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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 9.9.2016

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

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Ahti Väyrynen 

p. 050 301 5972, Pudasjärvi.

Teemme pysty- ja hankintakauppaa, 
myös harvennusleimikoita.

Kova 
kysyntä 
järeille 
tukkileimikoille

• 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, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

Kairan kuitu jatkaa 
laajakaistaverkon 
rakentamista 
Syötteen alueella
Kairan Kuidun valokuituliittymän kysyntä Syötteen alu-
eella jatkuu edelleen. Runsaista kyselyistä johtuen Kairan 
Kuitu toteuttaa Syötteen matkailualueella täydennysra-
kentamista kesällä 2017. Liittymän hinta asiakkaalle mää-
räytyy kysynnän ja rakennettavan kohteen perusteella. 
Liittymän tilaajalle annetaan etukäteen hinta-arvio, ja 
rakentamisen jälkeen laskutetaan vain toteutuneet ra-
kentamiskustannukset.

Muutoin laajakaistaverkon rakentaminen Taivalkoskella 
ja Pudasjärvellä jatkuu vielä lähikuukausien ajan. Pudas-
järven taajama-alueella rakennetaan myös tulevana ke-
sänä, joten sinne liittymän saa vielä edulliseen rakenta-
misajan hintaan. Täydennysrakentamista voidaan tehdä 
vielä muuallakin kysynnän mukaan.

Mahdolliset täydennysrakentamista koskevat tieduste-
lut kannattaa tehdä puhelimitse numerosta 045 6160272 
tai sähköpostitse osoitteesta info@kairankuitu.fi.

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä. Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Markkinatori avataan 
kumpanakin päivänä klo 9.00

Puolangan 
syysmarkkinat

ma-ti 12.-13.9.
Pudasjärventie 1, Puolanka

Pororajan majoitus
Markkinapaikka ym. tiedustelut

puh. 0500 282 884

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640Jukolan Pirtti

lounas- ja tilausravintola
Monipuolinen lounaspuffet 

arkisin klo 11-14
ERIKOISKAHVILASTA:

Erikoiskahveja, monipuolinen 
kakkuvalikoima, jäätelöt, jäätelöannokset.

Salaattiannoksia oman toiveen mukaan 
salaattivitriinistä tuoreen leivän kera.

Pizzaa, kebabia, hampurilaisia.

TILAUKSESTA: 
Kokoukset, perhe- tai muut juhlat, 

koulutustilaisuudet, yritysten 
neuvottelut ym. Varaathan pikkujoulut 

hyvissä ajoin.

Jukolantie 4, Pudasjärvi. Puh. 044 337 7833, 
jukolanpirtti@gmail.com

Avoinna joka päivä klo 11-19. Tilauksesta sop. mukaan. 

Tervetuloa!

TALKKARIAPU 
Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?

Palveluitamme:

T:mi KO Talkkariapu
Kari Ojala, p. 045 612 1255

*  Pihojen siivoukset/ 
haravointi

*  Kattojen ja  
vesikourujen puhdistus

*  Nurmikonleikkuut
* Kunnostus/
 korjaustyöt
*  Konelumityöt

Metsäpalvelu Kerälä Oy

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com

www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME 
AMMATTITAIDOLLA:

Nyt on hyvä aika tehdä piha-alueiden 
ja hautakumpujen maisemoinnit 

metsäkuntalla.
Kaikki metsätalouden palvelut.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Varaa aika

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

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Muut ohennukset ja linssit normaalihintaan

Valitse itse toiset lasit tarpeesi mukaan: 
monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

(arvo 100€)

Hurja syyskampanja!
Moniteholasien ostajalle 
työlasit kaupanpäälle!

Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit 
huippu pinnoitteilla 

kaupanpäälle!

Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). Maksat vain normaalihinnan ensimmäisistä laseista (kehykset+linssit). 
Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ohennukset ja pinnoitteet veloitetaan erikseen kaupanpäällislaseihin. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

monitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasitmonitehot, tietokonelasit tai vaikka lukulasit

Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle Yksiteholasien ostajalle 
ohennetut 1.6 linssit ohennetut 1.6 linssit 
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Lääkäriajat:  
ke 14.9.,
ke 21.9., 
ke 12.10.
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Optikon näöntarkastus 0 €

P. 040 821 1819
Tervetuloa 

tutustumaan syksyn 

uutuus-kehyksiin!

130€

Liitteenä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 11.9. kello 10, Valtteri 
Laitila, Jukka Jaakkola. Kirkkoherranvaali alkaa juma-
lanpalveluksen jälkeen ja päättyy kello 20.
Rippikoulun aloitusjumalanpalvelus su 11.9. kello 
12.00 kirkossa, Valtteri Laitila, Marko Väyrynen, Tiina 
Inkeroinen  Jukka Jaakkola.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 13.9. kello 17.30, 
Keijo Piirainen.
Kuorot: Vox Margarita ke 14.9. kello 18, Sarakylän 
kappelikuoro to 15.9. kello 19, eläkeläisten musiikkipii-
ri ke 14.9. kello 13.
”Hänen Majesteettinsa Salaisessa Palveluksessa” 
IX, varhaisnuorten eräleiri 16.-18.9. Kangasjärven ma-
jalla Pintamolla 3.-7. luokkalaisille. Leiri on ilmainen. 
Leirille mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Sitovat il-
moittautumiset 12.9. mennessä kirkkoherranvirastoon 
(08) 882 3100. Lisätietoja leiristä Tiina 040 571 4636/
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Lähetystyö: Kirkkoretki Taivalkoskelle rovastikunnal-
liseen lähetyspyhään su 18.9. Lähtö seurakuntakodil-
ta kello 8.45 ja paluu noin kello 15. Ohjelma: Jumalan-
palvelus kirkossa, ruokailu ja juhla seurakuntakodissa. 
Koko retki on ilmainen. Juha on varannut suuren lin-
ja-auton, joten mukaan mahtuvat kaikki lähetystyössä 
mukana puurtaneet talkoolaiset, kirpputorin emännät, 
leipojat, kutojat – kirpputorin asiakkaat sekä  kaikki lä-
hetyksen kuulumisista kiinnostuneet olette tervetulleita 
mukaan. Laitetaan auto täyteen. Ilmoittautuminen kirk-
koherranvirastoon (08) 882 3100 mahdollisimman pian.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto kiinni to 15.9. 
Diakoniavastaanottoa ei to 15.9. 
Lähimmäisten ilta Liepeen väentuvassa ke 14.9. kel-
lo 17.30.
Lapsityön ja päivähoidon kirkkomuskari seurakun-
takodissa ti 13.9. kello 10. Molemmat perhekerhoryh-
mät yhdessä. Keskiviikkkona ei ole perhekerhoa, terve-
tuloa tiistain Kaverimuskariin.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Ii-
vari Jurmulla pe 9.9. kello 19. Nuortenilta Liepeen vä-
entuvassa la 10.9. kello 19.  Seurat kirkossa su 11.9. 
kello 16 (Tapani Rontti, Timo Kajava).
Kastettu:  Aatos Viljami Kiuru
Avioliittoon vihitty: Leo Kalevi Kujala ja Jenni Riitta Lee-
na  Leinonen.
Haudattu: Ritva Riekki 63 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kotiseutujuhlat, luokkakokoukset ja sukukokoukset ovat 
koonneet taas tänä kesänä runsaasti väkeä yhteen muistele-
maan menneitä aikoja ja tapahtumia. Olisikohan niin, että mitä 
enemmän vuosia kertyy elämän helminauhaan, alkaa lapsuut-
taankin tarkastella syvällisemmin. 

Istahdinpa minäkin tänä kesänä jo vuosikymmeniä sitten 
lakkautetun kansakoulun portaille. Koulutalo, melko ränsisty-
nyt, seisoo kauniilla paikalla kylän keskellä. Piha kasvaa valtoi-
menaan horsmaa ja nokkosta. Seinistä ja ikkunanpielistä on 
maalikin rapissut jo aikoja sitten, mutta muistot ovat vielä 
kirkkaasti tallella. Koulu oli kaksiopettajainen kyläkoulu. Opet-
tajat asuivat koululla, kuten keittolanhoitaja/vahtimestarikin. 
Siitä pienestä kyläkoulusta saatiin arvokkaita ”elämäneväitä”, 
jotka ovat kantaneet näihin päiviin saakka. Sieltä sain myös ki-
pinän vuosikymmeniä kestäneelle ”koulutielle”. Olen kiitolli-
nen siitä ajasta ja työstä, mitä sain tehdä lasten parissa. 

Tänään katselen kotini ikkunasta taas koulua ja koululai-
sia. Mielessäni hyräilen tuttua kouluvirttä: ”Kun koulutyöni al-
kaa taas, saan kiittää Jumalaa. Hän kulkee aina kanssani, hän las-
taan rakastaa.” Virsi 485:1

Olen unessa useasti, 
sinun kaduillas koulutie...

Äidinkielen lehtori Anja 
Pölkki kuoli Oulussa 21. ke-
säkuuta lähes 87-vuotiaana. 
Hän oli syntynyt Kosken-
päässä Keski-Suomessa 7. 
heinäkuuta 1929.

Anja oli seitsenlapsisen 
maanviljelijäperheen esi-
koinen ja vietti lapsuuten-
sa Jämsässä Hopsun kyläs-
sä. Oppikoulua hän kävi 
Mäntässä asuen mummon-
sa luona samalla huolehtien 
hänestä etenkin lukiovuo-
sina. Anja kirjoitti ylioppi-
laaksi Mäntän yhteiskou-
lusta 1951 ja lähti jo samana 
syksynä työelämään vt. kan-
sakoulunopettajaksi Kyy-
järvelle vielä Anja Lindforsi-
na. Sieltä Pölkin kylästä hän 
löysi aviomiehen. Työ kan-
sakoulunopettajana vei per-
heen lähes joka vuosi uuteen 
paikkaan: Ylitorniolle, Pihti-
putaalle, Alavudelle, Soiniin 
ja Peräseinäjoelle.

Vuonna 1959 Anja aloitti 
opiskelut Helsingin yliopis-
tossa työn ohessa ja perhettä 

Anja Pölkki 1929-2016
hoitaen. Hän suoritti huma-
nististen tieteiden kandidaa-
tin tutkinnon vuonna 1964. 
Työpaikka löytyi uudesta 
valtionoppikoulusta Sonka-
järveltä heti valmistumisen 
jälkeen. Siellä Anja toimi yh-
teislyseon rehtorina vuosina 
1964-1967 opettaen oman ai-
neensa lisäksi matematiik-
kaa, historiaa ja välillä jopa 
liikuntaa. Rehtorin tehtäviin 
kuului tuolloin myös henki-
lökunnan palkkojen lasken-
ta.

Sonkajärvellä perhettä 
kohtasi suru, kun aviomies 
ja kahden tyttären isä kuoli 
äkillisesti. Anja päätti saat-
taa opintonsa päätökseen ja 
suoritti auskultoinnin Jyväs-
kylässä. Työpaikka löytyi 
kaukaa Pudasjärveltä. Va-
lintaan vaikutti ratkaisevas-
ti se, että lapset saivat käydä 
koulua kotona asuen. Pudas-
järvellä Anja toimi äidinkie-
len lehtorina vuosina 1968-
1991 ja oli osan ajasta myös 
koulun apulaisrehtorina. 

Hän oli oikeudenmukainen, 
oppilaisiin lämpimästi suh-
tautuva empaattinen opetta-
ja, joka ei kuitenkaan päästä-
nyt oppilaitaan liian vähällä.

Äitinä Anja oli aina las-
tensa parasta ajatteleva, ra-
joja asettava mutta ymmär-
täväinen ja kannustava, kun 
hän yksinhuoltajana luotsasi 
perhettään eteenpäin. Anja 
ehti olla myös huolehtiva-
na ja rakastavana mummu-
na kahdelle lapsenlapselleen 
pitkistä etäisyyksistä huoli-
matta.

Pitkän työelämän jälkeen 
Anja sai viettää 25 vuotta 
eläkepäiviä harrastaen hä-
nelle mieluisia asioita kuten 
käsitöitä, teatteria, marjas-
tusta ja muuta ulkoilua sekä 
paritanssia aivan viime vuo-
siin asti. Kukat olivat hänel-
le hyvin tärkeitä. Anja lauloi 
myös kirkkokuorossa useita 
vuosia. Talvet kuluivat Pu-
dasjärvellä, jossa hänellä oli 
paljon hyviä ystäviä, mutta 
kaikki kesät hän vietti rak-

kaalla mökillään Kyyjärvel-
lä. Vielä viime vuonna hän 
kalasteli siellä katiskoillaan 
heikentyneestä näöstään 
huolimatta. Mökille hän oli 
tänäkin kesänä innolla läh-
dössä, mutta ei sinne enää 
ehtinyt.

Ritvaliisa Tiainen
Kirjoittaja on Anja Pölkin tytär

Olen unessa useasti
sinun kaduillas, koulutie. 
----

Ah, enkö mä hautahan asti
myös koululainen lie?
(V.A. Koskenniemi)

Siunattua koulumatkaa!

Tuulikki Tihinen ”eläkeope”

Kirkkoherran vaaleissa olevat ehdokkaat Timo Liikanen ja Pauli Kivioja olivat sunnuntaina 
28.8. sunnuntaimessun jälkeen paneelissa vastaamassa seurakunnan edustajien ja pai-
kalla olleen yleisön kysymyksiin.

Kumpi heistä pudasjärven  
seuraava kirkkoherra?

Kirkkoherran vaali lähestyy 
huipennustaan. Tämä viik-
ko on ollut vilkasta ennak-
koäänestysaikaa. Kirkkoher-
ranvirastossa on ovi käynyt 
tasaiseen tahtiin maanan-
tai-aamusta alkaen ja en-
nakkoäänestys jatkuu vie-
lä perjantai-iltapäivään asti. 

Lisäksi vaaliauto on kiertä-
nyt pitkin laajaa pitäjää tar-
joten mahdollisuutta lähel-
lä kotiaan vaikuttaa siihen, 
kuka on Pudasjärven seura-
kunnan seuraava kirkkoher-
ra. Monet ovat olleet näin 
etukäteen liikkeellä tai tätä-
kin lähelle tuotua mahdol-

lisuutta halunneet käyttää 
hyväksi. Torstaihin puoleen 
päivään mennessä 5910:stä 
äänioikeutetusta on noin 500 
äänestäjää tahtonsa ilmais-
seet, äänensä antaneet ja seu-
rakuntalaisen velvollisuu-
tensa täyttäneet.  Näyttääkin 
siltä, että 10 prosenttia ääni-

oikeutetuista hoitaa äänestä-
misen ennen varsinaista vaa-
lipäivää.

Varsinainen vaalipäivä on 
siis sunnuntai 11.9. Messun 
jälkeen äänestys pyörähtää 
käyntiin ja vaalilautakunta 
huolehtii siitä, että äänestä-
minen sujuu asianmukaisesti 
ja jouhevasti. Kun äänioike-
us on varmistettu, äänestäjä 
siirtyy vaalisuojaan ja tekee 
äänestyslippuun merkinnän 
sen ehdokkaan alle, jolle ha-
luaa äänensä antaa. Merkin-
tä voi olla viiva, rasti, ym-
pyrä tai muu kuvio, jolla 
ilmaisee, kumpaa ehdokas-
ta haluaa äänestää. Kello 20 
asti voi mielipiteensä ilmais-
ta ja vaalilautakunta on val-
mistautunut siihen, että kai-
kille halukkaille tällainen 
mahdollisuus järjestyy. Siis 
tervetuloa vaikuttamaan ja 
ilmaisemaan mielipiteen-
sä siitä, kenen toivoo olevan 
Pudasjärven seuraava kirk-
koherra!

Rauli Junttila
vt. kirkkoherra
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TIISTAINA 13.9. JA 
KESKIVIIKKONA 14.9.

PUDASJÄRVEN TORILLA 9-17
Kävely-, talvi- ja jokasään KENKIÄ

ORTOKENKIÄ ja erikoistossuja ongelmajaloille
KUOMA lenkkareita ja toppasaappaita

NOKIAN kumisaappaita (myös lämminvuorisia)
SIevin kevyt saappaita

           Laaja valikoima aamu- ja sisätossuja! 

KENKIÄ JA KUMISAAPPAITA 

Kimmon Kenkä Kankaanpää

Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Lahja-, Askartelu-,
Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net
Paljon Uutuuksia! Hyviä Tarjouksia! 

Jäteasema Ekolanssin avajaisia 
vietettiin väenpaljoudessa

Oulun Jätehuollon Pudas-
järven jäteaseman Ekolans-
sin avajaisia vietettiin kah-
vitarjoilun kera Teollisuustie 
10:ssä tiistaina 6. syyskuu-
ta. Kiinnostuneita kävijöi-
tä oli kolmen aukiolotun-
nin aikana paikalla yli sata, 
joka yllätti positiivisesti Ou-
lun Jätehuollon ennakko-
odotukset. Kahvitarjoilupal-
velun järjestäneet Martatkin 
joutuivat täydentämään pul-
lavarastoja kesken illan.

Positiivinen sävy siivit-
ti yleisön kommentteja. Use-
at kehuivat läheistä sijain-
tia ja että kodin vaarallisen 
jätteen ja sähkölaitteiden li-
säksi myös rautaromul-
le oli varattu iso lava, johon 
mahtuvat pienemmän ro-
mun lisäksi vaikkapa valu-
rauta-amme, heteka ja pol-
kupyörä. Vaikka asemalla 
oli välillä jätteentuojia ja au-
toja ihan jonoksi asti, nokka-
kärryjä odoteltiin hyvässä 
sovussa jutellen.

Kyselyjä tuli eniten vaa-
rallisen jätteen ilmaistuonti-
rajoista, jotka ovat käytössä 
Oulun Jätehuollon kaikis-
sa toimipaikoissa ja jotka on 
määritelty ajatellen asumi-
sessa syntyvää vaarallista jä-
tettä.

–Rajat kyllä riittävät, kun 
ei ala vuosien ajan kerää-

mään jätettä, Oulun Jäte-
huollon jätehuoltoneuvoja 
Mari Juntunen kertoo.

