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -20 -13 48,37 -7
Liiketoiminnan muut tuotot 13 16 -19,63 76
Yhteensä 1 808 1 741 3,84 1 855
Tuotot yhteensä 4 034 3 963 1,8 4 076
Kulut
Henkilöstökulut 648 629 2,89 789
Muut hallintokulut 1 537 1 425 7,86 1 260
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja  36 40 -11,69 61 
aineettomista hyödykkeistä    
Liiketoiminnan muut kulut 356 361 -1,32 296
Kulut yhteensä 2 577 2 456 4,92 2 407
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun  
hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista 104 -27 478,79 305 854
Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista* 104,13 -27,49  305,85
Muiden rahoitusvarojen odotettavissa olevat  - -  - 
luottotappiot sekä arvonalentumistappiot    
Liikevoitto (-tappio) 1 353 1 534 -11,79 1 363

Liikevoitto oli 1 353 000 euroa, jos-
sa vähennystä edelliseen vuoteen 11,7 
prosenttia. Liikevoittoon vaikutti erityi-
sesti luottojen arvon alentumisten kasvu. 
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoi-
tuksista ovat OP-Osuuskunnalta saatuja 
osuuspääoman korkoja. Liiketoiminnan 

muita kuluja kasvatti OP Ryhmän sisäiset 
kehittämismaksut. 

Palkkiot luotonannosta ja maksuliik-
keestä kasvoivat. Palkkiotuottoihin si-
sältyy vähennyksenä omistajajäsenille 
myönnetyt OP-bonukset. 

OP Pudasjärven tase kasvoi 4,4 prosent-
tia ja oli vuoden lopussa 208,7 miljoo-
naa euroa. Talletukset kasvoivat 4,4 pro-
senttia ja olivat vuoden lopussa 156,8 
miljoonaa euroa ja luottokanta kasvoi 
seitsemän prosenttia ja olivat vuoden lo-
pussa 161,2 miljoonaa euroa. Maksoim-
me omistajajäsenillemme OP-bonuksia 
vuoden aikana 553 tuhatta euroa, jossa 
kasvua edelliseen vuoteen oli 5,3 pro-
senttia. Uusia asiakkaita pankki sai vuo-
den aikana yhteensä 319. 

Erityisen ilahduttavaa oli jo toisena 
vuonna peräkkäin yritysluottokannan 
huima kasvu, joka oli 17 prosenttia ja 
edellisenä vuonnakin päästiin jo 16 pro-
senttiin. Aikaisempiin vuosiin verrattuna 
nostettujen yritysluottojen määrä on 
kasvanut 162 prosenttia. Tämä antaa 
hyvää pontta paikkakunnan kasvulle ja 
yritystoiminnalle.

Pertti Purola
toimitusjohtaja OP Pudasjärvi 

1000 euroa 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, %  31.12.2017
Tase  208 673 199 830 4,43 190 719
Luotot 161 179 150 708 6,95 137 363
Saamistodistukset 3 000 3 000 - -
Osakkeet ja osuudet 20 256 20 256 - 20 256
Talletukset 156 775 150 203 4,38 143 783
Oma pääoma 42 939 42 039 2,14 41 126
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 16 718 9 833 170,02 16 214

Keskeisiä tase- ja sitoumuseriä

Pudasjärven Osuuspankki järjesti joulun alla 
Pudasjärven kirkossa Joulukonsertin, jossa 
esiintyi sellisti-laulaja Pekka Haahti Taru Ri-
taveden säestämänä. Kuva vuoden 2018 jou-
lukonsertista, jossa esiintyi Elina Vettenranta 
pianotaiteilija Jouni Someron säestämänä. 
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT
JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

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)