Ekolanssi palvelee asi-
akkaita tiistaisin kello 16–
19. Urakoitsijana toimivat 
Toivo ja Erja Kerola Yli-Iis-
tä. Asemalle saa tuoda koti-
en vaarallista jätettä, kotita-
louslaitteisiin rinnastettavia 
sähkölaitteita sekä metalliro-
mua ja pahvia. Ekolanssilla 
vastaanotettava jäte on kun-
talaisille ilmaista.

Ekolanssin lisäksi Pu-
dasjärvellä on jätehuol-
lon ammattilaisten käytös-
sä oleva Oulun Jätehuollon 

siirtokuormausasema, jon-
ne myös kotitaloudet voivat 
viedä maksua vastaan seka-
jätteitä, jotka eivät mahdu 
omaan jäteastiaan sekä pie-
niä määriä rakennusjätettä. 
Siirtokuormausasema palve-
lee perjantaisin klo 14–18 ja 
lauantaisin kello 10–14 osoit-
teessa Kuusamontie 823 B.

Ekolanssi, kuten Oulun 
Jätehuollon muut jätease-
mat kunnissa, tarjoaa yrityk-
sille tuottajavastuun alaisten 
tuotteiden jätehuoltopalve-
lun, eli se ottaa yrityksiltä 

Asemalle tuotiin avajaispäivänä kotien vaarallista jätettä, kotitalouslaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita sekä metalliro-
mua ja pahvia. Ekolanssilla vastaanotettava jäte on kuntalaisille ilmaista.

Leo Junnonaho toi vanhan jääkaapin, akun ja kahvinkeitti-
men, jotka otti vastaan Tmi Jätehuolto Toivo Kerola yrittä-
jä. Hän käy Pudasjärven lisäksi hoitamassa useiden mui-
den kuntien jätehuoltopisteitä.

Kävijöiden runsas määrä 
Ekolanssin avajaispäivänä 
yllätti positiivisesti Oulun 
Jätehuollon jätehuoltoneu-
voja Mari Juntusen ennak-
ko-odotukset. 

maksutta vastaan kotitalous-
laitteisiin rinnastettavia säh-
kölaitteita (ml. loisteputket) 
ja kohtuullisia määriä lyijy-
akkuja sekä metalliromua.

Oulun Jätehuolto tarjo-
aa Pudasjärven yrityksille 
ja maatalousyrittäjille myös 
vaarallisen jätteen noutopal-
velua tilauksesta.

Syksyn haastavimpana 
tehtävänä on järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen liitty-
misasioiden kartoitus ja sii-
nä havaitut puutteet ja kehit-
tämiskohteet. HT

”Vain hyviä syitä” Julkisen 
hirsirakentamisen seminaa-
ri järjestetään Suomen hirsi-
pääkaupunki Pudasjärvellä 
8.-9.9. Aiheen ajankohtaisuu-
desta kertoo se, että tilai-
suuteen on ilmoittautunut 
yli 100 osallistujaa Vaasas-
ta Kuhmoon ja Helsingistä 
Enontekiölle. Seminaarissa 

tutustutaan modernin suu-
rimittakaavaisen hirsiraken-
tamisen mahdollisuuksiin 
Pudasjärvellä olevien maa-
ilmanluokan esimerkkien ja 
alan huippujen avulla. Semi-
naarissa esimerkiksi tutus-
tutaan elinkaarimalliin ra-
kentamisessa ja julkistetaan 
suurten hirsirakenteiden uu-

det suunnitteluohjeet. Lääke-
tieteen ja rakennusfysiikan 
professorit keskustelevat si-
säilmasta ja ympäristömi-
nisteriön kansliapäällikkö 
valottaa hirsirakentamisen 
tulevaisuutta säädösten nä-
kökulmasta. Seminaarin jär-
jestäjä on Moderni hirsikau-
punki Pudasjärvi –hanke, 

jota rahoittaa Euroopan alue-
kehitysrahasto. 

Vierailla on tilaisuus tu-
tustua myös yrityksiin ja 
moniin muihin hirsiraken-
nuskohteisiin. Ensimmäinen 
seminaaripäivä on Pudasjär-
ven hirsikampuksella, toinen 
Pikku-Syötteellä.  AR

Julkisen hirsirakentamisen seminaari Pudasjärvellä

KIRPPIS
ma-ti 12.-13.9. klo 11-15

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
Erä lämmintä vaatetta 1€/ kassi

Eteläisellä poronhoitoalu-
eella aktiivisten poronhoi-
tajien lukumäärä laskee 
ja keski-ikä kasvaa. Uusia 
ammatinharjoittajia ei ole 
helppoa saada alalle. Ai-
empaan tapaan pienimuo-
toisen maatalouden har-
joittaminen poroperheiden 
lisäansioiden lähteenä ei 
enää ole taloudellisesti 
mahdollista. 

Suomussalmen kun-
naan vetämässä Lisäpot-
kua Porosta -esiselvitys-
hankkeessa kartoitetaan 
mahdollisuuksia eteläi-
sen poronhoitoalueen pe-
rinteisen poronhoitotyön 
laajentamisesta lihan tuo-
tannosta muuhun poro-
talouteen liittyvään yri-
tystoimintaan, porosta 
saatavien erilaisten raaka-
aineiden hyödyntämiseen 
ja poroon liittyvien palve-
luiden luomiseen.

Hanke kartoittaa eri-
laiset poroon liittyvän 
pienyrittämisen mah-
dollisuudet. Hankkees-
sa etsitään potentiaalisia 
uusia yrittäjiä sekä kartoi-
tetaan nykyisten yrittäji-
en valmiudet sukupolven-
vaihdoksiin. 

Lisäksi kartoitetaan po-
tentiaalisten uusien yrittä-
jien valmiudet uudenlai-
sen poroyritystoiminnan 
aloittamiseen ja ideoidaan 
olemassa olevia porotilo-

ja tukevia uusia poroyrit-
tämisen mahdollisuuksia.

Hanke selvittää paikal-
listen yrittäjien tarpeet ja 
antaa ulkopuolisen asian-
tuntijan näkemyksen esi-
tetyistä tarpeista. Hank-
keessa on Suomussalmen 
kunnan lisäksi Paliskun-
tain yhdistys ja hankealu-
een paliskunnat.

Kolmen kuukauden 
mittaisen esiselvityksen 
aikana kartoitetaan poro-
käsitöiden ja porotilamat-
kailun tekemisen nykyti-
la hankealueella ja etsitään 
uusia ideoita hyödyntää 
poroa. Kartoittaminen ta-
pahtuu kyselyin ja henki-
lökohtaisin haastatteluin.

Kartoituksen lisäksi 
hankealueella järjestetään 
tupailtoja, joissa poroyrit-
täjyyteen liittyviä ideoita 
syvennetään lisäkeskuste-
lujen kautta. Mukana tu-
pailloissa on Paliskuntain 
yhdistyksen Matti Särkelä 
sekä rovaniemeläinen An-
na-Riikka Lavia, jonka eri-
tyisosaamisala on paikalli-
suuden tuotteistaminen ja 
pienyritystoiminta.

Tupailtoja järjestetään 
Suomussalmella, Hossas-
sa, Taivalkoskella, Kuu-
samossa, Pudasjärvellä ja 
Yli-Iissä. Pudasjärvellä tu-
pailta pidetään ravintola 
Jukolan Pirtissä lauantaina 
17. syyskuuta. 

Lisäpotkua 
Porosta -tupailta 

Kurenalle
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Elokuu oli ja meni! Aitto-
järvi heräsi kesähorrok-
sesta ja kyläseura aloit-
ti Virikepäivätoimintansa 
juhlatunnelmissa. Runsain 
määrin kyläläisiä oli paikalla 
juhlistamassa Maamiesseu-
ran ja sittemmin Aittojärven 
kyläseuran ry:n 80-vuotista 
taivalta. Kaiken muun tari-
noinnin ja muisteloinnin li-
säksi Eija Taavitsainen ravis-
teli mielenkiintoisia tarinoita 
historian lehdiltä. 

Tarjoiluina oli täytekak-

Syyslukukausi korkattiin Aittojärvellä
kukahvien lisäksi mehua, 
grillimakkaraa ja erilaisia sa-
laatteja.

Aittojärven Virikepäivät 
ovatkin saaneet kylätapah-
tumana vakaan jalansijan 
kokoontumalla kerran kuu-
kaudessa elo-toukokuun ai-
kana. Ikäjakauma näissä ta-
paamisissa on 3 - 90 vuotta.

Seuraava Virikepäivä ko-
koontuu Aittojärven laa-
vulla 14.9.2016 kello 12.00. 
Pudasjärven kaupungin 
Laavu-hankkeen edustajat 

tulevat kertomaan kuulumi-
sia ja tuomaan uusia tuulia 
kylälle. Tavataan laavulla!

Kansalaisopiston käsityö-
paja aloittaa myös toimin-
tansa Hilkka Anttilan joh-
dolla 22.9.2016.

Koulun lakkauttamisesta 
huolimatta Aittojärven kylä-
seura on entistä vahvempi ja 
seuralle kuuluu pelkkää hy-
vää.  Syksystä on tulossa toi-
minnan täyteinen ja tarjon-
naltaan monipuolinen. STK

Virikepäiväläisiä juhlatunnelmissa.

Elinvoimavaliokunnan mie-
lestä yhteisten arvojen kir-
jaaminen selvästi kuntastra-
tegiaan helpottaa ja ohjaa 
luottamushenkilöitä ja vir-
kamiehiä asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseen. Asu-
kasluvun saaminen kasvuun 
on yksi kulmakivi kehittä-
misen ja hyvinvoinnin keski-
össä. Hirsikampus on hyvä 
suunnan näyttäjä kaupun-
gin positiivisesta kehityk-
sen suunnasta. Ympäristön 
viihtyisyyteen tulee panos-
taa entistä voimakkaam-
min. Kipinä-Panuman alueen 
kaavoitus saattaisi helpot-
taa ihmisten muuttointoa 
paikkakunnalle. Elinvoima-
valiokunta totesi, että elin-
kaarimallilla voitaisiin ra-
kentaa edullisia ensiasuntoja 
nuorille. Mikäli kaupunki te-
kee positiivista taloustulos-
ta, osa tuloksesta tulisi ohja-
ta nuoriin ja heidän asuntojen 
saantimahdollisuuteen. Elin-
voimavaliokunta ohjeistaa 
kaupunginhallitusta teke-
mään selvityksen vuokra- ja 
omakustanteisten asuntojen 
ja asumisen tason lisäämises-
tä sekä selvittämään kaupun-
gin vuokrakiinteistöjen vuok-
rien ja asuntojen kunnon 
vastaavuuden. 

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen esitteli heinä-
kuun työllisyyskatsauksen. 
Yhteensä työttömiä oli 568 
ja alle 30-vuotiaita 119 hen-
kilöä. Työttömyysprosentti 
oli 17,7 ja kuntaosuusmaksu 
24 000 euroa. Unelmatehtaan 
suunnittelu ja kustannusarvi-
on tekeminen on työn alla ja 
tulee kaupunginhallituksen 
käsittelyyn syyskuun aika-
na. Unelmatehtaasta on tar-
koitus tulla yrityshautomo, 
jossa pienillä yrityksillä on 
mahdollisuus käynnistää toi-
mintaansa. Unelmatehtaan 
markkinointiin palkataan 
ammattihenkilö. Elinvoima-
valiokunta esittää kaupun-
ginhallitukselle harkittavaksi, 
voidaanko yrityksille tarjo-
ta toimitilat omakustannus-
hinnalla, jotta aloittavilla yri-
tyksillä olisi mahdollisimman 
matala kynnys yritystoimin-

nan kokeilemiseen.
MTK-Pudasjärven esittä-

mien maatalouselinkeinojen 
kehittämistukien myöntämis-
perusteiden muutosehdo-
tusten tiimoilta kehitysjohta-
ja neuvottelee ELY:n kanssa, 
koska osa muutosehdotuk-
sista saattaa vaikuttaa ELY:ltä 
saataviin tukiin.

Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli valiokuntatyösken-
telyn kehittämisestä, sillä 
nykyisten valiokuntien työs-
kentelyaikaa on jäljellä kah-
deksan kuukautta ennen 
seuraavia kuntavaaleja. Va-
liokuntien tulee miettiä sel-
keät tavoitteet työskentelyl-
leen, määritellä vastuutahot, 
jotka vievät asioita eteen-
päin virkamieskoneistos-
sa. Valiokuntien tehtävänä ei 
ole yksittäisten toimenpitei-
den antaminen, vaan isojen 
asiakokonaisuuksien pohti-
minen, käsittely ja toimenpi-
teisiin ohjeistaminen. Virka-
miesten tehtävänä on miettiä 
keinot tavoitteiden saavutta-
miseksi. Todettiin, että kau-
punginhallituksessa valio-
kuntien esittämät asiat ovat 
jääneet isompien asioiden jal-
koihin ja osa asioista on jää-
nyt vain johtoryhmän käsitte-
lyn tasolle. 

Elinvoimavaliokunta oh-
jeistaa kaupunginhallitusta 
varaamaan vuoden 2017 ta-
lousarvioon määrärahat ky-
läasiamiehen palkkaamiseen. 
Kyläasiamies toimii tukire-
surssina kylien kehittämises-
sä sekä työskentelee vuoro-
tellen eri kylien avustajana, 
siirtää hyviä käytänteitä ky-
lästä toiseen, tukee hankera-
hoituksen hakuprosessissa 
ja käynnistää kylien välisiä 
hankkeita. Kyläasiamiesasia 
on kirjattu kaupunginval-
tuuston hyväksymään kau-
pungin toiminnan kehittä-
misohjelmaan 2015-2017.

Positiivisen ja innostavan 
vuorovaikutuksen valtuus-
toseminaari järjestetään Poh-
jantähdessä 13.10.  

Sointu Veivo
Elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunta 
esittää kyläasiamiehen 

palkkaamista 

Olympiakultamitalisti Toni Nieminen 
Syötteen maisemissa

Mäkihypyn olympiakultaa 
vuonna 1992 Albertvilles-
sä juhlinut Toni Nieminen 
kertoo aloittaneensa kulu-
neena kesänä uuden työn 
asuntojen myyjänä. ”Näyttö-
jä löytyy” -slogania käyttävä 
Nieminen työskentelee osa-
kas-sopimuksella Uuden-
maan Huoneistomarkkinat 
Oy:ssä, joka kuuluu Huom! 
-ketjuun. Välityskohteita on 
ympäri Suomea. Elokuus-
sa tuli hänen myytäväkseen 
Pudasjärven Syötteelläkin 
kaksi lomamökkiä. 

-Pari kertaa olen aiemmin 
Syötteellä käynyt, viimek-
si viime talven Taivalkosken 
SM-kisojen aikana. Kaveri 
kehui kesällä Syötteen aluet-
ta mainiona lomanvietto-
kohteena ja sovittiin samalla 
välityssopimus kahden lo-
ma-asunnon myynnistä. Toi-
nen on tilava kelomökki Iso-
Syötteen huipulla ja toinen 
rivitalokohde Iso-Syötteen 
rinteiden alapuolella. 

Nieminen on tulossa, 
myös asuntojen myyjänä 
toimivan vaimonsa Heidin 
kanssa, Huippukymppi ja 
Luppovesi palaa -tapahtu-
maviikonloppuna Syötteel-
le. 

-Olemme lauantaina 

10.9. iltapäivällä ja tarvit-
taessa illallakin Tunturipu-
bissa yleisön tavattavissa. 
Toki ensisijaisesti esittelem-
me myytäviä mökkejä, mut-
ta mielelläänhän me ihmis-
ten kanssa keskustellaan, 
tuumivat pari viikkoa sitten 
Syötteellä viikonlopun viet-
täneet ja alueeseen tutustu-
neet Niemiset. 

Tänä vuonna 41 vuotta 
täyttänyt Nieminen lopet-
ti vuonna 2003 mäkihyppy-
uransa, joka olympiamita-
leiden lisäksi piti sisällään 
huikeaa menestystä mäki-
viikon ja maailmancupin 
voitoista muun muassa en-
simmäisenä maailmassa 200 
metrin ylitykseen. Nieminen 
kuului vielä Salt Lake Cityn 
olympiajoukkueeseen vuon-
na 2002, jolloin hän kantoi 
Suomen joukkueen lippua 
avajaisissa. Julkisuudessa 
Nieminen on ollut jatkuvas-
ti esillä toimiessaan mm. mä-
kihypyn MTV Sportin asian-
tuntijakommentaattorina.

Tavoitteena seuraavat 
olympialaiset 
Nieminen ei salaile ollen-
kaan korkeita tavoitteitaan 
hypätä Suomen mäkijouk-
kueessa vuoden 2018 Kore-

an talviolympialaisissa.
– Totta se on. Olen tosis-

sani! Enempää en tosissa-
ni voisi olla, toteaa nykyisin 
Orimattilassa asuva Niemi-
nen. Hän edustaa Lahden 
hiihtoseuraa, jossa harjoitus- 
ja hyppykaverina on myös 
paluutaan huipulle yrittävä 
Janne Ahonen.

Päätös jatkosta alkoi kyp-
syä, kun Nieminen palasi 
mäkeen lajin SM-kisoissa tä-
män vuoden tammikuussa ja 
hyppäsi kilpailussa ensim-
mäisen kerran 12 vuoteen. 
Suomen parhaimmiston jou-

Niemiset ovat Tunturipubissa esittelemässä mökkikohteitaan ja yleisön tavattavissa Syötteen tapahtumalauantaina

kossa sijoitus oli 17:s.
Tuolloin hän kertoi ol-

leensa mukana puolittain 
leikkimielisestä ja kaverei-
den yllytyksestä. Projekti 
käynnisti kuitenkin huippu-
urheilun tavoin harjoittelun. 
Samalla syttyi vanha kilpai-
luvietti ja kunnianhimo. 

– Mietin, että miksei? On-
han niitä yli nelikymppisiä 
mäkimenestyjiä muitakin, 
muun muassa Noriaki Kasai 
on 43-vuotias ja hyppää yhä 
huipulla, tuumii Nieminen.

Heimo Turunen

Toni ja Heidi Nieminen välitettävän mökkinsä portailla Iso-
Syötteen huipulla.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 12.9.

Tiistaina 13.9.

LOPPUVIIKKO PE-LA 9.-10.9.

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan 
-10+35 c, 750ml

450
kpl 5 pll 20,-

RautaosastoltaTekstiiliosastolta Talousosastolta

Lauantaina 10.9.