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!
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Pudasjärven kaupungin-
hallitus piti kokouksen tiis-
taina 11.2. Kaupunki on 
hankkinut vuonna 2019 ra-
kennusmaata Kurenalan 
pohjoisen osan asemakaa-
van kortteleista 20 (Pietari-
la) ja 47 (Lakari). Korttelis-
sa 20 on kolme pientalon 
rakennuspaikkaa, joiden 
yhteispinta-ala on 4085 ne-
liömetriä. Korttelissa 47 
on yksi 4650 neliön suu-
ruinen rivitalon rakennus-
paikka, johon asemakaavan 
mukaan voidaan rakentaa 
myös omakotitaloja. Rivi-
talotonttien kysyntä Ku-
renalan pohjoisen osan ase-
makaava-alueella on ollut 
vähäistä, kun taas omako-
titonttien tarjontaan on toi-
vottu vaihtoehtoja. Kort-
telin 47 jakamisella 2-3 
omakotitonttiin saataisiin 
hieman isompia tontteja hy-
vien kulkuyhteyksien var-
teen, koulujen läheisyyteen. 
Kurenalan pohjoisen osan 
korttelien 20 ja 47 tonttien 

myyntihinnoiksi päätettiin 
viisi euroa neliömetriltä, 
vuosivuokra on kahdeksan 
prosenttia myyntihinnas-
ta. Myyntihinta, vuokra ja 
vuokra-aikana tapahtuvan 
lunastuksen kauppahinta 
sidotaan elinkustannusin-
deksiin. Muilta osin kort-
teliin 47 muodostettavien 
omakotitonttien luovutus-
kirjoissa noudatetaan kau-
pungin yleisesti käyttämiä 
sopimusehtoja.

Kiinteistökauppa
Viikinkosken kuolinpesä on 
tarjonnut kaupungille ostet-
tavaksi Pudasjärven kyläs-
sä sijaitsevan tilan Salokan-
gas. Tilan pinta-ala on noin 
1,76 hehtaaria. Tilan tiluk-
set ovat yhdessä palstassa 
Teollisuuskylän suunnas-
sa Tuotantotien ja Vaarin-
kujan risteyksessä. Tila on 
osaksi raakamaata ja osaksi 
kaavoitettu Kurenalan ete-
läisen osan asemakaavassa 
katu- ja metsätalousalueik-

si. Päätettiin ostaa Salokan-
gas tila 6 000 euron kaup-
pahinnasta kauppakirjassa 
tarkemmin määritetyin eh-
doin.

Pellon- 
vuokrasopimukset
Sanna Loukusalle päätet-
tiin vuokrata Pudasjärven 
koulutilaan kuuluva noin 
9,43 hehtaarin suuruinen 
peltoalue käytettäväksi ai-
kaisemmin kaupungilta 
vuokratun hevostallin toi-
mintaan. Pelto on tärkeä 
tallin toiminnalle. Vuok-
rasopimus on kytketty 
yhteen hevostallin vuok-
rasopimuksen kanssa. 
Vuokra-aika päättyy sil-
loin, kun tallin vuokraso-
pimus päättyy. Hevostal-
lin toiminnasta syntyvää 
lantaa käytetään vuokra-
alueen lannoittamiseen.

Mauri Liikaselle vuok-
rattiin Oulun seudun kou-
lutuskuntayhtymältä Pu-

dasjärven koulutilalta 
vapautunut noin 6,5 heh-
taarin peltoalue Ranu-
antien ja Törröntien vä-
listä. Samalla Liikanen 
luopui Hoikkasuolla ai-
kaisemmin vuokralla ol-
leesta 13,4 hehtaarin pel-
toalueesta. Peltoalue tulee 
vuokrata Suviseura–ta-
pahtumia varten. Vuokra-
tulle alueelle otetaan vas-
taan kompostoitua lantaa 
Törrön koulutilan hevos-
tallista.

Metsäryhmän  
perustaminen 
Työpetarin kanssa tehtiin 
aikaisempien vuosien ta-
paan sopimus työnjohtajan 
ja neljän hengen metsäryh-
män palkkauksesta kau-
pungin metsien ja yleisten 
alueiden hoitotöihin. Yh-
distys on luomassa uutta 
toimintamallia kaupungin/
yksityisten palvelujen tuot-
teistamiseen ympäristön-
hoitoon liittyviin töihin.