200

499

159
pss

SUKULAKU, BISBIS 
tai  MINT
50 kpl/pkt1195

kgNorjan tuore
LOHIFILEE
2 filettä/talous

VALIOJOGURTTI 
200 g

Perjantaina 9.9.
Fresh
SAVULOHI-
SALAATTI

Atria
KARJALAN-

PAISTI
700 g

499
ras

Ylikypsä
SAVU-
KYLKI

995
kg

089
pktKANANMUNAT

10 kpl
2 pkt/tal.

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA 699

kg
Porsaan
GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella

595
kg

Atria Wilhelm
GRILLI-

MAKKARAT
400 g

199
pkt

BANAANIT

099
kg

ltk

Porsaan 
KYLJYK-
SET 695

kg
YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja
siivuina 1090

kg

6 kpl

Oululainen
PEHMO

VIIPALEET
450 g

kaura tai vehnä

100
Tuore porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA 
3 kg/talous 299

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous 499

kg

pss

Flora
MARGARIINIT

400 g

100
ras

49010 kplHK
BURGERI
100 g

029
kplSOKERIMUNKKI

20 kpl/talous

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal. 179

pkt

Pouttu GOUTER- 
JAHTI- tai 
LAUANTAI-
MAKKARA 800 g

199
kpl

kg

149
prkEldorado

PERSIKKA
840/470 g

Valio pehmeä
MAITORAHKA
250 g

149

Vaasan
RUISPALAT 
800 g 199

pss

kg980
Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

069

Atria
BROILERIN
REISI-KOIPI
n. 1.2 kg/ras
marinoitu

prk

Miesten
FLANELLI-
PAITA

1190

9450
ALUSLAKANA 
koko 150x270 cm, 
100% puuvillaa

1790

Naisten
NEULE-
HOUSU

2690
Naisten
NAHKA
NILKKURIT

Lasten
SUKKAHOUSU 
koot 92-122

495

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

15 W 
LED-
TYÖVALO 895

48 W 
LED-
TYÖVALO 2250

Metabo
JIIRILIUKU-
SIRKKELI 219,-

Airam Loop XL 3D
SUURENNUS-
LASIVALAISIN 45,-

899

JÄÄHDYTINNESTE 100%
3 litraa  10 litraa

2590

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Airam 
HÄKÄ-
VAROITIN 25,-

KYLPYHUONE-
MATTO
koko 50x80 cm

1395

JAKKARA
tähtikuviolla 795

RUOHOMATTO
PALA
koko 57x86 cm

1390

Pe 9.9.
PullaPirtin

 TUOTE-
ESITTELYÄ ja 

MAISTI-
AISIA!

1195
kg

Pullapirtti
OHRARIESKA 
3 kpl/450 g

199
pkt

Lapin Lihan
KOTASAVU

PALVIKINKKU
500 g

JAKKARA 
musta

21,-
JAKKARA

puu, kromatut jalat

1490

Kotimaiset käsinkudotut
MATOT
140x200 tai 160x200

Alkaen

4990
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AIKATAULUT voimassa 10.8.2016-2.6.2017
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

9 KUUSAMO - TAIVALKOSKI - 
PUDASJÄRVI - OULU – LENTOAS. 
kouluvuoden aikana, alkaen 8.8.2016 

 

 M – P  M – P  
 

 4:40 Kuusamo 16:45 
 5:30  Taivalkoski 15:55 
      I Hirsikampus   x 
 6:30     Pudasjärvi l.as. 15:00 
   7:15 Kiiminki                  13:50 
 7:50       Oulu 13:30 
     T          OYS         I 
   T (8:15) Oulun lentoasema     I
      
   
 
  

4 SARAJÄRVI - PÄRJÄNSUO - 
KIVARINTIE - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
 M – P  M – To  
 

 7:50 Sarajärvi 15:55 
 8:05 Rytinkisalmi       15:40    
     x Pärjänsuo        x 
    x  Lakarin koulu    I 
   x  Hirsikampus       x 
 8:55y     Pudasjärvi l.as.    15:00yy 
 

        

5 PUHOS - ERVASTI - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

  M – P M – To      P 
 

 7:35         Puhos 16:00        14:30          
 7:50         Siivikko 15:45        14:15 
 8:10         Ervasti   15:35        14:05 
 8:20         Hirvaskoski   15:25                x 
   x Lakarin koulu     x      I 
   x Hirsikampus     x      x 
 8:45y        Pudasjärvi l.as.   15:00yy     13:30 
 
   
 

 

10 SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
ajetaan myös kesällä 

 

 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 
   9:50  Kiiminki                    15:05  

10:15  Oulu   14:40 
    T OYS             I 

 

4 PUDASJÄRVI – LIVO 
PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI  
koulupäivinä 

 P 
 

 13:15 Lakarin koulu 
 13:30 Pudasjärvi l.as. 
      x Hirsikampus 
 14:00 Livo  
 14:15 Pärjänsuo
 14:30 Rytinkisalmi
 14:45 Sarajärvi 
     

 

3 PUDASJÄRVI - PÄRJÄNSUO - LIVO - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P   M – To M – To  
 

 7:25 Pudasjärvi l.as. 14:10 16:25 
 7:50 Pärjänsuo    I 16:00 
 8:05 Livo    13:45 15:45 
   I Kirkko        x    I 
   x Lakarin koulu    x    x 
   x VT20 pysäkki    x    x 
   I Hirsikampus    x    x 
 8:45y Pudasjärvi l.as. 13:00       15:00yy 

        
 

              AIKATAULUT voimassa 10.8.2016 - 2.6.2017 

 

4 PUDASJÄRVI – 
KIVARINTIE - 

YLI-LIVO - PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

    M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as 
 13:05 Hirsikampus 
 13:10 Lakarin koulu 
    x Rissanen 
 13:45 Pärjänsuo 
    x Yli-Livo 
  14:30  Pudasjärvi l.as. 
 

 

 

1 PUDASJÄRVI - 
MÄNTYNIEMEN TH -
TAIPALEENHARJU - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

     
M – P    
 

13:15 Hirsikampus 
13:20 Pudasjärvi l.as. 
   T Mäntyniemen th. 
13:43 Taipaleenharju  
   x Kärjenperä 
14:00 Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

5 PUDASJÄRVI - 
HIRVASKOSKI - 

ERVASTI - 
PUDASJÄRVI  
koulupäivinä 

 
To – P    
 

12:05 Pudasjärvi l.as.  
12:30 Hirvaskosken koulu     
12:45 Ervastin kauppa 
13:10 Pudasjärvi 
 

 

2 PUDASJÄRVI - KALLIOSUO - AITTOJÄRVI - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

 
M – P    M – To M – To  P 

  

 6:55 Pudasjärvi l.as.  14:45 16:45 15:00 
 7:40 Kalliosuo  th        x    x    x 
 7:55 Kalliosuo   14:00 16:00 14:30 
 8:05 Körkönniemen th    x    x    x 
  x Ikosenniemen th        x    x    x 
    x Aittojärvi      x    x    x 
  x Hirsikampus     x    x    x 
 8:45y Pudasjärvi l.as.  13:00 15:00yy 13:30 
    

 

SYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU - 
LENTOASEMA 

liikennöidään ajalla 2.12.2016 - 17.4.2017 
 

M, To, P, SS M, To, P, SS 
 

 13:40 Hot. Pikku-Syöte   T 
 13.45 Pikku-Syöte ala-as.      T 
 13:50  Iso-Syöte ala-as.          T          
 14:00  Hotelli. Iso-Syöte 21:00 
   14:50   Pudasjärvi linja-autoas 20:15 
 16:10  Oulu linja-autoas. 19:00 
 16:35  Oulun lentoasema 18:30 
 

SS = useamman pyhäpäivän sattuessa 
peräkkäin ajetaan vain viimeisenä pyhäpäivänä, 
ei yksittäisinä arkipyhinä.  

 

1 PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ 
- KIPINÄ - PUDASJÄRVI 

koulupäivinä 
  
   M – P 
 

 7:15 Pudasjärvi l.as.
 7:45 Keinäsperän th. 
 8:05  Hetekylän koulu 
 8:15 Hetekylän th.
 8:20 Kipinä
 8:35 Taipaleenharju 
     x Hirsikampus 
 8:50y  Pudasjärvi l.as.
  
   
 

 

1 PUDASJÄRVI - HETEKYLÄ 
     koulupäivinä 

M – To  P  
 

15:00yy   14:00    Pudasjärvi 
   x     x Hirsikampus 
15:25   14:25    Hetekylän th. 
15:35   14:35 Hetekylä  
 
   
 

  

 Merkkien selitykset: 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 I  = auto ei käy paikassa  
 T = tarvittaessa 
 M – To = maanantaista torstaihin  
 M – P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
 y = yhteys Ouluun klo 9:00 
 yy = yhteys Oulusta klo 13:30   
                                              

Pidätämme oikeuden 
aikataulumuutoksiin. 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

 

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
Parillisina viikkoina torstaisin 

 

 9:00 Pudasjärvi          15:00 
         I Terveyskeskus         15:01 
 9:20  Kollajaniemi          15:20 
   9.40 Seiteri 15.40 
 9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                    T   
 10:15 Syväojantie              16:05 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
    T Terveyskeskus 
  

PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 
              Parittomina viikkoina torstaisin 

 

 9:00 Pudasjärvi             17:10 
 9:40  Asmuntijoentie 16:35     
    x Saukkomaa    x  
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:15 Ylisiurua     x 
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
    T Terveyskeskus 15:01 
 
 
  

 

TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 
PALVELUBUSSI OIVA 

 
AJOREITTI 1 

 
Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 

 
  9:10 Laiduntie 11:45 
    9:15 Kurentie terv.kesk   11:40 
  9:17  Pappilantie         11:35 
  9:20 Kauppatie         11:30     
  9:20 Linja-autoasema 11:30 
  9:25 Uimahalli            11:25     
  

AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli 12:30 
    9:35 Rauhalankangas    12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti        12:10    
  9:55 Uimahalli 12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terv.kesk 11:50     
    

 

 

6 PUDASJÄRVI - JAALANKA - PAUKKERINHARJU - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

  M – P           M – P         M – To   P 
 

 7:35        Pudasjärvi l.as.           16:15      15:25      
   x      Ruottisenharju         x              x 
   I Honkavaara     x    T      T 
   8:10       Paukkerinharju       x 15:40  14:50 
  8:20      Parkkila                   x    x      x 
  8:45       Lakarin koulu          x 15:10         I 
 8:50 Hirsikampus    I 15:05  14:15 
 8:55y       Pudasjärvi l.as.      13:00 15:00yy  14:10     

 

 

7 PUDASJÄRVI - 
RUOTTISENHARJU – 
LÄNSIRANNANTIE - 

PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

   M – P    
 

 7:45 Pudasjärvi l.as 
   x Ruottisenharju 
 8:15 Länsiranta 
   x Jonguntie 
   x Hirsikampus 
   x Lakarinkoulu 
 8:55y Pudasjärvi l.as. 
     
  
 

 

7 PUDASJÄRVI - 
JONGUNTIE - 

RUOTTISENHARJU  
koulupäivinä 

   M – P   
 

 13:00 Pudasjärvi l.as 
    x Lakarin koulu 
    x Koulukampus 
    x Jonguntie 
 13:34 Länsiranta th 
    x Ruottisenharju 
 14:10  Pudasjärvi l.as. 
 

 

7 PUDASJÄRVI – 
RUOTTISENHARJU - 
LÄNSIRANNANTIE  

koulupäivinä 
    M – To    
 

 15:00yy Pudasjärvi l.as. 
    x Lakarin koulu 
    x Hirsikampus 
 15:20 Mäntyniemi th 
 15:30 Ruottisenharju 
    x Länsiranta 
    x Jonguntie 
 16:00 Pudasjärvi l.as. 
 

 

8 PUDASJÄRVI - 
VUORMANTIE - 

MÄNTYNIEMEN TH - 
PUDASJÄRVI 
koulupäivinä 

    M – P   
 

 7:40 Pudasjärvi l.as. 
 8:00 Vuormantie 
 8:30 Hirsikampus 
 8:35 Mäntyniemen th 
   x Hirsikampus 
 8:55 y Pudasjärvi l.as. 
 
 

 

8 PUDASJÄRVI - VUORMANTIE - 
PUDASJÄRVI  

koulupäivinä 
 

   M – P  M - To  
 

 13:23 15:00yy Pudasjärvi l.as
    x    x Hirsikampus  
      I     x Pirinranta 
      x    x Hilturanta 
    x    x Vuormantie  
 14:20  15:50 Pudasjärvi l.as.  
 

 
 
 

puh. 08 822 052 
nevakivi@nevakivi.fi 

PL 66,  
93101 Pudasjärvi 

 

Tutustu netissä 

www.nevakivi.fi 
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Tervetuloa 
Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 
tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2016
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Syöte noussut merkittävien matkailukeskusten joukkoon

Minun on tullut aika jatkaa kohti uusia haastei-
ta. Pudasjärven ja Syötteen toimijoiden kanssanne 
on ollut hyvä tehdä yhteistyötä, ja viedä Syöte ilo-
sanomaa ja tietoa alueen tarjoamista palveluista 
eteenpäin.

Syöte on taas viime vuosina noussut merkittävi-
en matkailukeskusten joukkoon. Kotimaisten asiak-
kaiden lisäksi myös kansainväliset matkailijat ovat 
löytäneet Syötteen alueen, ja toivottavasti tämä po-
sitiivinen kehitys jatkuu. Kuluneena kesänä Hotel-
li Iso-Syöte on tehnyt merkittävän investoinnin ma-
joituspalveluihin, ja on näin nostamassa tasoaan 
entisestään. Kesällä 2015 alueelle tehtiin investoin-
ti rinteisiin ja hissiin, joka paransi oleellisesti lasket-

Syötteen Matkailuyhdistyksen 
toiminnanjohtajana noin neljän vuoden 
ajan toiminut Rauno Kurtti on siirtynyt 

uusiin haasteisiin, jossa voi edistää 
myös Syötteen asiaa. Hän haluaa kiittää 
tervehdyksessään kuluneista vuosista. 

telijoiden ja etenkin perheiden viihtymistä. Toivottavasti 
nämä esimerkit innostavat, ja saavat liikkeelle myös mui-
ta alueen ja alueesta kiinnostuneita investoijia.  

Nyt on tehty hyviä ja merkittäviä avauksia palveluihin 
ja sisältöön, mutta se ei vielä valitettavasti riitä. Alueen 
majoituskapasiteetin kasvattaminen on ollut yksi kesto-
aihe, josta ollaan keskusteltu ja kirjoiteltu eri foorumeilla. 
Näyttää siltä, että nykyinen hyvä ja uskollinen asiakaskun-
ta, joka viihtyy alueella, ei käytä kuitenkaan oheispalve-
luita riittävästi. Yrittäjiltä tulleista kommenteista alku-
vuoden osalta voi vetää jopa sen johtopäätöksen, että 
kehitys joidenkin oheispalvelujen käyttämiseen on ollut 
jopa hiipumaan päin. Alueen tulee kyetä uudistumaan ja 
tarjoamaan lisää erilaisia vaihtoehtoja. Uusi majoitustar-
jonta houkuttelisi alueelle varmasti lisää uusia asiakkai-
ta, ja näin turvaisi olemassa olevien oheispalveluiden säi-
lymisen ja houkuttelisi alueelle mahdollisesti myös uusia 
yrittäjiä ja toimijoita. Asiakkaista hyvin monet valitsevat 
lomakohteensa monipuolisen aktiviteetti- ja palvelutar-
jonnan perusteella. 

Kaupungin roolihan on ollut infran kehittäminen ja yl-
läpitäminen. Edellä mainittujen asioiden toteutuminen ei 
jää mielestäni näistä asioista kiinni, vaan nyt täytyy luoda 

investointirohkeutta yrityksiin sekä löytää uusia toi-
mijoita alueelle. Toivottavasti Safaritalon ja Pytkyn-
harjun toimitilojen kohtalot ratkeavat positiivisesti. 
Tällainenkin ajatus kävi mielessä, että pyörittämällä 
molempia yrittäjä voisi saada jopa synergiaetuja!?  

Hirsirakentamiseen liittyvä ”tekninen” ja ”Hirsi-
kampuksen koulutuksen sisältöön” liittyvä matkailu 
tulee varmasti olemaan tulevaisuudessa merkittä-
vä lisä Pudasjärven matkailutarjonnassa. Siihen liit-
tyvä kokonaisuus täytyy vain rakentaa huolellisesti 
selkeiksi myytäviksi tuotteiksi. Kaupungin osallistu-
minen Syötteen hankkeisiin ja yhteismarkkinointiin 
on ollut erittäin tärkeää, ja toivon, että myös jatkos-
sa tämä yhteistyö jatkuu. 

Luovutan kapulan 
seuraajalleni Soile Pitkäselle 

hyvillä mielin, ja toivotan 
kaikille positiivista energiaa ja 

hyvää jatkoa!

Rauno Kurtti

20162

Pikku-Syötteen toiminta on monipuolista 
Pikku-Syöte on luonnon kes-
kellä, upeissa tunturimai-
semissa sijaitseva nuoriso-, 
matkailu- ja vapaa-ajankes-
kus. Markkinoinnista viesti-
tetään syksyn olevan mah-
tavaa aikaa patikoida tai 
marjastaa tunturimaastois-
sa. Syötteen alueella on tänä 
syksynä metsät marjoja täyn-
nä! Matkailijalle on vaihtoeh-
tona noin kuuden kilometrin 
vaellusreitti Pikku-Syötteeltä 

Pikku-Syötteellä on erinomaiset puitteet järjestää erilaisia tapahtumia ja juhlia, muun muassa jokakesäi-
set suunnistuskisat tuovat alueelle väkeä. 

Luppovesi palaa jälleen 10.9. 
Luppoveden rannalla järjes-
tetään lauantai-iltana 10.9. 
jo perinteeksi muodostunut 

vat tunnelmaa tapahtumaan.   
Tänä vuonna ilmassa on 

taikuutta, kun esitetään Mari-
an ja Veskun taikashow. Mu-
siikista vastaa Pauli Särkelä 
kavereineen. Ohjelmassa on 
monia mukavia juttuja erityi-
sesti lapsille. Lapset pääsevät 
testailemaan mm. polkuauto-
ja ja osallistumaan onkikil-
pailuun. Syötteen mökkiläis-
yhdistys järjestää tikkakisan. 
Paikalla on Syötteen kyläyh-
distys myymässä herkullisia 
makkaroita ja lättyjä. Illan ai-
kana voi ostaa myös paikal-
lisia tuotteita ja käsitöitä. Ilta 

Tapahtuman päätteeksi on pe-
rinteinen ilotulitus.Luppoveden rannalla on luvassa runsaasti ohjelmaa. 