4H järjestää  
koululaisten ja  
nuorten kesätyön
Koululaisten- ja nuorten ke-
sätyökampanjan vuodelle 
2020 järjestäminen ja toteut-
taminen annettiin tarjouk-
sen perusteella Pudasjärven 
4H-yhdistykselle, jonka tar-
jous todettiin toimivaksi ja 
kustannustehokkaaksi sekä 
nuoria aktivoivaksi tavak-
si hoitaa kesätyökampanja 
yhdessä kaupungin työlli-
syyspalvelujen kanssa. Sa-
malla toteutuu 4h:n nuoril-
le suuntaama Oma yritys 
kesätyöpaikaksi -kampan-
ja. Kustannukset katetaan 
kehittämisrahastosta.

Ryhmätyöllistämisen 
tuet 2020
Kaupunki on ottanut käyt-
töön ryhmämäisen työl-
listämisen mallin Laavu-
hankkeen kokeilun kautta. 
Toimintaa on kokeiltu vuo-

desta 2017 lähtien viiden 
yhdistyksen kanssa ja sitä 
on kehitetty edelleen. Työl-
lisyyspalvelujen esitykses-
tä ryhmätyöllistämisen toi-
mintaa jatketaan edelleen 
vuonna 2020 ja tukea jae-
taan ohjausresursseihin pe-
rustuen 200 000 euroa. Tuki 
jakautuu Livokas ry:lle, 
Työpetari ry:lle Pudasjär-
ven 4H-yhdistykselle, Jon-
gun alueen kyläyhdistys 
ry:lle ja Korpisen kyläseu-
ra ry:lle.

Eero Talalalle myönnet-
tiin ero teknisen johtajan vi-
rasta 1.4.2021 alkaen kiittä-
en Pudasjärven kaupungin 
eteen tehdystä työstä. Tek-
nisen johtajan virka julistet-
tiin haettavaksi toistaisek-
si 1.4.2021 alkaen siten, että 
virka täytetään määräaikai-
sena sijaisuutena 31.3.2021 
saakka.

Pudasjärvi-lehti

Omakotitontteja lisää Kurenalan pohjoisen osan asemakaavaan
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MYYDÄÄN

PUDASTORI

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Suora yhteys pankkiisi

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

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

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

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

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

vuOkraTTavana 
kurenalla

30 m2 saunallinen yksiö, 
uudehko siisti asunto 

palvelujen äärellä.
98 m2 uudehko siisti kolmio, 

sauna, katutasossa 
palvelujen äärellä. 
P. 0400 992 999.

VUOKRATTAVANA

6 kpl UNICO-merkkisiä runko-
patjasänkyjä, lev. 80 cm. Kah-
den sängyn ostajalle kauppaan 
sisältyy 160 cm petauspatja. 
Hinta 20 €/kpl. Sängyt haet-
tavissa Iso-Syötteeltä mökiltä 
24.2.2020. P. 0440 682 907.

Valk., puinen lasten syöttötuo-
li 20€, useita kissan raapimis-
telineitä 3-8€/kpl ja korillinen 
kissojen leluja, hintaan 5€. P. 
040 730 1513.
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MYYDÄÄN 
hirvikivääri WEPR.

P. 0400 252 699.

Kansalaisopiston kursseilla kansallispukuja

Etelä-Pohjanmaan puvun 
valmistaa Mirjami Sirén-Pik-
kuaho.

Vuosien jälkeen saimme jäl-
leen Pudasjärven kansalais-
opiston ohjelmaan kansallis-
pukuja valmistavan kurssin. 

Kaarina Haanela on valmis-
tanut useita kansallispukuja 
ja on nyt opettamassa kurs-
silaisia.

Hilkka 
Tihinen teki 

itselleen Koil-
lismaan pu-
kuun kuulu-

van takin.

Vuokrattavana Pudasjärvellä
2h+kk+parv. P. 044 377 6466.

Pudasjärven seurakunnan kasvatuksen vastuuryhmä toteut-
taa perhemessun seurakuntakodilla sunnuntaina 16.2. kello 10. 
Lapsiperheet ovat tervetulleita messuun. Messun sisällöissä ja 
kestossa huomioidaan pienetkin seurakuntalaiset. Messun jäl-
keen tarjotaan kirkkokahvit. Kahvien päätteeksi perheille on 
tarjolla yhteistä puuhaa ja tehtäväpisteitä seurakuntakodin ti-
loissa kello 11.30-13 välisenä aikana. Tapahtuma on maksuton.  