Luppovesi palaa tapahtuma. 
Syksyisessä, tunnelmallisessa 
iltatapahtumassa on ohjelmaa 

kaikenikäisille sekä iloista yh-
dessäoloa. Ulkotulet, lyhdyt ja 
kynttilät ja upea ilotulitus tuo-

huipentuu upeaan taivaan vä-
rittävään ilotulitukseen kel-
lo 21. 

Syötteellä järjestetään sa-
mana viikonloppuna useita 
eri tapahtumia muun muassa 
Huippukymppi ja Luppovesi 
palaa on yksi niistä. Tapahtu-
man järjestää mm. alueen yrit-
täjät ja toimijat sekä OSAOn 
Pudasjärven matkailuosas-
to sekä Pudasjärven kaupun-
ki. Tervetuloa koko perheellä 
nauttimaan ruskasta Syötteel-
le!

Irja Leppänen

Maastopyöräilyharrastuksen 
kasvu on tuonut väkeä myös 
Pikku-Syötteelle. Maastopyöräi-
ly kuuluu myös leirikoululaisten 
ohjelmaan. 

kohti Peikkopolkua, joka so-
pii sekä aikuisille sekä lap-
sille. 

Pikku-Syötteellä on takana 
vilkas treenikesä, kun muun 
muassa huippuhiihtäjä Riitta-
Liisa Roponen ryhmineen lei-
reili upeissa maastoissa. Nyt-
kin kuluvan viikon aikana 
on Pikku-Syötteellä ja maas-
toissa nähty Suomen Nuor-
ten hiihtomaajoukkue har-
joittelemassa rullien päällä. 

Uusi asfaltti, maastot ja hyvät 
puitteet ovat kutsuneet nuo-
ria urheilijaryhmiä treenaa-
maan yhä enemmissä määrin. 
Lajeina ovat laajasti hiihdon 
lisäksi, suunnistus, pyöräi-
ly ja jopa jääkiekon harras-
tajat. Nuorisotyön ja liikun-
nanohjaajat ovatkin lähteneet 
kehittämään myös oheistoi-
mintaa juuri liikunnan ja ur-
heilun ympärille. Uutuute-
na ovat olleet Pikku-Syötteen 

turnajaiset, joissa voi myös 
TYHY-päivää viettävät tai 
vaikkapa kaveriporukalla tu-
levat kisailla enemmän tai vä-
hemmän tosissaan ja samalla 
nauttia liikkumisesta ja eri la-
jeista Pikku-Syötteen maise-
missa. 

Alkusyksynä Pikku-Syöt-
teellä vietti lähes viikon Sot-
kamon lukion/urheilulukion 
noin 45 henkilön ryhmä, jois-
ta 13 oli nuorten hiihtomaa-
joukkueen jäseniä. He olivat 
todella tyytyväisiä leirin puit-
teista ja Pikku-Syötteen alu-
een tarjoamista harjoitusmah-
dollisuuksista. 

Yhden ryhmän vetäjän, 
maastohiihdon vastuuval-
mentaja Esko Paavolan pa-
lautteen mukaan kaikki meni 
loistavasti, urheilijat olivat 
tyytyväisiä ja tulemme var-
masti myös ensi syksynä, hän 
vakuutti. 

Pikku-Syötteestä on muo-
dostunut kiinnostava ja kii-
tetty yhteistyökumppani, 

jolla on vahva halu olla luo-
massa uusia tapahtumia ja 
kumppanuuksia. Kaikki toi-
minta tähtää nuorten hyvin-
voinnin tukemiseen. Tämän 
takaavat suurillekin tapah-
tumille sopivat puitteet, am-
mattitaitoinen henkilökunta 
sekä nuorisokeskuksen ja yh-
teiskunnallisen yrityksen sta-
tukset.

Pikku-Syötteen toimin-
ta on monipuolista. Siitä esi-
merkkinä on luvassa kaikille 
monikulttuurisen työn paris-
sa työtä tekeville täsmäkoulu-
tusta monikulttuurisuustyön 
päivillä 6.-7.10. Koulutus on 
suunnattu työntekijöille, jot-
ka kohtaavat työssään toisis-
ta kulttuureista tulevia asiak-
kaita. Monikulttuurisuustyön 
päivien koulutus toteutetaan 
luennoin sekä osallistavin 
menetelmin. Luennoitsijoi-
na toimivat monikulttuuri-
sen työn asiantuntijat Vuol-
le Setlementistä. Ilmoittautua 
ehtii vielä syyskuun aikana. 

Tarkemmat tiedot koulutuk-
sesta löytyy vuolleoulu.fi

Syksyllä leirikoululai-
set valtaavat Pikku-Syötteen 
ja pyöräily, vaellukset sekä 
kaikki liikunnallinen ja erä-
tekeminen, kuten erätyöpaja 
kiinnostaa koululaisia. 
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Kynsistudiopalvelut p. 040 733 0100
SYÖTEKYLÄNTIE 1257, puh. 044 032 2652

Elintarvikkeet, 
kodintarvikkeet, 

pienrauta ym. sekatavarat 
sekä nestekaasut. 

Kahvila auki joka päivä. 

Ma-la 10-17 ja su 11-16
Polttoaineautomaatti 24h/7

Tervetuloa!

SKY-kosmetologi 
Saana Granlund

p. 040 129 3692
kiertavatkauneuspalvelut@gmail.com

kiertavatkauneuspalvelut.fi
facebook.com/kiertavatkauneuspalvelut

Kosmetologin palvelut kotikäyntinä!

Oulu - Pudasjärvi - Taivalkoski - Kuusamo

Tehokkaat suomalaiset 
luonnonkosmetiikkatuotteet. 

KUNTOSALI, Opintie 3, avoinna JOKA PÄIVÄ klo 6-21
Fysioterapia ja hieronta, Kauppatie 19-21, arkisin klo 8-20

P. 040 931 6167 

KOILLISMAAN KUNTONEVA

TAIVALKOSKEN KUNTONEVAN 
KUNTOSALI AVATTU, OPINTIE 3. 

RYHMÄT:
Ti klo 12-13.30 ohjattu kuntosali 70 €/10x
Ti klo 16.15-17.45 aloittelevien naisten  
voimailu, kansalaisopisto
Ti klo 17.45-19.15 aloittelevien miesten  
voimailu, kansalaisopisto
Ke klo 18-19.30 ohjattu kuntosali 70 €/10x

Meillä käy: 
Smartum, 

Ticket Duo, Tyky ja 

Sporttipassi

HINNAT:
Tutustumiskäynti ilmainen
1x 7 €
5x 30 €
10x 55 €

1 kk 50 €
3 kk 135 €

Tutustumistarjous syyskuun aikana -5 €

Syötteen matkailuyhdistyk-
sen vetäjäksi sekä Attrac-
tive Oulu Region (AOR) 
–osahankkeen projektipääl-

Soile Pitkänen Syötteen 
Matkailuyhdistyksen vetäjäksi

liköksi on valittu Soile Pit-
känen Oulusta. Hän aloittaa 
työt lokakuun alusta. Han-
ke on laaja matkailun kehit-
tämishanke Pohjois-Pohjan-
maan alueella ja se kestää 
vuoteen 2018. Pitkänen on 
koulutukseltaan matkai-
lualan restonomi matkai-
lun liikkeenjohdon koulu-
tusohjelmasta. Tähänastisen 
työuransa hän on tehnyt 
matkailun, myynnin ja 
markkinoinnin parissa sekä 
Oulun yhteismarkkinoin-
nin vetäjänä BusinessOulus-
sa. Pitkäsellä on laaja ko-
kemus markkinointi- ja 
viestintäprojektien läpivie-
misestä sekä digitaalisten 
markkinointikanavien hyö-
dyntämisestä ja tapahtumi-
en järjestämisestä. 

Pitkänen asuu perheineen 
Oulussa, mistä on myös ko-
toisin. Hän on itse aktiivinen 
liikunta- ja luontomatkailija. 

-Syötteen lumivarmuus, 
helposti saavutettavissa ole-

Syötteen matkailuyhdistyksen 
työntekijä, projektipäällikkö Soi-
le Pitkänen on aktiivinen liikun-
ta- ja luontomatkailija. 

va tunturialue, ruuhkatto-
muus ja loistavat palvelut 
ja tapahtumat tekevät Syöt-
teestä uniikin matkailualu-
een. Tulevana talvena Syöt-
teen tarjonta saa mukavan 
piristysruiskeen, kun Hotel-
li Iso-Syötteen Aurora sviitit 
valmistuvat talvikaudeksi. 
Tykkylumi, revontulet las-
kettelu ja talvipyöräily ovat 
kansainvälisen tason veto-
voimatekijöitä. Syötteellä on 
myös ainutlaatuinen Tuntu-
rikoulu – konsepti, joka an-
taa lapsiperheille aivan uu-
sia mahdollisuuksia viettää 
aikaa tunturissa. Hirsiraken-
tamisen osaaminen ja Hirsi-
kampus ovat nostaneet hie-
nosti Pudasjärven profiilia 
hirsirakentamisen osaajana, 
matkailijat ja rakentamisen 
ammattilaiset tulevat kiin-
nostumaan tästä kohteesta, 
kaavailee Pitkänen. 

Pitkäsen mielestä ympäri-
vuotiset tapahtumat tekevät 
Syötteestä kiinnostavan koh-

Aikaisempi, nelisen 
vuotta toiminnan-

johtajan pestiä hoita-
nut Rauno Kurtti siir-

tyi alkusyksystä uusiin 
matkailualan markki-

nointitehtäviin, vastuu-
alueena koko Suomi. 

Avoinna joka päivä klo 10–16
www.ranuazoo.fi

RUSKARETKELLE 
ELÄINPUISTOON

teen etenkin liikkujille, lapsi-
perheille ja luonnosta nautti-
ville matkailijoille. 

-Ruska-ajan tarjonta hui-
pentuu 10.9. kun Syötteel-
lä vietetään tapahtumien ja 
liikunnan superviikonlop-
pua. Syötteellä on loista-
vat tulevaisuuden näkymät, 
luonto-, liikunta- ja hyvin-
vointimatkailun kasvaneen 
suosion myötä, tuumaa Pit-
känen.

-Lopuksi haluaisin sanoa 
pudasjärveläisille, jos haluat 
tuottaa vieraillesi wow-efek-
tin, tuo heidät Syötteelle!

Heimo Turunen

Vaarametsien maana tunnet-
tu kuusikkometsäinen Syöt-
teen kansallispuisto tarjoaa 
erinomaiset mahdollisuu-
det nautiskella ruskan vä-
reistä sekä syysmetsän an-
timista. Retkeilijöille löytyy 
useita eri vaihtoehtoja päi-
väpatikoinnista useamman 
yön kestoiseen vaellukseen. 
Vanhojen kuusikoiden kät-
köistä voi poimia korin täy-
deltä kotiin viemisiä, sillä 
kansallispuistossa marjojen 
ja ruokasienien keruu on sal-
littua. Vauhdikkaasta me-
nosta pitävät löytävät erilai-
silta pyöräilyreiteiltä omat 
huippu-paikkansa ja Pärjän-
joella syyssateet nostattavat 
vedenpintaa niin, että melo-

Syötteen kansallispuisto takaa 
syksyisiä elämyksiä kaikille aisteille

saunan leppeistä löylyistä. 
Syötteen luontokeskus 

palvelee syysretkeilijöi-
tä kansallispuiston reunalla 
29.10. saakka tiistaista sun-
nuntaihin kello 10–16.  Vaih-
tuvan näyttelyn, vuoden 
2014 Luontokuvien lisäk-
si Luontokeskuksella voi tu-
tustua pysyvään näyttelyyn 
”Lastuja selkosilta”, joka 
esittelee kattavasti alueen 
monipuolista luontoa sekä 
kaskisavun värittämää asu-
tushistoriaa. Komeasta hir-
sitalosta löytyy myös Met-
sähallituksen retkeilyinfo, 
kattava valikoima laaduk-

Retkellä Soiperoisessa. Kuva Kai-
su Tuohiluoto. 

Rytivaarankierroksella patikoimassa syksyllä. 
jillekin riittää vauhtia. Kalas-
taja voi saada kotiin viemisiä 
Pärjänjoen virkistyskalas-
tusalueelta, jonka luontai-
seen kalakan-taan kuuluvat 
niin harjukset, hauet kuin 
siiatkin. Syötteen seudulta 
ja kansallispuiston eri osista 
löy-tyy sopivin välimatkoin 
siististi pidettyjä taukopaik-
koja moneen eri tarpeeseen. 
Metsähallituksen ylläpitä-
mistä varaus- tai autiotuvis-
ta on hyvää pitää pidempää-
kin taukoa. Ahmatuvan ja 
Rytituvan varaustuvat ovat 
hyvin varustettuja ja niiden 
käyttäjä pääsee nauttimaan 

kaita matkamuistoja, 60 –
paikkainen audito-rio ilmai-
sine luontofilmiesityksineen. 
Syyslomaviikoilla vietämme 
Lasten luontoviikkoa, jolloin 
on luvassa monipuolista oh-
jelmaa niin luontokeskuksel-
la kuin lähiluonnossakin. 

Luontokeskuksen kah-
vilassa on myynnissä ma-
keiden herkkujen lisäksi 
maukkaita hampurilaisia ja 
salaatteja luontokeskuksen 
aukiolopäivinä kello 11-15. 
Luontokeskukseen on vapaa 
pääsy!

 Annu Tuohiluoto
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Hintaan lisätään toimituskulut, sis. ALV. Can-AmOffroad.com

500 €:n

VARUSTE-ETU
KAUPAN PÄÄLLE!

TEE HYVÄT KAUPAT!
UUDEN OUTLANDER L 450 PRO T3 -TRAKTORIMÖNKIJÄN OSTAJALLE

alkuperäisiä Can-Am 
ajo- tai lisävarusteita 

500 € ARVOSTA
KAUPAN PÄÄLLE!

OUTLANDER L 450 PRO T3

alk. 7 990 €

Kampanja-aika  
1. .–31. .

Hintaan lisätään toimituskulut, sis. ALV. Can-AmOffroad.com

500 €:n

VARUSTE-ETU
KAUPAN PÄÄLLE!

TEE HYVÄT KAUPAT!
UUDEN OUTLANDER L 450 PRO T3 -TRAKTORIMÖNKIJÄN OSTAJALLE

alkuperäisiä Can-Am 
ajo- tai lisävarusteita 

500 € ARVOSTA
KAUPAN PÄÄLLE!

OUTLANDER L 450 PRO T3

alk. 7 990 €

Kampanja-aika  
1. .–31. .

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

URHEILUUN KESPORTISTA
Polar M600 
GPS-urheilukello

ASICS 
GEL-Sonoma 
GORETEX 
JUOKSUKENKÄ
Naisille ja miehille

11900Uutuus!

34900
Uutuus!

Vedenpitävä Polar M600 on suun-
niteltu niin vaativaan urheiluun kuin 
tyylikkääksi asusteeksi sosiaali-
seen elämäntyyliin. Siinä on entis-
tä tarkempi rannesykkeenmittaus, 
integroitu GPS ja Polarin Smart 
Coaching -ominaisuudet. Android 
Wearin ominaisuudet puolestaan 
mahdollistavat esimerkiksi viestien 
lukemisen ja lähettämisen, sosiaali-
sen median selaamisen ja musiikin 
kuuntelun suoraan rannelaitteesta.

 
 

  
 

 

Aukioloajat 1.9.2016 alkaen:
ma ja ke 12-20, ti ja to 6.15-20, pe-su 12-18.
Kuntosali on avoinna Puikkarin aukioloaikojen 
mukaan.
Vauvauinti on lauantaisin 3.9. alkaen klo 11.00.
Tulossa Wibit-vesihuvipuisto Puikkarissa 16.-18.9. 
klo 12-18.

POISTOMYYNTI
IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN, LIUKUOVIEN JA PUUTAVARAN 
YLIJÄÄMÄTUOTTEIDEN SEKÄ KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN 
TYÖKONEIDEN POISTOMYYNTI 
PERJANTAINA 16.9.  KLO 10 - 13.  TERVETULOA!

Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi, Puh. 08 815 3700, www.profin.fi

Syötekylän Kauppa uudistunut ja
laajentanut palveluvalikoimaa

Syötekylän kauppaa viime 
helmikuusta vetäneet yrit-
täjät Tarja ja Kalle Tihinen 
ovat tyytyväisiä reilun puo-
len vuoden aikaansa kauppi-
asyrittäjinä. Kauppa sijaitsee 
Syötekylässä Taivalkoskel-
le ja Posiolle johtavan maan-
tien varressa. Reilun 400 
neliömetrin kauppakiinteis-
tö sijaitsee omalla 5000 ne-
liömetrin tontilla, jossa pi-
halla ovat dieseliä, bensaa 
ja polttoöljyä sisältävä 24 h 
polttoaineautomaatti sekä 
nestekaasun myynti ja säily-
tysvarasto.

Kaupan tavaravalikoi-
maa ja palvelua on kehitet-
ty asiakkaiden toivomusten 
mukaan. 

Päivittäistavaroiden li-
säksi on entisiä ravintola-

tiloja muutettu enemmän 
kysyntää olevaksi pienrau-
taosastoksi, johon kuuluu 
myös työkalujen ja raken-
nustarvikkeiden myyntiä. 
Kahviotoiminta on toki säi-
lytetty. 

Kiinteistöä on ehostettu 
ja tehty tarpeellisia korjauk-
sia. Uusilla mainoskylteillä 
ja teippauksilla on saatu uut-
ta ilmettä. Kauppa on avoin-
na joka päivä. 

Kynsistudio uutena 
Uusimpana palvelumuotona 
Tarja Tihinen avasi kaupan 
yhteyteen elokuun lopulla 
aikaisemman koulutuksen-
sa ja työnsä ammattitaidolla 
kynsien hoito- ja korjauspis-
teen eli kynsistudion. Ti-
hisellä oli ennen Syötteelle 

muuttamistaan Pronails Tar-
ja Pee -yritys Kurenalla. Hän 
myös koulutti geelikynsi-
en koristelutekniikoita Poh-
jois-Suomen Pronailsin kyn-
simuotoilijoille. 

-Käytän edelleen laaduk-
kaita ja korkeatasoisia Pro-
nails kynsimuotoiluainei-
ta ja tekniikkaa. Palveluun 
kuuluu kynsien muotoilua, 
geelikynsien laittamista, rik-
kinäisten kynsien korjaus-
ta sekä muun muassa kynsi-

Geeli- ja rakennekynsien malleja löytyy runsaasti, esittelee Tarja Tihi-
nen uutta palveluaan  Syötteellä.

Syötekylän kauppa on laajentanut ja monipuolistanut palvelujaan. 

en pureskelun lopettamiseen 
saa avun Pronails geelikäsit-
telyllä, kertoo uuden palve-
lun Syötteellä aloittanut Tar-
ja Tihinen. 

Kynsien muotoiluun ja 
kaunistamiseen Tihisellä on 
studiossaan laaja valikoima 
geelivärejä ja koristelumal-
leja. Kynsistudio on avoinna 
kaupan aukioloaikoina sopi-
muksen mukaan. 

Heimo Turunen 

Saappaat jalkaan 
- Syötteen sienimetsät kutsuvat! 

Syötteen kansallispuistossa 
vietetään perinteiseen mal-
liin koko perheen sienipäi-
vää lauantaina 10.9. Sienet 
tulevat päivän aikana tu-
tuiksi monella tavalla, luen-
non, retken, sieninäyttelyn ja 
sienivärjäysnäytöksen kaut-
ta. Lapsille on tarjolla omaa 

sieniin liittyvää ohjelmaa si-
sällä ja ulkona. Päivän järjes-
tää Syötteen luontokeskus 
yhdessä Pudasjärven 4H yh-
distyksen kanssa.  

Päivä alkaa kello 9 Luon-
tokeskuksen auditorios-
ta Syötteen seudun sienet ja 
niiden käsittely – luennol-

la. Kello 10 lähdetään sie-
niretkelle kimppakyydein 
Luontokeskuksen P-paikal-
ta Lauttalammen ympäris-
töön. Asiantuntijana luen-
nolla ja sieniretkellä toimii 
kauppasienineuvoja Riitta 
Rontu. Sieniretkelle tulee il-
moittautua ennakkoon Tiina 
Salonpäälle 0400 289 330 tai 
pudasjärvi@4h.fi. Kannattaa 
varata mukaan oma sieniko-
ri, sieniveitsi, metsään sopi-
vat jalkineet, säänmukainen 
varustus, juomapullo sekä 
oma sienikirja. 

Muuna ohjelmana Riit-
ta Nykänen perehdyttää 

Sienivärjäysnäytös on jälleen sienipäivässä.

Sieniretkellä.

sienivärjäyksen saloihin 
luontokeskuksen laavulla. 
Iltapäivällä on esillä sieni-
näyttely. Lapsille on sieniai-
heista puuhastelua koko päi-
vän ajan, koko perheellä voi 
käydä kiertämässä vaikkapa 
Sienirastiradan luontokes-
kuksen läheisyydessä. Sieniä 
voi lauantaina helposti myös 
ostaa luontokeskukselta, sil-
lä Syötteen Sieni ja Yrtti on 
myymässä kuivattuja sieni-
ään. 

Päivän ohjelmat ovat kai-
kille maksuttomia.
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Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

toukokuun loppuunAvoinna: ma-la 7-21, su 8-21

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

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

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

lounaspöytä: herkullista kotiruokaa seisovasta 
pöydästä - joka päivä.

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

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

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

SIENIPÄIVÄ SYÖTTEEN 
LUONTOKESKUKSELLA 10.9.

Klo 9 Sieniluento

Klo 10-13 Sieniretki 
ilmoittaudu ennakkoon 
puh. 0400289330

Klo 11-15 Sienivärjäysnäytös

Klo 14-16 Sieninäyttely

Lapsille ohjelmaa
Kahvilasta herkkuja

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Syötteen luontokeskus, Erätie 1 
0206 39 6550, syote@metsa.fi

avoinna ke-su klo 10-16
Facebook Syötteen kansallispuisto, 

www.luontoon.fi/syote

Järjestäjä: 
Metsähallitus/Syötteen luontokeskus 
Pudasjärven 4H yhdistys

PALVELEMME MAANSIIRTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA 
VANKALLA AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-ainestoimitukset hiekasta murskeisiin 

(myös kalliomurskeet)
Jätevesijärjestelmät • Kaivinkoneet 

Pyöräkuormaajat • Tiehöylät • Kuorma-autot • Traktorit
Maantiivistys • Kunnallistekniset työt

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:
Jari Särkelä
0400 374 259

Ota yhteyttä ja katsotaan, 
kuinka voimme olla avuksi 
projektissanne.

Kaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja piha-
rakentamiseen sekä auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Ensi talvena Lumimaassa on laskettavaa entistä leveämmältä alueel-
ta, kun rinteiden yläosan metsikköä on raivattu.

Iso-Syötteellä valmistaudutaan 
tulevaan kauteen

Hiihtokeskus Iso-Syötteellä 
on tehty kesän ajan ahkerasti 
töitä. Alueella loppukesästä 
kulkeneet mökkeilijät  pääs-
seet ihmettelemään rinteillä 
myllänneitä kaivinkoneita. 

-SnowParkissa on tehty 
huomattava maapohjan ra-
kennustyö ison hyppyrilin-
jan parantamiseksi, kertoo 
Iso-Syötteen aluejohtaja Jus-
si Kiiskilä.

Parkkiin on tuotu yli 3 
000 kuutiota maata ja vai-
kutukset tulevat ilahdutta-
maan parkkilaskijoita pian, 
sillä hyppyrilinjan avaami-
nen vaatii muutosten jälkeen 
entistä vähemmän lunta. 

-Korkeamman maakum-
mun ansiosta kohteena ole-
van hyppyrin vauhdinotto 
helpottuu, alastulo pitenee 
ja toimivuus paranee, Kiis-
kilä lisää.

Pidempi  
pulkkamäki ja  
lisää laskettavaa
Töitä on tehty myös Lumi-
maassa. 

Kiiskilän mukaan per-
heiden viihtyvyys on Hiih-
tokeskus Iso-Syötteelle yk-
köskysymys ja on pyritty 
kehittämään perhealuetta 
saadun palautteen mukaan. 
Ensi talvena Lumimaassa on 
laskettavaa entistä leveäm-
mältä alueelta, kun rinteiden 

yläosan metsikköä on rai-
vattu. Mustin ja Lystin Seik-
kailureittiä on pidennetty ja 
uuteen perherinteeseen on 
suunnitteilla lisää hauskaa 
laskettavaa lapsille.  

-Pulkkamäessä viihtyy 
koko perhe ja olemme kuun-
nelleet toiveita tehdä sii-
tä entistä pidemmän ja sitä 
kautta hauskemman, Kiiski-
lä kertoo. 

Valmiina talveen
Syksy on hiihtokeskuksen 
väelle kiireistä aikaa, kun 
paikat laitetaan nurkan taka-
na häämöttävää kautta var-
ten kuntoon. 

-Teemme myös esimer-
kiksi viimeiset hionnat kau-
den yhteistyösopimuksiin. 
Tulevalla kaudella mielen-
kiintoista on Iso-Syötteen 
vuokraamoon tuleva Nitron 
Test Ride sekä vastaava suk-

sitesti Völkliltä. Asiakkaam-
me pääsevät edullisesti tes-
taamaan uusimpia välineitä 
ennen mahdollista hankin-
tapäätöstä, Kiiskilä vinkkaa.

Syksyn aikana etsitään 
myös henkilöstö täyttämään 
hiihtokeskuksen moninaiset 
työtehtävät. 

SnowParkissa on tehty huomattava maapohjan rakennustyö ison hyppyrilinjan parantamiseksi.

-Tunturista löytyy erilai-
sia tehtäviä asiakaspalvelus-
ta, meille tärkeintä työnteki-
jässä on oikea asenne ennen 
työkokemusta. Haku on par-
haillaan auki nettisivuillam-
me, Kiiskilä päättää.

Veinalotta Vesterinen

Hotelli Iso-Syötteellä on ta-
kanaan vilkas kesä. Erityises-
ti maastopyöräilyn harrasta-
jista on tullut lisäasiakkaita. 

-Pyöräilyhotelli -idea on 
kehittynyt hyvin jo toise-
na kesänä peräkkäin. Osalla 
harrastajista on omat pyörät 
mukanaan, osa vuokraa väli-
neet hotellin välinevuokraa-
mosta. Talvellakin käyttöön 
sopivat läskipyörät ovat li-
sänneet suosiotaan tavallis-
ten maastopyörien rinnalla. 
Erilaisia ja eritasoisia pyöräi-
lyreittejä on valmiina usei-
ta satoja kilometrejä ja uusia 
kehitellään koko ajan, ker-
too hotelliyrittäjä Juha Kuu-
kasjärvi. 

Pyöräilyn lisäksi tarjotaan 
aktiviteetteina melontaret-
kiä, kalastusta, patikointia ja 
Syötteen Eräpalvelun kanssa 
tehdään yhteistyötä ohjelma-
palveluiden mm. huskytila-
vierailujen ja ohjattujen oh-
jelmien järjestämisessä. Myös 
eri tapahtumat ovat lisänneet 
hotelliasiakkaita; Juhannuk-
sena Iso-Syötteen rallisprint 
mäkiajot, heinäkuussa moot-
toripyöräilijöiden huippuajot 

sekä elokuussa MTB maasto-
pyörätapahtuma. Syyskuun 
toisena viikonvaihteena pe-
rinteinen huippukymppi ja 
muutaman vuoden tauon jäl-
keen Syötteen ympärijuok-
susta kehitelty Polkujuoksu 
ovat tuomassa satoja majoit-
tujia Syötteelle. 

Hotellin palvelutarjonnan 
kehittämisessä on suuri pon-
nistus uusien Aurora sviit-
tien rakentaminen. Hotellin 
katolle on lokakuun loppu-

puolella valmistumassa 10 
uutta ja hienoa sviittiä, joiden 
kaltaisia huoneistoja ei löydy 
mistään muualta maailmas-
sa. Tällä hetkellä aloitellaan 
sisätöiden tekemistä, joka jat-
kuu kalustamisella. Raken-
nustyöt alkoivat purkutöil-
lä toukokuussa hiihtokauden 
päätyttyä ja itse rakentami-
nen starttasi kesäkuussa. Uu-
sien huoneistojen rakentami-
sen kustannusarvio on 850 
000 euroa. Hotelli Iso-Syö-

Uusia sviittejä Hotelli Iso-Syötteelle

Kesällä eri tapahtumat ovat tuoneet huomattavan määrän lisää hotelliasiakkaita. Kuva juhannusaaton 
Iso-Syötteen rallisprint Mäkiajoista.

te pystyy majoittamaan 260-
280 henkeä. Sesonkiaikoina 
on käytetty lisäksi Syötteen 
keskusvaraamon mökkiväli-
tystä.

-Hyvän kesän jälkeen 
myös syyskuun varausti-
lanne näyttää hyvältä. Tal-
vikautta varten on henki-
lökunnan haku päällä eli 
työpaikkoja olisi nyt avoin-
na, vinkkaa Kuukasjärvi.

Heimo Turunen
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OULUN AUTOPÖRSSI OY 
Veistämötie 16, Ark. 9-17 LA 10-14

P. (08) 344 134, 0400 430 910,  
040 555 2227

www.oulunautoporssi.fi

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI 155kw 
quattro S-tronic 96tkm  -09  29900€
Volkswagen Sharan 2.0 TDi DSG 
Comfort BlueMotion 7-h 149tkm  -11  24900€
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 118kw 150tkm  -10  16700€
BMW X3 2.0d 159tkm   -05  15900€
Nissan Navara 2.5DCI 4X4 
aura+hiekotin 190tkm  -07  15900€
BMW X3 5D 2.0d 210tkm  -06  13900€
Volvo S60 2.4D 4d GearTronic 184tkm -06 12900€
Honda Accord Tourer 2.0 i-Vtec 226tkm  -08  11900€
Wille 445 PIKKU WILLE 445P-4X4 8813km -89  11900€
Citroen C5 Sedan 2.0i Comfort 147tkm -09 10450€
Chevrolet Captiva 5D 2.0D 4X4 156tkm -07  9900€
Opel Zafira 1.9 TDi 148tkm  -09  9900€
Peugeot 407 COUPE 2.7HDI V6 
AUTOMATIC 179tkm  -06  9900€
Mitsubishi L200 PICKUP 2.5TD 
CLUB CAB 4X4 209tkm  -02  7900€
Toyota Avensis 5D  STW 2.0 VVT-i 225tkm -06  7450€
Kia Ceed 2.0 CRDi 178tkm  -08  6900€
Seat Altea XL 4D  MPV 1.9TDI 196tmk  -07  6850€
Volvo S40 4D SEDAN 2.4I 203tkm  -04  6450€
Hyundai Sonata 4D SEDAN 2.4 GLS 
188tkm  -07  5950€
Peugeot 207 Trendy VTi 1.4 95 
5-ov 134tkm  -09  5950€
Ford Focus 4D SEDAN 1.8TDCI 242tkm  -08  5900€
Hyundai i20 1.4 CRDi 191tkm  -10  5800€
Chrysler Voyager 5D  MPV 3.3-AUTOMATIC 
231tmk  -06  4900€
Opel VECTRA 4D SEDAN 1.8 154tkm  -02  4900€
Opel Vectra Station Wagon 5D 1.8 209tkm  -06 4850€
Fiat Croma 5D 150 1.9JTD 
AUTOMATIC 240tkm  -08 4750€
Citroen C3 1.4i Pack Vision 115tmk  -08 4350€
BMW 525d Touring A 304tkm  -00  3450€
Citroen C4 HATCHBACK 1.6I 
16V SX 241tkm  -05  2990€
Toyota COROLLA 4D 1.3i 108tkm  -98  2950€
Volkswagen Polo Viistoperä 1.9 TDi 276tkm -05 2550€
Fiat Punto 4D HATCHBACK 1.2 8V 
Dynamic 145tkm  -05  2450€
Toyota Avensis 5D STW 1.8 Linea Terra 241tkm -98 
1950€
Audi A3 2D HATCHBACK 1.9TDI 363tkm  -01  1450€

Vuoden Luontokuvat 2014 
luontokeskuksella

Syksyn väriloiston keskel-
le, Syötteen luontokeskuk-
selle saapui ihasteltavak-
si Vuoden Luontokuvat 
2014. Valokuvia voi käydä 
ruskan lisäksi ihastelemas-
sa Syötteen luontokeskuk-
sella 29.10. saakka tiistaista 
lauantaihin kello 10–16. Sa-
malla voi tutustua Lastuja 
selkosilta- pysyvään näytte-
lyyn ja nauttia kahvilan tar-
joamista antimista.

Palkituista valokuvis-
ta koostettu näyttely kertoo 
suomalaisen luonnon mo-
ni-ilmeisyydestä, sen näky-
mistä ja tapahtumista sekä 
kuvaajien luonnossa koke-
mista elämyksistä ja oival-
luksista. Kasveja, lintuja, ni-
säkkäitä ja maisemia pääsee 
katsomaan erilaisista näkö-
kulmista. 

Vuoden Luontokuvien 
2014 voittajaksi nousi lentä-
viä lintuja esittävä kuva ni-
meltä ”Lokkien taidelento”. 
Raati kiitti Matti Pukin ot-
tamaa kuvaa muun muas-
sa upeasta värimaailmasta, 
mielenkiintoisesta kontras-
tista sekä symboliikasta. 
Luontokuva on kuin maa-
laus. Kuvaaja Matti Pukki 
kertoo olleensa karhumailla 

Kasvit ja sienet sarjavoittaja 
2014. Valmiit lumpeen sieme-
net. Pekka Tuuri.

Nuorten sarjavoittaja 2014. Kaksi lokkia ja sumu. Leo Brinkmann.

sijaitsevassa kojussa kesä-
kuisena yönä. ”Yö oli satei-
nen ja tuulinen, eikä karhu-
ja liiemmin näkynyt. Aloin 
ajankuluksi kuvaamaan 
lokkeja pitkällä valotuksel-
la liikuttaen samalla kame-
raa ylös ja alas. Tuloksena 
syntyi Lokkien taidelento.” 

Vuoden Luontokuviin 
2014 osallistui yli 12000 ku-
vaa. Kilpailussa oli kahdek-
san eri sarjaa, eniten kuvia 
tuli maisema- ja lintu sarjoi-
hin. 

Luontokeskus tiedotus

Tunturi Market 
Iso-Syötteellä laaja 
palveluvalikoima

Sari Ojala ja Juha Schroderus palvelemassa Tunturi Marketin kassoilla. 

Syötteen ydinalueella lasket-
telurinteiden juurella toimii 
Tunturi Market Iso-Syöte.  

Tunturi Marketista löy-
tyy kattavasti elintarvikkei-
ta ja marketin tuotevalikoima 
pyritään pitämään kauppias 
Juha Schroderuksen mukaan 
sellaisena, että se vastaisi ky-
län asukkaiden ja matkailijoi-
den tarpeita sesonkikohtai-
sesti. 

Tunturi Marketista löytyy 
myös Pudasjärven Apteekin 
palvelupiste, Syötteen Avain-
palvelupiste, Veikkauksen ja 
Matkahuollon palvelut sekä 
pullonpalautusautomaatti ja 

Alkon tilauspiste. Kalastus-
lupia myydään Pärjänjoelle ja 
Naamankajärvelle sekä pais-
topisteestä löytyvät tuoreet 
leivät ja pullat mukaan. 

Kaupan yhteyteen on vii-
me talvena avattu viihtyisä 
Tunturi Pub, josta saa päivi-
sin keittolounasta sekä lau-
antaisin keittiö avoinna 16-
22. Pubi on avoinna lisäksi 
perjantaisin ja lauantaisin 
02 saakka. Pubi tunnelmaan 
kuuluvat myös käytössä 
olevat Karaokelaitteet, jos-
ta löytyy uusimmatkin ka-
raokehitit noin 30 tuhannen 
kappaleen valikoimasta. HT
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KUTSU
LISÄPOTKUA POROSTA- HANKE 

järjestää uudenlaista,  
tämän päivän mahdollisuuksiin nojaavaa  
poro yrittäjyyttä kartoittavia ideointi- ja 

keskustelu tilaisuuksia.
Mukana tupailloissa on Paliskuntain yhdistyksen Matti Sär-
kelä sekä rovaniemeläinen Anna-Riikka Lavia, jonka erityis-
osaamisala on paikallisuuden tuotteistaminen ja pienyritys-
toiminta.