Seurakuntatiedotus 

Perhemessu ja yhteistä 
tekemistä 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

Syyskuun 11. päivä kokoon-
nuttiin ensimmäisen kerran 
kahdeksan kurssilaisen voi-
min. Kaarina Haanela on luot-
sannut meitä rautaisella otteel-
laan.  

Pukuja valmistetaan eri 
alueilta ja näin saadaan mu-
kavaa kirjoa pukuihin. Val-
mistuksessa ovat Etelä-
Pohjanmaan, Koillismaan, 
Rovaniemen, Suomussalmen 
ja Suur-Iin puvut.

Lähes kaikille kankaat tuli-
vat valmiina, mutta löytyypä 
joukosta myös omaa kutomaa Ulla Ikonen, 

Katri Kemppanen ja 
Teija Pohjolainen ovat 
saaneet pukunsa viimeistä 
silausta vaille valamiiksi.

kangasta.
Työt ovat edistyneet jokai-

sella eri tahtiin, sillä kirjailuil-
taan ja työmääriltään puvut 
ovat hyvinkin erilaisia. Ennen 

maaliskuun loppua tulee teh-
täväksi myös tykkimyssyt. 

Terttu Salmi

Terttu Salmi 
tekee itsellen-
sä Rovanie-
men pukua.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset. Pudasjärven Invalidit ry:n
keväTkOkOus

TERVETULOA!

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25
pe 28.2.2020 klo 14.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen kerhopäivä.

Kahvitarjoilu, arpajaiset. 
Hallitus

Kevään seuraavat kerhopäivät: 27.3., 24.4. ja 29.5.

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

21.2.2020 Hitaat/foksi A + A-J, Rumba-Bolero J
20.3.2020 Jive A + A-J, Hitaat/foksi J
24.4.2020 Tango A, tangon rytmileikit A-J, Jive J
8.5.2020 Iskelmätanssi A + A-J, polkka/swing-polkka A-J

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Ikäihmisten iltamat pe 14.2. klo 16-18, Palvelukeskuksessa (Kaup-
patie 25), Suopunki esiintyy. Maksuton. 
Wirtapii Sarakylän koululla ma 17.2. klo 10.30-13.30. Vierailijana 
Kouva Elmi.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä ke 19.2. 
klo 18. Kutsu

Pudasjärven kaupunginhallituksen asettama van-
hus- ja vammaisneuvosto kutsuu Pudasjärven 
eläkeläisjärjestöt (Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Se-
nioriopettajat ry) kaupungin ylimmän johdon, pu-
heenjohtajiston ja päättäjiä 

ystävänpäivä tapaamiseen 
kaupungintalolle pe 14.2.2020 klo 9-12.  
Kahvitarjoilu klo 8.30-9.00.

Aihe: Miten edistetään vanhusten ja vammaisten 
selviytymistä arkielämässä? Minkälaisia hyvinvoin-
tia tukevia palveluita Pudasjärven kaupungilla on 
tarjolla kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoissa?

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi

Pudasjärven Metsästysseura ry:n 
vuOsIkOkOus

la 29.2. klo 14 ravintola Merita, Jukolantie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä 

osallistuminen yhteislupaan. 
Tervetuloa! Johtokunta

PuDasJärven eläkelIITOn 
Eläkeliittolaiset tekevät matkan eli 

”sOkkOreTken” la:na 14.3. Lähdemme Nevakiven 
autolla klo 13.30 S-marketin pysäkiltä. Retken hinta 20€/

jäsen. Retkellä on arvontaa - tuo mukana arvottavaa. 
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä matkavastaava 

Reijo Pekkalalle p. 0400 281 023.
Tiedoksi: 1. Suojanlinnalla on käytössämme karaoke-

laitteet, Tervetuloa laulamaan karaOkea 
parittoman viikon tiistaina klo 12.00 alk, 

ja sen jälkeen voi pelata Bocciakin.  
2. Järjestämme yhteistyössä 4H.n kanssa 

DIgITyöPaJan, jossa opastetaan digilaitteiden 
käyttöä, Paikka Topi-tori. Aika: alk. ke 26.2. klo 13.30-
15.00. Osallistujaa opastetaan laitteen ja tietojan käytös-
sä (toivotaan omaa laitetta mukaan). Muu tapaaminen 

ke 26.2. ja to 12.3. Ei ennakkoon ilmoittautumista. 
Tervetuloa!