Tupaillat järjestetään seuraavasti:
Su 11.9.2016 klo 15:00 Taivalkoski  Jalavan kauppa
La 17.9.2016 klo 15:00 Pudasjärvi  Jukolan Pirtti 
Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Kokoustilavarausten ja kahvitarjoilun järjestämisek-
si ilmoittautumista pyydetään kahta päivää ennen tilai-
suutta osoitteeseen juha.jarvenpaa@suomussalmi.fi tai  
044 777 3163.

Projektipäällikkö Juha Järvenpää

maaseuturahasto

 www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

 Ravintola Puro
Syksyn À la Carte- ja pizzalista päivittäin, 

tervetuloa herkuttelemaan 
uuden keittiömestarin laatimista 

maukkaista annoksista.

TULE KELOSYÖTTEELLE

Paulin Mökit
www.kelosyote.com

P. (08) 838 105
0400 302 910

Lomatontteja 
myytävänä 

Kelosyötteen 
alueelta!

• majoituspalvelu 
• saunatupa 
• savusauna   
• luxus poreallas 

Palvelut:
• uintipaikka 
• ratsastusmahdollisuus
• uimaranta

www.op.fi/pudasjarvi
www.facebook.com/op.pudasjarvi

Kotikäynnit kuuluvat 
Terameren toimintaan

Coronaria Hoitoketjuun 
kuuluva Terameri Kuntou-
tus Oy on toiminut Pudas-
järvellä vuoden 2014 alusta 
lähtien. Taivalkoskelaisille-
kin Coronaria on jo tuttu, sil-
lä yritys toimii siellä terveys-
keskuksessa. 

Pudasjärven toimipistees-
sä ahkeroivat fysioterapeutit 
Riitta Tiainen ja Jarno Saa-
ri, puheterapeutti Johanna 
Holmström sekä toiminta-
terapeutti Sanni Jörgensen. 
Vastaanottotilat sijaitsevat 
aivan keskustan ytimessä 

Virastotalon 2.kerroksessa 
Jukolantie 1:ssä. 

Terapeutit tekevät myös 
paljon kotikäyntejä asiakkai-
den omiin toimintaympäris-
töihin, ja valkoinen Terame-
ren fiesta onkin jo tuttu näky 
Pudasjärven katukuvassa. 

-Luonto on lähellä Pu-
dasjärvellä, ja asiakkaan ta-
voitteiden ja mielenkiintojen 
mukaan hyödynnämme tä-
täkin mahdollisuutta terapi-

Puheterapeutti Johanna Holm-
ström valmistelemassa terapia-
käyntiä. 

Fysioterapeutti Jarno Saarella 
käynnissä terapia vastaanotto-
tiloissa.Toimintaterapeutti Sanni Jörgensen kotikäynnillä.

assa. Toimipisteen terapeutit 
tekevät tiivistä yhteistyötä 
moniammatillisesti ja meil-
tä asiakas voi saada halutes-
saan kaikki tarvitsemansa 
terapiat helposti saman ka-
ton alta, kerrotaan henkilö-
kunnan taholta. HT

Kelosyötteen 
peikkokansa elää ja 

voi hyvin
Syötteellä Kelosyötteen 
peikkopolulla käy kesän ai-
kana muutamia satoja vie-
railijoita ja polulle tuodaan 
vuosittain muutamia kym-
meniä uusia peikkoja, joten 
peikkokansa elää ja voi hy-
vin. Kaikkiaan peikkoja on 
polun varrella muutamia sa-
toja, joista osa on talvien alla 
rikkoontunut. 

Mia ja Markus Lindelä 
Ruotsista toivat heinäkuun 

lopulla neljännen peikkonsa 
peikkopolulle. He valmiste-
livat Hämäräpeikko Roalia 
Kuivaniemellä kahden vii-
kon ajan ennen sen tuomista 
peikkopolulle. Peikon koris-
teluun on käytetty Syötteen 
hiottuja korukiviä. Jalusta-
kivenä toimii Syötteen Gab-
ro laatta.

Mukana peikkoa luovut-
tamassa oli Syötteeltä lähtöi-
sin oleva Arvo Särkelä. RE

Mia ja Markus Lindelä toivat peikkopolulle valmistamansa peikon 
heinäkuun lopulla. Heidän edessään Gibson poikansa ja vierellään 
Pauli ja Arvo Särkelä sekä heidän edessä Aten ja Paulin sisko Aune 
Väisänen. Kuva Atte Särkelä

Soita tai meilaa meille, 
kun tarvitset valokuvaajaa 

"

"

Freelance valokuvaaja ja kuvankäsittelijä 
Pekka Väisänen. P. 044 292 6968

pohjoinen.fantasia@pp.inet.fi

häihin, hautajaisiin, ristiäisiin, 
synttäreille, polttareille ja 

eri tapahtumiin.

Se
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 ROMEKIEVARISSA

P. 044 202 3595. Romekievarintie 1. 
info@romekievari.fi     www.romekievari.fi

Varaa Pikkujoulusi meiltä!
Nyt Pikkujoulut varattavissa 

ajalle 7.11.-24.12. Kysy tarjous!
Huom. Saatavilla myös kuljetuspalvelut taksilla 8/hlö

tai bussilla 16/hlö (P. 040 701 4522).
Teemme mielellämme myös kokonaisvaltaisen tarjouksen.

Tanssimatka
la 17.9. Käylän Korpihoviin 

Kuusamoon. 
Yhtyeenä Nelituuli.

Lähtö klo 18.30 Pudasjärven
S-market linja-autopysäkki.
Taivalkoski Koskentoppari klo 19.15.
Matkan hinta 25 €, sisältää kyydin ja tanssilipun.
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Eija Pihlaja 0400 765 180
Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat
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SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia 

asiakkaiden toiveiden mukaisesti
 -  kodeille
 -  mökeille
 -  yrityksille
 -  erilaisia pieniä kotipalvelutehtäviä 
 - ikkunanpesut ja suursiivoukset
 - muuttosiivoukset

Soita ma-su klo 18 jälkeen 044 971 9161
(päivällä olemme asiakkaiden palveluksessa)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

20168

Sähkö- ja antennityöt ammattitaidolla.

LENTÄJÄNMAJA
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja  
   saunailtojen pitopaikaksi

JYRKKÄKOSKI 
CAMPING
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takka-
  tupineen  kokouksiin ja  
  illanviettoihin
- lämmin grillikota   
  varustein
- eläimiä

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

Majoitusta Pudasjärvellä

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

JYRKKÄKOSKI OY
Tervetuloa!

Marko Ylitalo, p. 050 400 6882. www.jpmatic.fi

Maarakennus ja kunnossapitopalvelut kokemuksella 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. 

Toteutamme mittavimmatkin urakat 
ammattitaidolla ja aikataulussa. 

Uudella kuntosalilla on pitkä aukioloaika sekä nykyaikaiset laitteet, joita testaamassa Arja Majava, Irja 
Keskisimonen ja Paula Juntunen.

Taivalkosken Kuntoneva 
on laajentanut perustamal-
la kuntosalin entisen koulu-
keskuksen tiloihin Opintie 
1. Avajaiset pidettiin 1.-2.9. 
Kakkukahvilla kävijöitä oli 
yhteensä 250 henkilöä. Mark-
kinointi alkoi Elomarkkinoil-
la, jossa Kuntonevalla oli oma 
paikka. Siellä ihmiset saivat 
käydä testauttamassa puris-
tusvoimaa. Kunkin ikäluokan 

voittaja palkittiin ilmaisella 
kuntosalikäynnillä ja mukaan 
saa ottaa kolme kaveriakin. 

Kuntonevan yrittäjä Katja 
Huurinainen kertoi asiakkai-
den kiittelevän nykyaikaisia 
laitteita sekä laajaa aukiolo-
aikaa. Kuntosalille on säh-
köinen kulunvalvonta, eli 
kuntosalilipun ostaessa sor-
menjäljistä rekisteröidään vii-
si tunnistepistettä ohjelmaan 

ja sisään pääsee laittamalla 
sormen tunnisteeseen. Kun-
tosali on avoinna joka päi-
vä kello 6-21. Kuntosalilla al-
kaa pyörimään useita erilaisia 
ryhmiä. Ryhmätoiveita ote-
taan myös vastaan niin yk-
sityishenkilöiltä, yrityksiltä 
kuin kunnan ja työterveys-
huollon puolelta, viestittää 
yrittäjä Katja Huurinainen. 
HT

Taivalkoskelle avattiin uusi kuntosali

Paulin mökeillä huomioitu 
lapset ja lapsiperheet
Kelosyötteellä on panostettu 
erityisesti lapsiin ja lapsiper-
heisiin. Alueella on moni-
puolinen puuha-alue uima-
rannan tuntumassa, jossa 
Paulin mökit tarjoaa toimin-
taa, huvia ja monipuolista 
tekemistä lapsille ja lapsen-
mielisille. Menneen kesän 
aikana sinne on hankittu 
polkuautoja, katettu pomp-
pulinna ja hiekkalaatikko 
leluineen. Lisäksi siellä on 
tulentekopaikka, grilliko-
ta, runsaasti leikkivälineitä, 
seikkailuun sopiva ympäris-
tö sekä soutuveneet vähän 
isommille. Lähellä on myös 
hevostalli, jossa on mahdol-

Lasten pomppulinna on tämän kesän hankintoja Kelosyötteellä. 
Kuva Teija Särkelä. 

lisuus ratsastaa.
Kovalammin matala ui-

maranta on turvallinen ja 
sen pohja on tasaista peh-
meää hiekkaa. Kovalampi 
on lisäksi mielenkiintoinen 

kalastuspaikka niin lapsille 
kuin aikuisillekin.

Kauniin luonnon keskellä 
olevat vuokrattavat Kelomö-
kit sijaitsevat myös kalaisan 
Kovalammen lähellä. 
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www.huonekalujavari.fi

Sähköposti: huonekalu@vari.suomi.net
93400 TAIVALKOSKI, p. 040 191 0913, fax. (08) 841 209

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

Kahvila-Ravintola Tulitauko

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

Palvelemme
Syyskuu joka päivä klo 8-21.
1.10. alkaen: 
su-to klo 8-20, pe-la 8-21.

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

Toni Nieminen
Asuntomyyjä, osakas
toni.nieminen@huom.fi 
040 912 0069

Tervetuloa keskustelemaan kansamme asuntoasioista 
Iso-Syötteen Tunturimarketille lauantaina 10.9. klo 13-16 

sekä Luppovesi palaa- tapahtumassa klo 19-21.

Ensiesittelyssä kaksi lomahuoneistoa 
Iso-Syötteen parhailta paikoilta. 

Tule ja tutustu!

Heidi Nieminen
Asuntomyyjä, osakas

heidi.nieminen@huom.fi
044 539 3875

Herkonmäen kesäteatteri 
sai uudet vaatteet

Nyt se on sitten totta. Her-
konmäen esiintymislava on 
saanut katon päälleen. Nel-
jä vuotta on odotettu toivot-
tu, että kyllä se vielä joskus 
toteutuu. Kun jaksaa us-
koa, toivoa ja yrittää yrittä-
mästä päästyäänkin, niin jo 
on kumma, jos ei joku paik-
ka anna periksi. Niinpähän 
kävi nytkin, että sitkeys peri 
voiton. Sitkeyden isänä toi-
mi teatterin monitoimimie-
heksi itseään kutsuva Esa 
Kemppainen. 

Koillismaan Leader roh-
kaisi hakemaan kehittämis-
tukea Herkonmäen esiinty-
mislavan kattamiseksi. Kun 
kaikki kommervenkit oli 
tehty oikein ja papereita täy-
tetty niput, niin jopahan syt-
tyi vihreä valo. Ratkaiseva 
asia oli myös Taivalkosken 
kunnalta saatu takaus raken-
nuslainallemme. 

Jopa alkoi tapahtua! Eikä 
aikaakaan, kun jo katto al-
koi muotoutua ja näyttämö-
kin uusiutui. Nyt on valmis-
ta, kesän näytelmä näytelty, 
ei haitannut sateet eikä au-
ringon säteet.

Jos jotakin sanoisi, mitä 
mieleeni tulee kokonaisuu-
desta, niin yksi sana kattaa 
kaiken: ”HULUPPEA”, sel-
lainen on nyt Herkonmäen 
esiintymislava, mahtavan 

huluppea!
Näyttelijät ovat myös 

tyytyväisiä. Saatiinhan 
”lämpiö”, jossa odotellaan 
esiintymisvuoroa ja asuja 
vaihdellaan. 

Yleisö on tyytyväinen, 
kun ei sade kastele, eikä au-
rinko porota. Kesän aikana 
sai kuulla monen monta ker-
taa; tämähän on mahtava ko-
konaisuus!

Me teatterilaiset olem-
me tosi ylpeitä aikaansaan-
noksesta. Ei tarvitse miettiä 
mitä tehdään kesäisin. Teh-
dään teatteria yleisön ilok-
si ja velan hoitamiseksi, että 
saadaan teatteri omaksi sekä 
kaikkien tarvitsevien käy-
tettäväksi erilaisiin tapahtu-
miin.

Kesän näytelmä Tup-
lavahinko sai yleisöltä kii-
tettävää palautetta niin ke-
hujen kuin yleisömäärän 
tuomana, tuplattiinhan edel-
liskesän yleisömäärä reilus-
ti. Nyt vain uutta putkeen.
Kesän 2017 näytelmästä teh-
dään päätös jo lähikuukau-
sina. Talven 2017 näytelmä 
toteutetaan sisäteatterissam-
me helmi – huhtikuussa. Se-
kin on vielä hakusessa, mut-
ta julkaistaan lähiviikkojen 
aikana.

Hyvät teatterin ystävät 
toivotan teille hyvää syksyä, 
tavataan Taivalkoskella hy-
vien teatteriesitysten paris-
sa. Tervetuloa!

Pertti Parkkila

Tuplavahinkoa parhaimmillaan näyttelijät elementeissään.

Leader kohteen tukijana.

Teatteri valmiina.
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Markkinatunnelmaa Elomarkkinoilla 24. kerran
Taivalkosken Yrittäjien järjes-
tämät 24. Elomarkkinat olivat 
26.-27.8. Taivalkoskella. Vuo-
den taivalkoskinen palkittiin 
nyt neljännen kerran. Palkin-
non saivat Metsä-Veikot 85 
ry ja Taivalkosken Kuohu ry, 
jotka järjestivät maastohiih-
don, mäkihypyn ja yhdiste-
tyn SM-kisat tämän vuoden 
huhtikuussa. Tapahtuma toi 
Taivalkoskelle valtavan mää-
rän näkyvyyttä kansallises-
sa mediassa ja paikkakunta 
nostettiin kerralla suomalai-
sen hiihtourheiluväen tietoi-
suuteen. Tämän lisäksi tele-
vision kuvaruutujen kautta 
välitetyt kuvat Taivalkosken 
komeista vaaramaisemista ja 
leppoisista ihmisistä oli mitä 
parhainta imagomarkkinoin-
tia Taivalkoskelle. SM-kisat 
olivat hieno yhteistyön ja tal-
kootyön voimannäyte sekä 
taivalkoskelaisten näköinen 
tapahtuma, todettiin valinta-
toimikunnan perusteluissa. 

Markkinoilla ja samalla 
Taivalkosken kunnan edus-
tajia tapaamassa vieraili tuo-
re sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila. 

Ministeri kertoi uuden 
pestin alun olleen työntäytei-
nen ja haastava. Hyppää-
minen liikkuvaan junaan ja 
Sote-uudistus ovat pitäneet 
ministerin työpäivät kiirei-
senä. Markkinapuheessaan 
Mattila jakoi kiitosta henkilö-
kohtaisten syiden vuoksi si-
vuun jääneelle edeltäjälleen 
Hanna Mäntylälle hyvin hoi-
detusta ministerikaudesta.

-Tuleva lainsäädäntö tun-
nistaa edelleen myös suoma-
laiset kunnat. Kunnille jää 
tehtäväkenttänsä, joista tär-
kein on opetus ja varhaiskas-
vatus. Tuleva kuntien ja alue-
hallinnon työnjako selkiytyy, 
kun tunnistetaan rajapinnat, 
joita väistämättä muodostuu 
uudistuksen edetessä, totesi 
Mattila.

Kunnan terveisiä 
ministerille
Kunnanjohtaja Jukka Mikko-
sen mukaan Mattila oli hy-
vin kiinnostunut kuulemaan 
kunnan esittämiä terveisiä. 

-Aloitimme keskustelulla 
hänen vastuualueensa suu-
resta hankkeesta; Sote- uu-
distuksesta. Mattila oli va-
kuuttunut, että uudistus nyt 
viedään maaliin, eikä asias-
sa paljoa enää vilkuilla si-
vuille. Yhtä mieltä olimme 
ministerin kanssa siitä, että 
harva-asutus ja pitkät etäi-
syydet takaavat Taivalkosken 

kaltaiselle kunnalle peruspal-
velut, jotka vastaavat nykyis-
tä tilannetta. Missä muodossa 
palvelut toteutetaan, se selvi-
ää valmistelun edetessä. 

Toinen iso asia oli luon-
nonvarojen hyödyntäminen 
ja biotuotteet. Toimme esil-
le ongelman sahojen sivu-
tuotteiden hyödyntämises-
sä, mikä aiheutuu nykyisestä 
lainsäädännöstä. Sivutuotteet 
tuettomina eivät pysty kilpai-
lemaan tuetun metsähakkeen 
kanssa energiaraaka-ainee-
na. Myös sahateollisuuden 
toiminnan kannattavuus on 
uhattuna, kun puolet puu-
massasta uhkaa jäädä käyt-
tämättä. Tässä yhteydessä 
kävimme keskustelua myös 
koillisen junaradan tarpeelli-
suudesta ja sen kytkeytymi-
sestä jäämeren rataan ja Koil-
lisväylään. Esitimme, että 
päätöksiä ei saa siirtää, kun 
kilpailijamaat Ruotsi ja Nor-
ja tekevät jo omia investoin-
tejaan. Luontevasti tähän 
yhteyteen kuuluisi myös Hel-
sinki-Tallinna- tunneli, mikä 
yhdistäisi meidät Euroop-
paan. 

Viimeisenä kävimme kes-
kustelua alueen kuumas-
ta perunasta Kollaja-altaas-
ta. Omina näkemyksinämme 
esitimme, että koskiensuoje-
lulakia voitaisiin sen verran 
tarkistaa, että nyt järkeväs-
ti saatava lisävesivoiman ra-
kentaminen tulisi mahdol-
liseksi. Toki samalla pitäisi 
varmistaa mm. vaelluska-
lojen siirtymismahdollisuu-
det nykyteknisin mahdol-
lisuuksin. Mattila lupasi 
viedä terveisemme eteenpäin 
ja katsella jatkossakin asioi-
den perään, kertoi kunnan-
johtaja Mikkonen.

Yrittäjillä arpajaiset  
ja tikkakisa
Taivalkosken Yrittäjien pu-
heenjohtaja Pekka Vääränie-
mi totesi avauspuheessaan 
paikkakunnan kärkiyrittäjien 

menestyksen tukevan myös 
pienten yritysten toimintaa. 
Jäseniä hän kertoi olevan 92 
tällä hetkellä. Lähiajan toi-
mintana oli suunnitteilla sok-
koretki lännen suuntaan. 

Yrittäjät järjestivät arpajai-
set, joissa ajettavan ruohon-
leikkurin voitti arpa nro 864 
Ilpo Keränen, venepaketti 
nro 960 Ville Moilanen ja ui-
ma-allaspaketti nro 780 Heik-
ki Räisänen. Yrittäjien järjes-
tämässä tikkakisassa tyttöjen 
voiton vei Ella Tyni 25, pojat 
Jonne Karjalainen 30, naiset 
Alli Halkola 39 ja miehet Jari 
Märsynaho 38 pisteellä. 

Myös muissa myynti- ja 
esittelypisteissä oli arpajaisia 
ja runsaasti monipuolista oh-
jelmaa. Markkinoiden juonta-
misesta vastasi kumpanakin 
päivänä Ulla Fabritius. 

Esittelypisteistä  
kuultua 
Kauko Juujärvi Pudasjärven 
Sarakylästä oli myymässä it-
sevalmistamiaan puutöitä, 
joiden kauppa oli käynyt hy-
vin. Kauko kertoi pitäneen-
sä lypsykarjaa kotitilallaan 
30 vuoden ajan aina vuoteen 
2013 saakka. Nyt sitten oli ai-
kaa puutyöharrastukselle. 
Kaukolla oli paikkakunnalla 
paljon tuttuja, koska oli ajanut 
Taivalkoskella kauppa-autoa 
kahdeksan vuotta -70 luvulla. 

Eläkeliiton Taivalkosken 
yhdistyksen teltalla paistet-
tiin muurinpohjalettuja sekä 
oli myytävänä muun muas-
sa käsityötuotteita ja arpoja. 
Yhdistyksen tuore puheen-
johtaja Ulla Fabritius kertoi 
heillä olevan säännöllistä ker-
hotoimintaa, isänpäiväkahvit 
ja joulupuuro. Lähitulevai-
suudessa on 20.10 retki Kuu-
samoon sekä heti sen jälkeen 
sokkoretki, pikkujoulu ja 
osallistutaan joulumyyjäisiin. 
Tupsu -käsityökerho toimii, 
on kuntosalivuoro, pelataan 
boccia ja tuppea, lauletaan 
karaokea, sekä käydään vesi-
jumpassa. Jäseniä yhdistyk-
sessä on yli 400. 

Taivalkosken seura-
kunnan pisteessä oli kyse-
ly, jossa sai antaa seurakun-
nalle terveisiä ja toiveita, 
ilmaisiin arpajaisiin sai osal-
listua ja herkkukori luvat-
tiin arpoa seuraavana päivä-
nä päiväjumalan palveluksen 
jälkeen kirkkokahveilla. Tel-
talla palveli nuorisotyönte-
kijä Hanna Pernu ja hieman 
jäähyväistunnelmissa seu-

rakuntapastori Osmo Lep-
pänen. Hän kertoi siirtyvän-
sä muutaman päivän sisällä 
kappalaiseksi Toholammille. 

Lions Club Taivalkosken 
teltalla oli päivystysvuoros-
sa Tapio Räisänen, Esa Kemp-
painen ja Teija Tolonen. He 
keräsivät varoja nuorten hy-
väksi korostaen, että nuorten 
eteen kannattaa tehdä töitä. 
Heidän parissaan on monen-
laisia kohtaloita. Leijonat ha-
luavat auttaa omalta osaltaan, 
he kertoivat. 

Taivalkosken Kuohun 
pisteessä palvelivat B- ja C-
tyttöjen sekä pienimpien Mi-
di-koripallojoukkueen van-
hempia, jotka olivat leiponeet 
herkkuja myytäväksi. Van-
hemmat ovat muutoinkin 
nuorten tukena aktiivisesti 
varojen keräämisessä ja vaik-
kapa pelimatkoilla antamas-
sa kyytiä. Juuri parhaillaan 
oli Kaarihallilla menossa lei-
ri, johon osallistui myös lähi-
paikkakuntien koripallojouk-
kueita. 

Taivalkosken Eläkkeen-
saajien teltalla kävi hyörinä, 
kun vapaaehtoiset paistoivat 
vohveleita, grillimakkaroita, 
keittivät kahvia, myivät arpo-
ja sekä myyjäistuotteita. Tel-
talla kerrottiin, että kerhoihin 
kokoonnutaan Monitoimi-
talolle säännöllisesti. Syys-
kauden avajaiset pidetään 
perjantaina 9.9. Syysretkel-
le lähdetään 23.9., isänpäivä-
nä on isänpäiväkerho ja jou-
lukuussa on myyjäiset sekä 
puurojuhla. Lauluryhmä ko-
koontuu tarpeen mukaan, 
alakoulun salissa pelataan 
bocciaa ja osallistutaan jump-
paan. Kuntosali on käytös-
sä Pihlajassa. Puheenjohtaja 
Hilkka Paalasen mukaan yh-
distykseen kuuluu tällä het-
kellä 216 jäsentä. 

Heimo Turunen

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan kanssa Elomarkkinoilla yrittäjien puheenjohtaja Pekka Väärä-
niemi, kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, Perussuomalaisten kunnallisjärjestön puheenjohtaja Raimo Puo-
lakanaho, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Vesa Turpeinen (tervehtimässä Mattilaa) ja kunnanhallituk-
sen jäsen Ahti Nevanperä.

Monille taivalkoskisille tuttu, 
pudasjärveläinen Kauko Juujär-
vi oli myymässä omia puusepän-
töitään.

Vuoden taivalkoskisen palkinnon ottivat vastaan Metsä Veikkojen 
puheenjohtaja Matti Tyni ja Taivalkosken Kuohun puheenjohtaja Tuo-
mo Leinonen. Kuva Jussi Eskola. 

Taivalkosken Seurakunnan teltalla ihmisten tavattavissa seurakunta-
pastori Osmo Leppänen ja nuorisotyöntekijä Hanna Pernu.

Taivalkosken Kuohun koripallotyttöjen vanhemmat Sanna Määttä, 
Satu Moilanen ja Eila Jylkäs myivät leivonnaisia ja marjasäilykkeitä 
varojen kartuttamiseen nuorten pelimatkoihin. 

Taivalkosken Fysikaalisen hoitolaitoksen pisteessä Katja Huurinai-
nen ja Säde Kangasniemi mittaamassa Seppo Rinnemaan käsien pu-
ristusvoimaa. Eri sarjojen parhaat palkittiin ilmaisilla kuntosalivuo-
roilla. Katja piti myös puheen Taivalkosken vanhempain yhdistyksen 
puheenjohtajana kertoen yhdistyksen toiminnasta, muun muassa 
yhdistyksen aloitteesta Siikalammen uimarantaa laajennettiin ja uu-
distettiin. 

Eläkeliiton Taivalkosken väellä oli tarjolla monipuolista palvelua ja 
väkeä riitti teltalla koko ajan.

Taivalkosken Eläkkeensaajien teltalla oli monenlaista myytävää ja 
toiminnan esittelyä. 
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Palveluhakemisto
Alko
 •  Pudasjärvi 020 711 2843
 •  Taivalkoski 020 711 2847
 •  Tilauspalvelu 
  Tunturi Market Iso-Syöte
  044 083 8668

Ambulanssi Hätänumero 112

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

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

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

Autokorjaamot ja varaosat
 •  Autokorjaamo Pasi Kummala
  0400 198 382
 •  Autokorjaamo Kuopus Pentti
  040 564 8643
 •  Autokorjaamo TH-Motor
  040 536 6750
 •  Autohuolto P. Pylkäs 
  08 841 421
 •  Autotarvike Taival-Osa Ay
  08 842 510

Caravan alue
 •  Syöteresort Caravan 
         0400 499 215

Hammashoitola
 •  Pudasjärvi 040 826 6541
 •  Taivalkoski 040 860 9006

Hinauspalvelut
 •  Ietin rattaat 0208 389015
 •  Syötteen Maansiirto 
  0400 374259
 •  Esa Särkelä Ky 040 5810 386

Hevospalvelut/Ratsastusta
 •  Kelosyötteen Talli 
  040 501 2895

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

Hostellit, retkeilymajat
 •  Syötteen Kyläyhdistys
  retkeilymaja 045 673 3418

Kahvilat
 •  Central Cafe, Pikku-Syöte
  044 799 5195
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kelosyötteen Kotakahvio
  040 765 4202
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  044 083 8668
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216

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

Kansallispuisto
 •  Syötteen kansallispuisto
  040 583 1608

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

Kiinteistöhuolto
 •  Eija Parviainen 041 445 2890
 •  S-H Koristus  040 587 5051
 •  M. Särkelä 040 581 9930

Kiipeilyseinä
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kivikoruja
 •  Atte Särkelä 044 089 3280

Koiratarha
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441

Kokouspalvelut
 •  SyöteResort Pärjänkievari
  0400 499 216
 •  Hotelli Iso-Syöte 0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550

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

Kuntosali
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Kynsihoitola
 •  Tarjan Kynsistudio 
  Syötekylän Kaupalla 
  040 733 0100

Leirikoulut
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

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

Matkahuoltoasiamies
 •  Tunturi Market Iso-Syöte 
  044 083 8668
 •  AarreArkku 050 386 8660

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

Majoitusvälitys
 •  Syötteen keskusvaraamo
  08 823 400

Moottorikelkkavuokraus
 •  Syötteen Kelkkavuokraus/
  Safarit Manne Aslak Teeriniemi 
  045 137 9039
 •  Arcticson 040 708 6704

Observatorio
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000

Ohjelmapalvelut
 • Arcticson 040 708 6704
 •  Hotelli&Safari Iso-Syöte 
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte  
  08 815 4000
 •  Kyösti Naamanka 
  040 740 1859
 •  Syötteen Eräpalvelut 
  050 528 6441
 •  Syötteen Luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  Syötteen keskusvaraamo 
  08 823 400
 •  Villi Pohjola 0205 64 4333

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

Polttoaineet
 •  Syötekylän Kauppa
  0440 322 652

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

Pudasjärven Kaupunki
 • 08 5875 5300

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

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

Ravintolat
 •  Hotelli Iso-Syöte 
  0201 476 400
 •  Hotelli Pikku-Syöte 
  08 815 4000
 •  Kelosyötteen kotakahvila 
  040 765 202
 •  Syötteen luontokeskus 
  0206 39 6550
 •  SyöteResort 
  Pärjänkievari 0400 499 216
 •  Tunturi Pub Iso-Syöte  
  044 083 8668

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

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

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

Siivouspalvelut
 •  S-H Koristus Syöte 
  040 587 5051
 •  SyöteJeesi 040 824 2867
 •  Syötteen siivous- ja huoltopalvelut  
  0400 124 945
 •  Iso-Syötteen Matkailu
  040 777 1800

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

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

Tilausliikenne
 •   Nevakivi Oy 08 822 052

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

201612
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

1,19

PALVIROUHE
250 g

PEKONIKUUTIO
140 g

BALKAN
MAKKARATANKO

500 g

pss

RAKENTAJAN
SANKKO

12 litraa, kaatonokalla

0,99

SHOKKIHINTAAN! RAJOITETTU ERÄ! SHOKKIHINTAAN! 
KYLLÄSTETTY
TERASSILAUTA

28x120, ruskea viistetty

1,69

LOTUS EMILIA
TALOUSPAPERI

8 rullaa

2,99
kpl säkkimetri

TÄKKI JA 
TYYNYPAKKAUS

yhteishintaan

19,90

229,-

RUOHONLEIKKURIN
LEHDEN/RUOHON-
KERÄÄJÄ
38”

490,-

Traktorin
TAKALANA
215x65x30 cm

24,90

Storm
SUIHKUSETTI

199,-

Kotikokki
JÄÄKAAPPI
150 l, automaattisulatus

449,-

Dometic
KAASUJÄÄKAAPPI
60 litraa

19,90

Electro Gear
LED LAMPUT
10 kpl

49,95

Smoker King
SÄHKÖSAVUSTIN
1100 W

299,-

VALMIS
PIIPPUSETTI

199,-

Sari
KALUSTERYHMÄ
allas, kaapisto ja kaapistonjalat

995,-

Kama Diesel
AGGREGAATTI
5,5 kW

44,90

Prego MARJA-, HEDEL-
MÄ- JA VIHANNES- 
SEKÄ SIENIKUIVURI

249,-
42”

ras
1,19 2,29

tanko
2,00

JOGURTIT 
200 g

eri makuja

5 prk

Ilona
LYHTY

Kartano
LYHTY
musta, valkoinen ja beige

6,90

LED
MYRSKY-
LYHTY
musta ja valkoinen
30 cm

13 cm

3,95

Kartanon
RUSTIIKKIKYNTTILÄ

2,95
10 cm

15 cm

3,95

Kartanon
PÖYTÄKYNTTILÄ

kpl

9,95
kpl 15,50

kpl

2,95
10 cm

SISUSTUS-
KOREJA

rottinkisia
metallisia!

METALLI-
LYHTY

6,90
kpl

ÖLJYKYNTTILÄ
12 kpl
paloaika 55 h

6,99
pkt

7
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi
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Iltatapahtumat ja 
huvit Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkis-
tä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi.  Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSIPELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Kirpputori ti-ke 12-13.9. klo 12-
18 Kantokuja 1 A 3 pihalla. Sa-
teen sattuessa sisällä.

H-auton vannesarja 15”, pultti-
jako 4x114,3, keskiö 56,5, kun-
to hyvä, 50 €, P. 044 029 5718.

SEKALAISTA

Löydetty ti 30.8. vesuri, löytyi 
Petäjäkankaantieltä, mahdolli-
sesti pudonnut kyydistä. Tunto-
merkejä vastaan. P. 0400 412 
061.

Voimisteluviikosta 
kipinää harrastamiseen

Jo perinteeksi muodostunutta valtakunnallista 
Voimisteluviikkoa vietetään elo-syyskuun 
vaihteessa viikoilla 35-36. Viikkojen aikana 

voimisteluseurat ympäri Suomen käynnistelevät 
toimintaansa. Pudasjärven Urheilijat ry;n 

voimistelujaoston toiminta käynnistyy viikon 
38 alusta eli 18.9. Voimisteluviikkojen kunniaksi 

käynnissä on myös haaste: opettele kärrynpyörä. 

Voimisteluliitto on Suomen 
suurin naisten ja tyttöjen lii-
kuttaja, ja niin toiminnaltaan 
kuin yhteiskunnalliselta vai-
kuttavuudeltaan jalkapallon 
ja jääkiekon rinnalla merkit-
tävimpiä urheilun lajiliittoja.

Millaista harrastusta sinä 
etsit? Kokeile voimistelua: 
se on monipuolista liikun-
taa, lähellä ja edullista. Pu-
dasjärven Urheilijat ry:n voi-
mistelujaoston ryhmiin voit 
ympäri vuoden käydä yh-
den kerran tutustumassa 
maksutta. Lisäksi käynnis-
tämme jumppakauden mak-
suttomalla jumppaparitun-
tisella sunnuntaina 18.9. klo 
16-18 puheenjohtajamme Ki-
pinän Kirsin vetämän Ysäri-
jumpan ja Viitalan Sarin oh-
jaaman Laviksen merkeissä. 
Tervetuloa liikkumaan kans-
samme! Voimistelujaoston 
ryhmät pidetään Tuomas 
Sammelvuo –salin ryhmälii-
kuntatilassa.

Osallistumismaksu on 
edullinen; yhdellä maksul-

la voi osallistua kaikkiin ikä-
ryhmänsä ryhmiin.

Myös voimistelun moni-
puolisuus innostaa. Maail-
man laajuisen voimistelu-
tapahtuma Gymnaestrada 
Helsinki 2015 innoittama 
voimistelujaosto on käynnis-
tänyt lasten välinevoimiste-
lun harjoitukset. Tanssilli-
sessa voimistelussa pääset 
kokemaan liikkeen virtaa. 
Uutena seurassamme alkaa-

kin tanssillisen voimistelun 
ryhmät sekä nuorille että ai-
kuisille. 

Ei ole myöskään miehil-
le kiellettyä tulla mukaan. 
Meillä Pudasjärvellä on ai-
kuisten ryhminä tässä vai-
heessa tanssillisen voimis-
telun lisäksi jo perinteiseksi 
muodostunut kuntojump-
pa ja lisäksi circuit kierto-
harjoittelu painoilla ja oman 
kehon vastusta apuna käyt-
täen. Joskus vierailijana Sari 
Viitala käy pitämässä Lavis-
tunteja. 

Voimistelussa kehite-
tään monipuolisesti perus-
liikuntataitoja. Voimistelu-
jaosto tarjoaakin kolme eri 
Voimistelukouluryhmää; 
4-6-vuotiaille, 7-8-vuotiaille 
ja 9-13-vuotiaille. 

Aikuisharrastajat ilmoit-
tavat tärkeimmäksi motii-
vikseen harrastukselle ter-
veyden ja hyvä olon, jota 
ryhmäliikunnasta saa. 