Huom. Eläkelaiset tervetuloa ystävänpäivän 
tapaamiseen kaupungintalolle klo 8.30-12.00!

Eläkeliiton hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Perjantaina 14.2.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Lauantaina 15.2.

CHORAlE
Liput ennakosta 
pe 14.2. asti 15 € 
ja ovelta 20 €

KARAOKE  jA 
WINTTI

KARAOKE  
jA WINTTI

Kivarin Erä ry:n 
vuOsIkOkOus

lauantaina 22.2.2020 klo 18.00 Hotelli 
Ravintola Kurenkosken saunatiloissa.  

Asiat: Sääntömääräiset.
Heti kokouksen jälkeen jatketaan hirvimiesten 

palaverilla, jossa käsitellään mm. tulevan syksyn 
metsästyskäytäntöä/sääntöjä.

Puheenjohtaja

Käteismaksu

VESITYÖKORTTIKOULUTUS
”Pienten vesilaitosten varautumissuunnit-
telun ja yhteistyön edistäminen, Kuusamo, 
Taivalkoski, Pudasjärvi” -hanke järjestää vesi-
työkorttikoulutuksen Pudasjärven kaupungin-
talolla lauantaina 22.2.2020 klo 9.00-15.00.
Maksuton koulutus on tarkoitettu ensisijassa alueen 
vesiosuuskunnille ja näiden vastuuhenkilöille. Myös 
alueen yrityksillä, mitkä tuottavat palveluita alueen 
vesiosuuskunnille, on mahdollista osallistua koulu-
tukseen ja suorittaa vesityökortin. Yrityksille koulu-
tus on maksullinen (hinta 150 € + alv 24%). Yrityksiä 
otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mi-
käli tilaa on.

Ilmoittautumiset ke 19.2. mennessä Ritva Kinnula 
ritva@rtinfra.fi tai puh. 0400 151 394.

 Tekninen ja ympäristötoimi

pudasjarvi.fi

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
vuOsIkOkOus

Aittojärven koululla 
su 23.2.2020 klo 13.00.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.

Johtokunta

Haukiputaalainen taiteilija Kari Holma on julkaissut uusimman 
kirjansa Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta tammikuussa 2020. 
Holma vierailee Pudasjärven kirjastossa tiistaina 25.2. kello 
17.30 alkaen esittelemässä kirjaansa ja esitelmöimässä tarkem-
min seuraavista kirjan jutuista: Antti Hyry, Uunin rakentaja ja 
kirjoittaja, Oskari Jauhiainen, Huttukylän oma akateemikko ja 
siihen liittyen Vesan Voivatta, Juho Vesainen, Annethan sen men-
nä taidekoulhun, juttu kuvanveistäjä Sanna Koivistosta, Valto 
Pernu, pohjoisen valokuvaaja ja luonnonsuojelija.  

Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta jatkaa taiteilija Kari Hol-
man kirjasarjaa, jossa aikaisemmin hän on julkaissut kirjat Pa-
noraamassa, akvarelleja ja runoja Koillismaalta Lappiin, Kulttuu-
rikohteita Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Suomalaisia kirkkoja. 
Aikaisemmat kirjat ovat myös englanniksi käännetty. 

Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta -kirjasta löytyy 34 laajaa, 
myöskin Rantapohja-lehdessä julkaistua juttua, joista useimmat 
käsittelevät useimmille tuttuja aihealueita. Esitelmän jälkeen 
kuulijoilla on mahdollisuus kertoa ja muistella esitelmän ja kir-
jan aiheisiin liittyvistä omista kokemuksistaan.

Kirjasto tiedote

Kulttuurijuttuja  
Pohjois-Suomesta kirjastossa 

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 14.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Kahvio klo 17.30 alkaen.  Vapaa pääsy!