Voimisteluliitto haastaa 
kaikki kärrynpyörän opette-
luun. Sen voi oppia myös ai-
kuisena! Nyt on vielä nur-
mikko vihreänä, joten se 
tarjoaa hyvän harjoittelu-
alustan kärrynpyörille. Ko-
keneemmat kärrynpyörän 
heittäjät voivat opastaa. Kär-
rynpyörän opetusvideoon 
voit tutustua Voimistelun 
Youtube-kanavalla: Free-
gym kärrynpyörän opetus-
video.

Jaana Valkola 
PuU/voimistelujaosto 

VUOKRATAAN

Halutaan vuokrata kaksio rivi-
talosta. Mielellään saunallinen. 
P. 044 040 1956.

Wibit on saksalainen ve-
siliikunnan konsepti, jol-
la saadaan uimahalleihin, 
kylpylöihin ja muihin vesi-
liikuntamaailmoihin lapsil-
le ja nuorille uusia virikkeitä 
liikuntaan. Wibit tarjoaa jän-
nitystä, vauhtia ja hauskaa 
liikuntaa ja lisää myös hal-

lin kävijämäärää. Erilaiset 
taitoradat ja välineet haas-
tavat nuoret ja vanhemmat-
kin monipuoliseen liikun-
taan. Wibit-konsepti on yli 
15 vuotta vanha ja toimii täl-
lä hetkellä yli 50 maassa.

Oulun Uinti tuo yhdessä 
Pudasjärven Urheilijoiden 

uintijaoston kanssa Wibit-ra-
dan Pudasjärven Virkistys-
uimala Puikkariin 16.-18.9. 
kello 12-18. Paikalla on tuol-
loin Wibit Aqua Track-rata. 
Radan pituus on 17 metriä ja 
rata vie kolme-neljä rataa ui-
mahallin kuntouintialtaasta. 
Wibit AquaTrack- radassa 

on kuusi erilaista elementtiä, 
jotka harjoittavat tasapai-
noa, kiipeilyä, esteitä sekä 
liukumäki. Rata on tarkoi-
tettu uimataitoisille. Rataa 
pääsee kokeilemaan maksa-
malla uimahallin sisäänpää-
sylipun lisäksi yhden euron 
tapahtumamaksun.

Wibit-vesihuvipuisto Puikkarissa!

3-h + keittiö, 64 m2, muuttoval-
mis, keskustan lähellä, rauhal-
linen sijainti. P. 0400 150 442.

Viikonloppuna tanssimaan 
pääsee Puhoskylän Möykkä-
lässä tanssiorkesteri Selenan 
tahdeissa  lauantaina 10.9.

Myös Pintamolla vietetään 
lauantaina tanssi-iltaa. Täl-
lä kertaa orkesterina soittaa 
Tukkijätkät.

Huvikeskus Jyrkkäkoskel-
la vietetään puolestaan kau-
den päätöstansseja perjantai-
na 9.9. Esiintymässä ovat tänä 
kesänä kruunatut tangokunin-
kaalliset, Tangokuningas Mar-
co Lundberg ja Tangokuninga-
tar Erika Vikman.

Syötteellä monipuolisen 

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

tapahtumapäivän päätteeksi 
rentoutumaan ja tanssimaan 
pääsee Hotelli Iso-Syötteel-
lä lauantaina 10.9. Hotellil-
la esiintyy jo pitkään laulajan 
uraa tehnyt Maarit Peltoniemi.

Tanssin taikaa pimenevissä illoissa
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa 
Markku Kuhan ja Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. 
Syötteen luontokeskus on avoinna: 28.6.-29.10. tiistaista 
sunnuntaihin klo 10-16.
Kuntotanssit maanantaisin 1.8.-12.9. Koskenhovilla klo 
18.-20. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pud. Nuorisoseura.
Kestävyysseminaari pe 9.9. klo 18-21. Hotelli Iso-Syö-
te, Isosyötteentie 246.
Sienipäivä Syötteen luontokeskuksella la 10.9. Syöt-
teen luontokeskus, Erätie 1.
Kiihdytyspäivä la 10.9. klo 8. Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Huippukymppi la 10.9. klo 12. Hotelli Iso-Syöte, Iso-
syötteentie 246.
Iso-Syöte Classic Trail Run la 10.9. klo 14. Hotelli Iso-
Syöte, Isosyötteentie 246.
Luppovesi Palaa la 10.9. klo 19-21 Syöte.
Jyrkän päättäjäiset la 10.9. klo 20.30.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 12.9. 
klo 9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Cooperin testi ma 12.9. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, 

Urheilutie 2.
Omaishoitajien ja läheisistään huolehtivien virkis-
tyspäivä ti 13.9. klo 14-16 Jyrkkäkosken leirintäalueella.
Vesijumppamaraton Puikkarissa ke 14.9. klo 17-19.
Riistakoira 2016 to-su 15.-18.9. Hotelli Iso-Syöte, Iso-
syötteentie 246.
Wibit-vesihuvipuisto Puikkarissa pe-su 16.-18.9.  klo 
12-18. Virkistysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Virtapiirin retki Syötteelle pe 16.9. Lähtö klo 15 Sara-
kylästä Nevakiven tallilta.
Erätori la 17.9. klo 9-15 Pudasjärven torilla.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - PaKa la 17.9. klo 18.30 
Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 19.9. 
klo 9-9.15 Karhupaja, Teollisuustie 12.
Virtapiiri Sarakylän koululla ti 20.9. klo 10.30. Vierailijana 
Paavo Kurttila.
Keruutuotteiden poimijoille – BiotalousLeader 
info ke 21.9. klo12-15. LAromien tiloissa, Ranuantie 253, 
93100 Pudasjärvi.

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

TulisTeluTanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

lauantaina 10.9. 
klo 21.00-01.00. 

Lippu 10 €

soiTTaa TanssiorkesTeri

TukkijäTkäT

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.
Suuret sikajuhlat la 16.7. 

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

SELENA
lauantaina 10.9. 20.30-01.00.

TERVETULOA!

PuU Voimistelujaosto:
Sunnuntaina 18.9. käynnistetään PuU/
voimistelujaoston jumppakausi 2016/2017. 
Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatilassa on maksu-
ton liikuntaparituntinen!! Klo 16-17 Ysärijumppaa Kipinän 
Kirsin johdolla ja klo 17-18 Lavista Viitalan Sarin ohjaama-
na. Kaikki joukolla mukaan!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

 Tule Jyrkkäkosken nostalgiseen tunnelmaan!    www.jyrkka.net
Tanssikenkiä myynnissä.

PAIKALLA TANGOKUNINGAS 
MARCO LUNDBERG JA 

TANGOKUNINGATAR ERIKA VIKMAN
KARAOKE ja REVONTULIDISKOSSA aikuista musiikkia

LAVAKAUDEN KUNINKAALLISET 
PÄÄTTÄJÄISET PE 9.9. klo 21.00-01.30

Koko alue K-18 Lippu 18 € (lippu + tervetuliaskuohuviini 10 cl/ alkoholiton vaihtoehto)

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-02 • to 13-20 (-02) • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa! Perjantaina 9.9.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 10.9.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

STAND UP-Koomikko 
MIIKA PETTERSSON

TULOSSA
la 17.9.:

lippu 12 €, ennakkolippu 10 €

Vuosi toimintaa nykyisellä 
Jukolan pirtillä Pudasjärvellä

Lounas- ja tilausravintola Ju-
kolan Pirtillä Pudasjärven 
keskustassa Jukolantie 4:ssä 
tuli syyskuun alussa vuosi toi-
mintaa nykyisen yrittäjämäi-
sesti toimivan esimiehen Sar-
kar ”Saro” Saberin toimesta. 
Hän on myös itse muuttanut 
Oulusta asumaan Pudasjär-
velle viime vuoden vaihtees-
sa. 

Ravintola on avoinna joka 
päivä kello 11-19. Arkisin on 
päivällä lounaspuffet ja muu-
na aikana ruokaa saa tilat-
tua listalta. Ravintola toimii 
myös tilauksesta juhlien, ko-
kousten, pikkujoulujen yms. 
pitopaikkana. Asiakkaita ja 
paikkakuntalaisia on kuun-
neltu ja sen tuloksena viime 
huhtikuussa toimintaa laajen-
nettiin seinän takana vapau-
tuneisiin liiketiloihin avaa-
malla uusi erikoiskahvila, 
joka on täydentänyt Jukolan 
Pirtin toimintaa ollen myös 
avoinna viikon jokaisena päi-
vänä. Kahvilan tuotevalikoi-
maan kuuluu muun muassa 
erikoiskahveja, monipuolinen 
kakkuvalikoima ja jäätelöt. 
Salaattien ystävät pääsevät 
kokoamaan oman mielian-
noksensa salaattivitriinistä 
tuoreen leivän kera. Vaihtoeh-
toisesti toisenlaiseen nälkään 
on tarjolla pizzaa, kebabia ja 
hampurilaisia. Asiakaspaik-

Erikoiskahvilan palvelutiskin edessä Jukolan pirtin henkilökunta esimies Sarkar ”Saro” 
Saberin ympärillä; Mustafa Khalid, Mari Väisänen, Outi Ojala ja Sardar Halo.

koja kahvilan puolella on noin 
50 henkilölle, joista pääosa si-
jaitsee viihtyisästi sisustetuis-
sa alakerran tiloissa. 

Henkilökunnasta esimies 
Saro toimii kokkina hoitaen 
ruoan valmistuksen. Henki-
lökuntaan on kuulunut koko 
ajan kuusi vuotta Pudasjärvel-
lä asunut tarjoilija Mari Väisä-
nen, jolla on alan kokemusta 
yli 10 vuoden ajalta. Tarjoilija 
Outi Ojala on toiminut viikon-

loppuisin kiireapulaisena ja 
viimeisen kuukauden ajan ko-
koaikaisena tarjoilijana. Kiire-
apulaisina ja kokin apulaisina 
työskentelevät Turkista kurdi-
laislähtöiset Sardar Halo, joka 
on asunut Suomessa kolmisen 
vuotta ja kaksi vuotta Suo-
messa asunut Mustafa Khalid. 

Henkilökunta kertoo viih-
tyvänsä työssään hyvässä il-
mapiirissä. Työpäivät ovat 
monipuolisia ja saa tehdä 

asiakaspalvelussa monipuoli-
sia tehtäviä. 

Jukolan Pirtin tilat omista-
va, Ruukissa pizzeria-ravin-
tolaa pyörittävä, Gasri Bas-
ri kertoo, että hänelle on ollut 
tärkeää Pudasjärvellä ravinto-
layrityksen toimiminen ja toi-
voo Jukolan Pirtin olevan jat-
kuvasti suosittu lounas- ja 
ravintolapaikka. 

Heimo Turunen

Laavu-hanke kutsuu yh-
distystoimijoita ja työtä ha-
kevia laavuille makkaran 
paistoon ja keskustelemaan 
yhdessä mahdollisuuksista 
työllistää ja työllistyä.

Makkaraa paistetaan 
keskiviikkona 14.9. klo 
12.00 alkaen Aittojärvien 
koulun laavulla Aittojärven 
Virikepäivien yhteydessä ja 
illalla klo 18.00 alkaen Yli-
Siurualla Konttilan laavul-
la.

Torstaina 15.9. klo 13.00-
15.00 Pudasjärviellä Riekin-

rannan laavulla ja illalla klo 
18.00 Ala-Siurualla Siuruan 
jakokunnan laavulla.

Paikalle toivotaan mah-
dollisimman monia yh-
distystoimijoita ja työn-
hakijoita kertomaan omia 
mielipiteitä, toiveita ja rat-
kaisuja alueen työllisuuden 
hoitoon.

Laavu-hanke etsii yhdis-
tystoimijoiden kanssa yh-
teistyössä uutta mallia siitä, 
miten yhdistys voisi järjes-
tää jonkin palvelun paikan 
päällä ja samanaikaisesti 

työllistää alueen heikossa 
työmarkkina-asemassa ole-
via henkilöitä. Työllistämi-
nen pyritään tekemään ryh-
minä.

Pudasjärvellä Livokas 
ry, Jongun alueen kyläyh-
distys, Korpisen kyläseu-
ra ry työllistävätkin useita 
henkilöitä. Lisäksi monella 
kyläyhdistyksellä on kylä-
työntekijä töissä.  

 - On paljon sellaista 
pirstaloitunutta työtä ja pal-
veluiden tarvetta, jonka te-
keminen ei ole kannattavaa 

palvelun tilaajalle, työn-
tekijöille, eikä yrityksille. 
Näitä töitä yhdistykset voi-
sivat koota ja hoitaa. Näin 
syntisi työpaikkoja projek-
tipäällikkö Tiina Tauriai-
nen selittää

-Työnhakijoille hanke 
tarjoaa tukea työn löytämi-
seen, vapaaehtoista koulu-
tusta ja muita työllistymistä 
parantavia toimia. Hank-
keessa on yli 100 asiakas-
ta ja heistä noin puolet on 
työllistynyt, kertoo projek-
tikoordinaattori Aili Jussila.

Laavulta etsitään työmahdollisuuksia
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 11.9.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Oulun seudun ulosottovirasto

MYYDÄÄN 5,4 HA:N TILA JA VANHA 

Kohde on ulosmitattu ja se myydään nettihuutokaupalla 
www.huutokaupat.com -internetsivustolla ajalla 9.9. -26.9.2016.  
Kohdenumero 345491: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Tuomi 
-niminen tila RN:o 175:0 (615-407-175-0). Tilalla on vanha asuin-
rakennus ja vanhoja talousrakennuksia. Tilalla oleva sähkö- ja 
vesiliittymä myydään tilan mukana. Tilalla on metsätalousmaata 
noin 5 hehtaaria.
Kohteen esittely: Torstaina 15.9.2016 kello 10:00 -10:30.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen, puh. 029 56 28425 tai internet www.oikeus.fi

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

OMAKOTITALO TALOUSRAKENNUKSINEEN 
PUDASJÄRVEN PÄRJÄNSUOLLA

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Jumalanpalvelukset
Su 11.9. klo 11
Su 18.9. klo 11  Aila Pyörälä ym. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

SYKSYN TOIMINTAA: 
Ma 12.9. klo 14.00 Viriketoimintaa ikäihmisille

 (Kurenkartano).
To 22.9. klo 18.00 Joogaa Paula Timosen johdolla

 (seurakuntatalo).
La 15.10. klo 9.00 retki Kädentaito- ja 

hyvinvointimessuille Ouluun.
To 27.10. klo 16.00 Erityisruokavaliot- 

ruoanvalmistus- ja leivontakurssi.
To 17.11. klo 18.00 Aivo- ja sydänterveys: 

Helena Kokko (seurakuntatalo).
Su 4.12. klo 13.00 Jouluruokailu (Liepeen väentupa)

Tied. Maila 045 120 8750, Anne 041 506 0738
Tervetuloa mukaan! 

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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puukattilat ja varaajat

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI- ja pelti/rautatarvikkeiden valikoiman.

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260
K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

www.k-maatalous.fi
VARMASTI KOTIMAINEN

Syystarjouksia Rautiasta

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

LAMINAATTI OK 
TAMMI BELFORT

hopea H 2637

Etusi 36%
269,-

Etusi 36%
299,-

LEHTIHARAVA 
Fiskars Solid L

Etusi 36%
16,95

LED PUU KOIVU
 180 cm 

Etusi 36%
69,-

Piiloviemäri, 
normaali S-lukko, 
viemäri lattiassa, 
pehmeä istuin.

Laadukas ja tukeva 
peililiukuovellinen 

vaatekomero. Sisällä 
sekä vaatetanko että 

hyllyjä. 

TUNNISTINVALAISIN 
STEINEL L5855  

värit musta ja valkoinen

Etusi 36%

34,95

SÄHKÖKIUAS 
Harvia KR60

musta

Etusi 36%

139,-

Etusi 36%

9,95
/m2

LIUKUOVIKOMERO 
finnmirror 
Libra 120 

WC ISTUIN 
Ido Trevi E

Kaunis led-koivu 
180 cm 96 lediä ja 

5-metrinen liitosjohto. 
Soveltuu sisä- ja 

ulkokäyttöön.

Leveä ja hellävarainen 
lehtiharava. Muotoillut 

piikit, joihin lehdet 
eivät tartu. Työskente-

lyleveys 51 cm.

SOFT PACK 
Snickers

sis. pipon, käsineet ja takin.
Koot M, L, XL

Etusi 36%
69,-

Palava Koski
       River on Fire

La 10.9.2016 klo 19.00

Melontakeskus, Taivalkoski

Musiikkia, taikuutta, tulitaidetta,
parkouria, sirkusta, ruokaelämyksiä,
koskishow ja ilotulitus!

Taivalkosken matkailuyhdistys,
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja vapaa-aikatoimi

Myytävänä ru
okaa!

Lavalla mm. Tulikukka,
Mystikko Alexander XIII ja Loihtija, 
Double-M, Severyanochki

Liput / Tickets:3€ lapset, 6€ aikuiset

Palava Koski
       River on Fire

La 10.9.2016 klo 19.00

Melontakeskus, Taivalkoski

Musiikkia, taikuutta, tulitaidetta,
parkouria, sirkusta, ruokaelämyksiä,
koskishow ja ilotulitus!

Taivalkosken matkailuyhdistys,
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja vapaa-aikatoimi

Myytävänä ruoka
a!

Lavalla mm. Tulikukka,
Mystikko Alexander XIII ja Loihtija, 
Double-M, Severyanochki

Liput / Tickets: 3€ lapset, 6€ aikuiset

Palava Koski
       River on Fire

La 10.9.2016 klo 19.00

Melontakeskus, Taivalkoski

Musiikkia, taikuutta, tulitaidetta,
parkouria, sirkusta, ruokaelämyksiä,
koskishow ja ilotulitus!

Taivalkosken matkailuyhdistys,
Taivalkosken kunta / kulttuuripalvelut ja vapaa-aikatoimi

Myytävänä ru
okaa!

Lavalla mm. Tulikukka,
Mystikko Alexander XIII ja Loihtija, 
Double-M, Severyanochki

Liput / Tickets:3€ lapset, 6€ aikuiset
Taivalkosken matkailuyhdistys, Taivalkosken kunta / 

kulttuuripalvelut ja vapaa-aikatoimi
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