Futsalia TS-salilla viikonloppuna
U17 Liiga Kurenpojat - Tervarit la 15.2. klo 13.00
Naiset Kakkonen Kurenpojat - PonPa la 15.2. klo 15.30
P12 Ykkönen Kurenpojat - FC Kemi su 16.2. klo 13.00 ja 
Kurenpojat - LiKi Pallokarhut08 punainen klo 14.30
Miehet Kolmonen Kurenpojat - AS Moon klo 16.00

FC Kurenpojat

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

ensi-ilta pe 14.2.2020 klo 19.00.
*  La 15.2.  klo 15.00
*  Su 16.2.  klo 15.00
* Pe 28.2.  klo 19.00
*  La 29.2.  klo 15.00
*  Su 1.3.  klo 15.00
* Pe 6.3.  klo 19.00
*  La 7.3.  klo 15.00
*  Su 8.3.  klo 15.00
*  Pe 13.3.  klo 19.00
*  La 14.3.  klo 15.00
*  Su 15.3.  klo 15.00

Hinnat: aikuiset 13 €,  
lapset (alle 12 v) 5 €. 

Vain käteismaksu.

Tiedustelut ja varaukset: 
0400 670 430

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

pAlJON UUSIA VAATTEITA SAApUNUT!
Naisten
alushousut 
(yksittäin 3,95€)

10,-

Miesten
sukat 7-pack

8,95

Naisten ja miesten
housuja

3 Kpl

35,90

- uMpitiilet
- reikätiilet
- tulitiilet

- ariNatiilet
- harkot
- Musta pintari piNtahuopa

auriNgoN-
kukaNsieMeN 
10 kg

8,95

tuisku 
kattokola

29,95

tuisku 
luMeNpudotiN

79,-säkki

NUNNA UUNIN 
MAllIUUNIT 
NyT ERIKOIS-

hINTAAN!

hiNtapoMMi! 
kaikki lukulasit

10,-
4 Kpl

NyT KAIKKI 
VAlOKUVA-

KEhyKSET

-30%

hox! Nyt haloNtekooN!

0,50 1,-

pieNet 
laVat

isot
laVat

Naisten 
housut

18,95

kysy hiNta MyyMälästä
pOISTOhINTAAN:

Naisten
pusero

15,90

bIOlAN SISÄ-
KUKKAMUllAT 

SAApUNEET!
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ALHIT 9XL+S3 HRO
● alumiinikärki
● naulaanastumissuoja
● uusi todella pitävä kumikitkapohja
● lämmin vuori

147€

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

PUDAS-K

ONE O

Y

www.pudas-kone.fi

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

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

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

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

talVitaRjouKset
TRAPPER 500 T3B 

●   Täystakuu 2 vuotta / 
5000 km

●   Nopeus rajoitettu säh-
köisesti 60 km/h

●   Verovähennysoikeus  
ammattikäytössä

●   Karkeat 26” maasto-
renkaat

●   Erillisjousitus myös 
takana

●   2WD / 4WD sähköi-
sesti valittavissa

●   Kytkettävä  
etutasauspyörästön 
lukko

● vetokoukku/vinssi

5590€
+ toimituskulut

149€

PORO Työ / 
kELkkAHAALARIT 
● lämmin vanuvuori
● lahkeissa pitkät 
 vetoketjut ja 

lumilukot
● polvissa ja istui-

nosassa suojaus 
kosteutta ja kyl-
mää vastaan

LämPö-
SAAPPAAT 
● Alkuperäiset 
 Ruotsalaiset!

8450€

autoKoHtaisesti RÄÄtÄlÖiDYt 
autoNHoitoPalVelut:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

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

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

TALVIPAkETTI 
Sis. lumilevy, 
tuulisuoja ja 
kahvanlämmittimet

390€

MYÖs lasteN ja 
NuoRteN MÖNKijÄt

TRAPPER 
kD 70

esiM.
790€

+ toimituskulut

alKaeN

Runsas 
valikoima 
TALVI-
käSInEITä 950€

alKaeN

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä!

MISSÄ 
KUNNOSSA 

ON 
TYÖTERVEYTESI?

ANNA ME PIDÄMME 
SIITÄ HUOLEN 

ALK. 59 €/VUOSI!

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

0449786084 tai info@medipudas.fi044 738 9477 tai info@medipudas.fi


